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1969-ben született Ceglé
den. Adebreceni Kossuth
Lajos Tudományegyete
men filozófia-történelem
szakon végzett. Fő érdek
lődési területe a taoizmus
filozófiája, valamint Martin
Buber munkássága. Je
lenleg. szociális munkás
ként dolgozik.

lYang és Vin: a kínai
gondolkodás alapelvei.
Yang: a pozitív, cselek

vő , aktív, férfias erő .

Vin: a negatív (nem
erkölcsi értelemben!),

nem-cselekvő , passzív,
női megfelelője az

el őz őnek. Egységük,
együttműködésük a har

mónia előfeltétele. Ezt
az ideális teljességet

ábrázolja a talji szimbó
lum, amelyben egy kör
halak formájára emlé

keztető fehér és fekete
részre oszlik. Mindkét fél

egy-egy kis kör alakjá
ban magába foglalja a

másik színt. (Ezek a
,halak szemei"] Kifeje

zik, hogya két erő nem
létezhet önmagában.

MAI MEDITÁClÓK

Úton-lét
Úgy érhetjük el az utat, ha járunk rajta. Nem a végére. Nem valami
ért. Nem valahová. Valahová menni annyi , mint az előrejutás eszkö
zeként felhasználni az utat. A célra figyelni: el-tekinteni az út, a já
rás felöl. Nem azt mondom: céltalanul, csak azt : célt feledve járj!
Jámi annyi, mint úton lenni; az út a járás teremtője. Az úton való
haladás nem-cselekvése a járás. Ha a fizikai síkon zajlik: séta, szemlé
lődés. Ellenpárja: valamerre - csak el! - rohanni. A kérd és: az
előrejutás gyorsasága. Ami ebból akarattal körüljárható: a gyorsaság.
Aki rohan, nem jut előre útj án, Egy helyben áll; örökös véget-érésben.
Az út: föld, nem csupán földdarab. Lábak: a szem, az orr, a száj, a
fül, a kéz. A lélek formája e földé - lehet akár. Úton járni: teremte
ni és teremni. A tekintet az, ami összefogja a földet és bejáróját: a
tiszta tekintet lépést tart.

Menni valahová: minden lépéssel elhagyni az utat. A nyugta
lan tekintet valamire irányu l. A célra, am i az úton túl van. A
nem-útra, a nem-járásra. A megállásra. Az állapotra. Az ilyen te
kintet áttekinti az utat. Összefoglal, elemez. Nem világot teremt,
hanem szótárat Ír. Megnevez. A megnevezés minden megisme
rés véges voltába vetett hitet sejtet. A végtelent a végesség háló
jába kényszerítő szemek foglyul ejtik a fehér yang és a fekete yin
halat;' meg állítják tovaúszásukat, vízen-járásukat. A folyó tovább
járja útját ~ új halakat szül . De a hal a hálóban: csak hal; többé
már nem folyó, nem út. A szem: nem hálószem még. A tiszta te
kintet folyton kivetett, majd elbomló hurok. Köt-enged . Köt-en
ged . A háló a szemek sokaságából áll. Jelenvaló viszont: csak
egyetlen szempár. A többi: imaginárius. A múltba tévednek, a jö
vőre merednek. Kivetett köteleikkel nevek rendjébe csomózódnak.

A hálót a megnevezés egymást követő aktusai szövik. A megne
vezés nem a névadás. A megnevezés a létezőnek a nevével való el
takarása. Pontosabban olyan, mint a létező megismerésében a név
leolvasásánál (ráolvasásánál?) megállapodni. Megállapítani a létező

tény-állását. Az ésszel felfoghatatlan titok megmagyarázására tett
görcsös igyekezet. Ezek sora egy látszólagos ok-okozatiság hálójává
szerveződik. A megnevezés a kapkodó tekintet művelete, a megis
merés mielőbbi véget-vetése. Az áttekinthetetlen végig-mérése. A
név a l étez ők végességének mértéke. Tovasiklás a befagyott fo
lyón. A gyors át-tekintés: az áldás megtagadása az úttól. Mi az ál
dás? A rész teljessé tétele. Visszaadni az útnak a vele-járót.

Ahova mégy: ott már véget is értél. Ahol csupán jársz: foly
ton megkezdődsz. Ez a kimeríthetetlen forrás fölfakasztása.
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2Értsd: a fent ábrázolt
ellentétes viszonyulások
nem önmagukban, tisz
tán létező embertípuso-

kat írnak le. Hanem
olyan létezési módokat,
melyek minden ember

ben egymást váltva
nyilvánulnak meg.

***
Ahol az ember éppen áll: a legjobb hely lehet számára. Mert csakis
erről az egyetlen helyről léphet tovább az útján. És a legrosszabb
hely is lehet: ha elmenekül onnan.

***
Mindenkinek saját, csakis számára teremtődő út adatik. És mégis:
ha nyílt a tekintete, úton-járása nem magányban zajlik. Az út: ta
lálkozások sora.

Ellentmondásosnak tűnhet, de amikor az ember tekintete rá
nyílik útjára: mintha ködben sétálna. A köd: a kegyelem fátyla.
Megóvja a vándort attól, hogy tekintetét a távolba meressze.
Másként a tekintet összezavarodna a számos szerteágazó ösvény
látványától. Ide-oda csapongna. Egy olyan végtelen vonzásában,
mely ne~ a megismerő sajátja, s nem is lehet azzá. Ami viszont
jelenvalóvá válhat számára: az előtte újra és újra feltáruló másik.
A kegyelem: hogy alámerítkezhet a vele találkozóba. A számára
megnyílóba. És ő is megnyithatja magát a másiknak, hogy az is
alámerülhessen őbelé. Ez a világ újra eggyé- válásának útja.

A ködfátylat a nyugtalan tekintet sem fúrhatja át. Hanem ke
resztül néz a vele szemközt-állón. Az alámerítkezés türelmet igé
nyel. És a nyugtalankodó embernek erre nincs ideje. Formákat
képzel hát a fátylon túlra. Ahol még valójában a Semmi rejtőzik.

Benépesíti a neki (még) megismerhetetlent. Álmaival, vágyaival,
elvárásaival. jövőjével. amely ilyenformán nem lesz jelenvalóvá.
Máshogyan lesz azzá. De csak akkor, ha nyughatatlan tekintete
egyszer végre megállapodik az éppen neki adódóban. A neki
adatottban. Ott és akkor, amikor a találkozás történik. Egyszer
és soha többé így. Mert mindig csak a jelen az, ami megtörténik.

A tekintetet a félelem teszi nyugtalanná. A félelem az aláme
rítkezés intimitásától. Attól, hogy az ember ilyenkor elveszíti az
életét. Beléveszik a másikba. Paradoxon: ekkor újjá is születik. Ami
visszavonhatatlanul elveszhet: az életképzet. A képzelt élet. A köd
be álmodott képek. Aki félti életképzetét, annak folyton loholnia
kell. Elkapkodnia tekintetét a vele találkozóról. Nehogy belémerül
jön a másikba. Fő a távolságtartás. Állandónak maradni: biztonsá
gos. Úgy maradhat állandóan ugyanaz, ha ide-oda rohangászik.
Belemenekszik az önmagának hitt életképzet bámulásába. Aki vi
szont nem ismeri meg a másikat: nem ismeri meg önmagát sem.
Aki lohol, az a széles útra fog tévedni. Ami bárkié: így senkié.

A végtelen nem a ködfátylon túl vár ránk. Hanem a találko
zásban felfakadó kimeríthetetlen forrásban. Itt tárul fel a megis
merő szabadsága.

***
Az ember egyszerre valós és valótlan. A világ egyszerre valós és
valóflan.?
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