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 Ez már sokkal inkább hallatszik egy bocsá-
natkérésnek, mint Suzuki magyarázatai. Azonban 
nem követte egy áradatnyi hasonló megnyilvánu-
lás, sőt még egy pataknyi sem, sokkal inkább egy 
rosszul elzárt csaphoz lehetne hasonlítani azt, 
ahogyan a többi felekezet és ágazat ezeken be-
lül válaszolt. Mindössze egy maréknyi ágazat tett 
hasonló nyilatkozatokat, melyek nem mennek 
tovább annál, amit fent lehet olvasni. Azaz egyik 
sem válaszol olyan kérdésekre, mint: igazak vagy 
eretnekek voltak a zen bushido tanok? Az „éle-
tadó kard” dogma helytálló? Lehetséges, hogy 
egy háború „az együttérzés legnagyobb formája” 
legyen? A császár kultusz és a buddhizmus kap-
csolatára, továbbá számtalan egyéb, ilyen vallási 
jellegű kérdésre. Röviden tehát annak ellenére, 
hogy többé-kevésbé (inkább kevésbé) a buddhis-
ta vezetők szembenéztek az állami buddhizmus-
sal, valós, mély és konkrét szembesítésre nem 
került sor. 

rúnak nevezni azt a háborút kétszeres hazugság 
volt. Azok, akik részt vettek a háborúban, egyszer-
re voltak áldozatok és bűnösök. Nem mehetünk el 
úgy a nagy bűn fénye mellett, amit elkövettünk, 
mintha nem lett volna több egy tévedésnél. A fe-
lekezet (Higashi Honganji) kijelentette, hogy olyan 
dolgokat kell tisztelnünk, amiket Shinran Shonin 
soha nem tanított. Amikor mi, papok erre a bűnre 
gondolunk, csak némán lehajtjuk a fejünket azok 
előtt, akik itt összegyűltek.” 

háborút, és semmiképp sem azt, amit Japán Ázsiá-
ban művelt. Sőt tett egy enyhe próbálkozást arra, 
hogy valami jót lásson „Japán áldozatában”, és azt 
állította, hogy ázsiai tevékenységeik hozzájárultak 
a szomszédos országok „felébredéséhez és for-
málásához”. Ez pocsék kifogás (saját vélemény).
 
A következő hivatalos elismerésre egy buddhista 
felekezettől több mint 40 évet kellett várni, egész 
pontosan 1987-ig, ekkor a Higashi Honganji ága-
zat a Shin felekezetből így nyilatkozott (csak az ide 
vonatkozó részlet): „Ahogy felidézzük a háború 
éveit, a mi felekezetünk (csak a Higashi Honganji 
ágazatra vonatkozik) volt, ami ezt „szent háború-
nak” nevezte. Mi mondtuk, hogy: ‘A hősők lelke 
(az elesettek), akiket a Yasukuni szentélyben őríz-
nek, a birodalmi trón védelmére vállakoztak. Ezért 
tisztelni kell őket, amiért elvégezték a Bódhiszatt-
va munkáját.’ Részünkről ez a mély tudatlanság 
és szégyentelenség kifejezése volt... Szent hábo-

III. (második világ-) háború 
utáni irányzatok 

 1945. augusztus 15. - Japán aláírja a kapi-
tulációs szerződést, amiben elismeri vereségét. 
Ez a dátum egyúttal az a nap is, amikor az előző 
fejezetben említett buddhista irányzatok vé-
get érnek. A buddhista papok késedelem nélkül 
megváltoztatták szertartásaikat a szentélyekben. 
A kérdés, ami viszont minket foglalkoztat az az, 
hogy hogyan vélekedtek a háború előtt általuk tá-
mogatott vallási doktrinákról? 

 Az a személy, aki felszólalt ebben a témá-
ban nem volt más, mint D. T. Suzuki, akitől az előző 
fejezetben már idéztem, és aki rendíthetetlen tá-
mogatója volt a zen és a bushido házasságának. A 
véleménye olyan volt (ahogy az várható, azaz kicsit 
arra hasonlít), mint amikor egy gyerek megeszi az 
édességet, amit megtiltottak neki, de most arra 
kényszerítik, hogy bocsánatot kérjen, mindeköz-
ben a fejében azonban az a kérdés jár: „Tényleg 
történet valami rossz?” Elsősorban D. T. Suzuki a 
most elítélendő háborús buddhista tanokat a sin-
tó vallás és a militarizmus nyakába varrta. Ez nem 
azt jelenti, hogy magát és a buddhista papokat ár-
tatlannak tartotta, de a buddhizmus szerinte csak 
együtt úszott az árral, mivel a buddhista papok 
nem voltak képesek ellenállni a központi ideoló-
giáknak, így inkább az „állam és nemzet megvédé-
sére” koncentráltak. Meglepő módon Suzuki csak 
a csendes-óceáni harcokat ítélte el, nem magát a 
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ami megnehezíti Japán számára, hogy túltegye 
magát a múlton. A japánok és a japán állam to-
vábbra is a buddhista papok véleményét támo-
gatja, és csak vonakodva ismeri el mindazt, ami 
a második világháború alatt és előtt történt. Így 
érthető, hogy a szomszédos államok, akik az atro-
citásokat elszenvedték, nem hajlandóak megbíz-
ni a szigetországban. Ameddig Japán nem képes 
őszintén szembenézni a múltjával, megbánni azt, 
és elszánni magát, hogy ilyesmi meg se ismétlőd-
jön, addig a múlt tövisként marad a japán állam 
szervezetében, mely időről időre ismét lázba ejti 
majd a nemzetet. 
 Ez különösen égető téma most napjaink-
ban, amikor Kína egyre agresszívabb külpolitikát 
folytat. 

gás és mentségek nélkül elítélte a vallás szerepét 
a Meiji-restaurációtól egészen a második világhá-
ború végéig, hanem egyúttal részletes analízist 
folytatott az okok felkutatására. Akik érdeklőd-
nek a japán zen fejlődése után, mindenképp az ő 
munkáival kell kezdeniük a keresést. 
 Nem Hokugen volt az egyetlen intellektu-
ális alkotó, aki kétségbe merte vonni a fennálló 
dogmákat, és új utakat keresett. Hakamaya No-
riaki és Matsumoto Shiro, két intellektuális író, 
akik bár nem együtt dolgoztak, mégis ugyanabba 
az irányba tevékenykedtek. Munkáikon keresztül 
elvetették a Meiji-restauráció időszakától elfoga-
dott dogmákat, és helyettük úgymond az alapok-
tól próbáltak új tanokat kialakítani. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy az ő javaslataikat ne 
kritizálták volna. Én nem tudom megítélni, hogy 
a javaslataik mennyire helytállóak, amit azonban 
nyilvánvalóan sugallnak, az az, hogy a második vi-
lágháború után a buddhizmus - különösen a zen 
- nem tért vissza a passzív Tokugawa időszakban 
jellemző állapotához, hanem továbbra is aktív ma-
radt a revitalizáció szempontjából. 
 Következtetésként tehát elmondható, 
hogy bár voltak, akik szembenéztek a múlttal, a 
többség továbbra is tagadta vagy lekicsinyítette 
azt. Gondolok itt nemcsak a buddhista papokra 
és intellektuális személyekre, hanem az átlagos 
japán emberekre. A tényt, hogy a vallási vezetők, 
akik fontos hozzájárulói voltak az atrocitásoknak, 
melyek millió és millió emberi életet követeltek, 
a mai napig nem hajlandóak őszintén elismerni, 

és megtenni a szükséges lépéseket. Az első köny-
ve az ‘50-es években jelent meg, amelyben egy-
részt felelősséget vállal a saját tetteiért, másrészt 
élesen kritizálja a fontosabb zen vezetőket, akik 
részt vettek az állami buddhizmus támogatásá-
ban (és nem voltak hajlandóak ezt beismerni, vagy 
kifogásokat kerestek, ahogy többek között D. T. 
Suzuki és Mumon). Ezt követően számos cikkben 
és könyvben kereste az okait annak, hogyan volt 
lehetséges az állami buddhizmus létrejötte. Itt 
nem fogom részletezni a következtetéseit, ugyan-
is ehhez túl sok részletet kellene felsoroljak, ami 
legalább megkétszerezné a cikkem hosszát. Amit 
azonban mindenképp észben kell tartani Hoku-
genről, hogy ő volt az, aki elsőként papírra vetette 
és logikusan kielemezte a zen történelmét, kezd-
ve attól, hogy az megérkezett Japánba. A művei 
úttörő alkotások voltak, nem csupán azért, mert 
az első intellektuális zen pap alkotó volt, aki kifo-

Így tehát a buddhista papok, akárcsak sokan ma 
Japánban, mindkét végét égették a gyertyának. 
Azaz elismerték egy bizonyos szintig, hogy ők is 
felelősek a háborúért, de mégis számtalan kifo-
gást és nyakatekert érvet találtak arra, hogy ki-
húzzák magukat e felelősség alól, vagy igazolják 
részvételüket a háborús erőfeszítésekben. Yama-
da Mumon, aki angol nyelven publikált, inkább a 
felelősségvállalás felé hajlott, míg a japán közös-
ségek körében inkább kifogásokat és magyaráza-
tokat keresett.
 Természetesen elképzelhetetlen lenne, 
hogy a rengeteg buddhista pap közül tényleg sen-
ki se merjen szembenézni a valósággal. A személy, 
aki ezt megtette, Ichikawa Hakugen volt. Hakugen 
maga is zen papa volt a második világháború ide-
jén, és aktívan részt vett a háborús erőfeszítések 
támogatásában. Ennek ellenére a háború után 
hajlandó volt őszintén szembenézni a múltjával, 

távol-kelet ismertető

A Yasukuni szentély Tokióban Yamada Mumon Ichikawa Hakugen

Matsumoto Shiro: 
Dogen Thought 

Theory

Nakayama Noriaki: 
Hihan Bukkyo Critical 

Buddhism



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 079

ta, hogy mindenki magasabb rangban volt, mint 
ő. Belépéskor a személy el kellett ismerje, hogy 
„nem tud semmit”, és hajlandó hagyni, hogy mes-
terei úgy képezzék, ahogy jónak látják. Ez komoly 
fizikai fenyítést vont maga után. Az eszköz egy 
bambuszbot volt, mellyel a mester addig mért 
ütéseket a tanítványa vállára, ameddig a kívánt 
válasz megszületett (ez akár addig is mehetett, 
ameddig a tanítvány válla kék és lila lett). A fizikai 
fenyítés azonban nem minden, mentális edzés-
ben is részesültek, ahogy arról az egyik legismer-
tebb, ezen a téren dolgozó zen pap nyilatkozott, 
Ozeki Soen: „Felhasználva az életerődet, a lehető 
legnagyobb erőfeszítést kell tenned, megszaba-
dulva minden fogalmi gondolattól… Ezt jelenti 
életben lenni. Vagyis mindig mindenhol önzetle-
nül kell dolgoznod.” 
 Észrevehetően visszacseng a hírhedt japán 
munkaszellem, amelynek alapja az ilyen és ehhez 
hasonló gondolatok. Itt azonban még nem érnek 
véget a zen munka-tréning előnyei, van még egy 
dolog, amit a zen adhat, de semelyik másik nyuga-

valamint a zent ellensúlyozó erőnek tekintették 
az új nyugati hagyományokkal szemben.
 Mit tudtak a zen papok ajánlani a japán cé-
geknek? Nos, velősen ugyanazt, amit a Japán Biro-
dalmi Hadseregnek. A Tokugawa sógunátus ide-
jén a zen papok arra buzdították követőiket, hogy 
áldozzák mindenüket (beleértve az életüket) a 
hűbérurukért. Ez a központ a Meiji-korszakban a 
kormányra került át, később pedig a császár került 
a legfontosabb helyre, majd a háború utáni idő-
szakban a cég lett az, ami megérdemel bármek-
kora áldozatot. Ezek a zen képzések rendszerint 
a monostorokban zajlottak, ahol egy hétig a cég 
alkalmazottai úgy éltek, mint a szerzetesek, reg-
gel 3:30-kor keltek, rizskását reggeliztek, meditál-
tak és dolgoztak, mindezt természetesen együtt. 
Eme folyamat alatt a résztvevők elsajátítják a kö-
vetkező magatartásformákat: fegyelem, engedel-
messég, konformitás, valamint fizikai és mentális 
tűrőképesség. Milyen módszereken keresztül ta-
nulták ezeket? Hagyományos zen tanítási stílus-
ban: amikor valaki belépett a kolostorba, elfogad-

Japánban a bushido és a szamuráj szelleme to-
vábbra is jelen van, köszönhetően annak, hogy a 
vezető személyek közül (állami és vallási) senki 
nem ítélte el hivatalosan. A szamuráj elv tovább-
ra is nemzeti identitás, olyasvalami, ami megha-
tározza a japán emberek gondolkodásmódját. 
Meddig fog kitartani Japán a minimális hadsereg, 
önvédelmi erők - amit még a megszállás idejéből 
örökölt -, és pacifista politikája mellett, olyan kö-
rülmények között, hogy alig pár száz kilométerre 
egy valós veszély fenyegeti, a lakosság köreiben 
pedig a szamuráj és a bushido egyre hangosab-
ban lesz hallható? 

Munkás zen a második 
világháború után

 A világháború ideje alatt, amikor Japán 
helyzete egyre nehezebb lett, a zen papok ne csak 
a tisztek számára tartottak felkészítő edzéseket, 
hanem az „ipari harcosok” számára is. Ez termé-
szetesen a gyári munkásokat jelentette. A háború 
után Japán számos változáson ment keresztül, a 
megszálló szövetségesek nemcsak demokráci-
át hoztak a szigetországba, hanem új tanítási és 
munka reformokat is, melyek az addigi közösség 
helyett az egyénre koncentráltak. Ugyanakkor az 
ország porig lett rombolva, így a gazdasági újjá-
építés komoly feladat volt, melyhez sok vezető 
pozícióban lévő személy a zen tanításokon ke-
resztül látta az utat. Úgy gondolták, hogy a hábo-
rú alatt nyújtott képzés továbbra is hasznos lehet, 
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ti tréning nem: megvilágosodást! A zen papok azt 
tanították ezeken a tréningeken, hogy a munkán 
keresztül elnyerhető a megvilágosodás. Ezúttal 
az önfeláldozást konkrétan nem kérték, mégis az 
1970-es években a japán munkahelyeken egy új je-
lenség tűnt fel, a karoshi, „túlmunka okozta halál”.
 Így tehát a zen új formái talán nem annyi-
ra fanatikusok, mint az azt megelőző időszakban, 
mégis kérdés nélkül folytatták a háborúk során el-
nyert hagyományokat és szokásokat. Természete-
sen ennek az új irányzatnak is megvoltak a maga 
kritikusai, akik felismerték, hogy a zent ismét kicsi-
nyes és kapzsi célokra használják. Azonban az ár 
ismét ellenük haladt: Japán a világ gazdasági cso-
dái közé tartozik, ahogy újjáépítette magát a há-
ború után, de mint mindennek, ennek is ára volt. 
Olyan, melyet gyakran vérrel fizettek meg. 

A lerombolt Nagasaki templom
Gyalogosok felhőkarcolók között sétálnak

 Tokióban. (1975) Ozeki Soen
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lehet találni. Az első a császár tisztelete. Már In-
diában is a szuverén (állam) hatalma és befolyása 
egyre nagyobb volt a buddhista vallásban, amíg 
már a tanításnál (Buddha Shakyamuni törvényei) 
is magasabb rangú nem lett. Ez a Kínában meg-
honosodott buddhizmusban is végbement. Ek-
kor Kínában a császárkultusz még nem volt je-
len, de minden bizonnyal táptalajként szolgált a 
japán buddhizmus számára a későbbiekben. Ami 
viszont kétség nélkül alapja volt a japán fanatiz-
musunk, az a kínai, egész pontosan Ch’an (Zen) 
új doktrínája volt. Ez azt jelentette, hogy a vallási 
szövegek helyett a vallásos képzés meditációból 
(zazen) állt, melyet fizikai fenyítés kísért. Emellett 
a doktrína nyelvezete is erőszakos volt, megjelen-
tek a kard és halál metaforái, amelyeket később 
D. T. Suzuki és társai arcátlanul kifordítottak valós 
jelentésükből (az „életadó kard”, „együttérzéssel 
való gyilkolás” és ehhez hasonló hangzatos, ám-
bár tévesen használt kifejezések).

ta vallását. Azonban ahogy a vallás terjedni kez-
dett, a kolostorok és szent helyek egyre nagyobb 
vagyonra tettek szert. Ez a vagyon nem máshon-
nan jött, mint a helyi uralkodóktól, gazdag szemé-
lyektől és vagyonos kereskedőktől. Miért adomá-
nyoztak ezek az emberek? Nos, elsősorban a jó 
karmáért, azaz hogy újjászületésük után kedvező 
körülmények között találják magukat (ez erősen 
összecseng a Mennyek országával, azonban ez a 
párhuzam felületes, mindössze szemléltető pél-
dának írtam le), de természetesen voltak, akik nem 
akartak a túlvilágig/haláluk utánig várni. Ezek a 
személyek többnyire uralkodók voltak, akik vallási 
támogatást kívántak uralmukhoz. Innen nem volt 
túl hosszú a következő lépés, amikor az uralkodók 
maguk használták a vallást, és nem kértek, hanem 
parancsoltak. Röviden, csak a következtetéseket 
felsorolva így írható le, hogyan lett a buddhizmus-
ból más, mint amit maga Buddha, az alapító mon-
dott: „Fénnyé kell váljatok saját magatok számára. 
Magatokra támaszkodjatok, senki másra. Tegyé-
tek a Dharmát (tanítás) fényetekké és támaszo-
tokká. Ne támaszkodjatok semmi másra.” Ezáltal 
meghagyta tanítványainak, hogy ne kövessenek 
vezéreket, és mégis az uralkodók eszközei lettek. 
 
 A buddhizmus sorsa nem volt kegyesebb 
Kínában sem, ahol fokozatosan ugyan, de elke-
rülhetetlenül a császár uralma alá került. Itt két 
fontos dolgot kell megjegyeznem. Mivel Japán-
ba a buddhizmus Kínából kerül át, ezért sok, ott 
kialakult szokást a japán buddhizmusban is meg 

Mi a buddhizmus? 

 Az író, Brian D. Victoria könyvének utolsó 
alfejezetét ezzel a címmel vezette be, és nagy vo-
nalakban áttekinti benne a buddhizmus hosszú 
múltját. Én nem próbálom meg követni a gondo-
latait, mivel ahogy Brian is írja, egy alapos áttekin-
téshez sokkal több oldalra lenne szükség, helyet-
te inkább néhány gondolatban összefoglalom, 
ami a könyv és a cikk témájához tartozik. 
 A történelmi áttekintés logikusan Indiában 
kezdődik, ahol Buddha Shakyamuni megalapítot-

A zen és a hadsereg a háború után

 A zen papok továbbra is rendszeres láto-
gatói a japán hadseregnek (önvédelmi erők hi-
vatalos nevükön). Ez valahogy nem meglepő, ha 
szem előtt tartjuk, hogy a zen és a kard (bushido) 
kapcsolatából született rémálmot jóformán soha 
egy tekintéllyel rendelkező személy sem ítélte el. 
Legalábbis a kétezres évekig nem. Így a zen papok 
körében számos olyan ember volt és van, akik to-
vábbra is támogatják eme eszme tanait, még ha 
nem is annyira a fanatikus végletekig.
 Ugyanakkor a szigetország demokratizá-
lása egyúttal azt is jelentette, hogy számos ilyen 
tanítás Japánon kívül találta meg az útját. A máso-
dik világháború után számos zen mester alapított 
iskolát külföldön, melyek közül Omori Sogent ér-
demes leginkább megjegyezni. Ő az, aki aktív és 
magas rangú támogatója volt a katona zennek a 
háborúban, és utána - akárcsak D. T. Suzuki - sem 
ítélte el a tanításait, majd később az Amerikai 
Egyesült Államokban alapított iskolát. A kérdé-
sek, amiket minden olvasónak fel szeretnék tenni: 
Vajon lappangó marad ez a tanítás a nyugati kul-
túrában? Esetleg eltűnik a demokratikus államok-
ban? Vagy amikor komoly társadalmi megpróbál-
tatások jönnek, ismét felüti fejét, ezúttal messze 
a szigetországtól? 
 Hannah Arendt baljós szavai jutnak eszem-
be: „Zsarnok körülmények között sokkal köny-
nyebb végrehajtani (engedelmeskedni), mint 
gondolkodni.” 
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bátran ajánlom a Zent at War könyvet vagy egyéb, 
ebben a témában írt könyveket. Természetesen a 
mérce, hogy (1) a könyv őszinte legyen, (2) ne pró-
bálja meg igazolni, amit nem lehet, (3) jól doku-
mentált és széles látókörű legyen. 

Saját vélemény

 A cikk során számos helyre már beszúrtam 
a véleményemet, most azonban szélesebb témá-
ban szeretnék írni. Egy kicsit a vallásról, szigorúan 
csak a véleményem, és természetesen a témában 
maradva, tehát arról, hogy a vallásnak milyen ha-
tása van a mi világunkra (e világra, nem pedig a 
túlvilágra, ahogy a vallások szeretik nevezni).
 Miért van erre szükség? Hogy Martin Marty 
Chicago Egyetemen elhangzott szavait idézzem: 
„Pozitív gondolkodók és PR tisztek, akik valamilyen 
vallással kapcsolatban állnak lehetőleg elkerül-
nék ezeket a témákat vagy kikerülnék a tényeket. 

alól, hogy így a buddhista papok szembementek 
a Dharma Buddhizmussal (eredeti tanítás). Azon-
ban nem szeretném tovább szaporítani a szót. 
 A cikkem itt véget ér, legalábbis az a része, 
amelyik Brian D. Victoria könyvére támaszkodik. 
A cikk természetesen rengeteg részletet kihagy 
az eredeti forrásból, nagyjából a döntő részét, el-
sősorban technikai okokból, másrészt mert nem 
szerettem volna egy felvizezett másolatot vissza-
adni. Ahogy feljebb említettem, remélem, hogy a 
cikk gondolatindító volt. Aki szeretne több infor-
mációt megtudni a cikk számos témájáról, annak 

ték nélkül állítanak, azt bizonyíték nélkül el lehet 
utasítani”. Ugyanis az a célom, hogy új gondolatot 
ültessek az olvasóm fejébe, nem pedig az, hogy 
meggyőzzem valamiről. Célom, hogy minél több 
új és kritikus gondolatot ébresszek az olvasóban 
ezen a cikken keresztül. Azt szeretném, ha az olva-
só a cikk után kicsit másképp gondolna a világra. 
 Ahogy Kínában és később a Koreai-félszige-
ten, úgy Japánban is komoly változásokon ment 
keresztül a buddhizmus. Egyrészt megtartotta a 
már „elnyert” hagyományait az előző kultúrákból, 
ugyanakkor válaszolt a japán társadalom szük-
ségleteire (és itt elsősorban a szuverén államról 
és annak szükségleteiről van szó). Így amikor a 
buddhista szerzetesek egy olyan országban talál-
ták magukat, amelyet bürokraták helyett katonák 
vezettek (sógunok és a seregek, amiket irányítot-
tak), egy új tant alakítottak ki. Olyat, amelyik fő 
célja a hűbérúr tisztelete, engedelmességet és 
halálfélelem nélküli harcot hirdetett, név szerint a 
Bushidót. Így a buddhista szerzetesek ahhoz, hogy 
túléljenek (és velük a buddhista vallás is), kialakí-
tották az „állam-védő buddhizmust”, mely révén 
jóváhagyták az államot (szuverén), továbbá támo-
gatták és igazolták minden tevékenységét (még 
akkor is, ha háborút kezdeményezett). Jogosan 
tehetjük fel a kérdést: túlélt volna/virágzott volna 
a buddhizmus, ha nem tesz így? Nos a válasz több 
mint valószínű, hogy nem. Ahogy ezernyi vallás 
eltűnt a történelem során, úgy valószínű, hogy a 
buddhizmus se maradt volna meg, ha ragaszkodik 
az eredeti tanaihoz. Ez azonban nem mentség az 

 Még mielőtt félreértés történne, ezzel se 
én, se a szerző nem azt akarja mondani, hogy a 
buddhizmus velejéig rossz, hogy a buddhizmus 
korrupciója az állam által elkerülhetetlen, vagy 
hogy ami Japánban történet az 1868 és 1945 
közötti időszakban az elkerülhetetlen lett volna. 
Mindössze arra szeretnénk rámutatni, hogy bi-
zony a buddhizmus könnyedén behódolt, és kap-
ható arra, hogy eszközként lehessen használni.
 Saját vélemény: személy szerint úgy gon-
dolom, hogy ez általánosan igaz minden vallásra. 
Túlzásnak tűnik? Nos, az biztos, hogy nincs kellő 
mennyiségű bizonyítékom, hogy alátámasszak 
egy ilyen széles körű kijelentést. Egy akadémiai 
munka nem engedhet meg magának ilyen jellegű 
„lebegő” kijelentést, de ez csak egy cikk, én pedig 
csak egy cikkíró vagyok. Megengedhetem ma-
gamnak, hogy véleményt nyilvánítsak jelentősebb 
alátámasztás nélkül, persze most Christopher Hit-
chens szavai jutnak eszembe: „bármi, amit bizonyí-
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ilyen eseményeket végbemenni. A cikk azonban 
túl rövid, hogy ezt a témát kibontsam, inkább egy 
rövid történetet írok le Terry Pratchett Korong-
világ könyveiből: „Egy patak partján sétáltam, 
amikor megláttam egy hód anyát a kölykeivel, 
egy igencsak szeretnivaló látvány, biztos vagyok 
benne, hogy egyetértesz velem. Ahogy néztem, 
az anya hód lemerült a vízbe, és visszatért egy kö-
vér lazaccal a szájában, amit könnyedén magával 
hurcolt, és egy félig elmerült fadarabra kénysze-
rített. Amikor megtette ezt, a lazac természete-
sen még élt, a teste szétszakadt, és a mai napig 
jól emlékszem arra a rózsaszínre, amilyenek a ha-
likrák voltak a testében, és amiket nagyon élvez-
tek a hód kölykök. Egymás hegyén-hátán másztak, 
hogy melyikük tud többet enni a finomságból. 
Uraim, íme, a természet egyik csodája. Anya és 
gyermekei lakmározik anyából és gyermekeiből. 
Ez volt az első alkalom, amikor a rosszról tanul-
tam valamit. A rossz olyan dolog, ami magába az 
univerzum természetébe bele van építve. Minden 
világfájdalomban létezik. Ha létezik bármiféle fel-
sőbbrendű lény, gondoltam magamban, mindany-
nyiunk feladata, hogy erkölcsileg felsőbbrendűek 
legyünk hozzá képest.” (saját fordítás)

 Erős szavaknak tűnhetnek, de csak akkor, 
ha úgy gondoljuk, hogy az állatok fájdalma jelen-
téktelen dolog (a növényekről nem is beszélek). 
Azonban ezt az idézetet befejezésként szántam, 
így megállok itt. Az olvasóra bízom, hogy kibontsa 
az üzenetet.

csak arra, hogy a cikkem írásának pillanatában is, 
ha egy indiai férfi megver egy tehenet, börtönbe 
megy, ha megveri a feleségét, akkor kitüntetést 
kap. Természetesen el kell ismerjem, hogy ezek a 
példák nem az általános jelenségek, hanem a kitű-
nő kivételek. Azonban szilárd véleményem, hogy 
az ilyen esetekből már egy is több, mint amennyi 
meg volna szabad történjen. „Volna szabad”, több 
okból választottam ezt a kifejezést. Első sorban 
a vallás miatt. A vallások, amelyek időről időre 
ezekhez a borzalmakhoz vezetnek, pontosan ezek 
megszüntetésére hivatottak (ne felejtsük el, hogy 
a vallások univerzálisan a békét, az együttérzést, 
a szeretetet és ehhez hasonló emberi érzéseket 
hirdetnek). Ezen esetek folytonos jelenlétei a tör-
ténelem során azt sugallják, hogy valami nincs 
rendben, valahogy a történet, amit a hívő ember 
hisz és mond, nem kerek. Másrészt a társadalom 
(mindannyiunk) felelőssége az, hogy ne hagyjunk 

Ők semmi mást nem akarnak, csak azt, hogy a 
vallás mindössze örömhír, jóhír legyen. Azok, akik 
mentségeket keresnek a vallás számára, általá-
ban lekicsinyítik a szorongást, ami a vallással jár, 
vagy amit a vallás okozni tud. Nem fogsz arról 
olvasni, hogy milyen pusztító erővel rendelkez-
nek a vallásod impulzusai a szórólapokon, ami-
ket kioszt. Mégis ahhoz, hogy az igazság keresé-
se mint érték szerepeljen az akadémiai életben, 
az ember kénytelen megnevezni, ami a vallást az 
újságok/hírek első oldalán tartja: a vallás gyilkol.” 
 Lehet a következtetés kicsit erősnek tű-
nik, de őszintén nem kell sokat gondolkodnom, 
és azonnal az iszlám állam cselekedetei jutnak 
eszembe a Távol-Keleten és Kis-Ázsiában. Más-
részt, ha a buddhizmusra gondolok, erőlködés 
nélkül eszembe jut a rohingya népirtás, mely so-
rán ezúttal a muzulmánok voltak a szenvedő fe-
lek, s melyet a buddhista papok jóváhagyásával 
(és támogatásával) a Maláj-félsziget jámbor és 
együttérző emberei követtek el. Azonban nem 
kell másra mutogatnunk, a kereszténység sem ép-
pen az a békés vallás, ahogy azt az Újszövetség ál-
lítja (az Ószövetséget kár megemlíteni, ott nehéz 
békés történetet találni, nemhogy az összkép az 
lenne). Gondoljunk csak Jugoszlávia felbomlására 
(a Horvát gárda felfegyverzése Magyarországhoz 
is kötődik, de ez elkerüli a témámat), vagy az ír 
szigeten zajló, nem látványos, mégis könyörtelen 
vallási villongásokra. Esetleg a Hindu vallás? Nos, 
a kasztrendszer nem egy barátságos dolog (külö-
nösen, ha az ember az alján van), de gondoljunk 
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