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EGY BUDDHIZMUS            
– VAGY HÁNY? 

Eva Neumaier

A   vallások   történetét   mindig   utólag   írják.   A   történeti  

vallásalapítók  egyike  sem  hagyott  hátra  maga  után  írásos  fel-

-

tani.  Egy  vallás  keletkezéstörténete  ezért  mindig  azok  jelené-

van  ez  a  buddhizmus  esetében   is.   Irodalmilag  megörökített  

„története”  szelektív  emlékeken  alapul,  melyek  legendákkal,  

-

gyarázatot  nyerjen  a  jelen.

Az  egyetlen  biztos  támpont  Asóka  uralkodása  i.  e.  274  és  236  

között.   Arra   vonatkozólag   azonban,   hogy   a   Buddha   nirvá-
ná

Edward  Conze  és  más  kutatók  azt  feltételezik,  hogy  a  törté-

nirváná -

A  hagyomány  szerint  a  Buddha  a  megvilágosodását  kö-

-

-

páli  szuttákat  összehasonlítva  azt  látjuk,  hogy  a  Buddha  min-

Ha  tudós  brahmannal  volt  dolga,  az  Upanisádok  terminológi-
-

A szerz!r!l 

-

cheni   Ludwig-Maximilians   Egyetem   in-

dológia  és  tibetológia  szakán  szerzett  dip-

lomát.  Doktori  disszertációjának  megvé-

-

dai   Calgary   Egyetem   Vallástudományi  

Tanszékére   kapott   professzori   felkérést  

az   edmontoni   Alberta   Egyetemen   foly-

tatta   pályafutását,   ahol   nyugállományba  

ig  a  Calgary  Egyetem  Numata  Buddhista  

Tanulmányok   Tanszékén   tanított,   utolsó  

-

cheni   Egyetem   Indológia   és   Tibetológia  

Intézetében  látott  el  oktatási  feladatokat.

ösvény



DHARMA     ÖSVÉNY     4

Dharma

hogy  a  Buddha  tanításaiban  több,  a  Gangesz-völgyben  használatos  korabeli  nyelvjárást  használt.  Az  a  széles  

körben  elterjedt  feltételezés,  miszerint  a  Buddha  páliul  beszélt  volna,  ellentmond  a  történelmi  és  nyelvtudo-

mányi  tényeknek.  Mivel  azonban  Asóka  uralkodása  idején,  amikor  a  Dharmát  Sri  Lankára  vitték,  a  szöve-

Hagyományukhoz  híven  a  théraváda
A  tanítványok  csak  a  Buddha  nirváná

a  Buddha  parinirváná -

szutták  így  
-

sen  megjegyzett  tanításai.  Ezek  a  tanítóbeszédek  nem  maradtak  fenn  írásos  dokumentumként,  s  nem  tudni,  

-

nyire  régiek  a  ránk  maradt  kéziratok.  A  szingaléz  hagyomány  szerint  a  tanítóbeszédeket  az  i.  e.  1.  században  

-

Ezek  az  idézetek  mindazonáltal  nem  szó  szerint,  hanem  csupán  tartalmilag  felelnek  meg  az  általunk  ismert  

szuttáknak.  Ez  arra  mutat,  hogy  évszázadokig  tarthatott,  míg  e  szutták  elnyerték  az  általunk  ismert  alakjukat.  
-

-

maradt  csak  fönn,  amelyek  jó  esetben  is  legfeljebb  néhány  száz  évesek.

A  tanítóbeszédek  már  röviddel  a  Buddha  nirváná -

a  szerzetesi  szabályzatot,  a  Vinaját  érintették,  mely  meghatározta,  mit  tarthatnak  maguknál  a  szerzetesek,  

nirvá-
nába  térése  után     Vaisaliban  tartott  második  zsinat  célja  már  az  volt,  hogy  

megakadályozza  a  szerzetesi  közösség,  a  Szangha  hasadását,  miután  egy  szerzetesi  csoport  meg  kívánta  vál-
toztatni  a  Vinaja  egyes  fegyelmi  szabályait.  A  hagyományos  Vinaja  

-

gadni  a  Vinaja théravádin

SZÁMOS BUDDHISTA IRÁNYZAT ALAKULT KI, 
MELYEK MINDEGYIKE LÉTREHOZTA A SAJÁT HAGYOMÁNYVONALÁT
     MIND A TANÍTÓBESZÉDEK, 
         MIND PEDIG A SZERZETESI SZABÁLYZAT TERÉN.
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mahászanghika

ki,  melyek  mindegyike  létrehozta  a  saját  hagyományvonalát  mind  a  tanítóbeszédek,  mind  pedig  a  szerzetesi  

szabályzat  terén.  A  hagyomány  tizennyolc  ilyen  iskolát  vagy  szektát  tart  számon,  valójában  azonban  negy-

irányzatok,   amelyek   „a   vének   tanítására”   (théraváda -

szarvásztivádinok,  a  szautrántikák  és  a  dharmaguptakák.  Ezek  az  irány-

théraváda -

nítás”  (szanszkrit  szthaviraváda,  páli  théraváda
a  théraváda mahászanghikához  nem  kapcsolódó  hagyomány  
összefoglaló  megjelölésére.  Az  irányzatok  másik  csoportjából,  amely  a  mahászanghika  eszméit  és  gondol-

lókóttaravádá

mahájána -

tos  sarokkövét  rakta  le.

A  mahászanghika  tanításai  jórészt  ismeretlenek.  E  hagyományból  jött  azonban  létre  viszonylag  rövid  
mahájána -

mények  vezettek  a  mahájána  
vonatkozóan  csak  kevés  forrás  maradt  fenn.

A  mahájána  kezdete  összekapcsolódik  bizonyos  korábban  ismeretlen  tanítóbeszédek,  a  tökéletes  böl-
csesség  szútrái  (Pradnyápáramitá  szútra -

A Buddha lábujjai: az egységb!l kibontakozó sokféleség szimbóluma
Fotó: Friedrich Reg
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nyírfakéregtekercset   tartalmazó   agyagedényre   tett   szert.   Ezek  

-

maznak,  huszonegy  leírótól.  A  szövegek  keletkezése  az  i.  sz.  1.  

-

radt   buddhista   iratok.   Tartalmuk   nem   páli   és   nem   is   szansz-

krit  nyelven  íródott,  hanem  a  korabeli  India     a  mai  Pakisztán  

   északnyugati   része,  Gandhára  

nyelvén.   E   többségében   csak   töredékesen   fennmaradt   kézira-

tok  egy  része  a  szarvásztiváda,  szautrántika,  dharmaguptaka  és  
théraváda   iskolákhoz  sorolható   tanításokat   tartalmaz,  azonban  

  mahájána  
a  mahájána  

   -

ta   (Astaszáhaszriká-pradnyápáramitá   szútra

mahájána     

legalább  egy  évszázaddal  korábbi.  Egy  további  mahájána  

-

szakra  teszik.

A  mahájána   fogalma,  mint   a  megvilágosodás   nagy   vagy   egyetemes  módszere,   a   tökéletes   bölcses-
bódhiszattva bóddhiszattvajánának   is   ne-

vezik.  Azt  az  elképzelést,  mely  szerint  az  ember  csak  a  saját  maga  számára  is  elérheti  a  megvilágosodást,  

már  a  mahászanghika
arhat

bódhiszattva  eszményét.  Míg  az  arhat  mindig  szerzetes  volt,  a  bódhiszattva  többnyire  világi  gyakorló.  Az  
utóbbi  
lény  iránt.  A  bódhiszattva nirvánába.  Útját  négy  fogadalom  jelöli  

klésa -

nyozni  a  Dharma
mahászanghikából  ere-

mahájána  szöveg  a  hínajána  kifejezést  használja  a  megvilágosodás  
srávakajána,  

mahájána  utat  elutasító  hagyományok  
Dharmát.

a  hínajána  megjelölés   esetében   is.  Azt   a   vélekedést   fejezi   ki,   hogy   az  arhat
bódhiszattvá hínajána  helyett  a  srávakajána,  a  mahájána  
helyett  pedig  a  bódhiszattvajána  kifejezést  használjuk,  mivel  az  utóbbi  megjelölések  nem  tartalmaznak  mi-

Jellegzetes japán kert  
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-

sek  alkalmazására,  egyesek  a  théravádát  használják  a  sokféle  nem  mahászanghika  és  nem  mahájána  iskola  
théraváda  lenne  az  „eredeti”  budd-

hizmus,  holott  az  általunk  ismert  théraváda  
áll,  hogy  a  mahájána   -

mahájána
théraváda  

A  bódhiszattva- -

vezetesen  a  Négy  Nemes  Igazságon,  

-

-

rolható  sem  a  hínajána,  sem  a  mahájána.”
A   mahájána  

vadzsrajána   vagy   tantrikus   buddhizmus.   Ennek   kezdeteit   még  
mahájána  esetében.  

A  legtöbb  tudós  azt  feltételezi,  hogy  a  vadzsrajána  az  i.  sz.  4–5.  
-

nak  tekintik.  A  mahájánának  nem  minden  híve  vallja  azonban  ezt  
a  nézetet.  A  kínai,  a  koreai,  a  japán  és  részben  a  vietnámi  budd-

hizmusban  a  vadzsrajána  
csak  egy  sajátos  szertartásos  formának  tekintik,  mintsem  önálló  

Egy  Buddhának  tulajdonított  mondás  a  Dharma  nyolcvan-
négyezer  formájáról  beszél.  Más  szóval,  a  Dharma  már  a  kezde-
tekben  is  egy  hierarchikus  besorolástól  mentes  sokféleséget  kép-

viselt,  mely   nem   helyezte   egyik  megnyilvánulási   formát   sem   a  

-

-

sét  leginkább  egy  hatalmas  folyamhoz  lehetne  hasonlítani,  mely-

a  megvilágosodás   óceánjába   torkollik.   A   buddhizmus   e   hierar-

  

-

arhat bódhiszattváét,  netán  a  tantrikáét  –  mindannyian  a  

Fordította: Uttarí Bártfai Judit

A MAHÁJÁNA GONDOLATVILÁGA ALAPJÁN 
JÖTT LÉTRE A VADZSRAJÁNA VAGY 

    TANTRIKUS BUDDHIZMUS     

Imamalmokat forgató tibeti láma



DHARMA     ÖSVÉNY     8

Vadzsramatí Ute Volmerg

Amikor az egóval kezdünk foglalkozni, felemás érzések merülhetnek fel bennünk. Olyan embe-
rek jelennek meg a lelki szemeink el!tt, akik hatalmas érvényesülési szükségletük folytán állandóan 
magukat állítják a középpontba, és saját magukon kívül senki mást nem vesznek észre. A következ! 
pillanatban talán eszünkbe jutnak olyanok is, akik épp az ellenkez!jét teszik: nincs semmilyen sze-
mélyes igényük, mindig mások rendelkezésére állnak, mindenért felel!snek érzik magukat és egy-
folytában menteget!znek. Valójában az ilyen ember élete is saját maga körül forog, még ha a látszat 
egészen mást mutat is.

Ha pedig saját magunkra tekintünk, ijedten állapíthatjuk meg, hogy mi is odafigyelést igény-
lünk, szeretnénk érvényesülni és jelenteni valamit, s közel sem vagyunk annyira szerények, mint 
ahogy azt a szellemi fejl!désre vonatkozó eszményünk megkívánná. Természetesen vigyázunk, ne-
hogy ezt bárki is észrevegye rajtunk, s még több er!feszítést teszünk az igényeink elengedésére. 
Sajnos azonban ez nem használ: az elutasított szükségletek a következ! adandó alkalommal kínzó 
módon ismét felszínre kerülnek. Miután nem akarjuk elfogadni magunkat olyannak, amilyenek va-
gyunk (elutasítás, gy"lölet), hanem ehelyett el!rehaladott, elengedett és kevésbé önközpontú szelle-
mi gyakorlók kívánunk lenni (vágy), mi is szenvedünk saját magunktól, az „egónktól”.

      AZ 
    MEGGYÓGYÍTÁSA

EGO

A Gyógyító Buddhák földjén. Fotó: Erika Lottes

ösvény
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A buddhista gyakorlat lényege, hogy megszüntessük a szenvedést és a szenvedéssel való azo-
nosulást. Ehhez a Buddha mutatta meg az utat. Tanítványának, Ánandának egy sálat mutatott föl, 
melyre öt csomót kötött, hogy rámutasson: ahhoz, hogy ki tudjunk bogozni egy csomót, pontosan 
meg kell vizsgálnunk, hogyan lett megkötve. Az „ego” is egy ilyen csomó a tudatunkban és egész 
testi-lelki szervezetünkben.

El!ször is vizsgálódásunk tárgyát fogalmilag pontosabban körül kell határolnunk. Nem min-
den egoizmus, ami az énre vonatkozik. Az én funkcióját tekintve egy nélkülözhetetlen vonatkozta-
tási központ, amely szervezi, összehangolja és feldolgozza az érzéki tapasztalatok áradatát annak ér-
dekében, hogy részt tudjunk venni a világban mint individuumok, és kapcsolatot tudjunk teremteni 
más individuumokkal. Az „ego” azonban valami más: merev és kényszeres, a szubjektív átélésben 
idegen testnek t"nik, és az akaratunk ellenében is cselekedhet.

Ennek megértéséhez a fejl!déslélektan felismeréseit kell segítségül hívnunk. A kisgyermeknek 
még nincs egója. Önmagát és a világot egyetlen tagolatlan egészként éli át. Sem önmagát, sem édes-
anyját nem ismeri fel önálló individuumként. A teste már kiformálódott, a pszichéje azonban még 
nem. Ez csak hároméves korára történik meg; ennyi id!re van szükség ahhoz, hogy egy ember lel-
ki értelemben teljesen megszülessen. Ebben az id!szakban az új lény széls!ségesen kiszolgáltatott, 
rendkívül sérülékeny és teljesen a szüleire van utalva. Szükségletei ezért el!nyt kell, hogy élvezze-
nek. A csecsem! látszólag teljhatalommal rendelkezik a szülei élete fölött, egyidej"leg azonban vég-
letesen tehetetlen, mivel nem képes magán segíteni.

Az emberi fejl!dés e korai szakaszát „els!dleges nárcizmusnak” nevezik. Ennek semmi köze 
ahhoz, amit a köznyelv a feln!ttek esetében nárcizmus alatt ért, vagyis a mer! önimádathoz. Az els! 
három hónapot csupán azért hívják „els!dleges nárcizmusnak”, mert minden a csecsem! szükségle-
tei körül forog, és ennek így is kell lennie, különben nem maradna életben. E nárcizmus kielégítése 
az egészséges növekedés biztosítéka, és az önszeretet, az önértékelés és az !sbizalom kés!bbi kifej-
l!désének alapja.

Ha minden rendben megy, a szül!k képesek megfelel!en és szeretettel reagálni a gyermek e 
teljes rászorultságára, s ennek érdekében le tudnak mondani saját egyéb érdekeikr!l. Ha nem ez 
történik, a gyermek életveszélyes fenyegetettséget él át, mely egész kés!bbi személyiségfejl!désére 
befolyással lesz. Ez a korai életszakasz formálja ugyanis az önérzékelésünket, azt, hogy szubjektíve 
miként tapasztaljuk és érezzük magunkat, s ez határozza meg egyben az élethez és a létezéshez való 
viszonyunkat is, minthogy szubjektum és objektum, az önmagam és a világ még nem különült el 
egymástól.

Ennek az életkornak a történései ültetik el bennünk testi és érzelmi önérzékelésünk magvait. A 
leend! kis lény még nem tudja megmondani, hogy mi ! és mi nem. Nem áll még rendelkezésére egy 
olyan bels! pszichés világ, amely lehet!séget biztosítana számára az eltávolodásra és a tapasztalatok 
feldolgozására. Ez még kifejl!d!ben van, így a gyermek teljes egészében ki van szolgáltatva szülei-
nek. Ha !k képesek szeretettel kielégíteni a táplálásra, odafigyelésre, meger!sítésre, vigasztalásra és 
biztatásra irányuló igényeit, ha visszatükrözik és megválaszolják az életmegnyilvánulásait, pozitív 
önérzékelés alakul ki. Ha nem, akkor ennek az ellenkez!je. Az aránytalan, elhanyagoló, hibás vagy 
túlkövetel! szeretet olyan fájdalmakat okoz, amelyekkel a még önállótlan egyed nem tud megbir-

A csomók megértése

Koragyermekkori nárcizmus
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kózni. Utóbbi következménye a törékeny, bizonytalan, fenyegetett, negatív önérzékelés. Az élet és a 
létezés kényszere ebben az esetben mer! gyötrelemmé válik.

E korai sérülések alapfájdalmakként vés!dnek be a személyiségünkbe, s egy életen át hordoz-
zuk !ket magunkban. Minden embernek kijut bel!lük több-kevesebb, mivel szüleink nem voltak 
mindentudó Buddhák, és szeretetre való képességükben !ket is korlátozták saját sérüléseik és a 
nem-tudás. A Buddha ezt fogalmazza meg az els! Nemes Igazságban, a szenvedés igazságában. Ám 
még ha ezek az alapfájdalmak az emberlét karmikus meghatározottságához tartoznak is („a szüle-
tés szenvedés…”), mértéküket és a velük való megbirkózás pszichés lehet!ségeit tekintve jelent!s 
különbségek vannak.

Mi történik ezután? Miként lehetséges az, hogy az élet kezdetén tapasztalt egzisztenciális fenye-
getettség ellenére többé-kevésbé der"s emberekké válunk?

Tekintsük át még egyszer. Kezdetben a leend! lény elemi fenyegetettséget él át, s feszültségi ál-
lapotainak tehetetlenül ki van szolgáltatva. Ha szülei gyorsan és hatékonyan tudják csillapítani eze-
ket, a gyermek úgy érezheti, hogy megkapja a számára szükséges táplálást, vigasztalást, biztonságot 
és meger!sítést. Ha nem, akkor tapasztalataiból az sz"r!dik le a számára, hogy nem méltó a szerete-
tükre. Ebben az egészen korai, el nem különült életszakaszban ez egyet jelent a megsemmisüléssel. A 
legtöbb ember mindkett!t megtapasztalta és mindkét fajta élményt eltárolta – különböz! arányban.

A következ! fejl!dési szakaszban a leend! ember meg-
tanul különbséget tenni önmaga és mások között, megtanul 
igent és nemet mondani. Ezzel megteremt!dik a lehet!sége 
arra, hogy élményeinek egy részét leválassza magáról, s fa-
lat húzzon önmaga és az életét fenyeget! megsemmisülési 
érzések közé. Ezzel egyidej"leg megn! a cselekvési tere is. A 
gyermeknek immár módja van arra, hogy külön er!feszíté-
sek útján mégiscsak kiérdemelje szülei szeretetét.

Mindkét módszer – a leválasztás és a kompenzációs tö-
rekvés – a gyermek túlél!képességét bizonyítja, és ebben az 
értelemben egészséges, még ha következményeiben káros is. 
A kés!bbiekben ugyanis egyéni fejl!dése során azonosul túl-
élési stratégiáival, s emiatt nem fér többé hozzá a valódi ér-
zéseihez. Így jön létre az ego, mint félresikerült öngyógyítási 
kísérlet az észrevev!, megbecsül!, szeret! odafigyelés elvi-
selhetetlen hiányának leküzdésére. Az új lelki képz!dmény 
azonban olyan, mint egy nyílt seb köré helyezett búra, mely 
megakadályozza annak gyógyulását azáltal, hogy nem en-
ged hozzá leveg!t.

     

A Gyógyító Buddha homokmandalája. 
Fotó: Erika Lottes

Alapfájdalmak

A túlélés m"vészete
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Mert az ego egy vészmechanizmus, melynek kényszerjellege van, s ezzel megakadályozza, hogy 
igazi, gyógyító intimitást élhessünk át. Miközben állandóan önmaga körül forog, ugyanazt okozza 
másoknak, mint amit neki okoztak egykor, s ezáltal továbbviszi a szenvedést.

A lehasított megsemmisülési és értéktelenségi érzések kizáródnak az érzelmi érésb!l, és meg-
rekednek a koragyermekkori fejl!dési szinten. Kordában tartásukhoz sok energiára van szükség, s 
nem is sikerülhet teljesen, mert amikor a túlélési stratégiák cs!döt mondanak, ezek az érzések ismét 
fájdalmasan a tudatosságba tolulnak, méghozzá archaikus formájukban.

Az ego nem képes növekedni. Eleven, szervesen fejl!d!, teremt! léte helyett az ember kompen-
zációs pótmechanizmusokkal azonosul, melyek csupán a lelki túlélést szolgálják.

Pusztán azzal, hogy megadjuk az egónak az ál-
tala kívánt meger!sítést, csodálatot vagy támoga-
tást, nem tudjuk meggyógyítani, mert a lehasított 
alapérzések érintetlenek maradnak. Az ego ebben 
az értelemben feneketlen hordó. Ha azonban teljes 
mélységében megértjük a természetét, máris meg-
tettük az els! lépést a gyógyulás felé. Ebben az eset-
ben ki fogjuk tudni oldani a csomót. Rajtunk mú-
lik, hogy alkalmazzuk ezt a tudást.

Mit tegyünk? Ahelyett, hogy kívülr!l várjuk 
hiányaink pótlását, elhatározhatjuk, hogy magunk 
gondoskodunk err!l. Megtehetjük, hogy megad-
juk magunknak létünk és milyenségünk szeretet-
teli észrevételét, amit korábban esetleg nem kap-
tunk meg. Komolyan vehetjük a szükségleteinket, 
s gondoskodhatunk azok kielégítésér!l. Értéket, 
értelmet, jelent!séget adhatunk az életünknek. Ez 
nem ugyanaz, mint gyötr!dve körözni önmagunk 
körül.

A Buddha erre tanítja a meditáció gyakorlatát, 
mely helyesen megértve és végrehajtva hozzásegít 
bennünket ahhoz, hogy fokozatosan tudatosság-
gal hassuk át élményvilágunk minden szintjét. Ha 
ilyen módon teljesen áttetsz!vé válunk, szükségsze-
r"en ráakadunk az élet áramlásának útjában álló 
összes akadályra.

Hozzáért! vezet! nélkül meditálni azonban veszélyes dolog; a szellemi gyakorlás könnyen egy 
újabb túlélési technikává válik, miközben érintetlenül hagyja az alapvet! fájdalmakat. Lehet, hogy 
értékesnek és fontosnak érezzük magunkat attól, hogy gyakorolunk, egy meghatározott iskolához 
tartozunk vagy egy bizonyos tanítót követünk, ezek azonban nem valódi értékek. Itt is ugyanolyan 
kompenzációról van szó: külön er!feszítéssel megszolgálunk valamit.

Létkerék: a szenvedés világában való reménytelen 
körforgást, ennek mozgatórugóit, valamint a kiszaba-
dulás lehet!ségét ábrázoló tibeti festmény

Miért nem sikerülhet az ilyen öngyógyítás?

Miként gyógyíthatjuk meg az egót?
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Maitréja Buddha, a feltétel nélküli el-
fogadás és szeretet megtestesülése

Az út kezdetén nem megy másként, mivel az egón kívül másunk nincs, ugyanakkor igazi sze-
retetre, valódi értelemre és igaz valóságra vágyunk. A meditációval közelebb jutunk ehhez a dimen-
zióhoz, és boldogító új létélményekre tehetünk szert. Itt vár ránk a következ! csapda: fennáll a ve-
szélye, hogy ezzel meg is elégszünk, és a meditációt teljesen félreértve, azt az egóból való átmeneti 
pihen!nek tekintjük. Szakért! vezetés nélkül ezen nem tudunk túljutni, hiszen az ego egy olyan 
szervez!dés, amely az elviselhetetlen egzisztenciális fájdalmakkal szembeni pszichés önvédelmet 
szolgálja. Ezt a védelmet nem lehet csak úgy egyszer"en elengedni anélkül, hogy a helyébe ne lépne 
valami más. Ebben áll a szellemi barát és a Szangha tulajdonképpeni jelent!sége. Egyes esetekben 
pszichoterápiás kísérésre is szükség van. Szenvedésünkkel csak az önzetlen szeretet védelme alatt 
vagyunk képesek szembenézni. A Buddha idejében adva volt ez az ! személyében, s ma is megtehet-
jük, hogy az emlékezetünkbe idézzük !t, és a tanításában veszünk menedéket. Nekünk, mai embe-

reknek is szükségünk van azonban a gyógyító és megtartó kapcsolat él! 
tapasztalatára, amelyben megengedhetjük alapvet! fájdalmainkat, s 

átélhetjük önmagunkat mint szeretetre méltó lényt.
átra van még a kérdés: vajon azonos-e az ego 
azzal, amit a Buddha én-illúziónak vagy az én-
re vonatkozó téveszmének nevezett? Az írások 

szerint az utóbbi két fogalom valami nagyon alapvet!t 
jelent: azt a hibás feltevést, hogy a többi lényt!l elvá-

lasztva, elkülönülten létezünk; hogy azono-
sulunk a pillanatnyi állapotunkkal, s azt 

megváltoztathatatlannak hisszük; továb-
bá hogy önmagunkat rögzített adott-

ságként érzékeljük. Mindez nem 
felel meg a valóságnak, ezért ne-
vezik téveszmeszer"nek. Káprá-
zatban vagyunk önmagunkat és 

a világot illet!en, ezt értjük én-illúzió 
alatt. Valójában sem elkülönültek, sem 

megváltoztathatatlanok nem vagyunk, 
mivel azonban ezt így éljük át, ez ha-

tározza meg a szubjektív valósá-
gunkat. Az ego az a lelki struktú-
ra, amely ennek a fajta tapasztalá-
si módnak az alapjául szolgál.

Fordította: 
Uttarí Bártfai Judit

H
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„Nos, az ember kerüli a hazug beszédet és 
tartózkodik attól. Az igazat szólja, az igazságnak 
szenteli magát, megbízható, bizalomra érdemes, 
nem csapja be az embereket. Ha gy"lésen vesz 
részt, emberek között van, rokonaival, illetve 
társaságban vagy a királyi udvarban tartózko-
dik, és felszólítják, tanúként kérik, hogy mondja 
el, amit tud, ha nem tud semmit, akkor így vála-
szol: »Nem tudok semmit«, ha pedig tudja, akkor 
azt válaszolja: »Tudom«; ha nem látott semmit, 
akkor így válaszol: »Nem láttam semmit«, ha pe-

E témáról egész könyvet lehet- ne írni. Sok min-
dent és sokféle megközelítésben olvastam a hazugságról és 
a kommunikációban elfoglalt helyér!l, s na- gyon foglalkoztatnak 
az ezzel kapcsolatos kérdések. Írásom töredékes, stílusát tekintve egy notesz 
feljegyzéseihez hasonlít. Mégis úgy gondoltam, e jegyzetszer" formában is 
hasznos lehet mások számára mindaz, amire vizsgálódásaim során – leg-
inkább más emberek gondolatainak hatására – jutottam. Örülnénk, ha a 
honlapunk fórumán (www.buddhizmus.hu/forum) mások is hozzászólná-
nak e témához. Egy ilyen párbeszéd mindenképp javára szolgálna a közös-
ségnek. 

AVAGY 
JEGYZETEK 
A HAZUG 

Dharmabódhi Siposs Zoltán

MUSZÁVÁDÁ 
      VÉRAMANÍ

dig látta, akkor azt mondja: »Láttam«. Soha tu-
datosan nem hazudik tehát, sem a saját érdeké-
ben, sem valaki másnak az érdekében, sem bár-
milyen egyéb érdek kedvéért.”1

Ennek az írásnak a Buddha szavai adják a 
kiindulópontját és keretét. Fentebb idézett be-
szédében megadja a hazug beszédt!l való tartóz-

1 Bikkhu Bodhi: A Nemes Nyolcrét" Ösvény, Ori-
ent Press, 1985, 85. o.

KÖZÖSSÉG
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A hazugság, természeténél 
fogva, egyre inkább elbur-
jánzik

kodás szabályának mind a negatív, mind pedig a 
pozitív oldalát. A hazugsággal szemben számos 
kifogás hozható fel. Az egyik, hogy rombolja a 
társadalom összetartó erejét: a kölcsönös bizal-
matlanság, a tömeges gyanakvás légköre a szét-
esés irányába viszi az emberi közösségeket.

A másik ok személyes természet": a hazug-
ság, természeténél fogva, egyre inkább elburján-
zik – lényegi tulajdonsága, hogy szaporítja ön-
magát. Ennek következtében egyre szövevénye-
sebbé válik, míg végül annyira szoros hálót fon 
körénk, hogy szinte megfojt minket. A buddhiz-
mus szerint egy elvontabb szinten a hazugság 
nem más, mint a szubjektív illúzió m"ködésé-
nek miniat"r változata, mintája.2

A tízparancsolat is arra szólít fel, hogy ne hazudj. 
Az evangéliumban pedig Jézus így fogalmaz: „le-
gyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem…”3  Ez 
éppúgy megadja a keretet, amely szerint beszél-
nünk kell.

…Megadja a keretet, értelmezési tartományt, 
szemantikai teret, amely meghatározza, miként 
kell beszélnünk. Illetve kellene, ám az életünk 
telis-tele van nem egyértelm", mondhatni komp-
lex helyzetekkel. Mint az alábbi: 

„Sanyinak hívnak. A tanácsodat szeretném 
kérni. Sokáig nem volt munkám, aztán Feri, az 
egyik legjobb barátom szólt, hogy a boltba, ahol 
! is dolgozik, felvennének. Végre megoldódott 
a problémám. Egyik nap aztán látom, hogy Fe-
ri valamit matat a pénztárnál, majd gyanakodva 
körülnéz. # nem vett észre engem, a polcok elta-
kartak. Nem sokkal ezután a f!nök összehívott 

2 Bikkhu Bodhi, id. m! 86-87. o
3 Máté 5:37.

bennünket és azt mondta, hogy tizenöt ezer fo-
rint hiányzik, pedig ! pontosan tudja, hogy az 
néhány perccel azel!tt még megvolt. Kérdezte, 
hogy láttunk e valamit? Mit tegyek? Hallgassak 
vagy szóljak? Ha megmondom az igazat, Feri el-
veszíti az állását, én meg a legjobb barátomat. Fe-
ri egyedül neveli a gyerekét, így ketten marad-
nak pénz nélkül. Ráadásul mivel ! könyörögte 
ki, hogy felvegyenek, ezáltal én is gyanússá vál-
hatok a kiállhatatlan és fukar f!nök szemében, 
és rövidesen én is szedhetem a sátorfámat. Ám 
ha hazudok, akkor leplezek egy lopást. Mit kel-
lene tennem?”
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Még ha kicsit tankönyvszagú is ez a példa, 
jól mutatja, hogy a valóság mennyire bonyolult-
tá teszi az igazság kimondását, vagy másképpen 
fogalmazva a hazugság kerülését. Amikor diáko-
kat kérdeztek meg arról, vajon !k mit tennének 
ebben a helyzetben, a legtöbben olyan kiutat ke-
restek, amivel megkerülhetnék a problémát. Pél-
dául Sanyi elsumákolhatja a választ, vagy meg-
várja, hogy mi történik, és csak kés!bb dönt. 
Fontos szempont volt számukra amaz elv, hogy 
embertársunkat ne sértsük vagy bántsuk meg.

Kant A gyakorlati ész kritikájában azt írja, 
hogy „a kikerülhetetlen megnyilatkozásokban 
az igazmondás mindenkivel szemben erkölcsi 
kötelességünk, bármilyen kedvez!tlen követ-
kezményekkel járjon az számunkra vagy a má-
sik személy számára.” Szerinte a hazugság min-
dig rossz megoldás. Mert mi lenne, ha mindenki 
ezt tenné? Akkor bizony sohasem lehetnénk biz-
tosak semmiben.

Eszerint ha a második világháború idején 
valahol üldözötteket bújtat valaki, s megjelenik 
a Gestapo, akkor arra a kérdésre, hogy rejteget-e 
ellenséget, mindenképp meg kellene mondani az 
igazat, még akkor is, ha tudjuk, hogy megölik 
!ket.

Szent Ágoston, aki egész tanulmányt szen-
telt a hazugságnak, azt állítja, hogy bár azok is  
hazugságok, amelyekkel másokat megmentünk 
vagy épp segítünk rajtuk, ám kevésbé rosszak, 
mint azok, amelyeket más céllal mondunk.4

Ezek szerint tehát felállítható a hazugságok 
között valamifajta rangsor? Lennének olyanok, 
amelyek igazolhatók, mert például életek forog-
nak kockán, és kizárólag egy hazugság képes a 
veszély elhárítani? A fentiekb!l ugyanis lénye-
gében az derül ki, hogy a következmény a meg-
határozó, tehát a cselekvés (beszéd) mindaddig 
semleges, amíg ki nem derül, hogy kedvez! vagy 
éppen kedvez!tlen a következménye. Igen ám, 
de a legtöbb krónikus hazudozó meg van róla 

4 Lásd Em Griffin: Bevezetés a kommunikációel-
méletbe. Harmat kiadó, 2003, 104-107. o.

gy!z!dve, hogy az ! hazugságai csak kis mér-
tékben károsak másokra nézve.

Szóval a hazugság rossz és az igazmondás 
el!bbrevaló, hacsak rendkívüli körülmények 
mást nem diktálnak.

Már csak a rendkívüli körülményeket kel-
lene tisztázni.

Vegyünk egy másik példát:
Kati és Béla már jó ideje egy pár. Mostaná-

ban kicsit feszült a viszonyuk, de egyikük sem 
akar szakítani, hiszen szeretik egymást. Egy ki-
sebb veszekedés után Béla elutazik külföldre, Ka-
tit pedig felhívja egy régi barátja, Laci, s elhívja 
egy buliba. Kati kis vívódás után igent mond. A 
buli jó, fergetegeset táncolnak, kicsit kiönti a szí-
vét Lacinak, aki még megfontolandó tanácsok-
kal is ellátja. A végén Kati taxit hív, és egyedül 
hazamegy. Béla hazaérkezik megbékélve, aján-
dékot is hoz. Megkérdi, hogy Kati mit csinált, 
amíg nem volt itt. #, tudván, hogy Béla ki nem 
állhatja Lacit és még féltékeny is rá, csak annyit 
válaszol:

1. „Hamar lefeküdtem, mert fáradt voltam.”
2. „Buliban voltam.”
3. „Ó, rengeteg minden történt, de el!bb 

mondj valamit, hogy sikerült a tárgyalás? Voltál 
abban a múzeumban? Olyan kár, hogy nem le-
hettünk együtt.”

Az els! esetben teljesen meghamisítja a tör-
ténteket. A másodikban csak kicsit módosítja az 
estét, elhallgat tényeket, míg a harmadik eset-
ben mellébeszél és másfelé tereli a beszélgetést.

Béla nem veszi észre, hogy Kati mit tesz, 
bár vannak jelek, amelyek alapján ezt megtehet-
né. Az is lehet, hogy észrevesz valamit, de nem 
tulajdonít nagy jelent!séget a dolognak, örül, 
hogy újra szent a béke.5

5 Lásd Griffin, id. m! 92-93. o.
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Mi is a hazugság? 

A magyar nyelv jól ismeri a 
hazugság sokféleségét: 

Ítéleteink sommásak 

Olyan üzenet, amelynél a közl! tudatosan ar-
ra törekszik, hogy a befogadóban hamis kép-
zeteket és téves következtetéseket alakítson 
ki. Egy magyar szólás szerint az ügyes szélhá-
mos szemrebbenés nélkül hazudik, ami arra 
az !si tapasztalatra utal, hogy a hazug embert 
könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, vagyis 
könnyen leleplezi magát. Nonverbális jelekkel: 
szemlesütéssel, ideges arckifejezéssel, ajakha-
rapdálással, szája eltakarásával, megváltozott 
légzéssel, és így tovább.6 Talleyrand megjegy-
zése, mely szerint a beszéd azt a célt szolgál-
ja, hogy az ember elleplezze a gondolatait, arra 
utal, hogy ! a tapasztalatai alapján épp az igaz-
mondást tartotta lehetetlennek. Sok esetben va-
lóban nem állapítható meg teljes bizonyosság-
gal, ha valaki megmásítja a tényeket, bár a ha-
zugságvizsgáló gépek használata azt igazolja, 
hogy a hazug reakció az esetek jelent!s részében  
biológiailag is mérhet!. Azt is olvastam, hogy 
rutinos hírszerz!k képesek becsapni a gépet, s a 
hazugságvizsgálatot hasznavehetetlenné teszik.

 

Mellébeszél, hímez-hámoz, köntörfalaz, cs"ri-
csavarja, ködösít, dumál, hantál, hamukál, ha-
dovál, sumákol, szépít, árnyal, palástol, kend!z, 
elken, maszatol, mismásol, félreérthet!en be-
szél, valótlant állít, füllent, ámít, kohol, dezin-
formál, csúsztat, félrevezet, megtéveszt, orránál 
fogva vezet, mintha könyvb!l olvasná, kiagyal, 
lódít, tódít, költ, kohol, színez, maszlagol, áltat, 
hiteget, f"t-fát ígér, bolondít, megtéveszt, port 
hint, konfabulál – szóval hazudik.

6 Lásd William J. Majeski és Ralph Butler: Ha-
zugságvizsgáló könyv. Bagolyvár könyvkiadó, 1996, 
21-22. o.

A hazugságok palettája a köznapi beszéd 
pontatlanságaitól és a hiányos emlékezett!l, a 
társadalmi konvenciók közmegegyezésen alapu-
ló – és a közösség túlélélését biztosító – álságos-
ságán és a kegyes hazugságokon át egészen a ke-
gyetlen és tudatos, másokat elpusztító hamis ta-
núzásig terjed. Ezek között természetesen mind 
erkölcsi értelemben, mind pedig a következmé-
nyek tekintetében óriási különbségek vannak, 
mégis úgy érzi az ember, hogy mindez valahol 
végletesen összetartozik.

Megkérdezik a pénzügyminisztert: „Mi-
niszter úr, holnapután tényleg leértékelik a fo-
rintot?” „Nincs err!l tudomásom” – válaszol-
ja h!sünk, pedig igenis tudatában van annak, 
hogy az ország érdekében, az adott helyzetben 
az egyetlen ésszer" megoldás, ha két nap múlva 
leértékelik a forintot. Hazudik? Igen. De ha meg-
mondaná az igazat, azzal a legrosszabbat tenné 
az országnak, amelynek törvényeire felesküdött. 
Hazudik? Vagy csak nem mondja meg az igazat?

 

A politikusok/a reklámok/a média hazudnak. 
Álságos beszéddel vesznek körül bennünket, 
olyasmikr!l beszélnek, amiket épesz" ember 
nem hisz el, manipulatívak, céljuk az emberek 
félrevezetése. De vajon nem mi akarjuk ezt így? 
Nem mi szeretnénk azt hallani, amit mondanak? 
Vajon szavaznánk-e olyan politikusra, aki nem 
a jöv!beni boldogságot ígéri nekünk? Megven-
nénk-e a csokoládét, ha kifejezetten taszító len-
ne a csomagolása?

Van-e hétköznapi ember, aki még nem ha-
zudott életében? S a pszichiátrai eseteket kívéve, 
van-e olyan, aki kés!bb sohasem bánta meg, 
hogy hazudott?
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A hazugság csakis az igazság fényében lát-
szik. Egyik nélkül a másik nem létezik, akár a 
jobb és a bal, vagy a fény és az árnyék. De mi 
igaz, és mi nem? Sokszor mi magunk sem tud-
juk ezt, s eldönthet!sége vagy éppen eldönthe-
tetlensége a filozófia több ezer éves történetének 
egyik kulcskérdése. Logikai vizsgálódások, bizo-
nyíthatóság, bizonyosság, mind-mind az igazság 
részei az annak megragadását megkísérl! gon-
dolkodás számára.

De vajon nem maga a nyelv okozza-e a prob-
lémát? Az ember ama képessége, hogy hamis ál-
lításokat tegyen vagy letagadja a tényeket, vol-
taképpen nem más, mint magának a beszédnek 
a lényege, s elválaszthatatlan a szavak és a világ 
közötti kölcsönviszonytól. Mint ahogyan nem 
létezik egyetlen olyan korlát sem a grammatiká-

ban, amely megvédene bennünket attól, hogy hibát-
lan formában beszéljünk badarságokat.7

Az emberi nyelv legjellegzetesebb vonása a tör-
ténetmondásra való alkalmassága. Lehet, hogy a ha-
zugság éppen a történetekkel áll kapcsolatban – az-
zal az !sünkkel, akit !rszemnek állítottak, s valami-
lyen hiba vagy mulasztás folytán hamis vészjelzést 
adott a többieknek. Amikor kérd!re vonták, kitalált 
egy jó kis történetet az !t félrevezet! démonokról 
vagy valami másról. Izgalmas sztorija elkápráztatta 
a többieket, és így elkerülte a büntetést. A történtek 
kiszínezése életment! lehetett számára.

A görögök mindig is megbocsátóak voltak a 
hazudozás virtuózaival szemben, akik körmönfont 
ravaszságokat eszeltek ki, s csodás szóvirágokat ne-
velve tökélyre vitték a szóf"zés m"vészetét. A görö-
gök esztétikailag is szemlélték a hazugságot; egyik 
legnagyobb h!sük a leleményes Odüsszeusz, aki ha-
mis nevet mond a Küklopsznak, és ezáltal megmene-
kül. Orákulumaik pedig kifejezetten híresek voltak 
beszédmódjuk homályosságáról, duplafenek" mon-
dataikról, a szó játékos alkalmazásáról. A görögök 
szemléletében az a tapasztalat fogalmazódik meg, 
hogy a félrevezetés vagy az igazság elkend!zése ré-
vén el!nyökhöz, esetleg több élelemhez lehet jutni, 
ami növeli a fennmaradás esélyét. A természetes ki-
választódás a furfangosnak, az agyafúrtnak, a való-
ságot átkölt!nek kedvez.8

Van e bársony nesz? Nincs, pedig József Attila 
mégis ábrázol ezzel valamit, s olyasmit közöl, amit 
máshogy talán nem lehetne kimondani. Igaz ez? 
Vagy a költ! csak áthazudja magát az Igazságig?

7 Lásd George Steiner: Bábel után. I. kötet, Corvina 
Kiadó, 2005, 187-188. o.

8 Lásd Steiner, id. m! 191. és 195. o.

A Buddha egyik különleges testi jegye a tenyerén látható 
Dharmakerék: a látszatok konvencionális világában fel-
mutatja az abszolút valóságot. Fotó: Friedrich Reg.



mozásban használt utasítások. Mindig függ a 
közl! szándékától és a közlés körülményeit!l, s 
mondanivalónkat felhigítva, kiszínezve, eltor-
zítva, töredékesen, s további, hasonlóan módo-
sított információkkal ötvözve jelenítjük meg. 
Egész világokat hordozunk magunkban, melyek 
a szavak szövedékéb!l képz!dtek, és szinte alig 
van közük bármilyen valósághoz. S ez még ak-
kor is így van, ha a nagyobb közösség – a falu, a 
nemzet vagy az emberiség – túlnyomó része is 
hasonló világokat tart fenn magában.
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Amikor elmesélünk egy történetet, már vá-
logatunk a valóság tényei között. Minden leírás 
részrehajló. A teljesség helyett csak a valóság tö-
redékes elemeit mondjuk ki – ráadásul még kö-
zülük se mindet, hanem csak azt a néhányat, 
amelyet meg!rzött az emlékezetünk. Nem azt 
mondjuk, ami „van”, mégcsak nem is azt, amit 
érzékelünk, hanem ami lehetett volna vagy le-
hetne, amit látni szerettünk volna vagy éppen 
most látni szeretnénk. A legtöbbször csupán azt 
fogalmazzuk meg, amit a szem és az emlékezet 
kénye-kedve szerint, ad hoc összeszerkeszt.

Az általunk átadott információ sohasem 
olyan egyértelm", mint a számítógépes progra-

A valóság arca olykor ijeszt!. Fotó: Vadzsramálá.



Ezután Buddha kiöntötte a vizet, letette a 
csészét, és ezt mondta:

– Látod Ráhula, hogyan öntöttem ki ezt 
a vizet? Aki szándékosan hazudik, az ugyan-
ilyen módon hajítja el az összes szellemi telje-
sítményt, amit elért.

Majd így folytatta:
– Látod, hogy ez a csésze most üres? Aki 

nem szégyell hazudni, abból ugyanígy hiány-
zik bármiféle szellemi teljesítmény.

Azután Buddha lefelé fordította a csészét, 
és azt mondta:

– Látod Ráhula hogyan fordítottam lefe-
lé ezt a csészét? Aki szándékosan hazudik, az 
ugyanilyen módon állítja a feje tetejére szelle-
mi teljesítményeit, és képtelenné válik bármi-
féle fejl!désre.10

A fenti idézet azt mutatja, hogy a budd-
hizmus szempontjából a hazugság túlmutat 
az etika kérdéskörén, hiszen aki minden ere-
jét a megvilágosodás elérésére fordítja, annak 
igazat kell szólnia. Az igaz beszéd felel meg 
ugyanis a bölcsességnek, amelynek révén fel 
tudjuk ismerni a dolgok valódi természetét. 
Ahhoz, hogy ez a vállalkozás sikerüljön, vagy-
is megismerjük az igazságot, egész lényünket 
összhangba kell hozni a valósággal. Ez pedig a 
másokkal való kommunikációban is megköve-
teli, hogy az igazmondáson keresztül ismerjük 
el a dolgokat úgy, ahogy azok vannak.

Az igaz beszéd megfelelést hoz létre saját 
lényünk és a dolgok valódi természete között, 
ezáltal kifejl!dik a belátás, amelynek segítsé-
gével elérhetjük a megvilágosodást. Ha az igaz 
beszédnek szenteljük magunkat, akkor az il-
lúziók ingoványa helyett a valóság talajára he-
lyezkedünk, s teret nyitunk a bölcsességnek, 
ahelyett, hogy délibábokat kergetnénk. A nem-
tudás mindent beborító fátylát csak így tudjuk 
fellebenteni.11 

10 Bikkhu Bodhi, id. m! 88. o.
11 Vö. Bikkhu Bodhi, id. m! 89-90. o.

Az illúziókon, mohóságon, félelmen vagy 
éppen a tudatlanságon alapuló élethazugságok-
kal a legnehezebb szembenézni, ezeket a legne-
hezebb leleplezni. A helyes beszéd, a szammá 
vácsá – a Nemes Nyolcrét" Ösvény harmadik 
tagja – talán minden eddigi korhoz képest ki-
tüntetettebb jelent!ség". Cselekedeteink egyre 
nagyobb hányadát teszi ki a szóbeli és írásbeli 
kommunikáció, s a valóságról alkotott képünket 
is alapvet!en a kommunikációs csatornák, a mé-
dia határozzák meg. Így a helyes beszéd követ-
kezményei is megsokszorozódnak, mind nega-
tív, mind pozitív értelemben. A szinte mindent 
átható propaganda súlya alatt verg!dve egyre 
nehezebb támpontokat keresni, kapaszkodók-
ra lelni. Ítéleteink nagy részét készen kapjuk, 
és már a befolyásolás mértékét sem nagyon va-
gyunk képesek átlátni. Pedig ember voltunk ép-
pen a kommunikáció sajátos szóbeli és írott for-
májában érhet! tetten, ez különböztet meg ben-
nünket leginkább az állatoktól.9

A buddhizmus számára azért olyan fontos 
a hazugság megítélése, mert az mintegy a tü-
körképe annak, ahogyan a tudat a valóságot ér-
telmezi. Hamisságot észlel valódiként, téveset 
igazként. A hazugság olyan metafora, amely a 
létezéshez f"z!d! viszonyunkat példázza. A ha-
zudozó végs! soron saját magának okozza a leg-
nagyobb kárt.

Egyszer a Megvilágosodott odament a fiá-
hoz, Ráhulához, akit röviddel azel!tt szenteltek 
fel szerzetessé. Buddha rámutatott egy csészére, 
amiben kevés víz volt. 

– Ráhula, látod ezt a csekélyke maradék vi-
zet a csészében? – Nos, ilyen csekély a szellemi 
teljesítménye annak, aki nem fél szándékosan 
hazudni.

9 Lásd még Bikkhu Bodhi, id. m! 84-85. o.
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Hogyan beszéljünk a képekr!l? Beszéljünk-e róluk? A kritikus 
felfedez valamit a m"ben, és arról beszél, tehát h"tlen lesz tárgyá-
hoz, figyelmeztet Roland Barthes valahol. Csak a hallgatás marad 
h": az odahallgatás a m" sugallatára, s ezt megtöri a szó. Regan és 
Goneril okoskodnak és hízelegnek, Cordélia hallgat és szeret.

Minden egyéb: képmutatás. Tehát képmutató leszek, bemuta-
tom önöknek Ujfalusi Éva képeit. Úgy járnak majd ezzel is, mint 
minden bemutatkozással, az elhadart szavakat nem értik vagy elfe-
lejtik, de közben a tekintetek egymásba kapcsolódnak, megszólíta-
nak és megítélnek.

Az itt látható munkák részben a m"vész korábbi sorozataihoz 
kapcsolódnak, részben pedig épp újdonságuk megértéséhez kell az 
összehasonlítás, a különbségek felismerése, tehát próbáljuk meg 
csoportosítani a látnivalókat
– olyan képekre, amelyeken az alak csak részben látható,
– olyan képekre, amelyek tárgyát az egymást tükröz! képsíkok já-
téka teszi viszonylagossá,
– olyan képekre, amelyek akár önportrék is lehetnének,
– olyan képekre, amelyeken a színek önmagukért beszélnek,
– és olyan képekre, amelyek egyik csoportba sem sorolhatók, vagy 
bármelyikbe beleillenének.

Aki az el!zményekkel ismer!s, a most kiállított vásznakon 
észreveheti a m"vész útján, útjain  bekövetkez! változásokat. Néha 
már összegez. Az elmúlt esztend!kben festett önarcképek, masz-
kok, tükörképek, test-fragmentumok mintha mind arról szólná-
nak, hogy van-e az embernek igazi arca, igazi énje. Ezen a képen 
pedig, amelynek én a Kitér! válasz címet adnám, a makacs önkere-
sés rezignált tanulsága látható: hogy van a maszk, és van az, amit 
nem lehet megmutatni.

És van a kétarcúság, ami ezen a kiállításon explicit módon 
egy kett!s arcképen jelenik meg. Sejtjük, hogy a két látható n!alak 
ugyanaz a személy – de mi az, hogy ugyanaz? Ez a kép is az önazo-
nosság keresésér!l szól, az önmegfigyelésr!l. Az egyik a tekinteté-

A „Folyamatok” cím! kiállítás megnyitó szövege 
– Szósz Park Étterem és Kávézó, 2011.

képeir"l   Lányi  András

Uppalavanná Ujfalusi Éva

KULTÚRA
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vel kérdez, a másik lehunyja a szemét. A lényünk kett!sségében 
rejl! feszültség feloldhatatlan, hiszen mi egyéb az öntudat, mint 
hasadás a létben? Feszültség, de most már nem gyötrelem. A kép 
inkább a kett!sségben feltáruló egységr!l szól, amit a hindu böl-
cselet advaitának nevez, nem-kett!sségnek, azaz: egységnek.

“Költ! vagyok, mit érdekelne a költészet maga”, mondja József  
Attila. Ujfalusi Évát sem érdekli a festészet. Inkább az igazság ér-
dekelné, amely, azt reméli, egyszer csak feltárul el!tte a festékkel 
és ecsettel végzett gyakorlatok jutalmaként, mid!n ábrázolni pró-
bálja azt, amit nem ismer és nem ért. Az alkotás kaland.

És kényszer. Az elmúlt években megfestett filozofikus tükör-
játékok nem illúzió és valóság viszonylagosságáról szóltak. Tétjük 
súlyosabb, és az új képek err!l nyíltabban beszélnek. A félalakos 
önportré bizonytalanul elhárító gesztusa mintha ezt mondaná: 
ne érints (noli me tangere), valójában azt mondja: engem nem lehet. 
Kép vagyok, látszólagos lét, a te illúziód. Csak az ellaposodó ujjbe-
gyek árulkodnak a tétova igyekezetr!l, hogyan próbál az ábrázolt 
alak megszabadulni a láthatatlan faltól, amely a külvilágtól elvá-
lasztja !t. Magyarázatképpen megfest egy másikat, amelyen kide-
rül, hogy ez az igyekezet nem csekélység, csakhogy itt az alakot 
kicsinynek, és szemérmesen  háttal mutatja, egy szelence kerek 
tükrében. A harmadik ide tartozó vásznon a néz!-én belenyúl ön-
nön tükörképébe, s a képen ezáltal zavar támad. Hiszen képtelen-
ség, amire Narcisszuszként vágyik.

A történet azonban – és engedjék meg, hogy e kiállítás ké-
peit képregényként olvassam – ezen a ponton váratlan fordulatot 
vesz. Egy hangsúlyozottan naívabb, primitívebb ábrázolás követ-
kezik, mert olyasmir!l lesz szó, amihez gyermeki hit kell. Valami 
megelevenedik: egy alak válla mögött föllángol az aranyló háttér; 
enyhül az !t visszatartó – féltve ölel!? – karok szorítása; kilépni 
készül a keretb!l – sírjából? az anyaölb!l? báb-állapotából? Szü-
letés vagy mennybemenetel, valamiféle transzfiguráció készül 
mindenesetre; meggy!z!dhetünk err!l a következ! képen, ahol 
fehér ruhás alak száll fölfelé. Ezt nem szoktuk magyarázni. Meg-
szabadult.

A kiállítás meghívóján ugyanez a lebeg! alak látható oldal-
nézetb!l. Köddé mosódó geometriai síkok fölé hajol, álom-színek 
közt. Itt most minden az égre nyílik. Jó itt. Akár véget is érhet-
ne ezzel a képregény, de nem ér véget. Mert a következ! vásznon 
egy új történet indul. A h!s, aki megjárta tükör-ország útveszt!-
it, megismerte a súlytalanság állapotát, most leszáll, és megveti 
lábát egy magaslaton. Kezében két piros zászló, kitárt karokkal 
integet, jeleket küld, jelzést vált, mint a tengerészek. Zászló piro-
sabb ennél nem lehetne.
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1

                    l…

#k hagynak el nyomtalanul: az édes 
bizonytalanságok; szeretnék
szorongani valamiért a múltból,
de csak egy jöv! nyári napsütés,
csak a jöv!re átforrósodó
föld, ahova mégis kifekszem –
mindig el!re, mindig megszületetlen.

T!led távolabb-e?
Hozzád közelebb-e?
T!led se, hozzád se.
Távol se, közel se.

Megritkulsz. Távolságaid
elszédülnek, s nem nyernek vissza többé.
Létezésed szélcsendje voltál.
Belenged t"ntödet.

Holtan emelnek mozdulataid
viaszába; ó,
kövületeddé elevened!…

Most már egyhelyben távolabb
Már csak egy nyom mind élesebbje
Tükrökben jár a szél
Egy arc egy kéz csontjaiba temetve.

Kioltod bárhova kerülsz.
Mióta nincs hol hagyd magad.

Nincsen hová légy: már jelenlét
nélkül ott állsz minden lehetséges 
nyomodban.

LÍRA
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– ily egyetlenné el-nem-gondolás
tehet csak. Minden megközelítés már
önmagától tünékeny: mérték,
melyet mindig saját
változása teremt meg; oly síp,
mely csak saját hangjára szól –

Ó, te állhatatlan odaadás,
te, kit már egy porszemnyi át-nem-szitált id!
megül halálosan –

Rések, miket a nyár ütött,
hullnak ágaikról az ürbe.
Színhelye vagy csak egy változásnak.
Ha jelenléte vagy – megölne.

Minden hogy kitágult, mióta
elmozdulhatok nézésem mögül.
Nem fedi el többé képeivel
azt, aminek már nevet sem adok,
amibe már csak hanyattbukhatok.
Áthullok eszméletemen.
Állandóan következem.

Megkondítod magad, mint egy teret,
melyben eltávolodhatom.
Látatlanul hagyom,
hogy körülvégy, és az legyek, ahol
vagyok. Háttal megyek, csak az kerül
elém, amit már elhagyok.

Egykor szerettem
végére járni,
már az elejére sem.

Élve meghaltam.
Már csak élni kellene.
Ehhez az nehéz.

Csak legközelebb van.
Nincs közelebb.

Mit mondjak?
Mit mondjam?!
Ím, az alanyi és a
tárgyas ragozás.
Minden összefügg. Ez is
csak – elébbjével.

Biztos érzek,
csak nem érzem.

„Táskámban…”? Jönne valami ide, ám táskámban van. S az?

1 Az itt közölt versek a „Szövegek” kivételével a költ" Töredék Hamletnek cím! kötetében jelentek meg. A kö-
tet megtalálható a Digitális Irodalmi Akadémia internetes oldalán: http://dia.jadox.pim.hu/jadox/. Utánközlés a 
költ" szíves engedélyével. A „Szövegek” els" közlés a költ" felajánlásából.



A KIS DONGÓ
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gyermekeknek

Andrea Liebers

A halak királya
Történt egyszer régen, amikor a Buddha 

még nem érte el a megvilágosodást, hogy a Ma-
gasztos egy csodaszép, kristálytiszta tóban élt 
a Himalája lábánál. A halak királyaként a bol-
dog élet egyszer" receptjét tanította az alattva-
lóinak: ne csak magukra gondoljanak, hanem a 
többiekre is, megértve, hogy senki sem lehet bol-
dog a másik nélkül. Ha a halak nem felejtik el, 
hogy minden mindennel összefügg, akkor való-
di boldogság lehet az osztályrészük.

A halak valóban megtanulták ezt: gondos-
kodtak egymásról, odafigyeltek a vízben lebeg! 
növényekre is, és barátságosak voltak az ott él! 
rovarokkal és vízi bogarakkal. Így a kis tavacska 
valóságos paradicsommá vált.

Id!vel azonban a halak mégis elfelejtették, 
honnan is ered valójában a boldogságuk. Termé-
szetesnek tartották ezt a pompás állapotot, és 
egyre gyakrabban feledkeztek meg arról, hogy 
másokra is gondoljanak.

Legel!ször az es!isteneknek felejtették el 
megköszönni, hogy mindig friss csapadékkal 
h"sítik a tavacskájukat. Egy id! után az es!iste-
nek megelégelték a halak hálátlan magatartását.

– Nem látom értelmét, hogy továbbra is 
friss vízzel lássuk el ezt a tavat. A halak már  
egyáltalán nem tudják, hogy a víz t!lünk szár-
mazik.

– Ez már igaz! – vélekedett a többi es!isten. 
– Miért is gondoskodnánk többet err!l a tóról?

Így aztán fogták magukat, és elköltöztek, 
hogy olyan tavakra hullassák frissít! csapadé-
kukat, amelyeknek lakói nem felejtették el ezt 
megköszönni nekik.

Gondolhatjátok, hogy a hálátlan halak ta-

vacskája nem sokáig maradt szép. A vize elkez-
dett büdösödni, a nap pedig egyre jobban kiszá-
rította. Megújító csapadék hiányában egyre job-
ban összehúzódott. A halaknak egyre kevesebb 
helyük maradt, lassan már úszni is alig tudtak.

A halak királya természetesen tudta, mi az 
oka ennek. Mégis várt, hátha a halak maguktól 
rájönnek – hiszen amit a saját értelmünkkel fel-
ismerünk, szilárdabban és biztosabban megma-
rad a fejünkben, mint az, amit valaki mástól ké-
szen hallunk.

– Rosszul vagyunk, felség! – siránkoztak a 
halak. – Segíts rajtunk, mert elpusztulunk!

– Megtanítottam nektek, mit kell tennetek, 
hogy boldogság, jólét és öröm uralkodjék a tó-
ban. Ha rosszul megy a sorotok, biztosan rosz-
szul csináltatok valamit.
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A halak zúgolódtak:
– Mi semmit sem csináltunk rosszul, felség. 

Biztosan nem!
– Akkor miért nem esik az es! már hetek 

óta? – kérdezte a király.
– Óh, igaz! – vélekedett egy fiatal n!stény-

hal. – Már hónapok óta nem köszöntük meg az 
es!isteneknek, hogy felh!ikb!l friss, h"sít! víz-
zel látnak el bennünket!

Csak most eszmélt fel a többi hal is. Meg-
szeppentek:

– Óh, ezt tényleg elfelejtettük!

Most aztán kórusban esedezve hívták az 
es!isteneket, bocsánatot kérve hanyagságukért. 
Az es!istenek érezték, hogy a halak szívb!l meg-
bánták hálátlanságukat. Es!t küldtek a majd-
nem kiszáradt tavacskára; olyan volt, mintha ék-
szerek hullottak volna alá az égb!l.

A halak ett!l fogva jól megtanulták a leckét. 
Soha többé nem felejtettek el köszönetet monda-
ni annak, aki jót tett velük vagy megajándékozta 
!ket.

Fordította: Szakulá Fazakas Hajnalka

álmaitokat, 
vágyódása-

itokat, fájdalmaito-
kat… Mindenkinek van egy csil-

laga, mely emlékezteti !t saját fé-
nyére, arra, hogy belül ! is ugyanolyan fé-

nyesen ragyog, mint a csillaga. Ezért vagyok most itt, 
hogy megmutassam neked a saját fényed. Nézz körül: 
nincs szükséged ránk ahhoz, hogy ragyogj!

A Csillag megérintette az Erd! szívét. Az Erd! 
pedig csodálkozva látta, hogy minden kis szegletéb!l 
fény árad – és abban a pillanatban ! volt a legszebben 
világító erd! az egész mindenségben.

A Csillag elvégezte a dolgát, felemelkedett hát, 
hogy beleolvadjon a Nap fényébe, és esténként to-
vább vigyázza erdeje álmát.

Amikor hullócsillagot látsz, ez azért van, mert 
egy csillag alászáll az égb!l, hogy emlékeztesse lélek-
testvérét arra, ki is ! valójában.

Thériká Pestovics Noémi

 
Csillagmese

Amikor az Erd! egy reggel kinyitotta a szemét, 
nagyon elcsodálkozott. Egyik fájának lombján ugyanis 
ott fénylett egy csillag. Tavának tükréb!l pedig a Hold 
jóságos tükörarca nevetett rá. „Hogyan lehetséges 
ez?” – gondolta magában.

– Nem te vágyakoztál a csillagok után? Nem te 
álmodtál arról, hogy szentjánosbogaraid helyett csilla-
gok fénye világít majd be, hogy úgy érezhesd, te vagy 
a legfontosabb Erd! a világon? – kérdezte egy hang.

– Ki szólt hozzám? – értetlenkedett az Erd!.
– Én, a csillagod. Eljöttem, mert én vállaltam azt a 

feladatot, hogy teljesítsem a kívánságodat.
– Mégis, hogyan lehetséges ez? És honnan tudsz 

te err!l?
– Várj – mondta a Csillag. – Tudom, most azt gon-

dolod, hogy ez nem lehetséges, hiszen, mi hidegen és 
magányosan, elérhetetlen messzeségben ragyogunk 
önmagunkba zárva. Ez azonban nem így van. Ahogy 
te megérzed a legapróbb f"szálad sóhajtását, úgy mi 
is érezzük a legparányibb k! szívdobbanását is. Látjuk 
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„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

HUMOR

Egy mélyen odaadó ifjú leborulva folyamo-
dott a mesterhez, hogy a tanítványok sorába lép-
hessen. A guru a fülébe súgott egy mantrát, és a 
lelkére kötötte, hogy soha senkinek ne adja to-
vább a szent szöveget.

– Mi történne, ha mégis megtenném? – kér-
dezte az ifjú.

– Akinek megtanítod a mantrát, megszaba-
dul a tudatlanság és szenvedés béklyóiból, téged 
azonban kizárunk a tanítványok közösségéb!l 
és kárhozatra jutsz.

E szavakat hallva az ifjú a piactérre rohant, 
és a cs!dület közepén mindenki füle hallatára 
recitálni kezdte a mantrát.

A tanítványok bepanaszolták engedetlen 
társukat, s kérték a mestert, utasítsa ki a kolos-
torból.

# azonban elmosolyodott, és így szólt:
– Guruhoz méltóan cselekedett. Nincs 

szüksége többé a tanításomra.

Egy öregember reggeli meditációját végez-
te a folyónál. Amikor kinyitotta a szemét, egy 
magatehetetlenül hányódó skorpiót pillantott 
meg a vízben. Ahogy az állat közelebb sodródott 
a parthoz, az öreg egy fa vízbe nyúló léggyöke-
reibe kapaszkodva próbálta kimenteni a ful-
dokló él!lényt.

Amikor azonban meg 
akarta fogni, a skorpió 
felé csapott a méregtüs-
kéjével. Az öregember 
önkéntelenül elrántotta 
a kezét, de a hirtelen moz-
dulattól elveszítette az egyen-

1 A történetet írta: Anthony de Mello. Forrás: 
www.spiritual-short-stories.com

súlyát. Végül mégis sikerült megkapaszkodnia 
a gyökerekben, újra a víz fölé hajolt és segíteni 
próbált. Ekkor a skorpió úgy megmarta, hogy 
kiserkent a vére, a keze feldagadt, az arca pedig 
eltorzult a fájdalomtól.

Egy arra járó észrevette, hogy az öregem-
ber a gyökerekbe kapaszkodva viaskodik a skor-
pióval, és rákiáltott:

– Hé, te vén bolond! Elment tán az eszed, 
hogy kockára teszed az életed egy ilyen förtel-
mes, hálátlan teremtmény miatt?

Az öreg felé fordította a fejét, szelíden a sze-
mébe nézett, és azt mondta:

– Barátom, attól, hogy a skorpió természe-
te a marás, nekem még az a természetem, hogy 
mentsem a lényeket.

2 Forrás: www.sinc.sunysb.edu

Az elkárhozott tanítvány1

Az öregember és a skorpió2
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Egyszer egy nagy tiszteletnek örvend! 
bölcs elé járult egy gazdag ember. Áldást kért tö-
retlen jólétben gyarapodó családjára, és megfo-
gadta, hogy a papírra rótt szavakat ereklyeként 
adja majd tovább utódainak.

A bölcs egy árkus papírost vett el!, és ezt 
írta rá: „Az apák meghalnak, a fiúk meghalnak, 
az unokák meghalnak.”

A gazdag embert elragadta az indulat:
– Tréfálsz talán, vagy csúfot "zöl bel!lem? 

Arra kértelek, hogy kívánj jólétet és boldogságot 
a családomnak!

– Nem állt szándékomban tréfálni – felelte 
a bölcs. – Gondold meg inkább, milyen mélysé-
gesen elszomorítana, ha a fiad el!bb távozna az 
él!k sorából, mint te. Ha pedig az unokád halna 
meg hamarabb, mindketten vigasztalhatatlanok 
lennétek. Az élet természetes rendje szerint úgy 
távozik egyik nemzedék a másik után, ahogy fel-
soroltam. Ezt nevezem igazi jólétnek.

Élt egyszer Tokió közelében egy id!s szamu-
ráj, aki zen buddhizmust tanított az ifjaknak. Az 
a hír járta róla, hogy hajlott kora ellenére legy!z-
hetetlen, minden ellenfelét megfutamítja.

Egy nap felkereste !t egy ifjú, aki kérlelhe-
tetlen harcos hírében állt, és a kötekedés volt a 
legf!bb fegyvere. Azt azonban mindig kivárta, 
hogy ellenfele tegye meg az els! mozdulatot. Bá-
mulatos tehetséggel figyelt fel a legapróbb hibá-
ra, majd a maga javára fordítva azt, mindent el-
söpr! ellentámadásba lendült.

A lobbanékony ifjú még sohasem akadt mél-
tó ellenfélre. Amikor tudomására jutott, mekko-
ra tisztelet övezi a szamurájt, elhatározta, hogy 
legy!zi, s ezáltal még nagyobb hírnévre tesz 
szert.

3 Forrás: www.ashidakim.com
4 Forrás: http://paulocoelhoblog.com/category/

stories/

Bár az összes tanítványa ellenezte, az id!s 
mester elfogadta a kihívást. Mindnyájan össze-
gy"ltek a városka f!terén, s kezdetét vette a küz-
delem. Az ifjú harcos köveket dobált az öreg felé, 
az arcába köpött, sértegette, még az !seit is szi-
dalmazta. Noha mindent megtett, hogy kihoz-
za a sodrából, a szamuráj még órákkal kés!bb 
is higgadt maradt. Napszálltakor a fékevesztett 
dühöngést!l kimerült ifjú megszégyenülten tá-
vozott.

A tanítványoknak nagy csalódást okozott, 
hogy mesterük minden sértést és támadást elvi-
selt, és azt kérdezték t!le:

– Hogy t"rhetted ezt a gyalázatot? Miért 
nem rántottál kardot? Vállalnod kellett volna in-
kább, hogy alul maradsz a küzdelemben, mint-
hogy mindenki szeme láttára gyávának bizo-
nyulsz!

– Ha valaki felkeres, hogy megajándékoz-
zon, de te nem fogadod !t, kié marad akkor az 
ajándék? – kérdezte a szamuráj.

– Azé, aki elhozta, hogy átadja – felelte az 
egyik tanítvány.

– Nincs ez másként akkor 
sem, ha valaki irigységgel, ha-
raggal vagy rosszindulattal 
fordul feléd – mondta a mes-
ter. – Ha mindez lepereg ró-
lad, csak magának árt, akit 
elragadnak az indulatai.

A történeteket talál-
ta és angolból fordí-
totta: Nakulamátá 
Szabady Helga

Az igazi jólét3

A köteked! ajándéka4



A Buddhista Misszió 
közösségi programjain
szellemi társakra találhatsz!

Karmajóga
együtt megvalósíthatjuk azt is, amire 
egyedül nem lennénk képesek!

Ünnepek, együttlétek
emelkedett pillanatai

Filmklub
Vetítések, beszélgetések, viták 
– együtt többet látunk!

Találkozó a fedélzeten
lelkesí
szelet fog vitorlánk

Szangha-kirándulás
szabadon a szabadban


