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A balga, a bölcs, a játékos, a szent és az egyszerű ember 

A gyerekek minden nap találnak valami szépet és felfedeznivalót a környezetükben, ezért 

olyan csodálatos számukra a világ. Már az első kultúrtörténet órán megfogott a rád jellemző 

letisztult gondolkodással párosuló gyermekien őszinte lelkesedés és kíváncsiság, ezért vagy a 

lelkedben a mai napig fiatal. Szenvedélyes kutatója, értője és élvezője vagy az emberi alkotá-

soknak. Nem csak az aktuális kutatási témád érdekel, hanem a hallgatóság véleményére és az 

élet apró rezdüléseire is érzékeny vagy. Egyszerre tanítasz és tanulsz. Jól kérdezel és várod, 

hogy mások is kérdezzenek, nemcsak téged, hanem önmagukat is. Nem sokkal oktatói pályád 

lezárása előtt, de korántsem kultúraközvetítő éveid végéhez közeledve a 70. születésnapodat 

ünnepled. A következő néhány oldalon megpróbálom megragadni a lét és az élet nehézségét. 

Ezután a balga, a bölcs, a játékos, a szent és az egyszerű embernek az emberi világhoz való 

viszonyát mutatom be. „ Byron azt mondja, a tudás fájdalom, én viszont továbbmegyek, s azt 

mondom, a fájdalom bölcsesség és még tovább: mert soha semmit teljes bizonyossággal nem 

tudhatunk! A bölcsesség balgaság.”1 Nem hiszem, hogy valaha jelentős dolgokról valami hasz-

nosat vagy okosat tudnék írni. Sokszor mondtad, hogy írjam le a gondolataimat. Ezt most meg-

tettem, hogy ezzel az írással boldog születésnapot kívánhassak neked és megköszönjem, hogy 

baráti beszélgetésekkel, a tartalmas tanórákkal, ajánlott könyvekkel, filmekkel, színházi elő-

adásokkal, a kultúra és a gondolkodás korábban ismeretlen területeit nyitottad  meg előttem, 

ezért örökre hálás leszek neked. 

A lét nehézsége és öröme 

Már a puszta létfenntartás nehéz feladat elé állítja az embert. Senki nem képes néhány napnál 

tovább megfelelő táplálék és folyadék nélkül élni. Bizonyos időközönként pihenésre van szük-

ségünk, aludnunk kell. Ha fáj valamink, elsősorban a fájdalomra koncentrálunk és nem arra, 

hogy mennyi minden rendben van körülöttünk. Ez alapján könnyen belátható, hogy az egész-

ség megőrzése és a fájdalom elkerülése az ember egyik legfontosabb feladata. Létezésünket 

tovább bonyolítja a szexualitás. Az emberben élő szexuális vágy a másik nem bizonyos tagjai 

iránt azért van, hogy a faj fönt maradjon. Ez a vágy igen jelentős hatással van motivációinkra 

és cselekvéseinkre. Az előbb felsorolt öt hajtóerő kényszer, kötöttség, de sok esetben a legőszin-

tébb örömforrása az embernek. Mindenkinek törődnie kell a szükségleteivel és azok kielégítésé-

vel. A fennmaradásért erőfeszítéseket kell tenni, tehetségre és kitartásra van szükség. Csak az 

erősebbek, ügyesebbek tudnak fennmaradni és a még kiválóbbak képesek jó életet élni. 

Három vagy négy éve történt egy hideg és esős éjszaka. A szobámban aludtam. Az eső 

annyira verte az ablakot, hogy felébredtem. Kimentem a konyhába. A lakáson kívül tombolt a 

                                                      
Agárdi-köszöntő. 
1 John Keats levelei 1999. 50-51. 
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vihar. Visszabújtam a paplan alá közel a puha falvédőhöz. Olvasmányaim alapján elképzeltem, 

hogy milyen lehetett az emberiség hajnalán. Nincs kád, vezetékes víz, beszigetelt ablak, ké-

nyelmes ágy, hűtő, szupermarket, betonút. Arra gondoltam, hogy elfogyott az élelem és ha 

eláll az eső, akkor el kell mennem a társaimmal vadászni. A barlangon kívül ott a természet. 

Ha kellemes nyári délutánon a dombtetőről nézek szét , szemem megrészegedik a távolságtól 

és a szépségtől. Látom a káoszt, amelyből különös módon mégis harmónia árad felém . Ha 

lemegyek a völgybe, akkor a szúnyog csíp, a madarak megeszik a legyeket és én is megsebe-

sülhetek. Még ma is az emberek döntő többségének és nekem is arra megy el erőm jelentős 

része, hogy létezésem alapvető feltételeit megteremtsem. Ez így van rendjén. A városban dol-

gozni kell a pénzért. A pénzért ételt, vizet, kényelmet, biztonságot kapunk. Az egészséget fent 

kell tartani, testünkre ruha kell, a szobába meleg. Szellemi képességeink és testi ügyességünk 

révén az életünk könnyebb lett. Az akkori esős éjszaka óta értékelem igazán az szüleim mun-

káját, az egyszerű kényelmet, a biztonságot, a hasznos eszközöket és az évezredek alatt felhal-

mozott emberi tudást, amelynek köszönhetően ma egy a korábbi korokhoz képest kényelme-

sebb és biztonságosabb világban élhetek. 

Hajnalban ébredtem. A konyha ablakán kinézve a napot nem láttam csak az ezer színűre 

festett eget. A madarak csoportosan repkedtek a négyemeletesek fölött. Csipás szemmel már 

kora reggel nagy gyönyörűségben volt részem. Nem sokkal később Kosztolányi Hajnali ré-

szegség című verse jutott eszembe. „Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél ezen a földön, mily 

silány regéket, miféle ringyók rabságába estél, mily kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi 

nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj s csak most tünik szemedbe ez az estély?”2 Előbb 

vagy utóbb mindig erre a versre gondolok, ha a puszta létezés és a szépség öröme jár át. Van 

úgy, hogy állok az esőben a buszmegállóban és egyetlen füstölgő cigarettacsikket nézek hosszú 

percekig és örülök. A semminek örülök, ami valójában nem semmi, mert vagyok, jól vagyok. 

Állok, levegőt veszek és érzékelem a környezetem. Benne vagyok a világban. Ezek gondtalan, 

két gondolat közti nagyszerű pillanatok számomra. Nem ember lennék, ha ma hajnalban ne 

kezdtem volna azonnal gondolkodni. Azt leszámítva, hogy a galambfiúk galamblányokat ker-

getnek (és fordítva), csipegetnek, isznak, majd a nagyszobánk erkélye fölött alszanak, vajon 

végig azt érzik, amit ma hajnalban én éreztem? Ők tényleg nem kérdezik meg maguktól, hogy 

mik a mai teendők? Tényleg nincs nekik szombat? Nekem ma szombat van. A március 14 -et 

dolgoztuk le a könyvtárban, előtte óráim voltak. Úgy érzem, nekem nagyon jó dolgom van, 

mégis többet szeretnék. Meg akarom tapasztalni a galambok időtlenségét. A mindig hazug 

falióra ideje helyett csak egyéni időt szeretnék. Meg akarom tisztítani a gondolataimat, hogy a 

létezésből fakadó örömöket és szépséget minél jobban érzékelhessem. Nekem a létezés öröme 

kell, mint a galamboknak. Nem szabad, hogy az élet dolgai, amelyek arra valók, hogy megte-

remtsék létezésünk feltételeit felemésszék minden erőnket és ne tudjunk olykor olyan könnyen 

és szabadon élni, ahogy a galambok teszik. „ Városban az ember akár száz évet is leélhet úgy, 

hogy nem veszi észre, hogy már régen halott.”3- írta Tolsztoj. Egyszerű ember szeretnék lenni, 

aki tudja, hogy el lehet tölteni jól és rosszul a hátralévő időt. Meg fogok halni. Lehet még 

húszas éveimben, de talán szép kort élek meg és jó érzéssel telnek el hosszú napok. Még az is 

                                                      
2 Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1303.htm [2016. 03. 20.]  
3 Kortársak Lev Tolsztojról 1982. 77. 
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lehet, hogy az időtlenséget is megtapasztalom. Biztosan tudom, hogy miket nem akarok, és 

egyre inkább tisztul a kép, hogy miket szeretnék igazán. Igaz-e a következő József Attila mon-

dat? „ Ehess, ihass, ölelhess, alhass! A mindenséggel mérd magad!”4 Nem vagyok biztos ab-

ban, hogy ennél vágyhat többre az ember. Ha majd kicsattanunk az erőtől, értelmes munkát 

végezhetünk, ehetünk, ihatunk, alhatunk, szerethetünk és szeretnek minket, tudjuk a helyünket 

a világban és nem kergetünk hamis álmokat, akkor mi mást kívánhatnánk még? A jó é let nincs 

biztosítva senki számára. A természetben nincsenek jogaink. Lehet holnap váratlanul halálos 

beteg leszek, ezért nem emelhetek panaszt senkinek. Meghalok. És? Olyan sok boldog napom 

volt már, hogy ha láthatnám magam kívülről halálom után, akkor megsiratnám az életet, de 

nem bánkódnék még akkor sem, ha tudom, hogy közel sem ittam ki teljesen az élet poharát és 

nem is fogom. Egyedül mi emberek adhatunk jogokat és lehetőséget egymásnak. Ha beteg va-

gyok, akkor majd mások ápolnak. Adjunk esélyt egymásnak az életre, hogy megbecsüljük egy-

más munkáját, hogy értékeljük az egyszerűt, a szépet és nem hajszolunk értelmetlen célokat. 

A lét, ami nyugtalanságunk miatt lesz még nehezebb 

A tudásunk elsősorban arra való, hogy az alapvető életfeltételeinket megteremtsük és munka 

után jó kedvvel töltsük az időt. Az ember szabadidejében bontakozhat ki igazán. Az emberek 

együttműködésének célja, hogy a közös munka révén mindenki saját magának könnyebben 

meg tudja teremteni a létezésének alapjait és több szabadon felhasználandó ideje legyen. 

„Ha nem emelik fel az okosakat, 

a nép közt rend és béke fakad; 

ha nem kell többé a ritka, drága, 

megszűnik a nép kirablása; 

ha nem a vágy uralkodik, 

a nép szíve megnyughatik. 

Ezért a bölcs 

a szívet kiüríti, 

a gyomrot teletölti, 

a sóvárgást gyengíti, 

a csontot erősíti, 

hogy az emberek ne tudjanak, ne vágyjanak, 

az okosak veszteg maradjanak. 

A nem-sürgés ez 

és rend és békesség lesz.”5 

A legjobb írás, amit valaha olvastam Lao Ce Út és Erény könyve. „Ha nem emelik fel az 

okosakat a nép közt rend és béke fakad; ha nem kell többé a ritka, drága, megszűnik a nép 

kirablása...” Ha valakinek túl sok van, a másiknak kevés lesz. Ha valahonnan valamit elve-

szünk, akkor ott hiány keletkezik. Az emberek együttműködése megbukott, de nem az önérdek 

miatt, hanem azért, mert a gazdagság, a pompa, a fejlődés mindig nagyobb érték vol t, mint az 

ésszerű gazdálkodás. 

Volt itt rabszolgaság, jobbágyság, cselédség és van bérrabszolgaság. Vannak és lesznek 

kastélyok, paloták, sportkocsik, tízmilliós fizetések, szép ruhák, ékszerek és magánrepülők. 

                                                      
4 József Attila: Ars Poetica. http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ jozsefa/ars.htm [2016. 03. 20.] 
5 Lao Ce: Az Út és Erény könvye.http://mek.oszk.hu/00100/00191/00191.htm [2016. 03. 20.] 

http://mek.oszk.hu/00100/00191/00191.htm
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Az emberi játékból és egészséges versengésből a sport révén üzlet lett. Amíg az emberek nagy 

része nem veti meg és lázad fel a luxus ellen, addig a többség életének jelentős része mindig a 

mindennapi megélhetéséért folytatott küzdelemből fog állni. A tehetséget, a kitartást és szor-

galmat jutalmazni kell, mert vannak köztünk okosabb, ügyesebb és erősebb akaratú emberek. 

Az emberek egyenlőségének gondolata Isten után a legnagyobb hazugság, amit kitaláltunk. 

Nem vagyunk egyenlőek, ahogy csak a durva szem lát két virágot egyformának. Ugyanakkor, 

ha rájöttünk arra, hogy együtt többre megyünk, mint egyedül, akkor miért nem becsüljük meg 

jobban embertársainkat? Miért hagyjuk, hogy egyes dolgozó embereknek annyira alacsony le-

gyen a bérük, hogy ételre is alig telik, amíg más nem minden esetben dolgozó emberek több-

szörös milliomosok? Nem értelmes és felelős lények módjára osztjuk el a javakat. A politika 

feladata megteremteni az emberek hatékony együttműködését, a javak ésszerű elosztását  és a 

törvények révén a béke fenntartását. Nekünk nem elegendőek a létezésből fakadó örömök, 

amelyekért keményen meg kell dolgozni. Az ember nemcsak a vízért, az élelemért, a bizton-

ságért, a szerelemért és a területért folytat háborút. Mit akart Napóleon Oroszországban? Mit 

akarnak az öngyilkos merénylők? 

Nem hibáztatom magunkat, mert nem vagyunk egyszerű helyzetben. Úgy látom a korábban 

felsorolt nehézségek mellett még van két jelentős tényező, amelyek okolhatóak az emberi világ 

millió esztelenségéért. Az elme nyughatatlansága, amelynek eredménye a folyamatos gondol-

kodás melletti örök tudatlanság és létezésünk jelentéktelensége. Ha minden teendőt elvégez-

tünk és nem fáradtunk el annyira, hogy aludjunk és nem tudjuk elfoglalni magunkat, akkor 

unatkozunk. Az unalom a szenvedés egyik fajtája. Az az állapot, amikor nincs miért lenni. Az 

ember mindent elkövet azért, hogy ne unatkozzon. Gondolkodik, tehát szenved, de nemcsak 

ezért szenved. Tudjuk, hogy létezésünk teljesen értelmetlen, ezt nehéz nyugodtan elviselni.  A 

világban minden benne van, amit az ember fel tud fogni és az is, amit mi nem tud felfogni. A 

világban lévő mindennek a változása, keletkezése és pusztulása teljesen jelentéktelen!  

„...és mint e látás páraváza, majdan 

a felhősipkás tornyok, büszke várak, 

szent templomok, s e nagy golyó maga, 

s vele minden lakosa, szertefoszlik, 

s mint e ködpompa tünt anyagtalan, 

nyomot, romot se hágy. Olyan szövetből 

vagyunk, mint álmaink, s kis életünk 

álomba van kerítve...”6 

Hatalmunk, erőnk, akaratunk és életünk véges. Az emberi világban, minden egy viszony-

rendszerben működik. A fogalmakat az elme rendezi el. Szebb, okosabb, jobb, rosszabb, gaz-

dagabb. Ez a viszonyrendszer negatív értelemben szofisztikált. Megmérgezi az emberi létet, 

ezáltal alkalmatlanná tesz minket az ésszerű és egyszerű életre. Fogalmunk sincs róla és talán 

nem is akarunk olyan egyszerűen létezni, ahogy a balga, a bölcs vagy az egyszerű ember képes 

rá. A kitalált emberi világ elfedi előlünk a lét ürességét. Schopenhauer szerint a szellemi öröm 

minden öröm közül a legkiválóbb. Kevés boldogabb pillanatom van, mint amikor eszembe jut 

valami számomra igazán érdekes vagy különös. 

                                                      
6 William Shakespeare: A vihar. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00200/06195.htm [2016. 03. 20.] 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00200/06195.htm
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Áldás és egyben átok a gondolkodás az ember számára. Az elme folyamatos aktivitásra 

buzdít. Nekünk civilizált embereknek a legnagyobb betegségünk, hogy nem tudjuk abbahagyni 

a gondolkodást és a tevékenykedést. Ha pihenünk csak is azért tesszük, hogy utána rögtön 

dolgozhassunk. Nem tudom, hogy mindig így volt vagy így alakult, de úgy látom, hogy az 

ember nem tud nyugton lenni és részben ez fosztja meg a jó élettől. A tanult embernek nincs 

nagyobb csapás annál, hogy nem tudja mivel elfoglalni magát. „A cél halál, az élet küzdelem, 

S az ember célja e küzdés maga.”7 Piramist építünk, fegyvert viselünk, holdra szállunk, atom-

bombát gyártunk. Hősként küzdünk a mindennapi életben is nemcsak a világgal, hanem egy-

mással és saját elménkkel. A tudásunkat már nem arra használjuk, hogy az életünket köny-

nyebbé és jobbá tegyük, hanem, hogy elfedjük a lét ürességet. Az emberi világ egy összetett 

és végtelenül bonyolult világgá vált. A lét súlyára rápakoltuk az élet terhét. Terv kell, ötlet, 

tevékenység, munka, ezer feladat és a halál a végállomás. 

Létezni, de nem élni 

Nemrég láttam a Mentőexpedíció című filmet a moziban. A filmben emberek érkeztek a 

Marsra, ahol űrállomást hoztak létre. Egy váratlan vihar következtében el kellett hagyniuk a 

bolygót. Az egyik űrhajós, Mark Watney elveszett a viharban. A társai azt hitték meghalt. 

Idővel kiderült, hogy Mark életben maradt és az űrállomáson tartózkodik. Társai saját életüket 

kockáztatva visszamentek Markért és megmentették. Mark közel két évet élt a Marson egyedül. 

Minden pillanatban hitt abban, hogy visszatérhet hazájába és újra a családjával lehet. Mark ez 

idő alatt elsősorban az önfenntartással volt elfoglalva, hogy élelme kitartson, amíg a társai 

megérkeznek; a menekülését tervezte és néha kint üldögélt a szabad ég alatt. Képzeljük ma-

gunkat egy hasonló helyzetbe némi különbséggel. Nem hiszünk abban, hogy visszatérhetünk a 

Földre, mert társaink meghaltak és a földdel minden kapcsolatunk megszakadt. Nincs értelme 

újabb űrhajót küldeni egy emberért, mert a földön tízezrek kaphatnak ételt a tízéves küldetés 

árából, és mire megérkezne a segítség elfogyna a tartalék élelem a Marson. 

A hitet senkitől nem lehet elvenni, de ebben az esetben valószínűleg nem fogunk soha 

többet emberekkel találkozni. Mit tennénk, ha 5 évre elegendő élelmünk és tiszta vizünk lenne 

egy biztonságos űrállomáson egy élettelen bolygón teljesen egyedül? Lenne 1000 könyvünk. 

Nézhetnénk filmeket, hallgathatnánk zenét, egy speciális terepjáróval kedvünkre barangolhat-

nánk, de Földre soha többet nem térhetnénk vissza. Léteznénk, amíg elfogy az élelmünk vagy 

rövid idő után megölnénk magunkat? Vajon képesek lennénk elmerülni egy jó könyvben úgy, 

hogy tudjuk, egyedül fogjuk leélni hátralevő életünket? Jobban tudnánk létezni a jelenben vagy 

ott is a jövő reményében és az egyre inkább megszépülő múlt bűvöletében lennénk? Ha nin-

csenek körülöttünk emberek, akkor megszűnik az élet és a puszta létezés marad gondolataink-

kal és szükségleteinkkel. Miért élnénk? 

A Karamazov testvérekben a nagy inkvizítor legendájában Jézust megkísérti egy szellem 

és azt mondja, hogyha Jézus valóban jót akar tenni az emberekkel, akkor változtassa a követ 

kenyérré, ezzel örökre megoldja az emberiség problémáját. Az inkvizítor magyarázata szerint 

Jézus ezt azért nem tette ezt meg, mert akkor elvette volna az emberek szabadságát, akik be-

hódoltak volna neki. A nagy inkvizítor a következőt mondja: „Kenyeret adsz az embernek, 

meghajlik előtted, mert nincs vitathatatlanabb a kenyérnél, de ha valaki ugyanakkor, téged 

megkerülve, hatalmába keríti a lelkiismeretét is – ó, akkor eldobja a te kenyeredet, és azt kö-

veti, aki elzsongítja a lelkiismeretét. Ebben igazad volt. Mert az emberi lét t itka nem abban 

                                                      
7 Madách Imre: Az ember tragédiája. http://mek.oszk.hu/00900/00914/html/madach13.htm [2016. 03. 20.] 

http://mek.oszk.hu/00900/00914/html/madach13.htm
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rejlik, hogy csak éljen, hanem abban, hogy miért éljen. Az ember, ha nincs szilárd elképzelése 

arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e földön ma-

radjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül. Te az ember szabad szeretetére áhítoztál, hogy 

tőled elbűvölve és lebilincselve szabadon kövessen. Az embernek a szilárd ősi törvény helyett 

ezentúl saját magának, szabad szívvel kellett eldöntenie, mi a jó és mi a rossz, nem lévén más 

útmutatója, mint a példád ‒ de hát nem gondoltál arra, hogy végül is elveti a példádat, és két-

ségbe vonja az igazságodat, ha olyan iszonyú terhet raknak rá, mint a választás szabadsága?”8 

„Mert az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy csak éljen, hanem abban, hogy miért 

éljen.”9 Az élettel kapcsolatban szerintem nem helyes kérdés a miért. Nincs oka a létezésünk-

nek. Mi adhatunk célt és értelmet az életünknek. Teljesen elképzelhető, hogy valaki elhiteti 

magával azt, hogy azért van a világon, hogy erkölcsös életet éljen, jó apa legyen, súlyokat 

emeljen, színházat vezessen stb. A Marson meg lennénk fosztva minden életcél lehetőségétől. 

Szembesülnénk azzal a céltalansággal és értelmetlenséggel, ami egyébként is megvan, csak az 

emberi világ elfedi előlünk. Célzások, intrikák, flörtök, versenyek, elismerő vállba veregeté-

sek, hétköznapi és életre szóló motivációk. Az emberi életet, amit ráhúztunk magunknak a 

semmire, lehet élvezni és meg lehet vetni kisszerűsége miatt. 

Az emberi világ a folyamatos választásról szól, ezért izgalmas. Ha felfogjuk és elfogadjuk 

a lét nehézségét és igazságtalanságát, hogy semmi nem számít , csak aminek mi jelentőséget 

tulajdonítunk, akkor súlyos terhektől szabadulhatunk meg. Azonban az emberi világ játszóte-

rén, ahol az én a viszonyrendszer origója, nincs menekvés. Sérülünk és sebet ejtünk, mert van 

becsület, hírnév, karrier, etikett, hagyomány stb. Vajon ha a számunkra legkedvesebb embe-

rekkel lehetnénk együtt elegendő élelemmel öt évet egy bolygón, ahol szinte nincsen semmi 

feladatunk, vajon életünk legjobb vagy legrosszabb öt éve lenne? Miről beszélgetnénk? Mit 

csinálnánk? Kezdetben vagy talán végleg az élet megszűnne csak a lét maradna minden terhé-

vel és örömével. 

A balga, a bölcs, a játékos, a szent és az egyszerű ember 

„Nos, az emberéletet egy soktermes hajlékhoz hasonlítanám, melynek termei közül egyelőre 

csak kettőt tudok leírni, a többinek az ajtaja még zárva van előttem. Azt, ahová először lépünk 

be, a Gyermekség vagy a Gondolatnélküliség Termének nevezném, ahol addig maradunk, amíg 

nem gondolkodunk. Jó darabig el is időzünk itt, s hiába áll tárva-nyitva a következő terem 

ajtaja, ahová fényes látnivalók vonzzák tekintetünket, semmi kedvünk továbbmenni, végtére 

amint feltámad bennünk a gondolkodás képessége, észrevétlen rákényszerülünk, hogy átlépjük 

a küszöböt, mikor is alig hogy beléptünk a második terembe, melyet a Szűz Gondolat Termének 

nevezhetünk, megrészegülünk az ottani fénytől és levegőtől; csak gyönyörű csodákat látunk, s 

arra gondolunk, örökké itt maradunk ez örömök között, azonban az itteni lég hatására valami 

rendkívüli változáson megyünk keresztül, s a gyermek látásmódjából kialakul a felnőtt férfi 

szíve és természete. E terem atmoszférája meggyőzi az idegeket, hogy a világ csupa nyomorú-

ság és szívfájdalom, merő kín, betegség és elnyomatás – mi által a Szűz Gondolat terme foko-

                                                      
8 Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. http://www.tanit.hu/nagy-inkvizitor-reszlet-karamazov - fiverekbol 

[2016. 03. 20.] 
9 Uo. 
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zatosan elsötétül, s a növekvő homályban erre is, arra is ajtók tárulnak föl – mögöttük vaksö-

téttel – sötét folyosók bejárata tátong mindenfelé. Nem látjuk a jó és a rossz egyensúlyát. Be-

burkol a sötét. Te meg én épp az ajtók előtt állunk – képzeletünket lenyűgözi a ránknehezedő 

titok.”10 

A Gondolatnélküliség termében mindannyian jártunk már. A Szűz gondolat terme kimerít-

hetetlen forrást nyújthat a tudományokat, a művészeteket és az élet játékait kedvelő ember 

számára, de még időnként azok is jól elvannak, akik hétköznapjaikat épphogy elviselik. Az 

emberek 99,9%-a a Gondolatnélküliség terme után a Szűz gondolat termében éli le az életét. 

Ebben a teremben a létezés és az élet nehézségei egyaránt érintenek minket. Mélyen benne 

élünk az emberi világban. Csodálkozunk és fölháborodunk. Olyan fogalmakkal játszunk, mint 

bűn, igazság, jó és rossz. 

A Szűz gondolat termén túl további négy terem található. Ezek a termek úgy vannak ösz-

szekapcsolva, hogy mindegyikből bármelyik másik négybe lehetséges az átlépés, de igen ne-

héz. Minden teremben az ember egyik ritka típusa él. Közös bennük, hogy már túl vannak az 

emberi világon. Ők is valamikor az emberek többségéhez tartoztak, de egy idő után belül ki-

léptek az életből, ezért szabadabbakká váltak, mint a többség. Egyikük sem fél a haláltól, éle-

tüket nem őrzik, önös érdekeik nincsenek, nem ragaszkodnak semmihez és senkihez.  

Balga embernek születni kell. A balga sokat mosolyog. Boldog. A dolgokat szemléli és 

ebben igen nagy örömét leli. Folyton mókázik, de a viccet nem érti. Testvére az udvari bolond 

és a bohóc. Azt a sok nyomorúságot, amiről Keats szólt ő már nem látja. Neki nincsen semmije 

és senkije mégis minden nap jól elvan. Nem érti, mi baja lehet az embernek, ha a betegségek 

elkerülik. Képes szeretni, a másikra figyelni, de lenni szeret a legjobban. A járda szélén ül, 

eszik. Ha kérnek tőle biztosan ad. Nem önzetlenségből vagy szánalomból teszi. Ezeket a fo-

galmakat már nem ismeri. Ha van neki egy kicsi és nem az élete múlik rajta, akkor nem érti, 

hogy miért ne adna, ha a másik is éhes. Egyaránt beleborzong a Notre Dame és egy napfelkelte 

látványába. Nem ismeri a gótikát, a rózsaablakot, a csúcsíves boltozatot. Nem keresi a hason-

lóságot, nem rendszerez. Különös érzékenységet mutat a szépséggel kapcsolatban, ezért olyan 

boldog. A legtöbb ember együgyűnek és ostobának mondaná, mert fogalma sincs az emberi 

világról. Minden ember közül a gyerekekkel együtt a balga látja a legtöbb szépséget és csodát 

a világban. Nem tud hazudni és képmutató lenni. Fürdik a  tóban, ahol nem lehet. Leszedi a 

gyümölcsöt a fáról, megkergetik, elfárad, majd elalszik. Állandó otthona nincs. Cél és irány 

nélkül bolyong a világban. Teljesen szabad. 

A bölcs addig tanult és járta a világot, amíg egy napon rájött, hogy egyáltalán soha senki 

nem tudhat semmit. Minden lehet valahogy és fordítva, azonban ez sem igaz. Idővel az élet 

tüzét teljesen kioltja magában. Vágyait korlátozza ezzel a sóvárgással járó szenvedést csök-

kenti, majd megszűnteti. 

A bölcs, Lao Ce hangján a következőképpen szól hozzánk: 

„Dicsőség, szégyen: egyforma félelem. 

A rang: az élet legnagyobb csapása. 

Dicsőség, szégyen: mért csak félelem? 

Mert a dicsőséget a közemberek 

szorongva nyerik el, 

szorongva vesztik el. 

                                                      
10 John Keats levelei 1999. 50-51. 
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A dicsőség is, szégyen is, csak puszta félelem. 

A rang mért az élet csapása? 

Mert legnagyobb csapás 

az önszeretet. 

Ha nincs bennem önszeretet, 

ugyan mi bajom lehet? ... 

Az ég és föld nem emberi: 

néki a dolgok, mint szalma-kutyák. 

A bölcs ember sem emberi: 

néki a lények, mint szalma-kutyák. 

Az ég és föld közötti tér, 

akár a fujtató, 

üres és nem szakad be, 

mozog és egyre több száll belőle: 

kell rá szó, ezernyi; 

jobb némán befelé figyelni... 

Mikor a szépet megismerik, 

felbukkan a rút is; 

mikor a jót megismerik, 

felbukkan a rossz is. 

Lét és nemlét szüli egymást, 

nehéz és könnyű megalkotja egymást, 

hosszú és rövid alakítja egymást, 

magas és mély kulcsolja egymást, 

sok hang összeolvasztja egymást, 

korábbi s későbbi követi egymást. 

Ezért a bölcs 

sürgés nélkül működik, 

szó nélkül tanít, 

nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik, 

alkot, de művét nem birtokolja, 

cselekszik, de nem ragaszkodik, 

beteljesült művét nem félti, 

s mert magának nem őrzi, 

el se veszíti... 

Elérek a teljes ürességig, megőrzöm a rendíthetetlen nyugalmat, és minden dolog maga 

növekedik, én meg csak szemlélem visszatérésüket. Íme, minden dolog felvirágzik, s minden 

visszatér a gyökeréhez. A gyökérhez való visszatérést nevezik nyugalomnak, erről pedig azt 

mondják: meghódolás a sors előtt. A meghódolás a sors előtt: állandóság. Aki megérti az ál-

landóságot, az felvilágosult. Aki az állandóságot nem érti, az vakon megy a szerencsétlen-

ségbe. Ismerni az állandóságot: mindent magába fogadni.”11 

A játékos egy napon eldöntötte, hogy az embernek nincsen magja, igazi személyisége. Úgy 

gondolta bármikor és bármennyi időre az lehet, aki lenni szeretne. Amikor egy napon végzett 

                                                      
11 Lao Ce: Az Út és Erény könvye. http://mek.oszk.hu/00100/00191/00191.htm [2016. 03. 20.] 

http://mek.oszk.hu/00100/00191/00191.htm
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a munkával és kiment a kapun a testét magával vitte, de a személyiségét otthagyta irodai szé-

kében. Onnantól kezdve nem számított neki semmi. Minden tehertől megszabadult. A bölcshöz 

és a balgához hasonlóan belül kilépett az életből, de ezzel teljesen elmerült az élet forgatagá-

ban. Ez úgy történhetett, hogy a játékos soha semmit nem gondol egy percig sem komolyan. 

Mindenhol máshogy ismerik. Egész életében szerepeket játszik. Nevet, mókázik, orosz rulettet 

játszik, táncol, sír, filozofál, fölháborodik, lop, csal és olykor igen tisztességes. Vagyont sze-

rez, amit eldorbézol vagy szétoszt. Nincs nő, barát, munka, amiket ha ne unna meg, akkor 

azonnal ne állna tovább. Vitatkozik saját és mások igazáért, de legbelül a világot és az emberi 

világot egyaránt megveti, mindent és mindenkit kigúnyol. 

A szent megtestesítője Assisi Szent Ferenc, és Luchino Visconti Rocco és fivérei című 

filmjéből Rocco. Igazán különös emberek ők. Nietzsche neurotikus bolondnak mondja Szent 

Ferencet. Jézust pedig a zseni ellentétének, idiótának tartja.12 Valahol igaza van, de a szentek 

világa talán jobb lenne, mint ez a mostani emberi világ. A szentek elképzelt világa sosem va-

lósulhat meg, mert teljes mértékben ferde kép él bennük a világról és az emberi természetről 

egyaránt. A saját maguk által felépített jó és rossz birodalmában léteznek, ahol mindenki al-

kalmas egy jobb és helyesebb életre. 

Ez egy teljesen téves elképzelés. A szentek alázata és jóra való hajlama hamis, mert a má-

sikért feladják önmagukat. A szentek sámáni eksztázisban képesek cselekedni. Rocco nem 

látja, hogy Simone menthetetlenül elaljasodott (Simone Rocco testvére. Simone megerősza-

kolta Rocco szerelmét, Nadiát) és ha jót akar, akkor éppen Nadiát kellene védenie. Ehelyett 

Rocco bízik Simone megjavulásában és azt kéri Nadiától, hogy menjen vissza Simonéhoz 

(Simone szerelmes Nadiába. Valamikor együtt voltak, de Nadia sosem szerette Simonét.). A 

filmben Simone meggyilkolja Nadiát. Minden lény közül a szentek vannak a legtávolabb az 

emberi világtól. Alkatuk miatt hasonlóan sebezhetetlenek, mint az előző három típus. Rocco 

és Szent Ferenc is belső erejének köszönhetően hegyeket képes megmozgatni, az alázat és 

önfegyelem mintapéldái ők. Kiolthatatlan lánggal és végtelen türelemmel munkálkodnak.  

Egy egyszerű ember egy éjszakán eldöntötte, hogy egyszerű ember lesz. Nem tetszett neki, 

de tanult a balga, a bölcs, a játékos és a szent példájából. Rájött, hogy az összezavarodott 

világban nem tud rendet tenni, ezért inkább a saját dolgait rendezi el. Az egyszerű ember bal-

gának nem elég bolond. Vágyait sosem lenne képes teljesen legyőzni és nem is akarja, ezért 

bölcsnek sem alkalmas. Hisz Szulejkának, aki azt mondja: 

„Üldöző-e, üldözött-e, 

rab vagy zsarnok, vallja rég: 

föld fiának legfőbb üdve 

mégis a személyiség. 

Tűrhető lesz minden élet, 

lényeged ha megmarad; 

elbírsz minden veszteséget, 

amíg az vagy, aki vagy.”13 

Az egyszerű ember egy pillanatig csodálta Assisi Szent Ferencet, de később felismerte, 

hogy a szentek egy nemlétező valakiben hisznek, és olyan világot képzelnek el, ami soha nem 

volt és nem is jöhet létre. Az egyszerű ember nem szereti, ha megmondják neki, hogy milyen  

                                                      
12 Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése 1993. 45. 
13 Johann Wolfgang Goethe: Szulejka. http://mek.oszk.hu/04200/04277/04277.htm [2016. 03. 20.] 

http://mek.oszk.hu/04200/04277/04277.htm
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elvek szerint éljen. Egyszer minden esendőségével, tökéletlenségével elfogadta önmagát és 

elhatározta, hogy tökéletlsenségük miatt másokat sem fog bántani. Az egyszerű ember rájött, 

hogy minden hiábavaló, de el kell foglalnia magát, különben meg fog őrülni vagy éhen fog 

halni. Az egyszerű ember szerint a világra leginkább az „igazságtalan” kifejezés illik. Vannak 

szerencsésebbek és tehetségesebbek, akiknek az életük könnyen és nagyszerűen alakul, de az 

emberek jelentős többségének minden korban küzdenie kell a fennmaradásért. 

A folyamatosan változó és lüktető élet minden életkorban alapjaiban ingathatja meg az 

embernek az életbe vetett bizalmát. Az arra vonatkozó bizalmat, hogy lehet jól és boldogan 

élni. Az egyszerű ember nem volt biztos abban, hogy az életet kötelessége végigcsinálni pláne, 

hogy „rendes, tisztességes” ember módjára kell végigcsinálnia. Az egyszerű ember szerint le-

het jól élni, de boldogan sokáig semmiképpen sem. Aki él, az változik. Ezzel a folyamatos 

változással próbál megbékélni a bölcs belátásával. 

Az egyszerű ember elfogadja, hogy a világ és az emberi világ olyan amilyen. A világhoz 

való hiteles viszonyulás számára az alázat. Minden nap alázattal él. Tudja, hogy nem ő irányít, 

de megvan a képessége a tisztánlátásra. Nem veti el az emberi világot, mert tudja, hogy üresség 

várna rá. Képes látni az emberi világ értékes és hitvány dolgait, meg tudja különböztetni a rá 

tartozó és a nem rá tartozó dolgokat. Saját elvei szerint a balga derűjével és jókedvével tudja 

egyszerű emberként élni az életet. Hisz abban, hogy jobb ketten, mint egyedül, mert valakivel 

valakiért, aki ugyanígy a másikért, ez nagy boldogság neki. Két ember könnyebben osztozik 

az élet és a lét terhén. Egyszerű emberek, tökéletes pár Mia és Jof Ingmar Bergman Hetedik 

pecsét című filmjében. 

 

 

 


