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Ázsia kõ- és ho mok si va tag jai, óri ás he gyei, völ gyei 
és fo lyói ak kor is a vég te len sé get idé zik elénk, ha csak 
egyet len pil lan tást ve tünk rá juk. Ab ban az egyet len pil-
la nat ban is a vég te len ség néz vis  sza ránk, en  nyi is elég, 
hogy meg nyíl jon elõt tünk, s a lát vány tól le nyû göz ve meg-
tor pan junk. Meg hök ken tõ él mény a ta lál ko zás Ke let tel. A 
ro man ti ka ko rá nak el sõ nyu ga ti uta zói él het ték át ezt leg-
tel je seb ben, egy szer re érez ve gyö nyö rû sé get és fé lel met 
a szí vük ben. 

Aki pe dig el me rül het az ázsi ai tá jak lát vá nyá ban, 
együtt él het e tá jak la kó i val és sok fé le kul tú rá juk kal, 
an nak még in kább a vég te len ség él mé nye lesz a leg jel lem-
zõbb be nyo má sa. A vég te len ség oda kint, és oda bent a gon-
do la tok, a kép ze tek, az ér zé sek vi lá gá ban. El kép ze lé se ik-
ben a köz na pi lé te zés rõl és sza bá lya i ról, az em be ri vi szo-
nyok ról, az égi lé te zés sok fé le for má já ról, a föl di és az égi 
bi ro dal mak la kó i nak ba rát sá gos kap cso la tá ról. De a vég te-
len ség él mé nyét érez zük ott ho nos sá guk ban is, ahogy az 
ázsi a i ak az idõ ben mo zog nak. Va gyis min de nütt je len va-
ló: val lá sa ik ban, egész kul tú rá juk ban. 

Ez az egy szer re gyö nyö rû sé ges és fé lel me tes – ezért 
fel dol goz ha tat lan – él mény min den kor ban za var ba ej tet-
te a Nyu ga tot. Eu ró pa és Ke let-Ázsia el sõ tör té nel mi ta lál-
ko zá sa kor, a gyar ma to sí tás szá za da i ban, a Nyu gat „za va-
rá ban” meg fe led ke zett kul tú rá já nak min den ko ráb bi vív-
má nyá ról, ak kor már más fél év ez re de csi szolt, fi no mít ga-
tott er köl cse i rõl, s a fe hér em ber olyan bar bár ként tûnt 
föl a ke le ti vi lág ban, ami lyen nek még a ke resz tes ha dak 
sem mu tat koz hat tak ré geb ben Ázsia hoz zánk kö ze lebb 
élõ né pe i nek sze mé ben. Tá vol-Ke let gyö nyö rû sé ges volt, 
mint egy álom, szebb, mint az el ve szett Éden, de fé lel-
me tes is volt, meg ra gad ha tat lan, bir tok ba ve he tet len, ide-
gen. Az ide ve tõ dött nyu ga ti hõs hi á ba ke res te itt arany ko-

ri bé ké jét, ál mai bi ro dal má nak ké nyel mét és biz ton sá gát, 
kép te len volt be ren dez ked ni e tá jon. Más mér ték kel mér-
tek itt min dent. 

A har sány, ipar ko dó és tel he tet len eu ró pai föld la kó 
nem lel het te meg ott ho nát a vég te len ség csend jé ben. Úgy 
érez te, szem be sze gül ve le ez a vi lág, min den szán dé ká-
nak el len áll. Ha nem érez het te ma gát ott hon ben ne, de 
le mon da ni se tu dott ró la, hát nem ma radt más vá lasz tá-
sa, flot tá i val, ka ra ván ja i val ha za hord ta szép sé ge it, kin cse-
it. Így akar ta bir tok ba ven ni Ázsi át. S ami kor már kin csei 
fogy tán vol tak, úgy gon dol ta, vég leg vis  sza tér a sa ját por-
tá já ra. Ám az óta sincs nyug ta, má ig vis  sza-vis  sza jár oda. 
Hol egy kis hasz not, hol egy kis nyu gal mat, lel ki vi lá gos-
sá got re mél. Ke let rõl majd föl ra gyog egy szer a fény, s 
be ara nyoz za fá radt, szo ron gó, nyo mo rú sá gos éle tün ket. 
His  szük még min dig bal gán – kü lö nö sen szám ve té se ink 
ko mor pil la na ta i ban. Ilyen el lent mon dá sos a vi szo nyunk 
Ke let tel ma is. 

Min de nek elõtt a ro man ti ka vi lág lá tá sa és moz gal mai 
élez ték ezt a vi szonyt ilyen konf lik tu sos sá. Õk ra jong-
tak ugyan is Ázsi á ért leg szen ve dé lye seb ben, de õk fan tá-
zi ál tak leg sö té teb ben tit ka i ról is, szí ve sen bor zong va sza-
lon ja ik ban. Mind e köz ben a fej lõ dés csú csán ün ne pel ték 
ma gu kat a vi lág oko sabb, job bik (és most már sok kal gaz-
da gabb) fe lén. 

„A vi lág tör té net ke let rõl nyu gat ra megy; mert Eu ró pa 
tel jes ség gel vé ge a vi lág tör té net nek, Ázsia a kezdete… a 
tör té ne lem gyermekkora… Kínában tel je sen fan tá zi át lan 
ér tel met találunk… In di á ban hi ány zik az értelem… Nincs 
nép, mely an  nyi ra min den er köl csi ér zés hí ján vol na, mint 
az indiai… Csel és alat to mos ság az in di ai em ber alap jel le-
me. A csa lás, lo pás, rab lás, gyil ko lás hoz zá tar to zik er köl-
cse i hez.” Je len ti ki G. W. F. He gel 1831-ben a ber li ni 
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A nyu ga ti em ber év szá zad ok óta ke re si Ázsia kul tú rá i nak he lyét a ma ga sa já to san ki ala kí tott mér nö ki vi lá gá ban. 
Ko runk ban pe dig, ami kor az ipa ri ci vi li zá ci ós le le mé nyek ter je dé sé vel még in kább apad ni lát sza nak az egyé ni és a leg-
kü lön fé lébb kö zös sé gi lé te zést, együtt élést fenn tar tó kul tu rá lis tar tal mak, egy ilyen kor ban kü lö nö sen fon tos és és  sze-
rû el gon do lás len ne Ke let fe lé for dul ni, s ala po san meg vizs gál ni, hogy egy más fé le szel le mi ala pok ra épü lõ kö zös sé-
gi élet mi lyen ta pasz ta la to kat gyûj tött több ezer éves gya kor la ta so rán. És ér tel mes vál lal ko zás len ne azon is el tû nõd-
ni, ho gyan épít het nénk be a ke le ti gya kor la tot a mi egy re ki sebb ha té kony ság gal irá nyít ha tó s el len õriz he tõ nyu ga ti 
éle tünk be. 

An nál is in kább ér de mes len ne ezt a kér dést meg vizs gál ni, mert jól lát ha tó, hogy a leg több nyu ga ti ipa ri ci vi li zá ci-
ós cél ki tû zés és a rá juk épü lõ nyu ga ti élet esz mény igen gyor san és kön  nye dén va ló sul meg ke le ti kör nye zet ben, a gaz-
da ság ban és a hét köz na pi élet ben egy aránt. Ke let te hát ked ve zõ vi szo nyo kat te remt a nyu ga ti cé lok el éré sé hez, s ezek-
nek a ked ve zõ vi szo nyok nak né hány ele mét leg alább meg pró bál hat nánk át emel ni a mi vi szo nya ink kö zé. Ezek bir to ká-
ban eset leg és  sze rûb ben él het nénk mind két fél te kén: úgy, hogy a Nyu gat cél ja it se kell jen fel ad ni, de lá zas igye ke ze-
tünk is csil la pod jék, ame lye ket ép pen a ki tû zött cé lok he ví te nek. Erõ fe szí tés nél kül kel le ne él ni, ahogy a leg öre gebb 
ci vi li zá ci ók él nek.

Szû kü lõ, egy re konk ré tab bá vá ló em be ri és tár gyi kör nye ze tünk ta lán azt az él ményt hi á nyol ja leg in kább, mely 
Ke let-Ázsia la kó it min den kor ban meg aján dé koz ta a tel jes ség ér ze té vel, min den kor ban kár pó tol ta az anya gi vá vál to-
zott szel le mi ér té ke kért, a szo ron gás sá vál to zott ott ho nos ságér zé sért. Va ló szí nû leg ez a leg jel lem zõbb Ázsia-él mény: 
a vég te len ség sza ba dí tó él mé nye.
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egye te men, s bár In dia mû vé sze tét oly kor fi no-
man ér zé keny nek ta lál ja, ezt is „be te ges át szel le-
mült sé gük nek”, „ideg gyen ge ség nek” tu laj do nít-
ja. (He gel, G. W. F. : Elõ adá sok a vi lág tör té net 

fi lo zó fi á já ról, 1979. 192–94., 273–78. skk., 307.) De nem 
ma rad el tõ le a kor szak má sik nép sze rû gon dol ko dó ja, J. 
G. Herder sem, aki így ír a kí na i ak ról: „A Ter mé szet, úgy 
lát szik, meg ta gad ta tõ lük – akár csak a Föld e sar ká nak 
több nem ze té tõl – a nagy és me rész tu do má nyos fel fe de-
zé sek képességét… A bi ro da lom be bal zsa mo zott mú mia, 
hi e rog li fák kal ki fest ve és se lyem be bugyolálva… Év ez re-
dek óta egy hely ben topog… A Föld pe ri fé ri á ján él ez a 
nép, ame lyet a sors ki re kesz tett a nem ze tek tö mö rü lé sé-
bõl.” Még job ban utál ja azon ban a kí na i ak nál a ti be ti e ket: 
„Iszo nyú ak a lá mák nak a vi lág te rem té sé rõl szó ló meséi… 
Ha min den ti be ti a lá mák fenn költ eré nye it kö vet te vol na, 
ki halt vol na azok nak az em be rek nek a nem zet sé ge, akik 
nem érint kez nek más sal, nem mû ve lik meg hi deg or szá gu-
kat, sem ipar ral, sem ke res ke de lem mel nem fog lal koz nak. 
Éhen pusz tul tak és meg fagy tak vol na, mi a latt a menny or-
szá guk ról álmodoznak… Ha van a Föl dön ször nyû sé ges 
val lás, ak kor az a ti be ti.” (Herder, J. G. : Esz mék az em be-
ri ség tör té ne té nek fi lo zó fi á já ról, 1978. 190–93. skk.)

Kü lö nös, hogy men  nyi re nem ér tet te Ke let gon dol ko-
dá sát ugyan eb ben a kor ban I. Kant sem, aki pe dig ép pen 
ab ban al ko tott ma ra dan dót (nap ja ink ban kezd jük fel fog-
ni), hogy a meg is me rés esz kö zei kö zött nem a gon dol ko-
dó észt je löl te meg a tu dás ki in du ló pont já ul, mint a ra ci o-
na lis ták, ha nem a ta pasz ta la tin túl az ún. a pri o ri, a ta pasz-
ta la tot mel lõ zõ igaz sá go kat (pél dá ul a lo gi ka it) is va lós 
tu dás nak te kin tet te. Még is ezt ír ja 1794-ben:

„Az em ber el me rül a misztikában…, eb bõl fa kad a 
Laokiun (Lao-ce) rend sze ré nek ször nye, ama leg fõbb jó, 
mely ál lí tó lag a Sem mi – az az an nak tu da ta, hogy ma gun-
kat az is ten ség gel ös  sze ol vad va s ez ál tal sze mé lyi sé gün-
ket meg sem mi sít ve az is ten ség sza ka dé ká tól el nyelt nek 
érez zük; ami nek, hogy va la mi kép pen elõ ér zet ét sze rez zék, 
kí nai fi lo zó fu sok sö tét szo bák ban, le hunyt szem mel azon 
erõl köd nek, hogy el gon dol ják és át érez zék ezt az õ Sem mi-
jü ket. In nen a pantheizmus (a ti be ti e ké és más ke le ti né pe-
ké), s az an nak ké sõb bi me ta fi zi kai szub li má lá sá ból ke let-
ke zett spinozizmus. Mind ket tõ az is ten ség bõl ki su gár zott 
em be ri lel kek (s az is ten ség ál tal va ló vég sõ föl szip pan tá-
suk) õsi ema ná ci ós rend sze ré vel áll szo ros ro kon ság ban. 
S mind ezek csu pán csak a kö rül fo rog nak, hogy az em be-
rek vég re va la mi fé le örök nyu ga lom nak ör vend hes se nek, 
mert sze rin tük ez ten né min den dol gok üd vös vé gét. Olyan 
fo ga lom ez vol ta képp, mel  lyel ben nük az ér te lem lob ban 
ki, s a gon dol ko dás nak ma gá nak sza kad vé ge.” (Kant, I.: 
Tör té net fi lo zó fi ai írá sok, 1997. 246–47.)

Ilyen és ezek hez ha son ló íté le tek szü let tek ab ban a 
kor ban, ami kor a Nyu gat elõ ször érint ke zett szo ro sab ban 
Ázsia szel le mi sé gé vel. Vol tak ugyan jó zan, sõt lel ke se dõ 
vizs gá ló dók is (G. W. Leib niz, J. W. Goe the, A. Scho pen-
ha u er), ám még is Herder és He gel ha tá roz ta meg má ig 
ér vé nye sen Eu ró pa és Ázsia vi szo nyát. Ak kor is jobb 
volt, ma is von zóbb a nyu ga ti fö lény ben hin ni, a tö ké le te-
sen fej lett és az anya gi vi lá got di a dal ma san ura ló nyu ga ti 
hõst lát ni, mint szem be néz ni az el bi zony ta la ní tó vég te len-
ség gel. Szó sem le he tett fi lo zó fi ai esz me cse ré rõl a „gyer-
me ki el mé jû” Ke let és az okos, fel nõtt fe hér em ber kö zött. 

És nincs szó még ma sem. A Nyu gat nak nincs szük sé ge 
meg fon to lás ra, tû nõ dés re, csu pán bi zo nyos sá gok ra. Le né-
zi a tit kok elõtt meg tor pa nó gon dol ko dót. A ré gi Ke let esz-
méi fe lé for dul va te kin tély el vû ség, sõt ar ro gan cia jel lem-
zi a nyu ga ti vi lág ma ga tar tá sát. A ke le ti fél te ke mai la kó-
it pe dig ar ra kény sze rí ti, hogy az õ nyu ga ti nor mái sze rint 
él jen. Ves se el ko ráb bi el ve it, ame lye ken olyan vi lá got 
épí tett ma gá nak, amely ben öt ezer évig vi rág zott a kul tú-
ra, amely ben öt ezer évig jól érez te ma gát. 

Kü lö nös, hogy mind e köz ben a Nyu gat va ló ban õszin-
tén áhít ja azt az ér zel mi bé két, szel le mi csen des sé get, 
amit még min dig Ke let hez köt. Az orientalizmus, a ke le ti-
es ség di vat ja (ez is ép pen a ro man ti ka óta) ma nap ság hó dí-
tóbb, mint va la ha. Ázsia szel le mi sé gé nek is mert, jel lem zõ 
je gyei gyak ran tûn nek fel a nyu ga ti mû vé sze tek min den 
ágá ban. De hó dít a ba zá ri áru is min den fe lé, még a köny-
ves bolt ok vá lasz té ká nak is egy re na gyobb ré szét a ke le ti 
üdv tech ni kák ról, kony ha mû vé szet rõl, tor na-jó gá ról, sza-
bad idõs har ci mû vé sze tek rõl, má gi á ról, misz ti ká ról szó ló 
köny vek te szik ki. Óri á si a nép sze rû ség ük a ke le ti ta ní tá-
sok nak és ta ní tók nak, gu ruk nak min den te rü le ten. (Ezek-
nek is an nál na gyobb, mi nél in kább a ba zá ri ka te gó ri á ba 
so rol ha tók az áru ik.) A sze ces  szió ko ra után pe dig mint ha 
megint vis  sza tér ne a min den na pi élet be, a hasz ná la ti tár-
gyak kö ré be és az öl töz kö dés be is a „ke le ti es ség”, az ázsi ai 
mo tí vu mok di vat ja.

Azt a lát sza tot kelt he ti mind ez, hogy nap ja ink ban vég-
re iga zán ta lál ko zik a két föld rész kul tú rá ja egy más sal. 
Hét köz na pi egy sze rû ség gel, ter mé sze tes ség gel, rá adá-
sul ba rát sá go san, de rû sen. De hát nem ez a fe lü let je len-
ti a kul tú rák va ló di ta lál ko zá sát. Ez zel a di vat tal a ke le-
ti já ték sze rek sza po rod nak csu pán a nyu ga ti em ber ke zé-
ben. Ázsia szel le mé nek iga zi kin csei pe dig má ra el ér he-
tet le neb bé vál tak, mint va la ha. (Ha már vég képp el nem 
nyel te õket a ke let re zú dí tott nyu ga ti ipa ri ci vi li zá ció.) 
Pe dig, ha va ló ban ko mo lyan vá gyunk fé ke zõ esz kö zök-
re, ame lyek las sít ják az egy re ki me rí tõbb nyu ga ti ipar ko-
dást, ha va ló ban nem akar juk már hol nap ra fel él ni min den 
fi zi kai és szel le mi lét ele mün ket, meg szün tet ni lét fel tét ele-
in ket, ak kor már ma el kell ta nul nunk a ré gi Ke let tõl, és 
már ma al kal maz nunk kell jól ki dol go zott fé ke zé si tech-
ni ká it. El kell ta nul nunk tõ lük az „egy hely ben to po gás” 
mû vé sze tét, és úgy kell al kal maz nunk a kény sze res nyu-
ga ti fej lõ dés esz me he lyett, ahogy õk tet ték: több év ez re-
des „fej lõ dés kép te len sé gük”, „stag ná lá suk” ide jén is biz-
ton ság gal tar tot ták kéz ben gaz da sá gu kat, lel ke sen ápol-
ták, gaz da gí tot ták kul tú rá ju kat. „Egy hely ben to pog tak”, 
még sem ma rad tak le sem mi rõl, mert nem si et tek se ho vá. 
Kár is lett vol na.

Mai vi lá gunk iga zán nem sok jó val ké nyez tet min ket, 
ne héz vol na õszin tén hin ni, hogy nagy meg nyug vás volt 
meg ér kez ni ide, meg ér te a sok-sok ál do za tot, fá ra do zást. 
Éle tünk mi nõ sé ge vég re ma ga sabb, mint va la ha, so ha 
nem lá tott ké nye lem ben, biz ton ság ban élünk. Nem gon-
dol hat juk ezt ko mo lyan. Pe dig a csú cson va gyunk már két-
száz éve, sõt He gel óta még a csúcs nál is ma ga sab ban, a 
szün te len fej lõ dés ered mé nye kép pen. Még is, mint ha egy-
re több ve sze del met zú dí ta nánk a fe jünk re, mint ha ki hív-
tuk vol na ma gunk el len a sor sot. Szel le mi és fi zi kai lét fel-
tét ele ink va ló ban ve sze del me sen apad nak, s hogy új ra gon-
dol juk a ha la dás esz mé it, nincs rá mód. Nincs utunk visz-



53

 sza fe lé az idõ ben. Ez az egyet len út van már csak , ame-
lyen já runk, s ez is elég gé sö tét cél fe lé ve zet. Ne si es sünk 
leg alább, ha a jö võ ke vés bé ke cseg te tõ, mint a je len. Még 
ke vés bé, ha koc ká za to sabb nak, ve sze del me sebb nek lát-
szik. Ázsia so ha nem in dult el olyan úton, amely nek nem 
lát ta a vé gét. Mi most fej veszt ve, va kon ro ha nunk a sö-
tét ség be. In kább to po rog nánk egy hely ben, gya ko rol nánk 
együtt még öt ezer évig az élet mû vé sze tét és a fon tol ga tás 
tu do má nyát a fej lõ dés si e tõs prog ram ja he lyett. Ha nem 
jut nánk is sok kal több re, leg alább meg ma rad nánk.

Ilyen hasz nos mun ká ra fog hat nánk te hát a ré gi Ke let 
böl cse le tét, val lá sa it, egész kul tú rá ját ko runk ban, ha fel-
is mer nénk esz méi fon tos sá gát. Ha meg is mer nénk vég re, 
vi lá gos sá vál na, hogy ér té ke fel be csül he tet len, hogy meg-
ment het ne min ket, ahogy õket is óv ta öt ezer éven át. Az 

új vi lág ma már nyu ga ton és ke le ten is egy for mán rá szo-
rul a ré gi ke le ti tu dás ra: a fé ke zés, a csil la pí tás tu do má nyá-
ra. A mai vi lág ban ta lán nincs lé nye ge sebb tu dás en nél. 

•

A nyu ga ti hõs úgy kép ze li, hogy ve le és ko rá val vé get 
ér az idõ. Nincs ho vá fej lõd ni to vább. Itt, a tár sa dal mi szer-
ve zett ség leg ma ga sabb fo kán majd meg ál lunk, s mos tan-
tól fog va csak ed di gi tör té nel mi mun kál ko dá sunk tö ké le-
tes ered mé nye it él vez zük. Hogy az öröm még na gyobb 
le gyen, eköz ben ké nyel me sen ki szol gál tat juk ma gun-
kat for té lyos el ménk szin tén tö ké le tes te remt mé nye i vel, 
le le mé nyes gé pe ink kel. Töb bé nem lesz gon dunk a vi lág-
gal. Oly kor-oly kor kény te le nek le szünk ugyan meg vé del-
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mez ni tör té nel mi és tech ni kai vív má nya in kat a 
ná lunk fej let le nebb (ta lán ép pen ke le ti) tár sa ink-
tól, de az a né hány vil lám gyors és pél da mu ta tó 
rend te rem té si ak ció nem za var hat ja meg gond-

ta lan éle tün ket. Így megy ez majd még egy kis ide ig, de 
csak ad dig, míg a vi lá gon min den ki nem vá lik pont olyan 
tö ké le te sen fej let té, mint mi va gyunk. S ak kor az tán, mint 
a mo zi vász non, egy szer csak ki me re vít jük az idil li ké pet, 
s úgy ma ra dunk örök re. A tör té ne lem vé get ér, a föl di 
vi lág át ala kul lu xus lak osz tál  lyá. 

Ez len ne a lo gi ká ja a nyu ga ti tör té net fi lo zó fi á nak, 
de ez a lo gi ka már leg alább két száz éve sán tít. És még-
is his  szük má ig, hogy a nyu ga ti uta zás vé gén egy tö ké le-
te sen be ren de zett vi lág vár ránk. Az út leg utób bi ál lo má-
sai, ame lye ken kis idõ re meg pi hen tünk, nem táp lál hat ják 
ben nünk ezt a re ményt. A vég ál lo más ké pe ezen az úton 
egy re ri asz tóbb. Rá kel le ne jön nünk, hogy az idõ nem ér 
vé get mi ve lünk, a tör té ne lem, min den el len ke zõ hí resz-
te lés el le né re foly ta tó dik. Nem me re vít he tõ ki sem mi fé-
le idill, s ha meg te het nénk, se len ne hoz zá ön mér sék le-
tünk. És míg a tör té ne lem foly ta tó dik, va ló szí nû leg sok-
sok meg le pe tés sel szol gál. Le het, hogy vég te len idõ ben 
élünk, de egé szen bi zo nyos, hogy eb ben a mai for mánk-
ban nem vég te le nül. Fel kel le ne ké szül nünk er re a le he-
tõ ség re is. Ke let val lá sai, böl cse le te, el mé jük min den erõ-
fe szí té se ezt a le he tõ sé get für kész te, míg el nem vet tük 
tõ lük kul tú rá ju kat, hogy most már vég re ne ilyen gye re-
kes ha szon ta lan ság ra, ha nem fér fi as ipar ko dás ra for dít sák 
a drá ga idõt. Tech ni kai ha la dás ra, és en nek ér de ké ben fej-
let len em be ri vi szo nya ik, kö zös sé ge ik (tár sa dal muk) át ala-
kí tá sá ra. Ne ál mo doz za nak, ne to pog ja nak egy hely ben 
to vább, ne le gye nek or szá ga ik ki fej let len, de már is be bal-
zsa mo zott mú mi ák. Még a vé gén így ke rül nek az örök ké-
va ló ság ba. Vagy csak el tûn nek vég te len vi lá guk meg fog-
ha tat lan di men zi ói közt. Dol guk vé ge zet le nül, pi ma szul. 
Mi lesz ak kor a fej lõ dés sel?

Most már pon to san tud hat juk, hogy mi lesz ve le. És azt 
is lát juk, hogy mi lesz ve lünk. Ezért van szük sé günk vi ga-
szul egy re gyak rab ban egy kis vég te len ség re ke let rõl. A 
vég te len ség fu val la tá ra leg alább. 

Új ra fi nom il lat len gi kö rül Ázsi át. 

•

Ami kor Konfuciuszt, Kí na is ten né emelt fi lo zó fu sát 
két és fél ezer év vel ez elõtt meg kér dez ték, hogy mit gon-
dol a ha lál ról, azt fe lel te, sem mit. „Nem is me rem az éle-
tet, hon nan is mer ném a ha lált?” (Konfuciusz és ta nít vá-
nyai: Be szél ge té sek és mon dá sok XI. 11.) És el hi het jük 
ne ki, hogy va ló ban nem gon dolt sem mit. Rend ben volt õ 
már ak kor az élet tel is, a ha lál lal is ré gen, mi nek töp ren-
gett vol na ró luk? Az éle tet él ni kell oko san, szé pen (a sza-
bá lyok, jó részt ép pen ne ki kö szön he tõ en, már ké szen vol-
tak hoz zá), és jól „ki volt ta lál va” a ha lál is – mint az élet 
foly ta tá sa, sõt ki tel je se dé se. (Már a leg ré geb bi idõk tõl fog-
va úgy tar tot ták, hogy min den kí na i nak két lel ke van: az 
egyik a holt test tel együtt alá száll a sír ba, a má sik át köl tö-
zik az õsök szen té lyé be. Ké sõbb a ki tel je se dés hez szük-
sé gük lett egy har ma dik lé lek re is, ame lyik majd új ra szü-
le tik. Az óta a kí nai hol tak há rom idõ- és tér be li ki ter jedt-
ség ben él nek to vább. A kí na i ak min dent meg tet tek azért, 

hogy ha lot ta ik mind a há rom lel ke meg ta lál ja a leg ked ve-
zõbb he lyét. Min dig sze re tõ ag gó dás sal gon dos kod tak a 
lel kek ha lál utá ni éle té rõl.) 

Szó val, a lé te zés és a nem lé te zés leg fon to sabb kér dé-
se it már ré gen meg vá la szol ták a kí na i ak nak a böl csek, az 
ap róbb rész le tek (ho gyan él jünk és ho gyan hal junk meg 
kön  nye dén) pe dig csak tech ni kai fel ada tot je len tet tek szá-
muk ra. Az „irány el vek” bir to ká ban ki-ki si mán, test re sza-
bot tan meg old hat ta ma gá nak ezt a fel ada tot. Nem volt 
szük sé gük te hát vi gasz ta lás ra, se gít ség re, hogy el fo gad-
ják az el mú lást. Úgy ma gya ráz ták ma guk nak az on to ló gi-
át, hogy a lé te zés örök, csak min dig más for má ban és más 
he lyütt tûn nek fel a vég te len vi lág ban a lé te zõk. 

Ha most pél dá ul ép pen em be ri alak ban idõ zünk itt egy 
ke ve set, ne tu laj do nít sunk ne ki túl nagy je len tõ sé get sem-
mi lyen szem pont ból. Pil la nat nyi adott ság, fo gad juk el ter-
mé sze te sen, kér dé sek nél kül. Ne te kint sük se ki tün te tés-
nek, se sors csa pás nak. Egy részt, mert úgy sem tart olyan 
hos  szan, hogy ér de mes le gyen el dön te ni, sze ren cse-e ez 
vagy sze ren csét len ség; más részt, mert amíg ez az ál la pot 
fenn áll, úgy sem tu dunk (nem ta ná csos) vál toz tat ni raj ta; 
har mad sor ban pe dig azért, mert kí ván sá gunk ra (ér de me-
ink tõl, vét ke ink tõl és egyéb kö rül mé nye ink tõl füg gõ en) 
ha ma ro san kap ha tunk he lyet te újat, má sik éle tet.

Föl di tes tün ket le vet ve leg ke cseg te tõbb új ra szü let ni 
fenn, az égi bi ro da lom ban. Ez azért szá mít jó szü le tés-
nek, mert itt már örök ott hon ra lel a lé lek, ha nem akar, 
so ha töb bé nem kell már tes tet öl te nie, sem a föl di, sem a 
föld alat ti vi lág ban. Ám, ha akár a föl di lét, akár a föld alat-
ti (dé mo ni) lesz a sor sa, on nan is mét foly tat nia kell szü-
le té sei so rát. Mind ad dig, amíg egy szer õ is örök éle tû vé, 
hal ha tat lan ná vá lik az ég ben. De ad dig a lé te zés szá mos 
for má ja, szá mos ka land ja vár még rá, meg szü let het ál lat-
ként, nö vény ként, ví zi dé mon ként (ezek a job bak), vagy 
ott hon ta la nul boly gó, nyug ta lan, ún. „éhes szel lem ként” 
(ez a leg ros  szabb). Min den azon mú lik, ho gyan élt ko ráb-
ban, mi ként íté lik meg ér de me it és vét ke it a túl vi lá gi íté-
lõ szé kek bí rái. (Egy ros  szabb új ra szü le tés hez elég oly kor 
az is, hogy a tíz íté lõ szék va la me lyi ke elõtt ki de rül jön, 
éle tünk ben „mél tat la nul bán tunk a köny vek kel”, va gyis 
nem be csül tük meg az írás tu dók mun ká it, és ma gun kat 
sem az zal, hogy hall gas sunk rá juk. A kí na i ak min den kor 
meg gyõ zõ dés sel hit ték, hogy ta nu lás sal meg sze rez he tõ az 
a tu dás, amely az élet és az em be ri ter mé szet lé nye gé nek 
meg ér té sé hez szük sé ges. Ha ez zel a le he tõ ség gel még sem 
él va la ki, az bi zony el is ront hat ja az éle tét csú nyán, vét-
ke zik el le ne. Ezt pe dig egyet len túl vi lá gi íté lõ szék sem 
ju tal maz za.)

En  nyi re egy sze rû volt te hát ko ráb ban a kí nai élet ve ze-
tés gya kor la ta. A ké szen ka pott sza bá lyok és aján lá sok 
is me re té ben gye rek já ték volt él ni és meg hal ni. Ha a ki je-
lölt, he lyes úton in dul tunk el, szü le té se ink és ha lá la ink 
vé gén ott várt ránk az örök ké va ló ság. A kí nai szink re tiz-
mus nak ez az el gon do lá sa és ez a gya kor la ta – az idõt len-
ség be és ha tár ta lan ság ba he lyez ke dés – jel le mez te nagy-
já ból Ke let-Ázsia töb bi böl cse le ti rend sze rét és val lá sát 
is. És ez a vi lág kép je lent meg a tu do mány (fi lo zó fia) és 
a mû vé sze tek te rü le tén is min de nütt. A ré gi Ke let la kó-
it nem igen ér de kel te más, csak a ki tel je se dés (a vég te len-
be he lyez ke dés) az élet ben és a ha lál ban egy for mán. Azo-
kat a tit ko kat, ame lye ket az eu ró pai em ber akar mind má ig 
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is mer ni, a lé te zés bi o ló gi ai és fi zi kai tit ka it, fel tét ele it, õk 
so ha sem tar tot ták fon tos nak. Kü lö nö sen nem a vi lág egé-
szé nek lé te zé sé tõl el kü lö nít ve, az egyes lé nyek éle te fe lõl 
vizs gál va. Nem is vol tak ké pe sek ilyen szem mel vizs gá-
lód ni, õket a dol gok ön ma guk ban nem ér de kel ték. A lé te-
zõ vi lág min den ren dû és ran gú te remt mé nyé nek kap cso-
la ta más lé nyek kel vi szont an nál in kább. Min den lé te zõ 
dol got  „át lel ke sí tet tek”, lé lek kel ru ház tak fel. Élõ lé nyek 
vol tak ter mé sze te sen a nö vé nyek, de a tár gyak, a kö vek, 
a vi zek, a boly gók is. Az õ vi lág kép ük ben nem lé te zett 
élet te len te remt mény. Nem lé te zett az anyag ma ga. Ezért 
nem is ala kult ki ná luk a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko-
dás, ha nem he lyet te, mind járt esz mé lé sük el sõ pil la na ta i-
ban lét re jött a ter mé szet fi lo zó fia. De ez is el sõ sor ban eti-
kai kér dé se ket ve tett föl, ez volt a leg fon to sabb. Ami kor 
lét jo go sult sá gát te kint ve, az em ber és a ter mé sze ti vi lág 
ös  szes töb bi sze rep lõ je azo nos ér té kû lé te zõ, ak kor va ló-
ban nincs fon to sabb kér dés, mint az er kölcs. A sze rep lõk 
egy más sal ki ala kí tott vi szo nya i nak kér dé se. És ha ezek a 
vi szo nyok rend ben van nak, ak kor rend ben van az élet is. 
Az õ meg gyõ zõ dé sük sze rint ugyan is a lé te zés leg fon to-
sabb meg ha tá ro zó ja (fel té te le) az együtt élés mi nõ sé ge. A 
fi no man, ér zé ke nyen ös  sze han golt és sér tet le nül fenn tar-
tott kap cso la tok rend sze re. 

Mi, nyu ga ti szem mel vizs gál va ezt az el gon-
do lást, azt mond hat nánk, hogy ez zel a szem lé-
let tel az ázsi a i ak kí vül rõl kö ze lí tik meg az éle-
tet. Kí vül rõl, és nem is an nak va ló sá gát, csak 
vi szony la ta it ku tat ják. Ön ma gá ban a fi zi kai és a bi o ló giai 
lét rõl te hát va ló ban nem so kat tud hat nak. Ezért mond ta 
Konfuciusz is, hogy nem is me ri az éle tet. Ilyen ér te lem-
ben tény leg nem tu dott ró la va ló szí nû leg sem mit, tu dott 
vi szont va la mi mást, ami rõl alig tud va la mit a nyu ga ti 
vi lág. Az õ ér dek lõ dé sük ott kez dõ dik, ahol a nyu ga ti 
em ber már meg hát rál, a szel le mi vi lág ha tá rán. Õket az 
ér dek li, ami túl van az anya gon (me ta fi zi ka, ami túl van a 
fi zi kán), az ér dek li, ami kí vül van. In nen vagy túl, alat ta 
vagy fö löt te, vagy mel let te – bár hol. Mert az anya got meg-
ra gad ni és az zal bab rál ni, meg is mer ni és át ala kí ta ni más-
fé le anyag gá, az õ sze mük ben nem ve zet se ho vá. Ahogy 
He gel és kö ve tõi cse cse mõ ko ri ál mo do zás nak ne vez ték 
a ke le ti ek on to ló gi ai tû nõ dé se it, ki ne vet ték és el ítél ték 
õket, úgy mo so lyog ták meg ak kor Ke let-Ázsi á ban a nyu-
ga ti em bert, aki a véd te len anya got szed te ap ró da ra bok ra, 
hogy az ato mok ból is mer je meg a lé te zés tit kát. 

Ami kor a nyu ga ti hõs elõ ször tet te föl ma gá nak a va ló-
ban fon tos kér dé se ket – vol tam-e mi e lõtt meg szü let tem, 
mi vol tam, hol vol tam, le szek-e a ha lál után, mi le szek, 
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hol le szek, s ad dig is ho gyan bol do gul jak a föl-
di vi lág ban? – már az el sõ pil la nat ban meg ri-
adt tõ lük. Kép te len nek érez te ma gát a vá lasz-
ra, az anya gi tól el sza ka dó szel le mi lé te zés tit-

ka i nak für ké szé sé re. Nem volt hoz zá sem elég bá tor sá ga, 
sem elég ki tar tá sa. Iz gá ga, tü rel met len volt, de fõ leg gyá-
va. Félt a rá vá ró ve sze del mek tõl, félt el té ved ni az úton, 
félt a ku darc tól, a meg szé gye nü lés tõl. Mert va ló ban nem 
kön  nyû ám ezek re a kér dé sek re vá la szol ni (ezt ke le ten is 
jól tud ják). S hogy ne is kell jen ne ki vá la szol nia, so ha töb-
bé nem tet te föl ma gá nak a kér dé se ket. In du la to san el for-
dult az on to ló gi á tól, és a kön  nyebb el len ál lás irá nyá ba, az 
anya gi vi lág fe lé kez dett ta po ga tóz ni. Föl is mer vén, hogy 
men  nyi re gyen ge és véd te len az anyag, õt tá mad ta meg 
nyom ban. Ve le szem ben már bí zott a si ker ben. Ha nem 
volt esé lye ko ráb ban a szel le mi lé te zés rej té lye it fel tár-
ni, hát fel tár ja most az anyag ter mé sze tét! Ezen az úton 
már mes  szebb re jut hat, kön  nyen le het gyõz tes, sõt di a dal-
mas. Te vé keny sé ge lát vá nyos lesz, kéz zel fog ha tó an ered-
mé nyes. Úgy gon dol ta, hogy erõ fe szí té se i vel újat al kot, 
vég re meg ta lál ta he lyét, éle te ér tel mét. Al ko tó ként te rem-
tõ is te né hez vá lik ha son ló vá. Gon dol ta ma gá ról a nyu ga ti 
vi lág hõ se, s lá za san mun ká hoz lá tott.

Több mint két ezer esz ten dõn át dol goz ta ma gát egy re 
bel jebb az anyag ba, s mind vé gig hit te, hogy ha majd tel je-
sen meg is me ri és bir tok ba ve szi az anya gi vi lá got, hi va tá-
sát be tölt ve majd meg pi hen het az új Éden ben, amit im már 
õ te rem tett. Va ló ban is ten nek kép zel te ma gát: a bib li ai 
Édent el ve szít ve, az ott vé let le nül szer zett til tott tu dás bir-
to ká ban akar ta új ra te rem te ni is te ne mû vét. Nem volt hí ján 
az ön bi za lom nak. S te gyük fel, hogy ta lán ké pes is lett vol-
na rá, ha nem ve szí ti el a jó két ezer éves ipar ko dás he vé-
ben min den jó zan sá gát. Ha nem szé dül meg ered mé nye i-
tõl, s leg alább az út leg utób bi sza ka szán kö rül te kin tõb ben 
ha lad. Ha oly kor mér ték tar tó an szá mot vet, elõ re is te kint. 
Mert ak kor tech ni kai le le mé nyei ma va ló ban bé kés szol-
gá ló ink, se gí tõ ink len né nek, olya nok, ami lye nek nek ere-
de ti leg szán ta õket. De mi vel gyor sabb ha la dá sa ér de ké-
ben túl sok lét fon tos sá gú fel ada tot bí zott rá juk, utóbb már 
te rem tõ jük élet funk ci ó it kezd ték el lát ni, olya nok ká let tek 
raj ta, mint a vas tü dõ. Töb bé nem kap csol hat ja le ma gá ról, 
ki szol gál tat ta ma gát ne kik. Szer ke ze tei gó lem mé ha tal ma-
sod tak, s a gó lem las san fel za bál ja az õt al ko tó em ber min-
den lét ele mét. Rá tá mad al ko tó já ra, aki te rem tõ hi va tá sát 
ép pen be tölt vén, az út vé gén meg vál tást: ké nyel met, biz-
ton sá got, éde ni bé két re mélt, több mint két ezer éves fá rad-
sá ga ju tal ma ként. Nem is ér ti ta lán, hogy mi tör tént. 

Mi re mû ve vé gé re ért, mi re két ezer éves erõ fe szí tés-
sel át fúr ta ma gát az anya gon, túl raj ta, is mét a szel le mi-
vel ta lál ta szem ben ma gát. Oda ju tott, ahon nan el in dult. 
Csak most már vas tü dõ vel és ki me rül ten. Ne héz lesz így 
a já rás. A ré gi táj nak már nyo ma sincs, az is te ni mû rom-
ja in már csak gyil kos fû nõ. Le het, hogy a fi zi kai lé te zés 
ha tá rán áll? Ta lán ide je len ne megint fel ten ni a ré gi kér-
dé se ket. (Vol tam-e, mi e lõtt meg szü let tem, mi vol tam, hol 
vol tam? Le szek-e a ha lál után?) De nem igen van rá idõ, 
táp lál ni kell a gó le met. Míg ma ga alá nem te met min ket 
a mér nö ki mû. 

A ré gi Ke let vi lág lá tá sát köl csö nöz ve rö vi den így fog-
lal ha tó ös  sze a nyu ga ti ci vi li zá ció utol só két-két és fél 
ezer évé nek tör té ne te, a nyu ga ti em ber út ja má ig. Amit 

in nen di csõ sé ges tör té net nek lá tunk – mert hi szen a le het-
sé ges leg tel je sebb mér ték ben meg va ló sult a meg hir de tett 
prog ram: az anya gi vi lág meg is me ré se és bir tok ba vé te le 
–, az on nan, Ke let rõl, meg ej tõ, tra gi kus me se. Hal la tán a 
jobb ér zé sû em ber nek meg sza kad a szí ve.

Hõ se, a ho mo faber, épp olyan ön telt, os to ba kép zel-
gõ, mint a kí nai hit vi lág kõ to jás ból szü le tett ma jom ki rá-
lya, Szun Vu-kung, akit meg ve tett az egész is te ni és em be-
ri vi lág. Mi u tán hal ha tat lan ná lett és el sa já tí tott kü lön bö-
zõ bû vös ké pes sé ge ket, harc ba in dult a men  nyek pa lo tá-
ja el len, el akar ta fog lal ni a min den ség urá nak, a Já de 
Csá szár nak a trón ját. Az is te nek nem tud ták le gyõz ni, de 
Budd ha meg ál lí tot ta. A ré gi kí nai re gény iro da lom egyik 
leg nagy sze rûbb (és leg szó ra koz ta tóbb!) al ko tá sa szü le tett 
meg tör té ne té bõl, Vu Cseng-en 16. szá za di mû ve (Nyu ga-
ti uta zás, avagy a ma jom ki rály tör té ne te). Nyil ván erõs 
jel ké pi sé ge, pél dá zatér té ke mi att Sza bó Lõ rinc is ked vel-
te ezt a tör té ne tet, õ vers ben és sok kal rö vi deb ben me sé-
li el, mint a kí nai szer zõ, Szun Vu Kung lá za dá sa (1933) 
a cí me. 

Ami eb ben a me sé ben a ma jom ki rályt jel lem zi, mond-
hat nánk köz he lye sen, hogy archetipikus. A „nyo mo rult 
ma jom”, a „bar bár ész- és erõ ször nye teg”, érez ve ha tal-
mát az anya gi vi lág fe lett, úgy gon dol ta, hogy le bír ja az 
anya gon tú lit, a szel le mit, az ér zel mit is. Min de nen akart 
ural kod ni, s a szel le mit és az ér zel mit bir to kol ni még csá-
bí tóbb volt, mint a meg ra gad ha tó anya git. Csak hogy a két 
vi lág kö zött nincs át já rás – tud ják a mi to ló gi ák tör té ne tei 
és a nép me sék is –, vagy itt, vagy ott le het nek csak ott-
hon az ide- vagy oda te rem tett lé nyek. Az em ber is: vagy 
em ber, vagy is ten. Az égi és a föl di vi lág la kói nem lá to-
gat hat ják sza ba don egy más bi ro dal mát. Nem kö vet he tik 
egy más út ja it. 

•

Min den, amit az em be ri el me va la ha meg te rem tett, 
Nyu ga ton vagy Ke le ten, egyet len célt volt hi va tott szol-
gál ni: te rem tõ jé nek ké nyel mét és biz ton sá gát. Min den 
le le mé nye – a hasz nos ság el vét al kal maz va – asze rint bírt 
szá má ra több vagy ke ve sebb ér ték kel, hogy mi lyen mér-
ték ben volt ké pes ezt az egyet len célt szol gál ni. Ah hoz, 
hogy jól érez ze ma gát a vi lág ban, va ló já ban nem is volt 
szük sé ge so ha más ra, csak ké nye lem re és biz ton ság ra. S 
nincs ma sem.

Ké nye lem ben és biz ton ság ban él ni, ez an  nyit tesz, 
hogy nem gyöt rik õt ne he zen vi sel he tõ ter hek, s ha nem él 
is tel je sen gond ta la nul, bõ ség ben, éle tét, egész sé gét, meg-
szer zett ja va it nem fe nye ge ti ve szély. Azt hi szem, még a 
nagy ra vá gyók, a tel he tet le neb bek kö zül is so kan ki egyez-
né nek en  nyi vel. Örök re el fe lejt het nék a koc káz ta tást és a 
koc ká za tot, a vesz tés, a ku darc ré mét. Ér tel mes al ku len-
ne, de per sze, nem min den ki köt né meg így sem. Még is 
ta lán ez len ne az a mér ték és az a prog ram, amit a leg töb-
ben el fo gad ná nak. Eb bõl a jó zan sej tés bõl pe dig már bát-
ran le von ha tó az a kö vet kez te tés, hogy a több ség er re is tö-
rek szik, ezt te szi meg élet cél já vá. Ha pe dig így van, ér de-
mes õket cél ja ik el éré sé ben tá mo gat ni, se gí te ni, tö rek vé se-
ik ben ugyan is, ha más kép pen fo gal ma zunk, az ún. nép aka-
ra tot lát hat juk meg nyil vá nul ni.

Tud ták ezt jól min den kor az ural ko dók, az ud va ri hi va tal-
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rû, ha a több ség nek ezt a vá gyát igyek szik ki elé gí te ni. És 
ha tud ta, mi mást tett vol na, at tól fog va szol gál ta kö zös sé-
ge ér de két, cél ja it. Nem volt eb ben so ha sem mi spe ku lá-
ció, sem mi ör dö gi szá mí tás. Így – a kö zö sen meg te rem tett 
ké nye lem és biz ton ság el ér he tõ leg ma ga sabb fo kán – érez-
te vol na jól ma gát õ, a hi va tal nok, a fi lo zó fus, a mû vész, az 
egy ház ta ní tó ja is, mi ért ne dol go zott vol na lel ke sen jó köz-
ér zet ükért, nyu gal mu kért. Ké nye lem és biz ton ság – en nél 
ál mod ni sem le het szeb bet, ez ma ga me se or szág. 

no kok, akik a rá juk bí zott kö zös ség („a nép”) fi zi kai ké nyel-
mét és fi zi kai biz ton sá gát se gít het ték elõ, ha akar ták, de tud-
ták jól a böl cse let, a mû vé szet mun ká sai, a val lás, az egy há-
zak ta ní tói is, akik a rá juk bí zott kö zös ség („a nép”) szel le-
mi, ér zel mi ál la po tá ért (ké nyel mé ért és biz ton sá gá ért) vol-
tak fe le lõ sek. Va gyis min dig, min de nütt, mind egyik tár sa-
dal mi sze rep lõ tud ta jól, hogy szû kebb vagy szé le sebb kör-
nye ze te csak ak kor fo gad ja el õt, csak ak kor tart rá igényt, 
„szol gál ta tá sa”, „áru ja” csak ak kor lesz ke len dõ, nép sze-
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A me sék nek ezt a szép, ott ho nos vi lá gát 
ko ráb ban min de nütt el sõ sor ban a val lá sok vol-
tak hi va tot tak meg te rem te ni. Azért el sõ sor ban 
a val lá sok, mert hi á ba az anya gi jó lét, a föl di 

ja vak bõ sé ge, ha szel le mi és ér zel mi éle tünk ben nincs 
rend, vagy leg alább va la mi lyen ren de zett ség, ak kor nincs 
nyu ga lom, biz ton ság. Leg ko ráb ban ez a ren de zett ség el sõ-
sor ban a hit bõl, a val lás ta ní tá sa i ból szár ma zott. És jó részt 
így van ez még ma is, föl di sor sunk be ren de zé sé hez, meg-
íté lé sé hez hi tünk, val lá sunk (és er re épü lõ kul tú ránk) szol-
gál tat ide o ló gi át, „fel sõbb” szem pon to kat. A meg elé ge-
dett ség ér zé sé hez min dig is szük sé ges volt, hogy ez a ben-
nünk ki ala kí tott sze mé lyes rend meg fe lel jen egy ma ga-
sabb (val lá si, kul tu rá lis) elv rend szer nek, nor ma tí vá nak is. 
Ha ez nincs, ak kor jó mód ban is csak szo rong va, bi zony-
ta lan kod va élünk. Lé te zé sünk ál la po tá ra nincs iga zo lás, 
fel sõbb jó vá ha gyás. „Égi kap cso la tok”, ki nyi lat koz ta tott 
el vek, er köl csök nél kül ilyen ta nács ta lan ná vál hat még a 
föl di vi lág ban ott ho no san moz gó, si ke res em ber is.

Ha ön ma gá ban a jó mód ele gen dõ len ne a bol dog ság-
hoz, ak kor a vi lá gon min den gaz dag em ber ele ve bol dog 
len ne. De nem bol dog (tud juk a me sék bõl és a tör té ne lem-
bõl, hogy men  nyi bol dog ta lan ki rály, ki rály fi és ki rály lány 
ten get te már ed dig is éle tét a föl dön), va gyis az anya gi 
ké nye lem és biz ton ság mel lé fel tét le nül szük sé ges a lel ki 
ké nye lem- és biz ton ság ér zet is. Ez iga zol ja em be ri mi nõ-
sé gün ket, el ve ink, er köl cse ink, élet ve ze té sünk he lyes sé-
gét, ez ad ön be csü lést, ön bi zal mat, mél tó sá got, vég sõ 
so ron eb bõl szár maz tat hat juk, ez zel in do kol hat juk ki tün te-
tett anya gi kö rül mé nye in ket is. „Ne kem mind ez azért van, 
azért jár, mert én igen ki vá ló em ber va gyok.” Ha nem gon-
dol ha tok ma gam ról ef fé lé ket, nem ér a va gyon egy fa bat-
kát sem. Sõt, ha – a szük sé ges ön be csü lés hi á nyá ban – 
csak egyet len pil la nat ra is ér dem te len nek ér zem ma gam a 
bir tok lá sá ra, azon nal meg száll a ré mü let, hogy el ve szít he-
tem, vagy el fo gom ve szí te ni. Ez az tán egé szen biz to san 
nem ja vít ja a köz ér ze te met. 

Hogy ér de mes va gyok anya gi és szel le mi ja vak bir tok-
lá sá ra, hogy meg ér dem lem a ké nyel mes és biz ton sá gos 
éle tet, e fe lõl te hát leg in kább val lá som ta ní tói (pap jai), 
ezek hi á nyá ban köny vei gyõz het nek meg leg meg nyug-
ta tób ban, leg egy sze rûb ben. Ha meg fe le lek nor má ik nak, 
el vá rá sa ik nak, ak kor jó va gyok, ér de mes va gyok min den-
re, amit bir to ko lok, ha nem, ak kor nem va gyok ér de mes. 
Hogy e pa pok és köny vek mi lyen ki tû nõ en lát ták el min-
dig is ezt a köz ér zet ja ví tó fel ada tot – ne ve ze te sen, hogy 
iga zo lást ál lít sa nak ki szá munk ra ar ról, hogy min den szép-
re és jó ra, amit csak meg kap ha tunk, ér de me sek va gyunk 
–, azt az mu tat ja leg meg gyõ zõb ben, hogy né hány val lás-
a la pí tón és kö ve tõ in kí vül alig tu dunk olya nok ról, akik 
le mond tak vol na föl di ja va ik ról azért, mert nem ta lál ták 
ma gu kat ér de mes nek rá juk. A vi lág ban va ló ott ho nos-
ságér ze tünk nek egyik fe lét, az iga zo lást a ja vak bir tok-
lá sá ra, te hát ilyen kön  nyen meg kap hat juk a ta ní tá sok ból. 
Kön  nyen, mert ön ké pünk és a fel sõbb (val lá si, kul tu rá lis) 
elõ írá sok, el vá rá sok kö zött azon nal au to ma ti kus meg fe le-
lé se ket ta lá lunk. Ön ma gunk ról al ko tott ké pünk rend sze-
rint épp olyan po zi tív, mint az írá sok hõ se ié. Úgy lát juk, 
hogy pon to san olya nok va gyunk, mint kul tú ránk el vá rá sai 
sze rint a leg job bak nak kell len ni ük. „Jó nak és eré nyes nek 
kell len nem, alap já ban vé ve az is va gyok, nincs mi tõl fél-

nem te hát, sõt ju tal mat ér dem lek.” A föl di lét ben elé ge det-
ten be ren dez ke dett tár sa ink nak rend sze rint ez a kom fort-
ide o ló gi á juk. Eh hez a meg gyõ zõ dés hez is val lá sa ink és 
azok er köl csi ta ní tá sai ad nak bá to rí tást, ha ma már nem is 
min dig tu dunk ró la, hogy be lõ lük szár ma zik. 

Hát ra van még azon ban az ott ho nos ság, a nyu ga lom 
ér ze té nek má sik, ne he zeb ben meg sze rez he tõ fe le. A föl di 
élet utá ni mél tó foly ta tás biz tos, meg nyug ta tó tu da ta. Tud-
juk, hogy iga zán meg nyug ta tó is me re te ket sze rez ni er rõl 
a vi lág ról nem le het sé ges, ám tû nõd ni ró la, sej té sek, majd 
vé gül a meg nyug vás bir to ká ba jut ni azon ban még is csak 
szük sé ges, és eb ben leg in kább megint a val lás se gít het. És 
kell is, hogy se gít sen, mert a föl di élet nem le het iga zán 
fel hõt len, míg nem kép ze lünk el va la mit leg alább a sa ját 
ha lá lunk ról. Kész és meg nyug ta tó el kép ze lés sel kell ren-
del kez nünk, hogy ami kor le he tõ sé ge eszünk be vil lan, ne 
kell jen min den pil la nat ban ret teg nünk. Sõt, ak kor is ezt a 
kész vá laszt, kész el gon do lást sze gez hes sük ne ki, ami kor 
nem gon do lat ban, de szem tõl szem be ta lál ko zunk ve le.

Jól tud juk, hogy ez a pil la nat bár mi kor be kö vet kez het, 
a ké szen lét te hát in do kolt. A ki sebb-na gyobb vál to zá sok 
vég te len so rá ban, ame lyek nek most szem lé lõ i ként élünk, 
az egyik ese mény egy szer, min den bi zon  nyal, a mi el mú-
lá sunk lesz. Még ha ilyen jó za nul, mél tó ság gal ves  szük is 
tu do má sul, ez a jö võ be li ese mény, vis  sza fe lé az idõ ben, 
meg ha tá roz za éle tünk min den pil la na tát. Nem azért, mert 
min den pil la nat ban gon do lunk rá, ha nem azért, mert min-
den pil la nat ban ön tu dat la nul is iga zo dunk hoz zá, hoz zá 
ké pest él jük és ren dez zük be egész éle tün ket. S itt már 
megint meg je len nek az el vek, az er köl csök, meg je le nik 
a hit, a val lás. Itt is úgy, hogy ma már ta lán fo gal munk 
sincs ró la, hogy õ ren de zi ön tu dat lan iga zo dá sa ink min-
den je le ne tét.

Ha pél dá ul val lá sunk ta ní tói egy kor azt aján lot ták 
(ír ták elõ) õse ink nek, hogy egész éle tük ben le gye nek eré-
nye sek, mert így ta lál hat ja õket min den pil la nat ban tisz tán 
a ha lál, ak kor min den bi zon  nyal mi, ké sõi utó da ik is tö re-
ked ni fo gunk az erény re, még ak kor is, ha ezt sze mé lye-
sen ne künk sen ki sem mond ta. Ez a pa rancs ott van egész 
kö zös sé günk éle té ben, min den ki, akit ma gunk elé ál lí-
tunk, er re mu tat pél dát, vagy leg alább is a pél dás, eré nyes 
élet lát sza tát igyek szik kel te ni. (Er re szok tuk azt mon da-
ni, hogy eb ben a kul tú rá ban nõt tünk fel, itt ez a sza bály.) S 
le he tünk ép pen ség gel a ré gi ta ní tás el len for du ló, el szánt 
lá za dók is akár, min den tet tünk meg íté lé sé ben, ak kor is 
min dig ott lesz a kér dés, hogy he lye sen, szé le sebb ér vé-
nyû kon ven ci ó ink, er köl cse ink sze rint cse le ked tünk-e. 
Ez zel a kér dés sel ke lünk reg ge len te, s a vá lasz tól, kör nye-
ze tünk íté le te i tõl füg gõ en fek szünk le – így vagy úgy – 
es te. Ha nem gon do lunk is min dig a má sok ál tal al ko tott 
tör vény re (akár mi lyen vi szony ban is áll junk ve le), érez-
zük irányt sza bó, min ket is kény sze rí tõ ere jét. És ha ez 
így van – akár be vall juk, akár nem –, mi is azt az ér ték-
ren det ál lít juk szem be a ha lál lal, amely nek élén az erény 
áll. Kész vá lasz ként a ha lál ra ezt az aján lást al kal maz zuk, 
és vé gül en ge del mes ke dünk az er köl csi tör vény ere jé nek. 
Az eré nyes (leg alább ön ma gunk elõtt be csü le tes) gon dol-
ko dás és ítél ke zés vá lik éle tünk fõ sze rep lõ jé vé, s ez zel 
a vég sõ vá las  szal élünk egész éle tünk ben, és gon do lunk, 
ké szü lünk a ha lá lunk ra.

Ha azon ban az egy sze ri lé te zés nyug ta la ní tó ér zé sé tõl 
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hajt va az erény gya kor lá sa he lyett örö mök re vá gyunk, 
ak kor az örö mök szer zé sét ál lít juk a hal ál lal szem be. 
Eb ben az eset ben e sze rint ter ve zünk, cse lek szünk, élünk 
egész éle tünk ben. Ez a pa rancs dik tál ja majd min den 
na pun kat, ez zel ke lünk, ez zel fek szünk. Hogy ha majd 
úgy is el jön a ha lál, ne ta lál jon min ket üres zseb bel, ki szá-
radt lé lek kel. Olyan so ká ig le gyünk gaz da gok, és olyan 
so kat le gyünk má mo ro sak a gyö nyör tõl, hogy a vé gén 
már ne saj nál junk le mon da ni sem mi rõl, ne fáj lal juk a 
bú csú zást. Vall juk, ha ezt a vá laszt érez zük leg erõ sebb-
nek, ha en nek a „prog ram nak” az al kal ma zá sá val igyek-
szünk ki húz ni a ha lál ful lánk ját.

De ugyan csak el kép zel he tõ, hogy ha kul tú ránk élet ve-
ze té si min tái kö zött ott ta lál juk, mond juk, a tu dás bi ro dal-
mát ost rom ló fa us ti em ber alak ját, ak kor az õ el gon do lá-
sa sze rint igyek szünk él ni, mert a tu dás ere jét, ha tal mát 
lát juk leg hõ si e sebb nek és leg ered mé nye sebb nek szem be 
sze gez ni az el mú lás sal. Tu dás ból épít sünk erõs vá rat a 
ha lál el len, ahon nan ugyan még nem gyõz het jük le, de az 
utá nunk kö vet ke zõ har co sok in nen majd to vább küzd het-
nek ve le. Ha ezt a ro man ti kus el gon do lást te kint jük kul-
tú ránk hoz zánk leg meg gyõ zõbb aján lá sá nak, és al kal mas-
nak érez zük ma gun kat er re a kül de tés re, ak kor ezt fo gad-
juk el pa rancs nak, és ez ha tá roz za majd meg éle tünk pil-
la na ta it. Kül de té sünk tu da tá val ke lünk, s er rõl ál mo dunk. 
És ak kor nem ér de kel min ket sem az eré nyek gya kor lá-
sa, sem a va gyon, sem az örö mök szer zé se. Csak is kül de-
té sünk tel je sí té sé re össz pon to sí tunk, és ar ra gon do lunk, 
hogy a jö võ nem ze dé kei em lé kez ni fog nak rá, hogy mi is 
épí tet tük a vá rat, ahon nan a tu do mány egy szer majd meg-
vív ja gyõ zel mes csa tá ját az idõ vel. 

Épp így meg tör tén het az tán az is, hogy egy szép napon 
ar ra esz mé lünk, nem ér de kel min ket sem az erény, sem a 
gyö nyör, sem a tu do mány, sor sunk a mû vé szet szen ve dé-
lyét osz tot ta ránk. Ott kell meg vív nunk a csa tát, a mû vé-
szet fegy ve ré vel kell le gyõz nünk a ha lált. Olyan al ko tá so-
kat kell lét re hoz nunk, ame lyek hos  szabb éle tû ek, mint mi, 
vagy akár az em be ri ség. Itt kell át tör nünk a fron tot, ha tud-
juk, s ez bi zony föl emész ti majd min den erõn ket, nem is 
jut már más ra. És ak kor ez töl ti ki éle tünk min den pil la na-
tát, ez zel a prog ram mal élünk éj jel-nap pal.

De min den ki nek jut hely a fron ton, s hogy 
mi lyet vá laszt ma gá nak, mi lyen fegy vert sze-
gez szem be az idõ vel, az ha tá roz za meg éle tét. 
Ki-ki még ide jé ben fel te szi ma gá nak a kér dést, 
„mit tud kez de ni” az el mú lás sal. És dönt, mit al kos son, 
mit épít sen, mit ál lít son ve le szem be, mert csak is a vá lasz-
tott és tel je sí tett prog ram mal tud ja majd iga zol ni az éle tét. 
Az zal, hogy olyat al kot (olyan pél dát mu tat), amely túl-
éli õt. En nek hi á nyá ban a nyu ga ti em ber ér tel met len nek 
érez né a szü le té sét, ha szon ta lan nak az éle tét, s ne héz nek a 
ha lált. Ezt pe dig sen ki sem kí ván ja ma gá nak. In kább meg-
tesz bár mit, csak hogy itt hagy ja a nyo mát. Ez zel az aka-
rás sal ren dez ke dik be vi lá gá ban, így szer zi meg ma gá nak 
ké nyel mét és biz ton sá gát. Ége tõ szük sé ge van rá, meg szer-
zi min den áron.

Ilyen erõ sen har cos ter mé sze tû a nyu ga ti em ber. Ilyen 
na gyon sze ret ne elég té telt ven ni az el mú lá son, nyu god tan 
él ni a ha lál fe lõl. Olyan nyu god tan, hogy még gon dol nia 
se kell jen rá, mi kor jön. Olyan erõ sen meg vi gasz ta lód ni 
még éle té ben, hogy a túl vi lá gi ígé re tek ne is ér de kel jék. 
Ezért te remt az em be ri el me an  nyi min den vi gasz ta ló dás-
ra va lót. Val lá sa ink, a mû vé sze tek, a tu do mány al ko tá sai 
mind azt a célt szol gál ják, hogy vi gasz tal ják a sár ban és 
pi szok ban, örök küz de lem ben élõ föld la kót az ér tel met le-
nül vé gig szen ve dett éle tért, s el fo gad ha tób bá te gyék szá-
má ra a ha lált. Hogy be né pe sít sék és ki szí nez zék a sem-
mit, hogy át ment sék az éle tet va la ho vá.

Ad dig kell csak ez a sok vi gasz ta lás, amíg ilyen 
na gyon fáj, hogy egész em be ri vi lá gunk fe lett ural ko dik 
az idõ, a vál to zás.

•

A nyu ga ti vi gasz ta ló dás leg ha té ko nyabb esz kö zei kö-
zül az utób bi idõk ben az em ber a tu do mány ban bí zik leg-
in kább. Nem fan tá zi á ja, kép ze le te köl tõi ere jé ben, ha nem 
el mé jé ben. Az el mé ben, mely nyers aka rás sal kö ze lí ti 
meg a vi lá got, s a leg szo ro sabb (anya gi jel le gû) kap cso-
lat ra vá gyik ve le. A tu do má nyos szem lé let és gon dol ko-
dás mód má ra azo nos sá vált a ter mé szet tu do má nyos sal, s 
ez szin te tel jes mér ték ben he lyet te sí ti a gon dol ko dás min-
den más mód ját, a meg is me rés re tö rek vés val lá si, böl cse-
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le ti mód sze re it, de még a mû vé szi lá tás- és al-
ko tás mód is erõ sen a ha tá sa alatt áll. A nyers 
aka rás nak, a tu do má nyos meg is me rés erõ sza-
kos sá gá nak az oka nem más, mint a kö te le zõ 

ered mé nyes ség, a meg is mert te rü let mi elõb bi bir tok ba 
vé te le, és mi nél több ré tû hasz no sí tá sa. Ezt a célt a gyors 
fej lõ dés, a ha la dás esz mé je ír ja elõ a nyu ga ti tu do má nyos-
ság nak, ha son ló képp az ered mé nyek al kal ma zó i nak is. A 
tu do mány már ré gen nem a meg is me ré sért van, ha nem 
szin tén a gya kor la tot, a cél sze rû sé get szol gál ja, így is ne-
vez zük leg több ága za tát: al kal ma zott tu do mány. Nincs 
hát mód meg fon to lás ra, tû nõ dés re, min den dön tést, min-
den mû ve le tet sür get az idõ. És fel adat is van épp elég. 
Nem csak új ered mé nye ket kell örök ké pro du kál ni, ha-
nem a ré geb bi ta lál má nya ink mû kö dé sé bõl szár ma zó ká-
ros mel lék ha tá so kat, a szel le mi és ter mé sze ti kör nye zet-
pusz tí tást is fo lya ma to san kor ri gál ni kel le ne. A kor rek ci-
ós mun ka pe dig oly kor ne he zebb és költ sé ge sebb, mint 
ma ga a ter me lés, a fo lya ma tos üzem mód fenn tar tá sa. Az 
ilyen kö rül mé nyek kö zött élõ em ber, mi u tán az ipa ri ci vi-
li zá ci ós inf rast ruk tú ra üzem ben tar tá sa ér de ké ben le mon-
dott min den más ról, jó ide je fel ad ta szel le mi és fi zi kai 
sza bad sá gát, már va ló ban nem te het mást, lé te zé se min-
den el vesz tett funk ci ó ja he lyé re be ik tat ja a tu do má nyos-
tech ni kai ha la dás szol gá la tát. En nek az esz mé je he lyet te-
sí ti a hi tet, a val lást, ez pó tol ja a fi lo zó fi ai gon dol ko dást, 
az ön ma gá ról és a vi lág ról va ló tû nõ dést, és ipa ri for mák 
kul tu szá val igyek szik pó tol ni a mû vé szi él mény min den 
ko ráb bi for rá sát. Összfunkcióját te kint ve az ipa ri ci vi li zá-
ci ós kör nye zet gon dos ko dó vá és meg vál tó vá lép elõ.  

Itt már va ló ban nincs más vá lasz tás, hin nünk kell ben-
ne, és min den erõnk kel elõ moz dí ta ni a tech ni kai fej lõ dést. 
Azért is, mert más ra ré gen nem va gyunk al kal ma sak, 
egyéb ké pes sé ge ink vis  sza fej lõd tek már. Ide ve ze tett hát 
a nagy ipar ko dás, hogy mi nél  biz ton sá go sab ban ren dez-
zük be vi lá gun kat, ide ve ze tett a tu dás ból épü lõ erõs vár 
kép ze te, amely bõl majd meg vív ja egy szer gyõ zel mes har-
cát az em ber az idõ el len, s a vég te len be he lye zi ma gát.

Va ló já ban oda, ahol nagy ka land ja, az anyag gal ví vott 
(va ló ban gyõ zel mes) csa tá ja elõtt is volt. És ahol a ré gi 
Ke let még ma is len ne, ha nem im por tál ta vol na a nyu-
ga ti tu do má nyos ság el ve it és mód sze re it, meg vál tó cél ki-
tû zé se it. Egy óvat lan pil la nat ban Ke let el hit te a Nyu gat-
nak, hogy sú lyos túl né pe se dé si és el lá tá si gond jai lesz-
nek, ha nem al kal maz za sür gõ sen a nyu ga ti ipar vív má-
nya it, s nem ve szi meg az úgy is ép pen el adó tech no ló gi át. 
Ak kor úgy jár tak, mint azok a kí nai szer ze te sek, akik egy 
jó ezeréves tör té net sze rint éj jel-nap pal gür cöl tek a ko los-
to ruk ban, hogy meg gaz da god ja nak, és ha majd meg gaz-
da god tak, ne le gyen sem mi dol guk, csak he ve rész ni, te át 
in ni és hall gat ni a kert ma da ra i nak éne két. Ami kor egy 
lá to ga tó meg kér dez te tõ lük, hogy mit csi nál tak, mi  elõtt 
gyö tör ni kezd ték ma gu kat a lá zas mun ká val, ki de rült, 
hogy az elõtt sem csi nál tak mást, csak he ve rész tek, te át 
it tak és hall gat ták a kert ma da ra i nak éne két. „Csak hogy 
ak kor sze gé nyek vol tunk, na gyon sze gé nyek.” – pa na szol-
ták a lá to ga tó nak. „Fel ta lál tá tok a macs kát, ame lyik se 
bent, se kint nem fog ege ret!” – mond ta ne kik er re a bölcs 
ván dor, és a szer ze te sek fi gyel mé be aján lot ta az „elég” 
fo gal mát. „Ne so kat dol goz za tok, ha nem ele get! Ne sok 
pén ze tek le gyen, ha nem elég!” 

A ko los tor szer ze te sei azon ban nem is mer ték fel az 
„elég” gon do la tá nak fon tos sá gát, így az tán éle tük vé gé ig 
csak gür cöl tek éj jel-nap pal to vább. Egy re tö ké le te sebb tech-
no ló gi á val ál lí tot ták elõ a bam busz fák lyá kat, ame lyek bõl 
meg akar tak gaz da god ni, jól ment a mun ka, de so ha sem 
olyan jól, hogy ki mond ják vég re: „elég”. Min dig me he tett 
még egy ki csit job ban, és ment is, szin te már tö ké le te sen. 
Ta lán már a gaz dag ság is meg volt, ami re va la ha vágy tak, 
a kert ma da ra i nak éne két azon ban még sem hal lot ták so ha 
töb bé. Kü lö nö sen nem he ve ré szés és tea ivás köz ben, mint 
rég. Ha lá lu kig a ro bot, a rab ság ma radt a sor suk.

Ami kor a nyu gal mas élet ve ze tés hez fel tét le nül bi zo-
nyos sá gok ra van szük sé günk, rá adá sul ezek nek a bi zo-
nyos sá gok nak a meg szer zé se sür gõs nek lát szik, ak kor 
min den élet hely zet ben azon nal kell dön te nünk: vá lasz tá-
sunk he lyes-e, vagy nem, jó úton (a meg fe le lõ irány ba) 
ha la dunk-e, vagy nem? 

Ez a bi zo nyos ság ra vá gyás és a ha la dás örök ké sür ge-
tõ kény sze re tet te egy szer csak ural ko dó vá a nyu ga ti vi-
lág ban a két ér té kû lo gi kai gon dol ko dást, azt a szem lé le-
tet, amely sze rint egy dön tés vagy he lyes, vagy hely te-
len, vagy igaz, vagy nem igaz, vagy jó, vagy rossz. Ural-
ko dó vá tet te azt a szem lé le tet, ame lyik ki zár ja min den 
har ma dik ál lí tás ér vé nyes sé gét, ta gad ja min den más dön-
tés le he tõ sé gét. Már Arisz to te lész meg fo gal maz ta a gúzs-
ba kö tött gon dol ko dás nak ezt a sza bá lyát, ez volt ná la a 
ki zárt har ma dik tör vé nye, mely tör vény az óta is ér vény-
ben van gon dol ko dá sunk ban. En nek ér tel mé ben min den 
olyan eset ben, ami kor két út áll elõt tünk, csak az egyi ket 
ítél het jük jó nak, jár ha tó nak, a má si kat mint té vu tat vagy 
jár ha tat lant el kell vet nünk. S bár igaz, hogy ha egy ma-
gunk va gyunk vá lasz tá si hely zet ben, egyet len úton in dul-
ha tunk el, jár ha tunk csak , nem igaz, hogy kö zö sen nem 
tár ha tunk fel egyi de jû leg több is me ret len te rü le tet. Fel tár-
ha tunk szá mo sat, ha csak nem va gyunk tü rel met le nek, és 
nem egyet ve szünk kö zös erõ vel cél ba. Azt, ame lyi ken a 
leg gyor sabb nak ígér ke zik a já rás, ame lyik nek ál lo má sa in 
a leg gyor sabb meg té rü lést, leg na gyobb hasz not re mél jük 
fá ra do zá sun kért. 

A ki zárt har ma dik sza bá lyát al kal maz va, itt a nyu ga ti 
fél te kén, jó két ezer éve, min den dön té sünk kor el ve tünk 
egy (vagy több) má sik esélyt – örök re. So ha nem tud-
juk már meg, a szel lem vi lá gá nak mely tá ja it tár tuk vol-
na még fel, ha nincs ez a nagy si et ség, ha nem a cél sze-
rû ség, ha nem a meg is me rés sze ré nyebb vá gya ve zet min-
ket. Egé szen bi zo nyos, hogy szel le mi, ér zel mi lé te zé sünk 
ha tá rai szé le seb bek len né nek, s ez fi zi kai lé tünk mi nõ sé-
gét is meg ha tá roz ná. Ma gya rul: más len ne ma az egész 
em be ri vi lág.

A két ér té kû lo gi kai gon dol ko dás sal egy irá nyú ut cá ba 
fu tot tunk, ural ko dó vá tet tük ma gunk fö lött az egy irá nyú, 
li ne á ris idõt. Ezen az úton va ló ban nincs meg ál lás, ti los 
(le he tet len) a vis  sza for du lás. Is me ret len a nem várt kö-
vet kez mé nyek vis  sza há ru lá sa ránk, az el len erõk mun ká-
ja, más szó val, a jö võ bõl vis  sza fe lé, mi fe lénk áram ló idõ. 
Amely rõl a szûk, szá munk ra egy irány ban jár ha tó úton 
azért len ne aján la tos tud ni, hogy ha kell, ki tér hes sünk elõ-
le, vagy leg alább eny hít sük a fron tá lis üt kö zé sek sú lyos sá-
gát. Hogy gon dol junk rá elõ re, hogy fel ké szül hes sünk az 
ér ke zé sé re. De az egy irá nyú ság és a se bes ség okoz ta leg-
sú lyo sabb vesz te ség ezen az úton az egy ide jû ség él mé nye. 
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gad ha tat lan, a vál to zá sok nagy ré sze csak in tu i-
tí ve kö vet he tõ?

Is me ret el mé le ti el ve i ket te kint ve, két do log-
ban vol tak rend kí vül kö vet ke ze te sek: ön ma guk-
ban fi gye lem re sem mél tat ták a dol go kat, vi szo nya i kat 
vizs gál va pe dig szó ba se jött a föl tárt ál la po tok rög zí té se, 
le írá sa, osz tá lyok ba ren de zé se.

Ha még is meg tör tént, meg pró bál koz tak a rend szer al-
ko tás sal, hát ab ból hí re sen mu lat sá gos ered mé nyek szü let-
tek. A kí nai gon dol ko dás ugyan is, nyel vé bõl – a szó fa ji 
és mon dat ta ni meg ha tá ro zat lan ság ból, több ér tel mû ség bõl 
– kö vet ke zõ en is, köl tõi, el emelt ál ta lá no sí tás ra sok kal 
in kább al kal mas, mint az em pí ri ák rend sze re zé sé re. Az 
osz tá lyo zás tu do má nyá nak leg hír hed tebb kí nai pél dá ját 
szin te lép ten-nyo mon idé zik, an  nyi ra jel lem zõ. Egy ré gi 
en cik lo pé di á ban ol vas ha tó a kö vet ke zõ osz tá lyo zás: 

„Az ál la tok fel oszt ha tók
  1./ olya nok ra, ame lyek a Csá szár hoz tar toz nak,
  2./ olya nok ra, ame lyek be van nak bal zsa moz va,
  3./ meg sze lí dí tet tek re,
  4./ szopósmalacokra,
  5./ szi ré nek re,
  6./ me se be li ek re,
  7./ kó bor ku tyák ra,
  8./  olya nok ra, ame lyek sze re pel nek eb ben

az osz tá lyo zás ban,
  9./ olya nok ra, ame lyek bo lon doz nak,
10./ olya nok ra, ame lyek meg szám lál ha tat la nok,
11./  olya nok ra, ame lye ket igen fi nom te ve szõr bõl

ké szült ecset tel fes tet tek,
12./ satöbbiekre,
13./ olya nok ra, ame lyek el tör ték a kor sót,
14./  vé gül olya nok ra, ame lyek mes  szi rõl légy nek

lát sza nak.”

(Foucault, M.: Les mots et les choses – Une archéeologie 
des sciences humaines, Pa ris, 1966. 7.)

Ez a mi énk tõl vég le te sen kü lön bö zõ gon dol ko dás mód 
(és ké pes ség) ép pen azért ju tott a vi szony la gos ság, a több-
ér tel mû ség, a leg kü lön bö zõbb meg fe le lé sek (kü lö nö sen 
a tér és az idõ kor res pon den ci ái) föl fe dé sé nek, vizs gá la-
tá nak te rü le tén a leg mes  szebb re, mert en  nyi re gyen gé je 
volt a konk rét meg íté lés és rend sze re zés, s va ló já ban nem 
is ér de kel te.

A leg utób bi év szá zad ban, ami ó ta Ke let-Ázsi á ban is 
gyö ke ret vert a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás, és 
kü lö nö sen Ja pán ban, ahol jó ide je si ker rel al kal maz zák 
a nyu ga ti tu do má nyo kat, ez az el eme lõ, ál ta lá nos sá gok ra 
és vi szony la tok ra is ébe ren fi gye lõ lá tás mód, sze ren csé re, 
to vább ra is jel lem zõ ma radt. Si ke res al ko tó ké pes ség ük nek 
oly an  nyi ra fon tos ré sze ez, hogy újab ban nyu ga ti pszi cho-
ló gu sok ös  sze ha son lí tó vizs gá la to kat vé gez nek ame ri kai 
és ja pán óvo dák ban, hogy már a gye re kek ta nu lá si fo lya-
ma tá nak el sõ sza ka sza i ban fel fe dez zék és le ír ják a két 
szem lé let kö zöt ti leg jel lem zõbb kü lönb sé ge ket. Azt ku tat-
ják, amit mi ko ráb ban, kis sé iro dal mi an, „a vég te len ség be 
he lyez ke dés nek” ne vez tünk, va gyis a mi nél szá mo sabb és 
mi nél kü lön bö zõbb meg fe le lé sek fel fo gá sá nak tech ni ká it. 
És az zal a cél lal ku tat ják, hogy rá ta lál ja nak az el sa já tí tás 

A gon dol ko dás nak és a cse lek vés nek az a sza bad sá ga, 
mely meg en ge di, hogy egyi de jû leg te kint sünk ér vé nyes-
nek több – akár egy más sal el len ke zõ ér tel mû – ál lí tást, va-
gyis fel té te le zi a leg kü lön bö zõbb dol gok egy ide jû lé te zé-
sét, sõt meg va ló sít ha tó sá gát. Nem zár ki az ér vé nyes ség 
kö ré bõl az ún. he lyes vagy igaz ál lí tá son kí vül, sem má so-
dik, sem har ma dik, sem sehányadik ál lí tást, ha nem mi nél 
szé le sebb re tá gít ja az ér vé nyes lé te zé sek kö rét.

Igen nagy te hát a vesz te ség, ami a ki zárt har ma dik tör-
vé nye ér tel mé ben el ve tett, meg gon do lás ra sem ér de me sí-
tett ál lí tá sok ból, íté le tek bõl hal mo zó dott föl má ra. Mind-
ezek va ló ban örök re el vesz tek, még az el mé let szá má ra is, 
nincs le he tõ sé günk vis  sza ta lál ni gon dol ko dá sunk és ráépü-
lõ tör té nel münk vá lasz út ja i hoz, s leg alább utó lag el tû nõd-
ni dön té se in ken. Mind a fi lo zó fia, mind a fi lo zó fia gya kor-
la ta szá má ra el ve szett szá mos, vagy ta lán szám ta lan le he-
tõ ség, mely gaz da gít hat ta vol na éle tün ket. 

A gon dol ko dás sza bad sá ga nem tû ri az olyan fo kú szû-
kí tést, egy sze rû sí tést, mint ami lyen re az arisz to te lé szi lo gi-
ká nak ez a tör vé nye kény sze rí ti, de a „va ló ság ter mé sze-
te” sem ra gad ha tó meg az zal a két íté let tel, ame lyet ez a 
tör vény al kal maz ni en ged. Hogy ez men  nyi re nyil ván va-
ló, ar ra az anyag sö tét bel se jé be me rült nyu ga ti gon dol ko-
dó is rá esz mélt már, meg is lep te na gyon a hely zet, amely-
ben ta lál ta ma gát. A múlt szá zad for du ló já nak tá ján, a fi zi-
ka tör té ne té ben elõ ször, nem si ke rült egy ér tel mû en vá la-
szol nia, ami kor fel tet te ma gá nak a kér dést: mit lát? A 
fény ugyan is, ame lyet ép pen vizs gált, hol anyag (kor pusz-
ku la) volt, hol hul lám, va gyis hol tér, hol meg idõ. És még-
is ugyan az. Rég „be vált” lo gi ká já val nem ju tott sem mi-
re, nem ál lít hat ta a fény rõl egyi ket sem úgy, hogy a má si-
kat ki zár hat ná. Az anya gi vi lág túl só ha tá rá ra jut ván, csõ-
döt mon dott a két ér té kû ség, a ki zá rás el ve. A ki zárt har-
ma dik he lyett, vagy in kább mel lé, be kel lett a gon dol ko dá-
sá ba ik tat nia egy új fo gal mat, szá mol nia kel lett egy „új” 
je len ség gel, amit ak kor a mo dern fi zi ka nagy jai (Einstein, 
Bohr, Heisenberg) Kop pen há gá ban kor res pon den ci á nak, 
meg fe le lés nek ne vez tek el. Va gyis at tól fog va már a nyu-
ga ti ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás ban sem le he tett 
min dig egy ér tel mû en azt ál lí ta ni, hogy vagy ez, vagy az 
az íté let helyt ál ló, a har ma dik pe dig ki van zár va. Ez után 
már azt is le he tett mon da ni, hogy ez is igaz, meg az is, a 
ket tõ együtt, egy szer re is. Ez te hát a kor res pon den cia.

A fo ga lom egyéb ként – rá adá sul mint kulcs szó – már 
ré gen is me rõs a ke let-ázsi ai böl cse let bõl, ta lán ez jel lem-
zi leg meg ha tá ro zób ban egész böl cse le tü ket, konk ré tan pe-
dig az in di ai, ti be ti és kí nai lo gi ká ban tû nik fel, ahol ép-
pen ség gel a köz tes har ma dik tör vé nye ként em le ge tik. A 
mo dern nyu ga ti gon dol ko dás te hát, át fúr va ma gát az anya-
gon, ugyan oda ju tott vis  sza, ahon nan va la ha el in dult a vi-
lág – ke let rõl.

Ahogy a ré gi ke le ti böl cse let egé sze, úgy a leg több eset-
ben a ke le ti lo gi ka tu do má nya sem állt ös  sze so ha va ló di 
rend szer ré. Leg in kább ta lán In di á ban tel je se dett ki, leg ke-
vés bé a kí na i ak nál al kot ke rek egé szet, struk tú rát. Az on to-
ló gia kulcs fo gal ma ná luk úgy is a vál to zás volt, az és  sze-
rû élet elv pe dig, amit a ter mé szet tör vény is dik tált, a rög-
tön zött, fi nom és örö kös iga zo dás a vál to zá sok ese mé nye-
i hez. Mi nek is kel lett vol na a vi lág ról szer zett is me re te i-
ket rend szer ré me re ví te ni ük, ha a rend sze rek is örö kö sen 
vál to zók? Ha sze rep lõ i nek pil la nat nyi ál la po ta is meg ra-
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mód já ra is, mellyel meg te remt het nék a nyu ga ti 
gon dol ko dás új di men zi ó it. 

Fel té te le zik, hogy en nek a lá tás mód nak 
lé lek ta ni vo nat ko zá sai van nak, ame lye ket az 

em be ri és a kül sõ vi lág kap cso la tai mo ti vál nak. Ezek bõl a 
kap cso la tok ból egye ne sen kö vet ke zik a szem lé let, de két-
ség te len, hogy a szem lé let is erõ sen meg ha tá roz za a ki ala-
kí tott kap cso la to kat. A vizs gá la tok meg gyõ zõ en bi zo nyít-
ják, hogy e te kin tet ben már a leg fi a ta labb kor ban is ha tá ro-
zot tan fel lel he tõk a kü lönb sé gek a ke le ti és a nyu ga ti kul-
tú rá ban ne vel ke dett gye re kek kész sé ge it il le tõ en. 

Ami kor pél dá ul a pszi cho ló gu sok óvo dá so kat ál lí tot tak 
egy ak vá ri um elé, amely ben egy nagy pi ros és sok ki sebb 
hal úsz kált, és meg kér ték a gye re ke ket, hogy me sél jék el, mit 
lát tak, az ame ri ka i ak ál ta lá ban pon to san le ír ták a fel tû nõbb 
és ak tí vabb nagy pi ros hal úsz ká lá sát, míg a ja pá nok elõ ször 
a moz du lat lan hát te ret, a nö vé nye ket, a ko ral lo kat, kö ve ket 
em lí tet ték, majd a hát tér és a ha lak kap cso la tát, a kör nye ze-
ti vi szo nyo kat rész le tez ték. (Fü löp Már ta: Thalassa, 2004/2. 
20.) Ez nem csak a lá tás mód jel le gé re, mi lyen sé gé re, de rész-
ben a mi nõ sé gé re is rend kí vül jel lem zõ. 

A ré gi in di ai és kí nai ala po kon épü lõ ke let-ázsi ai gon-
dol ko dás mód ban te hát nem a tár gyak al kot ják a ki in du ló-
pon to kat. Ez zel áll szö ges el len tét ben az a gö rög min tán 
ala pu ló nyu ga ti (ana li ti kus) gon dol ko dás, mely a vi lá got 
egy más tól kü lön ál ló tár gyak, dol gok ös  szes sé ge ként fog-
ja föl. A nyu ga ti kon ti nens szem lé le te eze ket a tár gya kat 
és dol go kat min dig is kü lön ál ló egy sé gek nek te kin tet te, 
ame lyek önál ló tu laj don sá gok kal bír nak. Ez az, ami so ha 
sem ér de kel te el sõd le ge sen az ázsi a i a kat, ha nem he lyet-
te a kon tex tus ra fi gyel tek. (Ezt ne vez zük ma ho lisz ti kus 
szem lé let nek.)

Kü lö nös, és ez is a vég te len be he lyez ke dés ázsi ai igé-
nyé re utal, hogy a kon tex tus, a kör nye zet vál to zá sai so ha-
sem ha tot tak nyug ta la ní tó an a ke le ti szem lé lõ re. Nem 
bi zony ta lan sá got, sok kal in kább meg nyug vást érez tek 
szí vük ben, ami kor el fog lal hat ták he lyü ket a vál to zá sok 
áram la tá ban, és azok kal va la mi lyen egyez te tés ben, szink-
ron ban ta lál ták ma gu kat. Nem gon dol tak ar ra, hogy be fo-
lyás sal le gye nek a vál to zá sok fo lya ma ta i ra, sõt a kont roll 
hi á nya sem za var ta õket. Meg elé ged tek a fi gyel mes szem-
lé lõ, iga zo dó sze re pé vel. 

Nem jel lem zi ez a meg elé ge dett ség a nyu ga ti em bert, 
õ a na gyobb vál to zá sok ra, a vál to zá sok ak tí vabb sze rep lõ-
i re (nagy, pi ros hal) fi gyel in kább, s ak kor érez meg nyug-
vást, ha kö vet ni, kont rol lál ni ké pes moz gá su kat, vagy 
még in kább, ha be fo lyás sal is bír a vál to zá sok ra.

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a vég te len be (kon tex tus ba) 
he lyez ke dés nem va la mi fé le (di va tos, de üres szó val) spi-
ri tu á lis, vagy még ke vés bé misz ti kus él mény, mely ben ön-
fe led ten rin ga tóz ha tunk, ha nem na gyon is az el me ra ci o-
ná lis mun ká já nak ered mé nye, a ke let-ázsi ai gon dol ko dás-
mód ál tal imp li kált kö vet kez mény. A gö rö gök tõl ta nult ki-
zárt har ma dik tör vé nyé nek, szé le sebb ér te lem ben a két ér-
té kû lo gi kai rend szer nek a mel lõ zé sé vel, és egy több ér-
té kû (modális) lo gi kai rend szer ben va ló gon dol ko dás sal 
azon ban kön  nye dén meg sze rez he tõ. En nek al kal ma zá sá-
val ugyan is nö vel jük ta lál ko zá si fe lü le tün ket a szem lélt 
kül sõ vi lág gal. Ahogy már a ke le ti szem lé lõ a köz tes har-
ma dik sza bá lyá nak be ik ta tá sá val is igen nagy mér ték ben 
nö ve li érint ke zé si fe lü le tét ve le.

Még in kább nö vek szik ez a fe lü let to váb bi köz tes 
(egyi de jû leg ér vé nyes) ál lí tá sok el fo ga dá sá val. Mi nél 
több ér vé nyes vá la szunk van egy el dön ten dõ kér dés re, 
ös  sze füg gé sek an nál tá ga sabb és bo nyo lul tabb rend sze ré-
ben gon dol ko dunk. A je len sé gek vi lá ga pe dig nem más, 
mint ös  sze füg gé sek igen tá gas és bo nyo lult rend sze re. 
An  nyi ra, hogy ad absurdum, egy ál ta lán nem is lé te zik 
fe hé ren-fe ke tén meg vá la szol ha tó kér dés. Ám, ha még is 
el dön ten dõ en kell vá la szol nunk, ak kor is és  sze rû a ket tõ 
kö zött a szür ke ár nya la ta it is ala po san meg vizs gál ni. Min-
den hely zet ben ta ná csos ál lí tá sa ink igaz vagy ha mis vol tá-
nak szá mí tás ba ve he tõ fel tét ele it vé gig gon dol ni. Kü lö nös 
te hát, hogy épp a gö rö gök zár ták ki min den har ma dik ál lí-
tás ér vé nyes sé gét íté le te ik bõl, akik az ana li ti kus gon dol-
ko dást va ló ban ad absurdum vit ték aporiáikkal, lo gi kai 
csap dá ik kal.

Ha pél dá ul, sze rin tük, lo gi ka i lag va ló ban le het sé ges, 
hogy a gyors lá bú Ak hil le usz so ha sem éri utol a cam mo-
gó tek nõs bé kát, mert a köz tük lé võ csök ke nõ tá vol ság a 
vég te len sé gig fe lez he tõ, de a gya kor lat er re még is mind un-
ta lan és nyil ván va ló an rá cá fol, ak kor ez ép pen kö rül te kin-
tés re, meg fon to lás ra kel lett vol na, hogy int se õket. Ez a 
pa ra do xon is ar ra fi gyel mez tet, hogy még a kön  nyen meg-
vá la szol ha tó nak lát szó kér dé sek sem vá la szol ha tó ak meg 
kön  nyen, az egy sze rû nek lát szó lo gi kai fel ad vá nyok sem 
egy sze rû ek. Még is a gyors és egy ér tel mû vá laszt ki kény-
sze rí tõ két ér té kû lo gi kai rend szert al kal maz ták dön té se ik-
ben, s ké sõbb az egész eu ró pai kon ti nens kö vet te pél dá ju-
kat. Ez zel év ez re dek re meg ha tá roz ták a nyu ga ti vi lág sor-
sát. (Az ana li ti kus gon dol ko dás sem rossz el já rás, egy ál ta-
lán nem el ve ten dõ meg kö ze lí té si mód ja a je len sé gek nek, 
csak hogy nem min den te rü le ten al kal maz ha tó ered mé nye-
sen. Hogy azon ban egyes he lye ken men  nyi re ha té kony, 
azt jól bi zo nyít ja a ter mé szet tu do má nyos és a tech ni kai 
gon dol ko dás ered mé nyes sé ge.)

Nem eb be az irány ba mu tat a ke let-ázsi ai gon dol ko dás. 
Mi vel õket min dig is az ös  sze füg gé sek tá gas és bo nyo lult 
há ló za ta, a je len sé gek örö kös vál to zá sai ál tal kel tett (vagy 
ép pen ve lük azo nos) fo lya ma tok ér de kel ték, mi nél szé le-
sebb fe lü le ten ke res ték a kap cso la tot a vi lág gal. Mint lát-
tuk, e cél ér de ké ben ik tat ták be gon dol ko dá suk ba a köz-
tes har ma dik sza bá lyát, és ugyan ezért a köz tes ne gye di-
két, és a köz tes so ka di két is, ahá nyat csak kel lett. Nem 
a két ér té kû gon dol ko dás el le né ben ta lál ták föl a modális 
lo gi kai mû ve le te ket, ha nem szá muk ra ez volt a ké zen-
fek võbb. Ez fe lelt meg leg job ban vi lág lá tá suk nak. Nem 
en  nyi re test hez ál ló azon ban ne künk, nyu ga ti ész já rá sú ak-
nak. Oly kor igen csak meg tor náz tat ja az el mén ket. Elég 
egy négy ér té kû kép le tet, egy lo gi kai tetralemmát fel vá zol-
nunk, hogy ezt ki pró bál juk. Ám meg éri szem ügy re ven ni 
a tetralemmát, a ke let-ázsi ai gon dol ko dás, vi lág lá tás, és 
az ezek nek meg fe le lõ em be ri vi szo nyok lé nye gét is sok-
kal vi lá go sab ban fog juk lát ni. De ez a faj ta gon dol ko dás-
mód ha tá roz za meg az itt élõk kap cso la tát a ter mé sze ti kör-
nye zet tel és az ún. anya gon tú li vi lág gal is. Nem túl zás azt 
ál lí ta ni, hogy sem mi sem jel lem zi job ban Ke let-Ázsi át, 
mint a több ér té kû lo gi kai gon dol ko dás.

A leg gyak rab ban a budd his ta lo gi ká ban fel tû nõ is me-
ret el mé le ti tetralemma, a hí res „négy sar kú ta ga dás” így 
kö ze lí ti meg a vi lá got a ma ga óva tos egyen sú lyo zá sá val. 
A té tel ta gad ja a lé tet (1), ta gad ja a nem lé tet (2), ugyan-
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ak kor ta gad ja mind ket tõt (3), és ta gad ja mind ket tõ ta ga dá-
sát (4). Va gyis lé te zik is va la mi (1), meg nem is (2), egy-
szer re van is, meg nincs is (3), és ugyan csak egyi de jû leg 
„nem is van, meg nem is nincs” (4). 

Az el sõ két ál lí tás le he tõ sé gét még mi is el fo gad juk 
(ed dig ter jed a két ér té kû lo gi ka), még a köz tes har ma di kat 
is ért jük, bár el kép zel ni már ne he zebb (mi az, hogy van is, 
meg nincs is? – lásd azon ban a fény ter mé sze tét), a ne gye-
dik vi szont már szin te tel je sen meg ra gad ha tat lan. Va ló-
ban ne héz kü lönb sé get ten ni a „van is, meg nincs is” és a 
„nem is van, meg nem is nincs” kö zött. Egy sze rûb ben: a 
ne gye dik ál lí tás a har ma dik ta ga dá sa, ám ez nem azt je len-
ti, hogy ez a ta ga dás cá fol ja a köz tes har ma dik ál lí tás igaz-
ság ér té két a té tel ben, ha nem ép pen azt, hogy a ta ga dó íté-
let tel együtt is ér vé nyes nek te kin ti.

A har ma dik ál lí tás (a „van is, meg nincs is”) e sze rint 
te hát úgy is meg fo gal maz ha tó, hogy a ket tõ (a van meg a 
nincs együt tes lé te zé se) éppúgy igaz ál lí tás, mint a ne gye-
dik (a van meg a nincs együt tes lé te zé sé nek ta ga dá sa). Így 
már ta lán meg fog ha tóbb a „ne gye dik sa rok” is, bár al kal-
ma sabb nyel vi esz kö zök hí ján, ame lyek nyel vi leg egyér-
tel mûb ben utal ná nak a lo gi kai több ér tel mû ség re, elég 
ne he zen ju tunk kö ze lebb hoz zá. Kön  nyebb hely zet ben 
van nak azok (pél dá ul a kí na i ak és a ti be ti ek), akik szó ta-
go ló (monoszillabikus, vagy más szó val izo lá ló) nyel ven 
be szél nek és gon dol kod nak. Ott a nyel vi több ér tel mû ség 
ma gá ban hor doz za a lo gi ka it is.

Egy fok kal bo nyo lul tabb nak lát szik, még is meg ra gad-
ha tóbb ta lán a tetralemma olyan kor, ami kor két do log egy-
más hoz fû zõ dõ vi szo nyát vizs gál ja íté le te i ben. Bár az ál lí-
tá sok ban a sze rep lõk szá ma ilyen kor meg dup lá zó dik, még-
is át te kint he tõbb vi szo nyo kat al kot nak. Ilye nek pél dá ul 
a Lin-csi (kí nai budd his ta böl cse lõ, †897) tetralemmája 
né ven is mert hí res té tel sze rep lõi, az em ber és a vi lág. E 
ket tõ vi szo nya kü lön ben sem ér dek te len. Így lát ja Lin-csi:

„Oly kor el hagy juk az em bert, de nem hagy juk el a vi lá-
got (1). Oly kor el hagy juk a vi lá got, de nem hagy juk el az 
em bert (2). Oly kor el hagy juk az em bert is, a vi lá got is (3). 
Oly kor nem hagy juk el sem az em bert, sem a vi lá got (4).” 
(Kapujanincs át já ró, Csan-buddhista pél dá za tok, 1987. 
11.  Ford.: Mik lós Pál.)

A té tel ál lí tá sai a kö vet ke zõ kép pen old ha tók fel. Mi vel 
a budd his ta fel fo gás sze rint az em ber mint egyén (alany) 
áll szem ben a vi lág gal, négy fé le vi szony ba ke rül het ve le. 
Kö tõ dik hoz zá, ez zel föl ad ja ön ma gát, ala nyi lé te ir re á lis-
sá vá lik, tu laj don kép pen meg szün te ti ön ma gát (1); el for-
dul tõ le, ez ál tal erõs kom pe ten ci át te remt ma gá nak, föl-
épí ti ma gát (2); ma gá ra se fi gyel, a vi lág gal sem tö rõ dik, 
va gyis mind ket tõ el ve szí ti a re a li tá sát szá má ra (3); vé gül, 
az elõ zõ fo ko za to kon túl jut va, mind ket tõ va ló sá gát fi gye-
lem be vé ve, ki egyen sú lyo zott, szub li mált, ma ga sabb szin-
tû vi szonyt te remt ma ga és a vi lág kö zött (4).

A négy le het sé ges vi szony kü lön-kü lön nem-
igen áll hat fönn tar tó san, sok kal in kább egyi de-
jû leg mind a négy. Mi vel az em ber örö kös vál-
to zá sok fo lya ma tá ban él, min den pil la nat ban 
kény te len az op ti má lis, ne gye dik vi szony be ál lí tá sán fá ra-
doz ni.  Amíg ezt te szi, az el sõ há rom ál lí tás is jel lem zi 
vi szo nyát a vi lág gal. Min den pil la nat ban mind a négy ál lí-
tás igaz te hát, az erõ sebb sze mé lyi ség ál la po tát leg fel jebb 
na gyobb mér ték ben jel lem zi a ne gye dik vi szony. En nek a 
mér ték nek a nö ve lé se a cél, ez te rem ti meg az eb ben a kul-
tú rá ban élõk nyu gal mát, biz ton sá gát.

Így szem lé lik te hát ön ma gu kat és a vi lá got a több ér té-
kû lo gi kai gon dol ko dás bir to ká ban Ke let-Ázsia la kói, ami-
kor kö ve tik ha gyo má nya i kat. So ha sem te kin tik po zí ci ó i-
kat, vi szo nya i kat ál lan dó nak, de még tar tós nak sem. A 
min dig vál to zó ér vé nyû ál la po tok és vi szo nyok vi lá gá ban 
fo lya ma tos egyez te tõ mû ve le tek re van szük ség, s ezek 
si ke ré hez fel tét le nül szük sé ges nek íté lik a modális lo gi-
kai gon dol ko dást, és az eb bõl kö vet ke zõ több ér té kû iga zo-
dá si (vi sel ke dé si) tech ni ká kat. Ám, ha ezek meg van nak, 
bir to kuk ban kön  nyen meg va ló sít ha tó az össz hang (ma 
már gya nús, je len té sét vesz tett szó val: har mó nia) ön ma-
guk és a vi lág kö zött. Ha pe dig már ilyen jól van nak egy-
más sal, nincs szük sé gük töb bé vi gasz ta lás ra. Nem an  nyi-
ra fáj dal mas ér zés az el mú lás, ha az nem több, csak együtt 
vál to zás a vi lág gal. Egy má sik faj ta ér vé nyes ség be ju tás, 
iga zo dás.

A ré gi Ke let-Ázsia böl cse le te nem ál lí tot ta szem be az 
em be ri aka ra tot a vi lág gal, ha nem hoz zá iga zí tot ta szán dé-
ka it a vi lág ban tõ lünk füg get le nül ural ko dó tör vény hez. 
Ezért nem üt köz tek so ha az el mú lás tu da tá val és él mé nyé-
vel olyan fáj dal ma san, hogy úgy érez zék, szi lárd vá rat 
kell épí te ni ük fe nye ge té se el len. Õk nem épí tet tek, al kot-
tak, te rem tet tek (kény sze re sen), csak fi nom ele gan ci á val 
iga zod tak a vi lág hoz, amely ben meg bíz tak. S köz ben kö te-
le zõ fel ada tok ter he nél kül de rû sen él vez ték az éle tü ket. 

Szûk vár fa lak kö zött, örö kös harc ban ez le he tet len. Ab-
ban a kul tú rá ban, ame lyik az élet mû vé sze té nek gya kor lá-
sát tûz te ki cél já ul, le het sé ges. Ab ban a kul tú rá ban, ame-
lyik bí zik a vi lág ban, s együtt mer él ni és vál toz ni ve le. 
A lé te zés nek ez zel a vég te len be tá gí tott ér zé sé vel, bát ran 
él tek és bát ran hal tak, ahány szor csak kel lett. A vég te len-
ség nagy ér zé sé vel szí vük ben azt csi nál tak, amit akar tak. 
Ám köz ben gon do san ügyel tek rá, hogy az eszük is a he-
lyén le gyen. 

Ezek azok az ér té kek, ame lyek re a Nyu gat min dig is 
vá gyott. Ame lye ket igye ke zett vol na el ta nul ni Ke let la kó-
i tól, ha mód ját le li. Ám mind ed dig nem lel te, mert nem 
vizs gál ta elég gé szor gal ma san kul tú rá já nak alap ja it, nem 
fi gyelt elég gé szel le mi éle té nek sa já tos és ta nul sá gos 
mû kö dé sé re.

•


