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SÁRI LÁSZLÓ

„A	bűn	s	a	szégyen	itt	maradt”
És	hol	van	az	öröm?

Aki képes rá, hogy megelégedjen 
a számára kiszabott idővel, 

és alkalmazkodjon a dolgok folyásához,
annak öröm és szenvedés mit sem árthat.

Csuang	Csou

Mi is az öröm?
Amikor	 magyarul	 hangzik	 el	 a	 kérdés,	 azonnal	 jön	 rá	 a	 válasz	 anyanyelvünk	

irodalmából:	„	…az öröm? / Az óceán kis gyöngye. Talán, / Mire felhozom, össze 
is töröm.”	Bármilyen	meglepő,	a	mi	nyughatatlan,	 szenvedélyes	Petőfink	válasza	
majdnem	megegyezik	a	régi	Ázsia	költő-filozófusainak	válaszával.	Ha	türelmesen	
folytatta	volna	a	költeményt	(A bánat? Egy nagy óceán), ha	hosszabb	töprengésbe	
fog	az	öröm	(nem	is	olyan	egyszerű)	kérdéseiről,	 talán	pontosan	odajut,	ahová	az	
ókori	kínai	filozófia	nagyjai,	akik	illékony,	nem	is	igazán	valóságos	tüneménynek	
tekintették,	hanem	sokkal	inkább	illúziónak.	Még	szigorúbban	fogalmazva:	a	bánat,	
a	szenvedés,	a	bűn	és	a	szégyen	örök	párjának,	velejárójának	látták,	a	bajok	vesze-
delmes	forrásának.	
Ez	persze	egyáltalán	nem	jelenti	azt,	hogy	a	régi	Ázsia	lakói	az	örömök	kárhoztatói-

ként	száműzték	volna	az	életükből;	egyetlen	vallás	sem	„fajult”	odáig,	hogy	ellensége-
sen	őrködjön	világi	hívei	magánéletén,	sőt,	a	legtöbb	helyen	és	korban	még	a	szerzetesi	
szabályzat	megszegését	sem	büntették	fenyítéssel	az	előírások	vagy	a	hitbuzgó	vallási	
elöljárók.	Mindenkinek	a	maga	baja,	ha	nem	a	képességeinek	és	a	körülményeinek	meg-
felelően	alakítja	az	életét;	ha	hebehurgyán	szem	elől	téveszti	vagy	áthágja	az	életvezetés	
józan	szabályait.	Többségében	így	látták	az	örömökből	való	részesedés	erkölcsi	és	gya-
korlati	kérdéseit	az	ázsiaiak.	
Ám	bármennyire	ésszerű	és	használható	is	ez	a	vélekedés,	ezzel	az	öröm	miben-

létének	kérdését	még	nem	válaszoltuk	meg.	Az	ázsiaiak	 is	 legfeljebb	egy	ügyes	
zen	 (csan)	 válasznak	 tekinthetik	 („ha	 az	 eszetek	helyén	van,	 azt	 csináltok,	 amit	
akartok”),	 amivel	 a	 kínai	 buddhisták	 bizonyára	 beérik,	 de	 a	 filozófusok	 aligha.	
Tűnődtek,	vizsgálódtak	hát	tovább,	mígnem	rájöttek,	hogy	ez	az	első	pillantásra	
bensőséges	magánügynek	tűnő	kérdés	egyáltalán	nem	magánügy.	Nem	felületes,	
hétköznapi	felvetés,	hanem	a	bölcselet	egyik	alapkérdése.	A	tartós	öröm,	azaz	a	
boldogság	ugyanis	nem	kisebb	dolog,	mint	az	emberélet	legmagasabb	célja,	álla-
pota	az	érzelmi	beteljesülés	felső	foka.	Az	ember	nembeli	lényegének	megmutat-
kozásai,	a	szellemi	teremtés	eredményei	is	ugyanezt	a	fokozatot	érhetik	el,	ugyan-
ezt	az	állapotot	valósítják	meg.
A	kínai	írástudók	–	az	indiai	gondolkodók	mellett	a	régi	Ázsia	legkorábbi	és	leg-

gyakorlatiasabb	bölcselői	–	érdemesnek	találták	hát	a	lehető	legalaposabban,	leg-
körültekintőbben	foglalkozni	a	boldogság	állapotának	és	körülményeinek	megha-
tározásával,	elérésének,	megközelítésének	minden	lehetséges	módjával.	Annál	is	
inkább,	mert	feltűnt	nekik,	hogy	a	környezetükben	mindenütt	ezek	a	kérdések	fog-
lalkoztatják	az	embereket,	társadalmi	helyzetüktől	függően	a	maguk	módján	mind-
annyian	a	boldogság	eszményének	elméleti	és	gyakorlati	részleteivel	vannak	elfog-
lalva.	Már	a	kultúrák	írásbeliségének	megjelenése	előtt	is	ez	volt	az	emberi	elme	
legizgatóbb	kérdése,	ez	volt	a	közösségi	és	a	magánélet	leghatékonyabb	inspiráci-
ója,	a	népek	történelmének	legerőteljesebb	mozgatója.	Az	öntudat	és	a	költői	látás-
mód	kialakulásának	már	 legelső	pillanataiban	utópiákkal,	boldogságországokkal	
telt	meg	az	egész	emberi	képzeletvilág.	Ezt	látjuk	mindenütt,	a	legkisebb	közös-
ségek	meséitől	a	legnagyobbak	mítoszaiig.	Hol	van	Boldogságország,	és	hogyan	
élnek	a	lakói?	Mi	a	titkuk,	és	hogyan	lehet	a	boldogság	birodalmát	megvalósítani	
vagy	meghódítani?	Ezek	voltak	mindenkor	az	emberi	természetből	fakadó	legége-
tőbb,	 leggyakrabban	 föltett	 kérdések,	 ezek	 fejezik	 ki	 legjellemzőbben	 az	 ember	
céljait	és	igyekezetét	Ázsiában	is.
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Az Örömök kertje csak ígéret?
Hogy	a	legtöbb	nép	örömteli	életre	vágyik,	és	amíg	nem	alkotta	meg	magának	meg-

nyugtatóan	 földi	boldogságországa	 tervét,	 addig	a	képzeletbelit,	 az	 álombelit	 építgeti	
helyette,	azt	az	emberi	 időszámításnak	erről	a	pontjáról,	ahonnan	mi	 látjuk	a	világot,	
már	teljesen	természetesnek	találjuk.	Annyira	megszokott	képe	ez	az	emberi	igyekezet-
nek,	hogy	fel	sem	tűnik,	pontosan	ezt	tesszük	ma	is:	véres	veszekedéseink	(háborúink)	
szüneteiben	még	mindig	kitartóan	tákolgatjuk	a	földi	boldogságulás	tervét,	és	miközben	
különféle	naív	változatait	próbálgatjuk	a	gyakorlatban,	szépeket	álmodunk	a	képzeletbe-
liről,	a	tökéletes	jövőről.	Ezt	az	időtöltést	nevezzük	Nyugaton	egyfelől	történelemnek,	
másfelől	történelemfilozófiának.	
Tegyük	fel,	hogy	most	az	írott	 történelem	kezdetén	járunk,	valamikor	az	ókor	első	

felében.	A	térképről	még	hiányzik	a	művelt	Nyugat,	de	a	minket	leginkább	érdeklő	kul-
túrák	közül	már	aktívan	ott	van	a	görög	meg	a	perzsa,	tőlük	távolabb	Keletre	az	indiai	és	
a	kínai.	Egymástól	eléggé	különböző	módon	ácsolgatják	kisebb-nagyobb	földi	birodal-
maikat,	és	nem	is	egészen	sikertelenül.	Azok	közé	tartoznak,	akikről	azt	mondjuk,	hogy	
ún.	magaskultúrát	hoztak	létre.	Hogy’	értsük	ezt	pontosan?	Magaskultúra,	azaz	majdnem	
boldogságország?	Mennyire	magas?	Milyen	magasnak	kell	lennie	a	kultúrának	a	bol-
dogsághoz,	az	örömteli	élet	megvalósításához?	Ha	tudnák	ezek	a	népek,	hogy	mekkora	
szellemi	erőfeszítésre	lenne	szükségük	az	„örömtelihez”,	a	boldogító	együttéléshez,	egé-
szen	biztos,	hogy	a	cél	érdekében	emberfeletti	teljesítmény	is	kitellene	tőlük.	De	nem	
tudják.	Nem	tudja	közülük	senki.	
Ezért	aztán	azok,	akik	csalódtak	az	ember	földi	lehetőségeiben,	legavatottabb	papjaik	

segítségével	most	a	„túlsó”,	a	„másik”	világ	felé	fordítják	tekintetüket,	és	annak	fürké-
széséhez	látnak,	igen	gondosan.	Létezik-e	ott	boldogságország,	valami	olyanféle,	amit	itt 
sehogyan	sem	sikerült	megvalósítaniuk?	Ők	tehát	a	csalódottak,	az	örömteli,	boldog	jövő	
reményét	ideát	már	föladó,	türelmetlen	földlakók,	akik	nem	éreznek	magukban	elég	erőt	
az	anyagi	világ	lakhatóbbá	formálásához.	De	már	nem	is	érzik	jól	magukat	az	anyagiban,	
menekülnek	innen,	az	a	szándékuk,	hogy	minél	inkább	szellemiként	(„isteniként”)	va-
lósítsák	meg	otthonukat	valahol	odaát.	Át	akarnak	lépni	egy	másik,	egy	kevésbé	ismert	
valóságba,	amit	metafizikainak	neveznek.	Ha	van	ilyen	ország	(hiszen	annyian	állítják!),	
akkor	sokkal	ésszerűbb	lesz	azt	fölkutatni,	kikémlelni.	Talán	oda	is	lehetne	költözni...	
Gyerünk,	siessünk	oda	máris!	De	hol	is	van	ez	az	ország?	
„A	hegyek	urának,	a	Mérunak	lankáján	levő	szent	hon	a	hegy	északi	lejtőjén,	a	Tej-ten-

ger	partján	áll”	–	állítják	az	indiai	Mahábhárata	eposz	(végleges	formája	az	i.	e.	első	évez-
red	második	feléből	származik)	összeállítói.	A	boldogok	országa	„a	Méru-hegytől	északra	
harminckétezer	jódzsana	távolságra	található,	így	mondják	a	brahmanok.	Ott	élnek	a	jó	
illatúak…,	fehér	férfiak,	akiktől	távol	áll	mindenféle	gonosz…,	közömbösek	a	becsületes	
és	a	becstelen	iránt,	isteni	külleműek.	Lényüket	életerő	táplálja,	csontjaik	kemények,	akár	
a	gyémánt…,	s	a	világmindenséget	betöltő	törvénynek	örömmel	szolgálnak.”	
Az	óind	papok,	eposzéneklő	bárdok,	akik	az	óind	irodalom	legbecsültebb	szövegei	

közé	 tartozó	brahmanákat	és	puránákat	 is	megalkották,	 számos	 történetet	 ismertek	a	
Mérún	túli	tájakról,	és	lakóikról,	akik	egy	ottani	országban	„kanállal	eszik	a	boldogsá-
got”.	Meséik	teljesen	megegyeznek	abban,	hogy	az	örök	boldogság	országában,	noha	
északi	ország,	ismeretlen	a	fagy,	és	persze	teljesen	ismeretlen	a	forróság.	A	ligetekkel	
és	erdőkkel	borított	 föld	bőséges	 termést	ad,	mindenütt	antilopcsordák	és	madárrajok	
járnak,	s	gyönyörűséges	virágoktól	illatozik	minden.	Ott	nem	él	kegyetlen	ember,	sem	
érzéketlen,	törvénysértő.	Ott	nincsenek	csaták,	nincs	háború.	Abban	az	országban	az	em-
berek	egyenlően	élvezik	az	élet	javait.	Csodaszép	égi	lányok	szórakoztatják	őket	tánccal	
és	dallal,	„ujjongó	lények	örömteli	hangja	hallatszik”	mindenfelől.	Az	itt	élők	természete	
az	igazságosság,	és	„az	erény	valamennyi	jegye	tündöklik	rajtuk,	s	ragyognak,	akár	a	
hold”.	„Behatolnak	az	ezersugarú	örök	istenségbe,	s	életerejüket	akkor	is	képesek	meg-
őrizni,	ha	nem	fogyasztanak	élelmet.”	Valamint	tízszer	száz	évig	élnek,	mert	ebben	az	
országban	ennyi	az	istenek	szolgálatára	rendelt	idő.	
A	Mahábháratának	a	világ	meghódítását	elbeszélő	fejezete	tudósít	az	eposz	főhősei-

nek,	Pándu	király	öt	fiának	a	különböző	országok	felett	aratott	győzelmeiről.	Észak	felé	
a	fivérek	közül	a	legkiválóbb	harcos,	Ardzsuna	indult	megküzdeni	az	ott	elterülő	orszá-
gokért.	Átjutva	a	Himaláján,	egymás	után	győzte	le	az	északi	népeket,	mesebeli	törzseket	
és	fantasztikus,	vérszomjas	lények	birodalmát.	Ám	végül,	amikor	a	boldog	északi	nép	
országának	közelébe	ért,	„hatalmas	termetű	őrök	jöttek	vele	szembe,	nagybátorságúak	
és	erősek…,	és	e	szavakkal	szóltak	hozzá:	»Ó,	Ardzsuna!	Fordulj	vissza	innen…	Annak	
az	embernek,	aki	ebbe	az	országba	belép,	feltétlenül	pusztulás	lesz	a	sorsa…	itt	csatázni	
nem	lehet.	De	ha	belépsz	is,	semmit	sem	látsz,	minthogy	emberi	szemmel	itt	semmi	sem	
látható«.	Ekkor	így	szólt	a	hatalmas	harcos:	»Nem	lépek	országotokba,	ha	ez	halandó	
számára	tilos.«	És	visszatért	Indiába.”	
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A	titokzatos,	boldog	északi	országról	szóló	hagyományt	a	Mahábháratánál	valamivel	
későbbi	másik	híres	indiai	hőseposz,	a	Ramájana	is	megörökíti.	Amikor	Ráma	királyfi,	
az	eposz	főhőse,	keserves	fáradozások	árán	sem	volt	képes	a	démonkirály	által	elrabolt	
feleségét,	Szítát	megtalálni,	szövetségeséhez,	Szugrivához	fordult	segítségért.	Szugriva	
majomsereget	küldött	a	világ	minden	országába	Szítá	keresésére,	és	az	északra	küldött	
hadvezért	figyelmeztette	az	ott	várható	nehézségekre,	amelyekkel	meg	kell	majd	küzde-
nie.	Elmondta	neki,	hogy	a	Himalája	elérése	és	átlépése	után	továbbra	is	észak	felé	kell	
haladnia,	majd	túl	kell	jutnia	egy	hatalmas	pusztaságon,	miután	ismét	óriás	hegylánco-
kon	kell	kínkeservesen	átkelnie.
Szugriva	szavai	szerint	ezektől	a	tájaktól	még	északabbra	terül	el	a	köd	és	félelem-

keltő	sötétség	országa,	ahol	halál	vár	mindenkire,	aki	a	közelébe	merészkedik.	Ám	tá-
volabb,	mesélte	hadvezérének	Szugriva,	már	a	fény	boldog	hona	található,	ahol	égi	tün-
dérleányok	és	szent	bölcsek	élnek.	Ott	mindenfelé	gyümölcs	terem,	aranyvirágok	nőnek,	
aranymederben	folynak	a	folyók,	ott	van	az	örök	óceán,	és	ott	van	az	Arany-hegység,	
amelynek	csúcsai	az	eget	érik.	
Így	képzeli	el	tehát	az	indiai	hagyomány	a	boldogok	országát	északon.	Az	óiráni	iro-

dalom	legrégibb	emléke,	az	Aveszta	egyik	könyve	(az	i.	e.	első	évezredből),	melynek	leg-
korábbi	részei	Zarathusztrától	származnak,	kísérteties	hasonlósággal	írja	le	a	boldogság	
hazáját.	Az	Aveszta	szerint	az	emberi	történelem	hajnalán,	az	aranykorban,	a	föld	egész	
népessége	nemes	és	igazságos	uralkodók	hatalma	alatt	élt,	közülük	való	volt	a	fénylő	
Jima	is,	a	naphős	fia.	Amikor	Jima	egy	alkalommal	áldozatot	mutatott	be	a	Hará-hegy	
(az	ind	Méru	megfelelője)	legmagasabb	csúcsán,	az	istenektől	nemcsak	minden	ország,	
ember	és	démon	feletti	hatalmat	kért	magának,	hanem	mindenki	számára	boldog	életet	
is.	Azt	kérte,	hogy	országában	se	fagyos,	se	tikkasztó	szél	ne	fújjon,	se	éhség,	se	szom-
júság	ne	legyen,	ne	pusztuljanak	el	se	a	növények,	se	az	emberek,	ne	létezzék	öregség,	
hogy	„apa	és	fiú	egyaránt	mindig	tizenöt	évesnek	látsszék”,	valamint	hogy	ne	legyen	
„démonok	szította	irigység”	sem.	
A	fénylő	Jima,	miután	ezer	esztendeig	tartó	uralkodása	végén	halálához	készülődött,	

a	teremtő	isten,	Ahura Mazdá	parancsára	és	segítségével	gyönyörű	lakhelyet	létesített,	
amelyet	elkerített	a	világtól.	Ez	a	lakhely	a	magas	Harától	nem	messzire,	északi	irányban	
terült el, a Vourukasa-tenger	(a	Tej-tenger	megfelelője)	partjainál.	Ott	azóta	is	csodálatos	
életet	élnek	az	emberek,	„sok	kutya,	madár	és	gyönyörűen	lángoló	tűz”	teszi	barátságos-
sá	az	országot,	kristálytiszta	vizek	folynak,	és	aranyos	rétek	terülnek	el	mindenfelé.	Ott	
vannak	„a	legjobb	és	legszebb	férfiak	és	nők…,	a	legnagyobb	és	legszebb	állatok…,	a	
legmagasabb	és	legfinomabb	illatú	növények”.	A	boldog	vidék	lakóinak	életét	nem	kese-
rítik	testi	hibák,	nem	kínozza	őket	a	lepra,	az	őrület,	és	semmiféle	más	betegség,	amit	a	
gonosz	istenek	fejedelme	küld	az	emberekre.	Mindezeken	felül	pedig	az	ország	lakóinak	
különlegesen	hosszú	életet	szánnak	az	istenek.	Ezért	van	az,	hogy	„a	leggyönyörűsége-
sebb	életet	élik	ezek	az	emberek”.	Így	fejeződik	be	az	óiráni	Aveszta	egyik	könyvének	
elbeszélése	a	boldog	országról.	
Az	örömteli	élet	ind	és	iráni	részletezése	után	az	ókori	görög	történetírók	feljegyzé-

seit	is	érdemes	átbogarásznunk,	vajon	mit	gondolnak	vagy	mit	vélnek	tudni	ők	„saját	
boldogságországukról”?	A	görög	örömök	párhuzamosságait	vagy	akár	azonosságait	a	
korábbiakban	sorolt	ázsiai	elképzelésekkel	nem	különösebben	nehéz	megértenünk,	ám	
hogy	a	távol-keleti	elgondolásokhoz	hasonlóan	miért	helyezték	a	görögök	is	a	boldogok	
országát	a	messzi,	északi	tájakra,	azt	bizony	egyáltalán	nem	tudnám	megmondani.	Az	
antik	források	a	boldogokat	a	hüperboreuszok	népének	nevezik,	akik	„az	Északi	Szél	
(Boreusz)	 túlsó	oldalán,	az	óceán	felé	forduló	parton”	élnek.	Ide	képzeli	 tehát,	erre	a	
nehezen	azonosítható	területre	a	mitikus	országot	az	időszámításunk	előtti	5.	században	
élt	Damasztész	és	Hérodotosz,	majd	az	időszámításunk	szerinti	79.	esztendőben,	a	Ve-
zúv	kitörésekor	elhunyt	idősebb	Plinius,	de	előttük	már	több	más,	kevésbé	ismert	antik	
szerző	is.	
Bár	északon	terül	el,	de	ezen	a	tájon	sem	hoznak	se	fagyot,	se	forróságot	a	szelek,	bő	

terméssel	szolgál	a	föld,	az	ország	lakói	nem	ismerik	a	viszálykodást,	a	szükséget	és	a	
bánatot.	Csak	gyümölcsökkel	és	élvezetekkel	táplálkoznak,	s	ők	is	éppen	ezer	esztendeig	
élnek.	Feltűnik	e	boldog	ország	a	görög	szerzők	több	művében	is,	legtömörebben	talán	
Pindarosz	(i.	e.	6–5.	sz.)	egyik	(utóbb	kiegészített)	töredéke	írja	le	lakóinak	életét.
„Vég	nélküli	ünnepek	zajlanak	ottan,	himnuszok	zengenek:	örül	szíve	Apollónnak,	

és	nevet	ő…	A	múzsák	tisztelete	sem	idegen	a	hüperboreuszoktól,	mindenünnen	fiatal	
lányok	gyűlnek	a	karba	a	furulya	édes	szavára,	s	aranyos	babértól	övezetten	adják	át	
magukat	az	ünnep	örömeinek.	E	szent	nép	nem	ismer	betegséget,	sem	az	életkor	gyenge-
ségét.	Távol	élnek	a	nyűgös	munkától	és	a	csatáktól.”	Szép	és	csábító	világ	ez	is,	láttuk,	
másutt	sem	álmodik	szebbet	a	képzelet.	Ám	eljutni	ide	a	görögök	szerint	is	küzdelmes	és	
veszedelmes	vállalkozás.
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„Ha	átléptél	a	két	földrészt	határoló
vizen	s	a	tűzszemű	Kelet	felé	haladsz,
átkelsz	a	tenger	habjain	s	megérkezel
a	Gorgók	sík	földjére	Kiszthéné	alatt,
ahol	tanyázik	Phorküsz	hosszú	életű
három	leánya,	egyfogú,	közös	szemű
hattyúleányok,	ott	a	nap	se	süt	soha,
s	az	éjszakát	be	nem	ragyogja	holdsugár.
Nem	messze	három	szárnyas	nővérük	lakik,
hajukba	kígyókat	fonó	Gorgók,	eláll
a	szívverés	az	emberben,	ha	rájuk	néz.
Vigyázz	tehát	magadra,	óva	intelek,
s	figyelmeztetlek	egy	más	borzalomra	is.
A	megnyult	orrú	griffeket	kerüld	ki,	Zeusz
dühös	kutyáit	és	az	egyszemű	lovas
arimaszposzok	hadát;	az	alvilági	rév	
mellett,	aranypatak	körül	tanyáznak	ők.
Közel	ne	menj!...”

Ezekkel	a	szavakkal	figyelmezteti	a	hüperboreuszok	boldog	országa	felé	vezető	úton	
leselkedő	 veszélyekre	Aiszkhülosz	 leláncolt	 Prométheusza	 Zeusz	 szerencsétlen	 sorsú	
kedvesét,	a	Kaukázus	vidékén	bolyongó	Iót.	(Az	idézett szöveg Trencsényi-Waldapfel 
Imre fordítása.)
Az	említett	híres	és	jeles	szerzőkön	kívül	élt azonban	görög	földön	(az	i.	e.	8.	vagy	6.	

században)	egy	igen	különös	író	is,	Ariszteász,	aki	állítólag	járt	is	a	boldog	hüperboreuszok	
országában.	Ariszteász	beutazta	a	Fekete-tenger	északi	tájait,	otthonos	a	szkíthák	és	a	tő-
lük	keletre	élő	népek	országaiban,	s	bár	műve,	amelyben	utazásairól	beszámol,	elveszett,	
a	görög	hagyomány	fenntartja	utazásai	hitelességét,	s	azt	az	állítást	is	elfogadja,	hogy	
Ariszteász	a	hüperboreuszokhoz	is	eljutott.	Az	elveszett	(Arimaszpeia	című)	művét	szá-
mos	görög	szerzőtárs	idézte	a	későbbiekben,	így	bőséggel	maradtak	fenn	belőle	részle-
tek,	olyanok	is,	amelyek	Ariszteász	utazási	módjáról	számolnak	be.	
A	korában	igen	népszerű	eposzköltő	a	Márvány-tenger	egyik	szigetén	lévő	görög	ko-

lónia,	Prokonnészosz	(ma	Törökország)	előkelő	származású	polgára	volt,	akit	már	ott,	
a	szigeten	beavattak	Apollón	titkos	kultuszába.	Ehhez	a	kultuszhoz	tartozott	az	egész	
hellén	világban	különös	tiszteletben	részesített	Delphoiban	működő	Apollón-szentély	és	
jósda,	valamint	a	hüperboreuszokról	szóló	legenda	is.	Nyilvánvaló,	hogy	itt,	az	Apollónt,	
az	égi	fény	istenét	tisztelő	közösségben	született	meg	benne	az	elhatározás,	hogy	felderíti	
e	rejtelmes	nép	hazáját	a	messzi	északon.	Hérodotosz	meséli	Ariszteászról,	hogy	először	
Szkíthiába	indult,	majd	egészen	távoli	keleti	tájakig	jutott.	Hogy	hogyan,	arról	is	Héro-
dotosz	számol	be.	
Az	Ariszteászról	keringő	sok	furcsa	és	csodálatos	történet	közül	Hérodotosz	többet	is	

feljegyzett.	Az	egyik	azt	mondja	el,	hogy	mi	történt	vele,	amikor	egy	alkalommal	betért	
egy	posztóványoló	mester	műhelyébe.	Alighogy	megérkezett,	váratlanul	összeroskadt,	
és	a	mester	legnagyobb	rémületére	elterült	holtan.	Az	élettelen	testet	látván,	a	ványoló	
mester	sietve	értesítette	Ariszteász	rokonait,	ám	amikor	azok	odaérkeztek,	„nem	talál-
ták	őt	sem	elevenen,	sem	holtan”.	Hérodotosz	megjegyzi	még,	hogy	egy	másik	város,	
Küszikosz	egyik	szavahihető	polgára	később	azt	állította,	hogy	ugyanabban	az	időben,	
amikor	Ariszteász	a	ványolóműhelyben	feküdt	holtan,	ő	Küszikoszban	találkozott	és	be-
szélgetett	vele.	
Ariszteászról	Plinius	is	közölt	néhány	hasonló	történetet,	a	türoszi	Maximus	(i.	sz.	2.	

század)	azonban	már	utazásának	módját	 is	magyarázza,	korábbi	feljegyzésekre	hivat-
kozva.	„Ő	maga	mesélte	–	írja	türoszi	Maximus	–,	hogy	amikor	a	lelke	elhagyta	a	testét,	
és	a	levegőben	szállt,	görög	és	idegen	tájak,	szigetek,	folyók	felett	repült	át.	Utazásának	
végcélja	a	hüperboreuszok	országának	meglátogatása	volt,	ily	módon	tehát	gazdag	is-
mereteket	szerzett	mindenféle	szokásokról,	másféle	vidékekről	és	éghajlatokról,	tengeri	
öblökről	és	folyók	áradásáról.”	Miközben	repült,	„teste	az	élet	alig	érzékelhető	jeleivel	
feküdt,	olyan	állapotban,	amely	nagyon	közel	van	a	halálhoz.	Ugyanakkor	lelke,	elhagy-
va	a	testet,	az	égben	barangolt,	mint	a	madár,	felülről	véve	szemügyre	mindent…	Azután	
a	lélek,	visszatérvén,	életre	keltette	a	testet,	s	az	különböző	olyan	dolgokat	beszélt	el,	
amelyeket	a	lélek	látott	és	hallott.”
Ezeket	az	Ariszteászról	szóló	történeteket	azután	a	misztikus	püthagoreusok	(i.	e.	6.	

század)	beépítették	a	lélek	utazásairól	alkotott	elképzeléseikbe.	Ariszteász	lelkének	ván-
dorlásai,	az	Apollón-kultusz	és	a	püthagoreusok	misztikus	gyakorlatai	azonban	 lehet-
séges,	hogy	mind	a	szkíthák	északi	és	keleti	szomszédaitól	(köztük	finnugor	népektől)	
származó,	a	görög	vallásgyakorlatba	is	itt-ott	beépült	sámánisztikus	elemek.	Éppen	úgy,	
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ahogy	például	a	legtöbb	belső-ázsiai	nép	buddhizmusában	is	meghatározóan	vannak	je-
len	a	buddhizmust	megelőző	 sámánisztikus	népvallások	 jellemzői.	És	ha	eddig	nem,	
hát	itt,	az	Ázsia	legrejtettebb	tájait	(Belső-Ázsia	vidékeit)	valóságosan	és	képzeletben	is	
bejáró	görög	Ariszteász	történeteivel	lesz	világossá,	sőt	nyilvánvalóvá	előttünk,	hogy	mit	
értenek	az	ázsiai	vallások	szent	könyveinek	tudós	szerzői	és	papjai	azon	a	kijelentésen,	
amellyel	az	idézett	leírásokban	is	nemegyszer	találkozunk,	nevezetesen	azon	a	megjegy-
zésen,	hogy	a	boldogságországok	a	távoli	hegyek	mögött	léteznek	ugyan,	de	„nem	a	szó	
hétköznapi	értelmében”.	Az	elbeszélt	történetek	ismeretében	(némi	túlzással)	akár	azt	is	
mondhatjuk,	hogy	ez	már	világos	beszéd,	ami	úgy	fordítható	le,	hogy	a boldogság biro-
dalmai nem is egészen valóságosak, de nem is egészen képzeletbeliek. 
Úgy	 látszik,	minden	 „boldog	ország”	 ilyen.	Nagyon	kevesek	 számára	 elérhető,	 és	

azoknak	sem	mindennapi	erőfeszítés	árán.	Csak	az	juthat	oda,	aki hatalommal	bír	érzései	
és	elméje	felett.	Ha	azonban	az	utazó	ilyen	ember,	és	rátalál	erre	a	kultikus	ihletettséggel	
járható	útra,	akkor	megnyílnak	előtte	boldogságország	kapui,	megtörténhet	a	boldogu-
lás.	Sugalmazzák	az	emberi	szellem	legkorábbi	múltját	és	vágyait	feltáró	mitológiák,	és	
így	képzelik	a	legkülönbözőbb	hitű	misztikus	vallásgyakorlók.	De	ezt	reméli	az	átlagos	
földönjáró,	a	józanul	törekvő	ember	is,	a	földgolyó	mindkét	felén.	

 
A boldog ember önfeledt?
Ázsiában	úgy	tartják,	hogy	aki	nem	fékezi	örömét,	az	nem	szilárd	jellem.	Aki	kinyil-

vánított	boldogságáért,	vagyis	„fékezhetetlenségéért”	talán	a	legtöbb	bírálatot	kapta	kor-
társaitól,	az	valószínűleg	a	11.	századi	kínai	neokonfuciánus	költő	és	filozófus,	Sao Jung. 
Igencsak	víg	kedvű	ember	volt,	a	házát	Boldog	Fészeknek	nevezte,	saját	magát	pedig	
a	Boldogság	Mesterének.	Nem	jellemezte	visszafogottság,	szemérmesség	a	költészetét	
sem,	olykor	bizony	valóban	önfeledten	tudott	ujjongani.	Ezért	a	verséért	is	komoly	szem-
rehányásokat	kapott,	nekünk	viszont	nagyon	is	jól	jön	örömeinek	hosszú	sorolása,	mert	
pontosan	megtudjuk	belőle,	mi	mindent	tekint	örömtelinek	az	ember	életében	ez	a	régi,	
tipikusan	kínai	szemlélet.	

A	Boldogság	Mesterének	nevét	senki	sem	ismeri.
Harminc	esztendeig	a	Luo-folyó	volt	lakhelye.
Érzései	csak	a	szélhez	és	a	Holdhoz	foghatók,
Folyton	folyókon,	tavakon	kóborolt	szelleme.
Alacsony	hivatal,	magas	rang,
Szegény	és	gazdag	–	különbséget	ő	nem	tesz.
Nem	mozdul	a	dolgokkal,	s	nem	várja	jöttüket.
Nem	ismer	korlátot	és	tilalmat.
Szegénységben	él,	de	nem	búsong.
Az	italt	szereti,	de	kerüli	a	mámort.
Lelkében	a	kikelet	zsongása	gyűlik.
Kis	tavacskáján	verseket	olvas.
Kis	ablaka	alatt	aludni	tér.
Kis	kocsiján	ülve,	szelleme	távol	jár.
Nagy	ecsetjével	a	kezében,	akarata	szabadon	csapong.
Néha	széles	karimájú	kalapot	húz.
Néha	ujjatlan	ruhát	visel.
Néha	az	erdőben	üldögél.
Néha	a	folyóparton	sétál.
Örül,	ha	jó	emberrel	találkozik.
Örül,	ha	erényes	tettekről	hall.
Örül,	ha	szép	szavakat	mondhat.
Örül,	ha	jó	szándéka	célt	ér.
Nem hízeleg a csan	mestereinek.
Nem	dicséri	az	okkult	(taoista)	tanokkal	foglalkozókat.
Házát	sem	hagyja	el	soha.
Mégis,	egy	ő	Éggel	és	Földdel.
Jöhet	ellene	bármily	nagy	sereg,	le	nem	győzheti.
Busás	javak	őt	meg	nem	ingatják.
Boldog	ember	ő,	immár	hatvan	és	öt	esztendeje.

Ilyenek	hát	egy	megrögzött	konfuciánus	örömei…	Igazán	visszafoghatná	magát,	nem	
lesz	ennek	jó	vége…	Innen,	a	világ	nyugati	feléről	azt	mondanánk	erre	az	életre,	hogy	
bizonyára	valamiféle	erénycsősz	vagy	csalódott,	savanyú	aszkéta	éli,	nem	pedig	a	mér-
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téktelen	hedonista,	aki	még	dicsekszik	is	számos	örömével.	Ezzel	szemben	az	az	igazság,	
hogy	a	régi	Kína	többezer	éves	történetében	egyáltalán	nem	találunk	az	indiai	aszkétiz-
mus	eszméjéhez	még	csak	hasonlót	sem.	Amikor	a	kínaiak	szemléleti	vagy	konkrét	élet-
vezetési	szélsőségekkel	próbálkoztak,	hát	éppen	az	ellenkező	irányba	fordultak,	ezerszer	
jobban	érdekelték	őket	a	szabadság	kérdései,	sőt,	a	korlátlanul	szabados	élet	és	az	éssze-
rűség	egyeztetésének	a	lehetőségeit	is	többször	és	alaposan	megvizsgálták.	Persze,	a	régi	
ázsiai	gondolkodásban	a	szabadosság és	az	ésszerűség	megítélése	is	más	megfontolások	
és	más	szempontok	szerint	történt,	mint	Nyugaton.
Taoista	körökben	már	az	i.	e.	5–4.	században	olyan	merész	elképzelések	születtek	az	

emberi	szabadság	megvalósításának	különféle	módozatairól	és	e	szabadság	mértékéről,	
hogy	a	felvilágosult	német	idealisták	Herdertől	Hegelig	kisdiáknak	érezhették	volna	
magukat,	ha	ellátogatnak	a	társaságukba.	És	ha	mint	ilyenek,	ügyesen	és	szorgalmasan	
jegyzetelnek,	vagy	házi	feladatként	legalább	beleolvasnak	a	kínai	filozófusok	és	törté-
netírók	munkáiba,	hát,	híres	műveikben	bizonyára	nem	írnak	össze	annyi	sületlenséget	
Kínáról	és	egész	Ázsiáról,	mint	amennyit	szégyenszemre	összeírtak.	Milyen	szívesen	
(és	kárörvendően!)	írtak	például	mindketten	a	szörnyűséges	kínai	despotizmusról,	az	
„egyetlen	ember	szabad”	elvére	épülő	társadalmi	struktúráról,	amelyben	a	császár	sze-
mélyén	kívül	egyetlen	ember	sem	szabad.	Szerintük	a	kínai	birodalmat	minden	korban	
ez	az	állapot	jellemezte.	Pedig	hát	a	despota,	a	kínai	császár,	annak	ellenére,	hogy	az	
Ég	fiaként	uralkodott,	bármikor	leváltható,	„visszahívható”	volt,	ha	nem	„teljesített”	
megfelelően.	Elvben	pedig	(olykor	a	gyakorlatban	is)	a	nép	legegyszerűbb	gyermeke	
is	a	birodalom	császárává	emelkedhetett,	ha	le	tudta	tenni	a	hivatalos	állami	vizsgákat.	
Voltak	tehát	a	kínaiaknak	igen	józan	politikai	filozófiai	elképzeléseik	a	szabadságról,	
de	voltak	kissé	túlzó,	költői	elgondolásaik	is,	amelyek	azonban	nem	ismeretlenek	a	
nyugati	világ	eszméi	között	sem.	Ha,	mondjuk,	az	i.	e.	5.	században	született	Jang-csu, 
taoista	filozófus	(tanítását	jangizmusként	ismeri	a	világ,	ahol	ismeri)	valamelyik	újkori	
híve,	feltűnik	a	18.	század	végi,	19.	század	eleji	Európában,	egészen	biztos,	hogy	a	for-
radalmár	ideológusok	a	legszélsőségesebb,	„legvadabb”	felvilágosultak	közé	sorolják,	
ha	nem	az	anarchisták	közé.	Pedig	hát	a	kínai	szemléletet	mindig	is	jellemezte	az	efféle	
elragadtatott,	akár	naivnak	is	mondható	költőiség.	De	ami	a	kínai	eszmék	legfontosabb	
jellemzője:	többségükből	soha	nem	lett	politikai	ideológia,	nem	szerveződött	köréjük	
(mögéjük)	társadalmi	mozgalom.	Annyi	biztos,	hogy	ha	Herbert Spencer vagy	Stuart 
Mill	leírhattak	volna	az	itt	következő	szöveghez	hasonlót,	hát,	megnyalták	volna	utána	
mind	a	tíz	ujjukat.
A	szabadság	eszménye	Jang-csunál	így	jelenik	meg	az	Örömök kertje	címet	viselő	

munkájában:	„»Kuan	mester!	Fedd	fel	nekem,	tanításod	szerint	miként	kell	gondoskod-
nunk	az	életről?«	»Annyi	az	egész,	hogy	szabadjára	kell	engedni	az	életet.	Nem	szabad	
gátolni,	nem	szabad	akadályozni.«	»Mit	tudnál	erről	még	elmondani?«	»Az	embernek	
engednie	kell,	hogy	azt	hallgassa,	amire	a	füle	vágyik,	azt	nézze,	amire	a	szeme	vágyik,	
ahhoz	hajoljon	közel,	amire	az	orra	vágyik,	azt	mondja,	amire	a	szája	vágyik,	abban	
találjon	nyugalmat,	amire	a	teste	vágyik,	és	azt	tegye,	amire	az	akarata	vágyik.	Füle	arra	
vágyik,	hogy	szép	hangokat	halljon,	és	ha	nem	hallgathatja	őket,	akkor	megakadályoz-
tad	hallása	élesedését.	Szeme	arra	vágyik,	hogy	szép	dolgokat	lásson,	és	ha	nem	nézheti	
őket,	akkor	gátoltad	látása	erősödését.	Orra	arra	vágyik,	hogy	illatos	dolgok	fölé	hajol-
jon,	és	ha	nem	érezheti	illatukat,	akkor	meggátoltad	érzékelésükben.	Szája	arra	vágyik,	
hogy	megmondja,	mi	igaz	és	mi	nem	igaz,	de	ha	nem	beszélhet,	akkor	meggátoltad	a	
bölcsesség	gyakorlásában.	Teste	arra	vágyik,	hogy	élvezetekben	találjon	megelégedést,	
de	ha	nem	töltheti	be	vágyát,	akkor	meggátoltad	élvezetében.	Akarata	arra	vágyik,	hogy	
teljesen	szabadon	cselekedjék,	és	ha	ezt	nem	teheti,	akkor	megbénítottad	 természetes	
hajlamait.	Mindezek	a	meggátolások:	kegyetlen	zsarnokok.	Aki	e	kegyetlen	zsarnokokat	
eltávolítja	magától,	az	derűsen	várhatja	a	halált,	akár	egy	nap,	akár	egy	hónap,	akár	egy	
év	vagy	tíz	év	múlva	következik	is	be.	Ezt	nevezem	én	az	élettel	való	helyes	bánásmód-
nak.	Aki	azonban	megtartja	a	kegyetlen	zsarnokokat,	aki	velük	törődik,	s	nem	űzi	el	őket	
magától,	az	csak	nyomorultul	élhet	el	százéves,	ezeréves	vagy	akár	tízezer	éves	koráig	
is.	Ez	nem	az	a	bánásmód,	amiről	én	beszélek.«”
Az	ún.	neotaoista	 tanítások	 többsége	azt	állítja,	hogy	az	embernek	önmaga	szerint	

kell	élnie,	nem	pedig	mások	szerint.	Akkor	boldog	az	ember,	ha	szabadon	és	teljességgel	
gyakorolhatja	minden	 természetes	képességét.	A	saját	 természetét	kell	 tehát	követnie,	
amit	„egészen	ki	kell	fejlesztenie”,	leginkább	az	ösztöneire	és	az	érzéseire	támaszkodva.	
Mindeközben	elméjének	felül	kell	emelkednie	„a	dolgok	megkülönböztetésén”,	és	össz-
hangot	kell	teremtenie	saját	magával.	Ha	ezeknek	a	több	iskola	által	is	képviselt	elveknek	
a	 legfontosabbikát	kívánjuk	mindebből	kiragadni,	a	hosszas	keresgélés	és	 fontolgatás	
közben	elkerülhetetlenül	a	mértékletesség	szép	és	okos	konfuciánus	(ám	a	taoisták	és	a	
buddhisták	által	is	hirdetett)	gondolatának	a	közelébe	sodródunk.	Annál	is	inkább,	mert	
már	a	korábbiakban	idézett	elgondolások	között	és	hátterében	is	rendszeresen	ezzel	az	
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elvvel	találkoztunk,	ha	kimondatlanul	is.	Mintha	a	régi	kínai	gondolkodás	központi	fo-
galma	lenne:	mértékletesség,	józanság,	közép. 

Minek a közepe?
A	közép	fogalmára	használt	kínai	szó	(csung)	jelentése:	„nem	túl	sok,	nem	túl	kevés”.	
Magyarul:	 optimális,	 ideális,	 elég.	A	 nyugati	 kultúra	 nemigen	 ismeri	 (alkalmazza,	

használja)	ezt	a	fogalmat,	a	nyugati	hős	a	sokra,	a	többre,	a	maximálisra	vágyik.	Kü-
lönösen	örömökből.	Akkor	 is	sokat	akar	belőlük,	ha	már	mértéktelen,	feldolgozhatat-
lan	mennyiségben	áll	rendelkezésére,	ha	már	nem	tud	velük	mit	kezdeni.	Ázsiában	sem	
különb	az	ember	természete,	éppen	ezért	figyelmeztetnek	a	józan	ész	és	az	erkölcs	kü-
lönféle	hitű	tanítómesterei	meglehetősen	gyakran	és	minden	helyzetben	a	közép meg-
fontolására.	Még	olyan	helyzetekben	 is,	 amikor	a	gyarapodás	érdemnek	minősíthető,	
megérdemelt,	megszolgált	„járandóságnak”.	A	konfuciánus	tanítás	még	a	mértéktelen	
sikerességtől	is	óvja	követőit,	arra	hívja	föl	a	figyelmüket,	ügyeljenek	rá,	nehogy	„túl	sok	
sikerben	legyen	részük”.	

A közép mozdulatsága	című,	Konfuciusznak	 tulajdonított	mondásokat	egybegyűjtő	
mű	azt	állítja,	hogy	„ha	az	öröm	és	a	harag,	a	bánat	és	a	boldogság	fel	sem	támad	a	lé-
lekben,	akkor	beszélünk	egyensúlyról”.	Továbbá	azt,	hogy	amikor	az	érzelmek	teljesen	
háttérbe	szorulnak,	az	elme	akkor	teremti	és	őrzi	meg	a	közép	helyes	mértékét.	Ez	az	
elgondolás	csaknem	megegyezik	Arisztotelész	közép-tanával,	azzal	a	minimális	(mégis	
jellemző)	különbséggel,	hogy	ő	a	közép	fogalmát	„az	érzelmekben	megnyilvánuló	hiány	
és	 túlzás	közötti”	mértéknek	 tekinti,	azaz	az	„érzelmi	hiány”	vagy	érzelemmentesség	
állapotát	Arisztotelész	 nem	 tartja	megfelelőnek,	 nem	 tartja	 optimálisnak.	 Szerinte	 az	
„arany	középút”	pontosan	a	hiány	és	a	túlzás	között	van,	félúton.	Ami	pedig	az	örömök-
ből	való	részesedésünk	ideális	mértékét	illeti,	Arisztotelész	így	fogalmaz:	„A	mértékle-
tesség a	gyönyörökkel	kapcsolatos	mértéktelenség	és	érzéketlenség	közötti	középhatár.”
Mindkét	filozófus	szerint	a	„közép”	az	államiságnak	is	kulcsfogalma.	De	az	egyenlő-

ségé	és	az	igazságosságé	is.	A	jól	szervezett	társadalom	alapjait	a	közép,	a	(jogi)	egyen-
lőség	és	az	igazságosság	megvalósítása	képezi.	Ily	módon	az	arany	középúton	járás	a	
szellem	és	az	egész	emberi	világ	tökéletesedését	eredményezi.
Világosan	megfogalmazott	és	kétségtelenül	hasznosnak	bizonyuló	elvek	ezek,	melyek	

minden	szempontból	meggyőzően	igazolhatóak.	Jeles,	tekintélyes	kínai	írástudók	serege	
hirdette	ezt	a	tanítást,	a	nálunk	is	népszerű,	(leginkább)	taoista	Csuang-csou	(közismer-
tebb,	tiszteleti	nevén	Csuang-ce)	például	azt	állítja,	hogy	a	valamire	való	bölcs	embernek	
nincsenek	is	érzelmei.	Értelmével	olyannyira	kézenfekvőnek	találja	a	világ	dolgainak	
minden	változását,	olyannyira	természetesnek	látja	őket,	hogy	a	változások	már	egyálta-
lán	nem	lepik	meg,	nem	váltanak	ki	belőle	semmiféle	érzelmet.	„Értelmével	eloszlatja	az	
érzelmeket.”	Így	fogalmaz	a	híres-neves	Csuang-ce.	
Létezik	 egy	 szintén	 kínai	 nyelvű,	 a	 3–4.	 század	 folyamán	 keletkezett	 gyűjtemény	

(A világ mondásainak új gyűjteménye), mely	a	kor	híres	embereinek	bölcs	mondásait	
és	cselekedeteit	beszéli	el.	Igen	népszerű	olvasmány	volt	annak	idején,	ma	is	szívesen	
idézik.	Ennek	egyik	története	szolgál	a	Kínában	mindenkor	nagy	tisztelettel	emlegetett	
érzelemmentesség	talán	legismertebb	példájával.	„Amikor	a	Csin-dinasztia	(265–420)	
főminiszteri	tisztségét	Hszie	An	töltötte	be,	a	velük	szomszédos	barbár	északi	királyság	
nagyszabású	hadjáratot	indított	a	birodalom	ellen.	A	hadakat	személyesen	a	barbárok	ura	
vezette.	Serege	olyan	hatalmas	volt,	hogy	az	uralkodó	azzal	hencegett,	ha	katonái	bele-
dobnák	ostoraikat	a	Jangce	vizébe,	eltorlaszolnák	velük	a	folyamot.	Csin	állam	alattva-
lóin	igen	nagy	rémület	lett	úrrá.	Hszie	An	azonban	nyugodt	maradt.	Csendben	kinevezte	
egyik	unokaöccsét	a	császári	csapatok	élére,	hogy	felvegye	a	harcot	a	betolakodókkal.	A	
hadvezér	unokaöcs	pedig	383-ban,	a	híres	Fej-folyó	melletti	csatában	döntő,	megsem-
misítő	vereséget	mért	a	hódítókra.	Amikor	a	fényes	győzelemről	szóló	hírek	eljutottak	
Hszie	Anhoz,	ő	éppen	táblajátékot	játszott	egyik	barátjával.	Felnyitotta	a	nagy	esemény-
ről	szóló	beszámolót	tartalmazó	levelet,	elolvasta,	majd	félrerakta.	Úgy	folytatta	tovább	
a	játékot,	mintha	mi	sem	történt	volna.	Mikor	a	barátja	megkérdezte	tőle,	hogy	milyen	
híreket	kapott,	Hszie	An	nagy	nyugalommal	azt	felelte:	»Fiaink	döntő	csapást	mértek	az	
ellenségre.«”
Ez	azonban	még	semmi!	A	többségükben	józan	és	fegyelmezett	kínaiak	a	legkülönfé-

lébb	élethelyzetekben	voltak	képesek	érzelemmentességet	produkálni.	Ugyancsak	a	fenti	
gyűjtemény	egyik	története	mondja	el	azt	az	esetet,	amikor	két	kiváló	férfiú	barátságát	
egyáltalán	nem	tudta	megzavarni	egyikük	szenvedélyes	vonzódása	a	másik	szépséges	
felesége	iránt.	A	szerelmes	férfiú	ugyanis	képes	volt	az	asszony	iránti	rajongásából	teljes	
mértékben	„kivonni”	az	érzékiséget,	még	a	szexualitást	is	esztétikává,	a	képzelet	költé-
szetévé	tudta	„nemesíteni”.	Esetükben	nem	jelentett	ennél	többet	a	szerelem,	érzékiség	
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nélkül	élvezték	egymásban	a	másik	nem	szépségét.	(Különös,	hogy	a	romantikus	von-
zódás	olykor	milyen	tökéletes	sikerrel	képes	a	 testiség	mellőzésére.	Gondoljunk	csak	
a	nyugati	világ	egyes	hasonló	korszakaira,	például	a	lovagkorra	vagy	később	a	szenti-
mentalizmus	korára,	amelynek	talán	legismertebb,	hasonló	sorsú	költő	hőse	Friedrich 
Hölderlin	és	legendás	szerelme,	Susette Borkenstein volt.)
A	régi	Kínában	azonban	létezett	egy	az	érzelemmentességgel	teljesen	ellentétes	elgon-

dolás	is,	mely	azt	állította,	hogy	éppen	a	bölcs	embernek	támadhatnak	a	legerőteljesebb	
és	legmegindítóbb	érzelmei.	Hiszen	a	bölcsek	kifinomultabb	lelkületűek,	érzékenyebbek,	
azaz	sokkal	könnyebben	és	mélyebben	érintik	meg	őket	a	világban	szerzett	élmények.	
Ennek	a	meggyőződésnek	a	hívei	azt	állították,	hogy	ilyen	szempontból	a	bölcseknél	
sokkal	nagyobb	„biztonságban	élnek”	a	köznapi	emberek,	az	átlagos	érzékenységűek,	
akiknek	számos	jelenség	föl	sem	tűnik	a	környezetükben,	következésképpen	meg	sem	
érinti	őket.	

Mi marad hát?
Akár	az	utóbbi,	érzelmeinknek	szabad	folyást	engedő	megoldást	választjuk,	akár	a	

fegyelmezettebb,	visszafogottabb	elvet	hirdető	ajánlást,	megkerülhetetlen	a	kérdés:	mi-
féle	és	miképpen	élvezhető	örömökben	lehet	részünk,	ha	erényes	és	józan	életet	akarunk	
élni?	Vajon	hol	találjuk	az	érzelmi	élet	„arany	középút”-ját?	A	kínaiakat	nem	hozta	za-
varba	a	kérdés,	azonnal	készek	voltak	az	okos	és	rájuk	jellemző	válasszal:	az	erényes	és	
józan	(azaz	bölcs)	ember	a mindennapi dolgokban keresse az örömét.
Az	egyszerű,	 köznapi	 életben,	 amelynek	okosan	 tervezett	 és	 szervezett	 eseményei	

tartják	fenn	az	életet,	őrzik	biztonságát	és	békéjét.	Nem	elég	ez?	Nem	elég	békességben	
élni	és	csendesen,	bölcs	megfontoltolással	közreműködni	a	világ	fenntartásában?	Ha	úgy	
gondolod,	hogy	nem,	akkor	bizony	oktalan	és	telhetetlen	vagy.	Az	életet	őrző	élet	a	leg-
biztonságosabb	örömforrás,	ez	az	a	tiszta	forrás,	amelyből	örömeidet	merítve	és	élvezve	
nem	fenyeget	a	gyors	elapadás,	az	örömök	váratlan	és	fájdalmas	elmúlása,	s	az	ezt	köve-
tő	magány	és	szomorúság.	
A	köznapiság	örömei	a	kínaiak	szerint	kimeríthetetlenek	és	múlhatatlanok.	Addig	áll-

nak	a	bölcs	ember	rendelkezésére,	amíg	csak	keresi,	igényli	őket,	amíg	csak	él.	Mert	az	
irántuk	támadó	vágy	sem	apad	el	soha,	a	bölcsnek	minden	pillanatban	örömöt	jelent	a	
köznapi	munkálkodásban	részt	vennie,	és	eredményeit	szemlélnie.	Ez	a	sikeres	életveze-
tés	legegyszerűbb	és	legbiztonságosabban	boldogító	gyakorlata.	Az	is	kétségtelen,	hogy	
ennek	a	feladatai	nem	is	túlzottan	megterhelőek.	A	viszonylag	könnyűszerrel	elérhető	
eredmények	pedig	bőséggel	szolgálnak	örömökkel	a	legátlagosabb	életet	élő	(valame-
lyest	erényes	és	valamelyest	józan)	emberek	számára	is.
De	azért	akadnak	örömei	a	középúton	az	emelkedettebb	szelleműeknek,	a	kevésbé	

aktív,	 ám	 annál	 élénkebben	 szemlélődő,	 tűnődő	 elméknek,	 érzékeny	 lelkeknek	 is.	A	
mindennapokban	persze	nekik	is	ajánlatos	a	mindennapi	dolgokhoz	igazodniuk,	ám	ők	
többnyire	képesek	kivonni	magukat	a	megterhelő	közügyek	vállalásából.	Elhúzódnak,	
elvonulnak	még	a	közelükből	is.	Az	ügyesek	ügynélküliek	lehetnek.	Ebben	az	állapot-
ban	aztán	szinte	már	teljesen	szabadok:	„önmaguk	mestereivé	válhatnak,	és	bármelyik	
pillanatban	megigazulhatnak	ott,	ahol	éppen	vannak”	–	ígéri	számukra	a	tanítás.	Az	ilyen	
ember	pedig	ezután	már	tökéletes	szemlélőként	fürkészheti	„a	világok	változásait”,	ame-
lyekhez	semmi	emberi	tevékenység	nem	fogható.	Ez	hát	a	legbölcsebbek	osztályrésze:	
a	tiszta	szemlélődés.	Az	efféle	örömök	élvezete	után	senkit	sem	gyötör	a	kétség,	hogy	
miért	is	kellett	részt	vennie	ebben,	az	efféle	örömök	élvezete	nem	csapda.	A	vágyak	el-
múlásával	pedig	nem	marad	„bűn	s	szégyen”,	nem	marad	folt	a	lelkiismereteken,	nem	
emészt	senkit	sem	bűntudat.	Mint	ahogy	az	„alacsonyabb	osztályú	örömök”	mértéken	
felüli	 élvezőit	 előbb-utóbb	elkerülhetetlenül	mardossák	a	megbánás	gyötrelmei.	Leg-
alábbis	a	kiváló	belső-ázsiai	költő,	Cangjang Gajco	állítása	szerint	(„Elmúltak	az	ifjú	
évek,	/	a	bűn	s	a	szégyen	itt	maradt”).	
Valamint	úgy	tudják	–	éppen	a	felszabadító,	boldog	pillanatokat	gyakorta	követő	bűn-	

s	szégyenérzet	feltűnéséből	–,	hogy	az	örömöket	a	felejtés	képessége	teszi	örömökké,	a	
felejtés	teszi	vonzóvá.	Az	a	felejtés,	amely	a	mindenkori	következményeket	és	mellék-
hatásokat	maradéktalanul	kitörli	az	emlékezetből.	Törli	a	múltat	és	törli	a	jövőt,	a	felejtő	
ember	számára	az	öröm	pillanataiban	csak	a	 jelen	 létezik.	Ezért	mutatkozik	a	 felejtő	
(következésképpen	lelkiismeret	nélküli)	cselekvő	szemében	újra	és	újra	ellenállhatatlan-
nak	az	örömök	minden	neme	és	osztálya.	Az	öröm	a	legszűkebb	örvény,	mely	magába	
rántja	az	óvatlant.	S	mire	szabadul,	mire	az	örvény	kiveti	magából,	többnyire	ezer	sebből	
vérzik,	ha	bele	nem	pusztul.	Többségében	így	gondolkodtak	a	régi	ázsiaiak.	Ezért	féltek	
az	örömöktől	annyira.	Sokkal	jobban	féltek,	mint	a	mi	nyugati	világunk	máskülönben	
ugyancsak	erényességre,	ugyancsak	józanságra	és	ugyancsak	óvatosságra	törekvő	hősei.	




