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Az első mondat helyesen: a giliszta, a katicabogár, a 
macska, tudja, nem tudja, de teszi, amit tesz – és az 
valószínűleg helyes is, minimálisan abban az 
értelemben, hogy évmilliókon, évtízmilliókon át 
léteznek az adott testtel, az adott körülmények között, a 
genetikailag kódolt viselkedésmintázattal, életképesen. 
 
Tréfásan úgy szoktam megfogalmazni, hogy a katica, a 
csimpánz 4/5-re tudja, hogyan kell katicának, 
csimpánznak lenni. Az 5-öshöz még kellene néhány 
millió év (változatlan körülmények között). Vajon az 
ember miért nem tudja legalább 4-esre, hogyan kell 
embernek lennie? 
 
Ehhez azt kell tisztázni, hogy az evolúció során van egy 
ilyen konvergencia, hogy az egyes fajok egyre jobban 
tudják a dolgukat – amíg hirtelen meg nem változnak a 
körülmények. Vajon az embernél nem telt el elég idő, 
vagy megváltoztak a körülmények, vagy az esze 
zavarja, vagy mi? 
 
A helyzet az embernél még bonyolultabb, és ez elvezet 
az etika, a bűnbeesés, a szabadakarat klasszikus 
kérdéseihez. Az embernél ugyanis már nem csak egy, 
hanem két evolúciós folyamat érvényesül egyszerre, és 
ebben manapság valóban egyediek vagyunk a többi faj 
között. Az egyik evolúció a géneké: mi is örököltünk 
testet és ösztönös cselekvéseket. A másik evolúció nem 
a DNS-ben leírt információval öröklődik át, hanem 
szerzett, tanult, tanított, utánzott, áthagyományozott 
elmebeli információval. Ez a második evolúció amikor 
elég hatékonnyá vált, hogy több információt halmozzon 
fel mint a génevolúció, és ennek az előnyei szokatlanul 
erősek lettek a játszma többi szereplőjéhez képest – 
akkor ez az evolúció katapultszerűen kilőtte az embert 
az állatok köréből. Megnyertük a versenyt, túlnyertük 
magunkat, legyőztük az élővilágot, magunkon kívül 
nincs ellenségünk az élők között. 
 
De ettől még akár tudhatnánk is a nagy eszünkkel, 
hogyan kell emberként élni, tartósan, békésen, 
ellentmondásmentesen. Sajnos az a helyzet, hogy a 
második evolúció, kulturális evolúció bár sokkal 
gyorsabb, mint a gének fejlődése, de ugyanakkor nem 
telt még el elég idő, hogy ez a gyorsított evolúció a 
konvergens fázisába magától elfejlődött volna. Egy 
induló evolúciónak kezdetben mindenképpen 
divergensnek kell lennie, és idővel szelekciós 
kényszerek révén majd fog konvergálni a helyes emberi 
cselekvés eszményképéhez. Belátható, hogy ennek így 
is kell lennie a fejlődés bizonyos fázisában: ráébredünk, 
hogy már nem tudjuk 2/3-ra sem, hogyan kell 
csimpánzként vagy majomemberként élni, de még 
körös-körül rengeteg nézet kering, mi is lenne az igaz 
emberi cselekedet, és még nem kristályosodott ki az a 
magatartásmintázat, amivel lehet több millió, esetleg 
milliárd évet élni ez élőlények között. 
 

Tudni kell, hogy a szelekciós kényszerek alapvetően 
rövidtávú kényszerek: hogy egy gondolat most 
fennmarad-e, az csak azon múlik, hogy a jelen 
körülmények között mennyire tetszetős, vonzó, 
emlékezetes, ragadós. (Tehát nem azon, hogy mennyire 
igaz, tartós, helyes, örök.) Ha valami hosszú távon 
megmarad, az csak úgy lehet, hogy rövid távon is 
megmaradt, és hosszabb idő után azt tapasztaljuk, hogy 
minden távon megmaradt. Ennyi idő még nem telt el, 
sorry. 
 
Van azonban egy esélyünk, hogy a lehetetlent mégis 
lehetségesbe fordítsuk. Nem vagyunk alávetve a 
véletlenszerű mutációnak. Azt gondolunk, amit 
akarunk: Gondolhatunk újat; leellenőrizhetjük fejben, 
hogy ezzel a gondolattal lehet-e élni, lehet-e tartósan 
élni, lehet-e hosszabb távon, minden más gondolatnál 
tartósabban, fenntarthatóan élni. Akkor tehát AZT kell 
gondolnunk, amitől fennmaradunk (hogy ilyeneket 
gondolhassunk); amitől fennmarad a Természet, a 
környezet, a bolygó, ami nélkül nem élhetünk; amitől 
fennmaradnak a kevésbé okos élőlények is, különben 
túlnyerjük magunkat, és magunk is elpusztulunk; azt 
kell gondolnunk, ami bármilyen megpróbáltatások 
között is vigasztaló, túlélő -- és terjedékeny ma is, 
később is, és örökkön örökké. 
 
Még akkor is marad a kérdés: jó, tudjuk, …tudjuk, hogy 
jó…, de megtesszük-e? Erre azért van némi 
indíttatásunk, hogyha már ilyenekről gondolkozunk. 
Erre mutat jó példát a Természet a maga 3 milliárd éves 
múltjával, épp ezirányú fejlődésével, túlélésével 
tűzözönökön át. De másrészt hiába is rugdalózunk az 
ösztöke ellen. Ha milliárd év múlva lesz bármi is, és lesz 
bárki, aki gondolkodik, akkor ezt fogja gondolni. 
Kerülők után vagy spontán módon, de ezt fogja 
gondolni. És ha nem, akkor is. Rajta hát! 
 
 
 
J. KRISHNAMURTI 

VÉGSŐ SZABADSÁG 
GONDOLATADALÉK A „KÖZÖS NEVEZŐ” 

-HÖZ  
(FARKAS ISTVÁN) 

 
I. BEVEZETÉS 
KOMMUNIKÁLNI VALAKIVEL még akkor is 

különösen nehéz dolog, ha nagyon jól ismerjük 
egymást. Lehet, hogy az általam használt szavak 
számodra teljesen mást jelentenek. A megértés csak 
akkor következhet be, ha egyazon időben és egyazon 
szinten találkozunk egymással. Ez pedig csakis akkor 
lehetséges, ha valódi vonzalom él két ember, a 
házastársak, a meghitt barátok között. Ez a valódi 
kommunikáció; az azonnali megértés akkor valósul 
meg, ha adott időben mindketten ugyanazon 

a szinten vagyunk. 
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Roppant nehéz könnyed, hatékony és határozott 
cselekvések által jellemzett, bensőséges kapcsolatot 
létesíteni valakivel. Beszélgetéseink során egyszerű 
szavakat fogok használni, mindenféle pszichológiai 
vagy tudományos szakkifejezések nélkül, mert nem 
hiszem, hogy a szakkifejezések megoldhatnák 
bonyolult problémáinkat. Szerencsére egyetlen 
lélektani vagy vallási tárgyú könyvet sem olvastam. A 
mindennapi életünk során használt egyszerű szavakkal 
szeretnék közölni veletek valami mély értelmű dolgot; 
azonban ha nem tudjátok, hogyan figyeljetek szavaimra, 
roppant nehéz dolgom lesz. 

Létezik egy művészet, a figyelem művészete. Hogy 
valóban képesek legyünk meghallgatni a másikat, fel 
kell hagynunk minden előítéletünkkel, minden 
prekoncepciónkkal, fel kell hagynunk mindennapi 
tevékenységeinkkel, vagy legalábbis egy időre félre kell 
tennünk e dolgokat. Ha elménk kész befogadni a 
hallottakat, könnyűszerrel megérthetünk bármit: ha 
figyelmünket valóban egy adott dolognak szenteljük, 
meg fogjuk érteni azt. Sajnos azonban a legtöbben az 
ellenállás szűrőjén 

keresztül figyeljük a dolgokat. Elménket 
elhomályosítják vallási, spirituális, pszichológiai és 
tudományos előítéleteink, mindennapi aggodalmaink, 
vágyaink és félelmeink, és e szűrőn keresztül 
szemléljük a világot. Következésképpen valójában a 
saját magunk által keltett zajokra, a saját hangunkra 
figyelünk, nem pedig arra, mit mondanak nekünk. 
Roppant nehéz megfeledkeznünk az 
előképzettségünkről, az előítéleteinkről, a 
beállítottságunkról és az ellenállásunkról, hogy magunk 

mögött hagyhassuk a szavak szintjét, és úgy 
figyelhessünk, hogy azonnal megérthessük az 
elhangzottakat. Ez jelenti tehát az egyik nehézséget 
számunkra. 

Ha beszélgetésünk során elhangzik bármi, ami 
ellentétben van a te gondolkodásmódoddal és hiteddel, 
ne állj ellen - egyszerűen csak figyelj oda a dologra. 
Lehet, hogy tévedek, és neked van igazad; de ha 
mindketten figyelünk, és elgondolkodunk a kérdésen, rá 
fogunk lelni az igazságra. Az igazságot senki nem 
adhatja meg neked, az igazságot neked magadnak kell 
felfedezned, ehhez pedig elmédnek el kell jutnia abba 
az állapotba, ahol lehetségessé válik a közvetlen módon 
történő érzékelés. 

Ha ellenállás él bennünk, ha védekezünk, és 
különféle mentőövekbe kapaszkodunk, nem valósulhat 
meg a közvetlen érzékelés. A megértést azáltal érhetjük 
el, ha tudatában vagyunk annak, ami van. Ha pontosan 
tudjuk, mi az, ami van, mi az igazi, a valódi, anélkül 
hogy értelmeznénk, elítélnénk vagy megítélnénk azt, 
eljutunk a bölcsesség kezdetéhez. Az igazságot csakis 
akkor téveszthetjük szem elől, amikor 
kondicionálásunknak és előítéleteinknek megfelelően 
elkezdjük értelmezni 

azt. Végeredményben olyan ez, mint valami 

tudományos kutatás. Hogy pontosan megismerjünk 
valamit, ami van, ahhoz kutatnunk és vizsgálódnunk 
kell, és nem értelmezhetjük a tényeket a 
hangulatunknak megfelelően. Ha képesek vagyunk 
látni, megfigyelni, hallgatni, és pontosan tudatában 
vagyunk annak, ami van, megoldódnak a problémáink - 
és e beszélgetések 

során épp erre fogunk törekedni. Anélkül fogom 
megmutatni nektek azt, ami van, hogy a saját 
szeszélyeimnek megfelelően értelmezném a dolgot; és 
ti sem értelmezhetitek majd a tényeket a saját 
háttereteknek vagy neveltetéseteknek megfelelően. 

Vajon lehetséges-e, hogy minden dolognak a 
valóságnak megfelelően legyünk tudatában? Hiszen 
erről a pontról kiindulva nyilvánvalóan eljuthatunk a 
megértésre. Ha felismerjük és elfogadjuk a valóságot, 
ha megértjük azt, ami van, véget ér a küzdelem. Ha 
tudom, hogy hazug vagyok, és tényként fogadom el ezt, 
véget ér a küzdelem. A bölcsesség kezdete az, ha az 
ember felismeri és elfogadja azt, ami van, így jutunk el 
a megértésre, amely megszabadít bennünket az idő 
fogságából. Ha 

bevezetjük az idő minőségét - és most nem a 
kronológiai értelemben vett, hanem a mediális, 
pszichológiai folyamatként, az elme folyamataként 
értelmezett időről beszélek -, az csak destruktív 
zavarodottságot eredményez. 

Tehát a megértésre csak akkor juthatunk el, ha 
rosszallás és ítéletalkotás nélkül ismerjük fel azt, ami 
van, és nem próbáljuk beazonosítani a dolgokat. Ha 
ismerjük saját körülményeinket, az már maga is egyfajta 
felszabadító folyamat; azonban, ha nem vagyunk 
tudatában a saját állapotunknak, a küzdelmünknek, 
megpróbálunk mások lenni, megpróbálunk 
valamilyenné válni, ez pedig csak megszokásokra vezet. 
Ezért ne feledjük, hogy azt szeretnénk megvizsgálni, 
ami van, hogy a valóságot akarjuk megfigyelni és 
felismerni, anélkül, hogy elferdítenénk vagy 
értelmeznénk azt.  

Ehhez elménknek rendkívül körültekintőnek, 
szívünknek pedig rugalmasnak kell lennie, mivel csak 
így ébredhetünk tudatára annak, ami van, és csak így 
érthetjük meg azt; mert a valóság folyton változik, 
folyton átalakul, a hiedelmekhez, a tudáshoz béklyózott 
elme pedig n em törekszik a valóság megismerésére, és 
nem követi annak sebes mozgását. 

A valóság nyilvánvalóan nem statikus dolog – ha 
alaposan megvizsgáljuk, látni fogjuk, hogy a valóság 
folyamatosan változik és átalakul, és hogy követhessük 
ezt az átalakulást, fürge elmére és rugalmas szívre van 
szükségünk. A statikus, a különböző hiedelmekhez, 
előítéletekhez és a dolgok beazonosításához ragaszkodó 
elme pedig megtagadja magától a fürgeséget és a 
rugalmasságot; a terméketlen elme és a meddő szív nem 
képes könnyedén és fürgén követni azt, ami van. Úgy 
gondolom, nincs szükség túl sok magyarázatra, nincs 
szükség szavakra ahhoz, hogy tudjuk, a világban mind 
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egyéni, mind kollektív szinten káosz, zavarodottság és 
nyomorúság uralkodik. Ez nem csak Indiában van így, 
de szerte a világon - Kínában, Amerikában, Angliában, 
Németországban - mindenki tele van zavarodottsággal 
és egyre növekvő szomorúsággal. Ez az állapot nem 
csak egy-egy adott nemzetre, egy-egy adott területre 
jellemző, de az egész bolygóra. Mindenütt szenvedés, 

egyéni és kollektív szenvedés uralkodik. Azaz 
világméretű katasztrófáról van szó, és abszurd dolog 
lenne azt hinnünk, 

hogy ez az állapot pusztán egy adott földrajzi 
területre, a térkép egy adott színnel jelölt darabkájára 
jellemző; így nem foghatnánk fel e világméretű és 
egyben individuális szenvedés valós jelentőségét. De 
vajon mi történik, ha tudatában vagyunk ennek a 
zavarodottságnak? Hogyan reagálunk erre a helyzetre? 

Világunk tele van politikai, társadalmi és vallási 
értelemben vett szenvedéssel; pszichológiai lényünk 
összezavarodott, 

politikai és vallási vezetőink cserbenhagytak minket, 
a könyvek pedig elveszítették a jelentőségüket. Ha 
fellapozod a Bhagavad-gítát, a Bibliát, vagy a legutóbbi 
politikai és pszichológiai értekezéseket, azt tapasztalod, 
hogy elvesztették a jelentőségüket, és már nem leled fel 
bennük az igazság minőségét, csak üres szavakat 
találsz. Te pedig, aki egyre csak e szavakat 
ismételgeted, összezavarodtál, és elbizonytalanodtál, és 
a szavak már semmit sem jelentek számodra. A szavak 

és a könyvek értéktelenné váltak; azaz ha te, aki a 
Bibliát, Marxot vagy a Bhagavad-gítát idézed, 
bizonytalan és zavarodott vagy, minden szavad 
hazugsággá lesz; mert e szavak a propaganda szintjére 
süllyednek, a propaganda pedig nem egyenlő az 
igazsággal.  

Azaz, az ismétlés által többé már nem érted meg 
saját létállapotodat, csak saját zavarodottságodat 
igyekszel elleplezni e szavak segítségével. Mi azonban 
meg akarjuk érteni ezt a zavarodottságot, ahelyett, hogy 
idézetekkel próbálnánk takargatni azt. Hogyan 
reagálunk tehát erre a rendkívüli káoszra, 
zavarodottságra, e létbizonytalanságra? 

Miközben erről az állapotról beszélek, légy 
tudatában a reakcióidnak; ne a szavaimra figyelj, hanem 
a benned felmerülő gondolatokra. A legtöbben 
megszoktuk, hogy csak nézők legyünk, és ne vegyünk 
részt a játékban. Csak olvassuk a különféle könyveket, 
de soha nem írunk egyet sem; hagyománnyá, nemzeti és 
egyetemes szokásunkká vált, hogy nézők legyünk, hogy 
kívülről figyeljük a futballmeccseket, a politikusokat és 
a szónokokat. Kívülállók vagyunk, és elveszítettük a 
kreativitásunkat, 

ezért szeretnénk feloldódni a dolgokban, és arra 
vágyunk, hogy részt vehessünk bennük. Ám ha pusztán 
megfigyeled a dolgokat, ha csak néző vagy, nem 
foghatod fel e beszélgetések jelentőségét, mivel most 
nem egy olyan leckéről van szó, amelyre pusztán a 
megszokás erejénél fogva kell odafigyelned. Nem 
csupán lexikális adatokat, de valódi információkat 

szeretnék közölni veled. Arra törekszünk, hogy 
kövessük egymás gondolatait, hogy a lehető 
legmélyebb szinten megismerjük az érzéseinkre adott 
reakcióinkat, az általuk közölt dolgokat. Ezért kérlek, 
vizsgáld meg, hogyan reagálsz erre a szenvedésre - 
engem nem az érdekel, mások mit mondtak e kérdésről, 
hanem csakis a te reakcióid.  

Ha hasznodra válik e szenvedés, ha gazdasági, 
társadalmi, politikai vagy pszichológiai értelemben 
kifizetődő számodra, közönyösen szemléled a dolgokat, 
következésképpen nem bánod, ha továbbra is káosz 
uralkodik a világban. Nyilvánvaló, hogy minél több a 
probléma, minél nagyobb a káosz, annál jobban 
törekszünk a biztonságra. Észrevetted már ezt? Amikor 
a világban pszichológiai és egyéb értelemben is 
zavarodottság uralkodik, az ember egyfajta biztonságba 
burkolja magát, legyen szó akár a bankszámlák, akár az 
ideológiák nyújtotta biztonságról; vagy imádkozni 
kezd, és buzgó templomjáróvá válik - holott így 
valójában csak igyekszik 

elmenekülni a világ történései elől. Egyre több 
szekta j ö n létre, és egyre több „izmus" szökken szárba 
szerte a világon. Mivel egyre nagyobb ta zavarodottság, 
egyre inkább vágyunk egy vezetőre, valakire, aki 
kivezet bennünket ebből a káoszból, ezért a vallási 
könyvekhez vagy a modern tanítókhoz fordulunk 
segítségért; vagy olyan rendszerek szerint cselekszünk, 
olyan rendszerek által reagálunk a helyzetre, amelyek 
látszólag megoldják ezt a problémát, legyen szó akár 
baloldali, akár jobboldali 

rendszerekről. Pontosan ez történik manapság a 
világban. 

Ha felismerjük ezt a zavarodottságot, ha tudatára 
ébredünk annak, ami van, megpróbálunk elmenekülni a 
valóság elől. A menekülés legrosszabb módját a 
gazdasági, társadalmi és vallási problémákra látszólag 
megoldást kínáló szekták jelentik, mivel e szekták 
esetében az ember helyett a rendszer válik fontossá, 
legyen szó akár vallási, akár politikai rendszerekről. A 
rendszer lesz a fontos, a filozófia, az eszménykép, az 
ideológia, nem pedig az ember; és az eszménykép, az 
eszmék kedvéért 

az egész emberiséget hajlandóak leszünk feláldozni 
- és pontosan ez történik manapság a világban. Nem 
csupán én értelmezem így a dolgokat: ha körülnézel, 
látni fogod, hogy pontosan ez történik mindenütt. A 
rendszer vált fontossá, az emberek pedig elveszítették a 
jelentőségüket; e vallási, társadalmi és politikai 
rendszerek irányítói pedig tekintélyre, és hatalomra 
vágynak, következésképpen feláldozzák az egyént, 
feláldoznak engem és téged. Bizony, pontosan ez 
történik manapság a világban. 

Vajon mi okozza ezt a zavarodottságot, ezt a 
nyomorúságot, ezt a szenvedést? Hogyan alakult ki ez a 
nem csupán külsőleg, de bennünk, magunkban is 
megnyilvánuló nyomorúság, ez a szenvedés, miért 
félünk annyira attól, hogy a helyzet elkerülhetetlenül 
háborúba torkollik majd? Mi okozza mindezt? Ez a 
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jelenség nyilvánvalóan az erkölcsi, és spirituális értékek 
összeomlására, és az érzéki értékek, az elme és a kéz 
által létrehozott dolgok értékeinek feldicsőülésére utal. 
És vajon mi 

történik akkor, ha csakis az érzékszervek dolgainak, 
az elme, a kezek vagy a gépek által létrehozott dolgok 
értékeivel rendelkezünk? Minél nagyobb jelentőséget 
tulajdonítunk a dolgok érzéki értékének, annál nagyobb 
lesz a zűrzavar - igaz? Ismétlem, ez nem az én 
elméletem. Az embernek nem kell különféle 
könyvekből idéznie ahhoz, hogy felismerjük, minden 
értékünk, gazdagságunk, gazdasági és társadalmi 
létezésünk a kezek vagy az elme által előállított 
dolgokon alapul.  

Az érzéki értékek világában élünk és működünk, 
létezésünket átitattuk ezekkel az értékekkel, ezért az 
elme, a kezek és a gépek dolgai váltak fontossá 
számunkra; és amikor a különféle dolgok lesznek 
fontossá, roppant jelentőségteljessé válnak a hiedelmek, 
roppant jelentőségteljessé válik a hit - és pontosan ez 
történik manapság a világban, nemde? 

Tehát ha egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk 
az érzékszervi értékeknek, az zűrzavart szül; mi pedig 
különféle módokon igyekszünk kitörni ebből a 
zavarodottságból: vallási, gazdasági vagy társadalmi 
megközelítéseket választunk, a becsvágy, a hatalom 
eszközeihez nyúlunk, vagy igyekszünk megismerni a 
valóságot. A valóság azonban itt van a közelünkben, a 
valóságot nem kell keresnünk - a keresés által soha nem 
lelhetünk rá a valóságra. Az igazság abban rejlik, ami 
van - és pontosan ez jelenti a dolog szépségét. Ám 
abban a pillanatban, ahogy szavakba akarjuk önteni a 
valóságot, ahogy elkezdjük keresni azt, küzdelemben 
lesz részünk; és ha küzdünk, nem lehet részünk a 
megértésben. Ezért nem vagyunk képesek nyugodtan 
megfigyelni a valóságot, ezért nem vagyunk képesek 
passzív módon tudatában lenni annak, ami van. Úgy 
látjuk, hogy életünket és cselekedeteinket mindig a 
pusztítás és a b á n a t uralja; a zavarodottság és a káosz 
hulláma mindig utolér bennünket. Egy percre sem 
szűnik meg a létezés zűrzavara. 

Úgy tűnik, bármit is teszünk a jelenben, az káoszt, 
szomorúságot és boldogtalanságot szül. Ha szemügyre 
veszed az életedet, azt látod majd, hogy folyton a 
sarkadban jár a bánat és a szomorúság. A munkánk, a 
társadalmi tevékenységeink, a politikusaink, a 
különféle, a háború megállítását célzó nemzetközi 
gyűlések mind csak további háborúkat eredményeznek. 
A pusztulás ott jár az élet nyomában; minden tettünk 
halált szül. Pontosan ezt figyelhetjük meg manapság a 
világban. Vajon véget vethetünk-e ennek a 
gyötrelemnek, és megszabadulhatunk-e a zavarodottság 
és a bánat hullámának hatása alól? A nagy mesterek, 
Buddha és Jézus ezt tették: elfogadták a hitet, és így 
ugyan megszabadították magukat a zavarodottságtól és 
a bánattól, de n e m vetettek véget a bánatnak, a 
zavarodottságnak. A zűrzavar és a szomorúság továbbra 

is jelen van a világban. 
Ha látván ezt a társadalmi és gazdasági zűrzavart, ezt 

a káoszt és nyomorúságot, visszavonulsz az 
úgynevezett vallási életbe, és lemondasz a világról, 
talán úgy érezheted, csatlakoztál e nagy tanítókhoz - a 
világban azonban továbbra is folytatódik a káosz, a 
nyomorúság és a pusztítás, a gazdagok és szegények 
soha véget nem érő szenvedése. A kérdés tehát az, vajon 
magunk mögött hagyhatjuk-e egy csapásra ezt a 
gyötrelmet. Ha a világban élve nem vagyunk hajlandók 
annak részévé lenni, másokat is megszabadíthatunk 
ebből a káoszból - nem a jövőben, nem holnap, de most 
azonnal.  

Nyilvánvalóan ez itt a valódi kérdés. A háború 
valószínűleg bekövetkezik majd, ráadásul minden 
eddiginél pusztítóbb és borzalmasabb háborúban lesz 
részünk. Ezt nyilvánvalóan nem akadályozhatjuk meg, 
mivel a problémák túl nagyok és túl közeliek. A 
zűrzavart és a gyötrelmet azonban akár most azonnal is 
felismerhetjük - igaz? Fel kell ismernünk e dolgokat, és 
olyan helyzetet kell teremtenünk, amely másokban is 
felébresztheti ezt a megértést. Másként fogalmazva, 
vajon megszabadulhatunk-e egy csapásra? 

Csakis így szabadulhatunk meg ettől a gyötrelemtől: 
a megértés csak a jelenben következhet be; ám ha 
inkább holnapra hagyjuk a dolgot, elborít bennünket a 
zűrzavar hulláma, és soha nem szabadulhatunk meg 
ettől a zavarodottságtól. 

Vajon eljuthatunk-e abba az állapotba, amelyben egy 
csapásra felismerjük az igazságot, és így véget vetünk a 
zavarodottságnak? Én azt mondom, igen – ráadásul ez 
az egyetlen járható út. Azt mondom, ez lehetséges, és 
meg is kell tennünk, méghozzá n em valamiféle 
feltételezések vagy hiedelmek alapján. A problémát 
ennek a különleges forradalomnak - és itt most nem 
arról a forradalomról beszélek, amelynek az a célja, 
hogy megszabaduljon a kapitalistáktól, és egy másik 
csoportot állítson a helyükbe -, ennek a csodálatos 
átalakulásnak, az egyetlen valódi forradalomnak a 
megvalósítása jelenti.  

Az, amit rendszerint forradalomnak nevezünk, nem 
más, mint az egyik oldalnak a másik oldal ideái szerint 
történő megváltoztatása vagy folytatása. A baloldal 
végül is nem más, mint a jobb megváltoztatott formában 
megnyilvánuló folytonossága; ha az egyik oldal az 
érzéki értékeken alapul, akkor a másik oldal is ezen 
értékekre épül, legfeljebb ezen értékek arányai és 
megnyilvánulási formái különböznek majd. 
Következésképpen a valódi forradalom csakis akkor 
következhet be, ha egyénekként tudatára ébredünk a 
másokkal való kapcsolatainknak. A társadalom nem 
más, mint az embertársainkkal, a házastársunkkal, a 
gyermekeinkkel, a főnökünkkel, a szomszédainkkal 
kialakított kapcsolatok összessége. A társadalom 
önmagában véve nem létezik. A társadalom az, amit te 
és én a kapcsolataink által megteremtünk; azaz a 
társadalom valójában a belső állapotunk külvilágba 
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történő kivetítése. Azaz, semmi értelme sincs annak, ha 
úgy alakítjuk át a belső világunk kivetüléseként 
megnyilvánuló külvilágot, hogy közben n em értjük 
meg önmagunkat, vagyis a társadalomban mindaddig 
nem következhet be számottevő változás, amíg nem 
értjük meg önmagunkat az egymással való 
kapcsolatainkban. Mivel 

zavarodottak vagyunk a kapcsolatainkban, olyan 
társadalmat teremtünk, amely nem más, mint az 
énünkre adott reakciók külső kifejeződése. Erről a 
nyilvánvaló tényről már elkezdhetünk beszélgetni, és 
megvitathatjuk, vajon a társadalom, a külső 
megnyilvánulás teremtett-e bennünket, vagy mi hoztuk 
létre a társadalmunkat. 

Vajon nem nyilvánvaló-e hát, hogy a társadalmat a 
kapcsolatainkban megnyilvánuló énünk hozza létre, és 
hogy ha nem alakítjuk át radikálisan önmagukat, nem 
változhat meg a társadalom alapvető működése sem? 
Ha a társadalom átalakítására alkalmas rendszert 
keresünk, azzal pusztán kitérünk a kérdés elől, mivel a 
rendszerek soha nem változtathatják meg az embereket 
- ahogy azt a történelemből láthatjuk, mindig az 
emberek változtatják meg a rendszereket. Amíg nem 
értjük meg önmagunkat az egymással való 
kapcsolatainkban, addig mi magunk leszünk a káosz, a 
gyötrelem, a nyomorúság és a brutalitás okai. E 
megértést nem az idő hozza el számunkra, e megértésre 
akár most rögtön, ebben a pillanatban is eljuthatunk. Ha 
azt mondjuk, inkább holnapra halasztjuk önmagunk 
megértését, e destruktív cselekedetünk káoszt és 
nyomorúságot szül. A „majd" szó által megteremtjük az 
időtényezőt, és máris eláraszt bennünket a 
zavarodottság és a pusztulás hulláma. A megértés csakis 
most következhet be, nem pedig holnap. A holnap a 
lusta elme menedéke, a valóság ránt közömbös, tétlen 
elméé. Ha az embert érdekli valami, az azonnali 
cselekvésre vezet, és így bekövetkezik az azonnali 
megértés és átalakulás. Ha most nem változol meg, soha 
nem fogsz, mivel a holnap bekövetkező változás csak 
módosulás, nem pedig átalakulás. Az átalakulás csakis 
a mostban valósulhat meg; a forradalom ma következik 
be, nem pedig holnap. 

És ha bekövetkezik ez a forradalom, 
megszabadulunk minden problémánktól, mert énünk 
többé nem aggódik majd saját maga miatt, és így 
magunk mögött hagyjuk a pusztulás hullámát. 
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Nem bántad meg, hogy a katonaság 
megtagadásával tönkretetted a szakmai karrieredet? 

Közéleti karrierem csúcspontja 1944 tavaszán 
volt, amikor elsős gimnazistaként én tartottam a március 
15-i beszédet az osztályban. A sablonosnak tekinthető 
fogalmazványt az osztályfőnökünk javította fel azzal, 
hogy beillesztett pár sort arról, hogy újra harcban áll a 
magyar, de bízunk abban, hogy nagy szövetségesünk 
oldalán győzni fogunk. Szépen elmondtam, de ettől 
függetlenül az orosz előörsök kilenc hónap múlva már 
megjelentek Miskolc utcáin. Pár évig stagnált az 
elismertségem, majd a fényes szelek idején 
folyamatosan csökkenni kezdett.  

Hosszabb leírástól tartózkodom, hiszen sok 
hatás ért akkor bennünket a politikai élet goromba 
változásai miatt. Mivel csalánba nem üt a mennykő, a 
kellemetlenségek ellenére tudományos pályám 
töretlenül ívelt felfelé. Az indexemben 12 éven át 
kizárólag a legjobb jegyek voltak találhatók, a tornát és 
az éneket is beszámítva. A katonai ismeretek egy 
pillanatra bizonytalan helyzetet teremtettek, de 
makacsságom és az érdekelt felek meglepő jóindulata 
folytán túléltem a konfliktust. 

Túlságosan szép papírformámat Mao elnök 
politikai munkássága tette tönkre, mivel ő egy cikkében 
azt írta, hogy bizonyos helyzetben ellentétek 
keletkezhetnek a nép és a vezetők között. Szorgalmam 
folytán ezt én tudtam, a vizsgáztató viszont nem, így a 
kialakult vita végeredménye nem kedvezett nekem 1953 
tavaszán. Nagyot nyeltem, mint a bokszoló, aki úgy 
érzi, hogy 14 év után először pontozták le 
igazságtalanul. Addig azonban már összegyűjtöttem 
annyi politikai tapasztalatot, hogy túl tudjam tenni 
magam ezen a jelentéktelen kudarcon. Gyűrűt és más 
effélét amúgy sem viseltem. Vörös diplomával 
végeztem, gimnáziumi állást kaptam Debrecenben, ami 
jó dolog volt, mert éppen akkor mondtak fel néhány 
oktatónak az egyetemen, ami begyűrűzött a 
középiskolába is. Mint kiváló diáknak, az érettségi előtt 
moszkvai ösztöndíjat is adtak volna. Nem emlékszem, 
hogy mivel mondtam nemet kifelé, de azt tudom, hogy 
határozottan nem kívántam olyan országba menni, ahol 
nem járhatok zavartalanul templomba. 

Ideológiai elmaradottságom más szempontból 
nem volt hátrányos. Elsőéves egyetemistaként szakmai 
és társadalmi működésem miatt felajánlották a 
párttagságot, amit elhárítottam. Másodjára akkor 
kerültem jó helyzetbe, amikor kezdő oktatóként KISZ-
vezető tanárnak akart megtenni az iskola igazgatója. 
Ekkor újból nyíltsisakos nemet mondtam. Tudomásul 
vették. Harmadjára 1957 tavaszán lehettem volna 


