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a csillagokat, / amelyeket ráhelyeztél, / micsoda a 
halandó – mondom –, hogy törődsz vele / és az 
emberfia, hogy gondod van rá?”

Majd lépj be egy ajtón, találd meg a lépcsőt, s 
végül, vállald a végtelent.

Molnár Réka

Buji Ferenc
TAT TVAM ASZI. SZOLIPSZIZMUS ÉS 

TRADICIONÁLIS METAFIZIKA

214 oldal (Nyíregyháza, 2018, Kötet Kiadó)

Nem sokkal azután, hogy Az emlékezés rózsa-
kertje című fordításkötetét újra kiadták (Buda-
pest, 2018, Filosz), újabb saját könyve jelent meg 
Buji Ferencnek a Kötet Kiadó gondozásában 
Tat tvam aszi. Szolipszizmus és tradicionális meta-
fizika címmel, amely a szolipszizmus kérdéskö-
rét igyekszik eszmetörténeti illetve logikai meg-
közelítésből tárgyalni. A két utóbbi aspektust 
azért emeltük ki, mert a racionalizmus és a re-
torika a szerző más könyveire is jellemző. A mű 
négy nagyobb szerkezeti egységre bomlik. Elő-
ször a modern filozófia legismertebb képviselői-
nek, majd néhány tradíció témába vágó tanítása-
inak, végül az úgynevezett tradicionális szerzők 
központi alakjainak szolipszizmussal való kap-
csolatát vizsgálja. Ezt követően a szolipszizmus 
mind elvi, mind gyakorlati érvényét elvetve, egy 
számára egyedül elfogadható, szolipszizmus-
mentes tradicionális metafizika vázát adja.

A szolipszizmus a solum (egyedül) és ipsum 
(önmaga[m]) szavakból áll össze, magyarul 
„egyedül-önmaga(m)-izmusnak” lehetne fordíta-
ni. A szemlélet szerint –  egészen tömören – a 
létnek egyetlen alanya van, minden megnyilvá-
nulás, jelenség, létmód ebből az alanyból követ-
kezik. Ez az egyetlen alany pedig nem más, mint 
a szolipszista elv mindenkori megfogalmazója: 

„én magam”. Buji Ferenc szerint a szolipszizmus 

indokolatlanul nagy hangsúlyt kap a hazai tradi-
cionális iskola gondolati rendszerében, mi több, 
egyenesen olyan elem, amit véglegesen szám-
űzni kellene belőle. A könyv célja, hogy ezen 
állásfoglalás mellett sorakoztasson fel érveket 
egy alig titkoltan provokatív és legalább annyira 
elfogult filozófiatörténet illetve tradícióértelme-
zés keretében.

Már az első oldalakon nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy Buji Ferenc szolipszizmus felfogása a 
László András által interpretált és a hazai tra-
dicionális iskola képviselői vagy szimpatizánsai 
által többé-kevésbé jól ismert és elfogadott szo-
lipszizmus fejetetejére állítása. Ugyanis amíg 
László András a nyugati filozófiai eszmetörté-
netben azokat a pontokat tekinti szellemi szem-
pontból a legkiemelkedőbbnek, ahol a szerzők 
megközelítik vagy ki is mondják a szolipszizmus 
igazságát, addig Buji Ferencnél a szolipszizmus 
jelenti a filozófia mélypontját. Hovatovább azt a 
mindent elnyelő „fekete lyukat”, ami így vagy úgy, 
de felüti a fejét az összes modern filozófiai rend-
szerben; ez pedig nem jelent mást, mint az egyes 
modern filozófiai rendszereknek, általánosság-
ban az egész modern nyugati filozófiának már 
kezdetben fennálló alapvető tévedését. A szerző 
gondolatmenete szerint a legtöbb filozófiai rend-
szer saját benső logikája alapján a szolipszizmus 
felé halad, ám ez nemhogy pozitívum, hanem a 
végleges feloldódás, a monománia, a káosz, a ni-
hilizmus szakadékába vezető nyílegyenes út.

A modern filozófusok – folytatja –, ráéb-
redve e nézet tarthatatlanságára, kényszeresen 
megpróbálnak kikerülni a „szolipszizmus szorí-
tásából”; ám erre csak „logikai halálugrás” révén 
képesek valamilyen (kényszer)megoldást kidol-
gozni. A posztmodern „miszozófusok” azonban 
már nem is próbálkoznak meg a „visszatáncolás-
sal”: a szolipszizmus örvényének engedve végleg 
elszakadnak a valóság birodalmától. A szolip-
szizmus „zsákutcája” a modern mentalitás szük-
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ségképpeni következménye, melynek elkerülése 
egyedül a vele diametrálisan ellentétes tradíció 
ösvényén lehetséges. Az első fejezet tehát egy-
szerre kívánja földbe döngölni a modern filozófi-
ákat és azt a felfogást, amely épp azt tekinti ezen 
filozófiák legnagyobb érdemének, amiről eme 
eredetieskedő fordulatnak köszönhetően itt 

„kiderül”: a legnagyobb negatívum. (Ezek után 
igencsak meglepő, hogy tradicionális metafizi-
káját az utolsó fejezetben pont annak a Kant-
nak a rendszerén keresztül fejti ki, aki – a könyv 
logikája szerint – modern filozófusként éppen 
a szolipszizmushoz vezető alászállás egyik ki-
emelt úttörője.)

A további két nagyfejezetben a keresztény-
ség, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus és a 
taoizmus egy-egy hagyományvonulatának rop-
pant vázlatos ismertetésén, majd a tradicionális 
szerzők témával kapcsolatos nézeteinek rövidke 
bemutatásán keresztül Buji Ferenc kimutatja, 
hogy ennek az általa mérhetetlenül negatívvá 
tett fogalomnak nincs semmi köze a tradicioná-
lis doktrínákhoz és képviselőikhez. Ha voltak is 
az utóbbiak között olyanok, akik „kacérkodtak” 
a szolipszizmus gondolatával – például Julius 
Evola –, munkásságuk egy pontján „kihátráltak” 
belőle és meghaladták azt. (Jegyezzük meg: az, 
hogy Evola élete bizonyos pontján túl nem írt 
nyíltan a szolipszizmusról, csak egy dolgot bizo-
nyít, pontosan annyit, hogy e ponton túl nem írt 
nyíltan a szolipszizmusról. Ám az utolsó, halála 
után megjelent, még általa összeállított könyvé-
ben legalább két fejezet kapcsolódik „kacérkodó” 
és „ifjúkori” nézeteihez.)

A szerző szerint teljességgel alaptalanok azok 
a kísérletek – ne feledjük, az egész könyvben 
végig László Andrással polemizál –, amelyek 
bármiféle kapcsolódási pontot igyekszenek ta-
lálni a hagyományok legmagasabb rendű ta-
nításai és a szolipszizmus között (mely utóbbi 
Buji Ferenc szemében nem több egy végletekig 

vitt egoizmusnál). A filozófiai szolipszizmus 
énje és a tradíciók abszolút önvalója vagy iste-
ne összeegyeztethetetlen, egyik mellett döntve 
kizárjuk a másikat, a két realitás között nem 
lehetséges semmiféle átjárás. A szolipszizmus 
éppen azt a partikuláris, szerzőnk szerint távol-
ról sem egyedüli és egyetlen ént abszolutizálja, 
amit a tradíciók egyöntetűen és végérvényesen 
elvetni igyekeztek a végső valóság feltárása ér-
dekében. Mindezek betetőződéseként egészen 
odáig ragadtatja magát, hogy László Andrást, 
akinek Buji Ferenc nem mellesleg éppen a Tra-
díció eszméjét köszönheti, szinte teljesen nyíl-
tan antitradicionálisnak titulálja, természetesen 
mindazokkal egyetemben, akik bármilyen for-
mában igenlik ezt a szemléletet, miközben azzal 
sem győz eleget kérkedni: logikátlanságon, kö-
vetkezetlenségen, már-már oktondiságon kapta 
e felfogás képviselőit. Nem kevés szalmabábér-
velés és okvetetlenkedés kíséretében.

Mindenféle logikai csűrés-csavarás helyett 
azt kell, hogy mondjuk, a könyv finoman szólva 
nem meggyőző. Nemcsak a végkövetkeztetést 
illetően nem az – miszerint a szolipszizmus 
antitradicionális nézet, amely semmi szín alatt 
nem egyeztethető össze a hagyományokkal –, 
hanem egyéb megállapításokkal kapcsolatban 
sem. Továbbra sem egyértelmű, miért tendálna 
minden modern filozófiai rendszer mintegy ön-
kéntelenül a szolipszizmus felé: egy dolog, hogy 
a legtöbb filozófiai rendszerben benne rejlhet 
a szolipszizmushoz való eljutás lehetősége, ám 
ebből még korántsem következik, hogy az adott 
gondolati konstrukció lényegi magját képezi. 
(Sokszor támadt a könyv olvasása során az az 
érzésünk, mintha íróját leginkább az motivál-
ná, hogy mindenképpen valami újat mondhas-
son.) Mindenesetre ennek érdemi bizonyítása, 
ha nem is könnyű munka, jóval részletesebb 
vizsgálódást és kifejtést követel. A feltüntetett 
bibliográfia alapján a könyv első fejezete szinte 



122

K 

kizárólag filozófiatörténeti összefoglalókra tá-
maszkodik. Legyenek ezek bármilyen kiválóak 
a maguk nemében, nem helyettesíthetik az első-
leges források ismeretét.

Ugyancsak érthetetlen, miért pont a szo-
lipszizmus számítana a filozófia legnegatívabb 
végkimenetelének. Kétségtelen, hogy a jelzők, 
amikkel a szerző a szolipszizmus kifejezést – 
nem túlzunk, ha azt mondjuk: önkényesen – fel-
ruházta (humanizmus, egoizmus, anarchizmus, 
nihilizmus, ateizmus, materializmus, dualiz-
mus [!] stb.), valóban hagyománnyal szembe-
menő fogalmak, s az időben előrehaladva egyre 
jobban áthatják a modern filozófiát. De mégis 
miért kellett a szolipszizmust – ami, akár be-
látja a szerző, akár nem, sok tradicionalistának 
adott komoly támpontot a hagyományok lényegi 
megértéséhez – ezekkel a démoni fogalmakkal 
ilyen szinten összemosni? Csak nem azért, mert 
ő maga is érezte, hogy enélkül nehezen tudná 
meggyőzően elhitetni azt az önállóskodó tételt, 
hogy a hazai tradicionális iskola szolipszizmust 
elfogadó követője egy óriási átverés áldozata?

Az általa vizsgált hagyományvonulatok és 
a szolipszizmus viszonyát tekintve sem olyan 
egyértelmű a helyzet, mint azt a második nagy-
fejezetben állítja. (Jellemző egyébként a szer-
zőre, hogy a tradíciók értelmezése során néhol 
egészen szolipszista jellegű kifejtéseket is ol-
vashatunk tőle, amelyek természetesen nem-
szolipszista levezetésként vannak beállítva. 
Mintha azért cáfolná vitapartnereit, hogy aztán 
saját maga mondhassa ki – immár tőlük függet-
lenül – az általuk megfogalmazott igazságokat.) 
Csak két példát említve, nem látjuk be, miért 
ne szólhatna a tenger és a hullám könyvben is 
említett tradicionális hasonlata a szolipsziz-
mus mellett. Az önvalót szimbolizáló tenger és 
az ént szimbolizáló hullám, noha különbözőek, 
megvan közöttük a folytonosság, és végső soron 
azonos természetűek. A szúfí wudzsúdi iskola 

tanításaiból hozott egyik idézet, miszerint „te 
nem más vagy, mint Isten, s (…) te magad vagy 
saját keresésed tárgya” (85. o.) szintén egyáltalán 
nem teszi lehetetlenné a szolipszista értelmezést.

Ám ha számos hasonló példától el is tekin-
tünk, ott a másik nagy probléma, hogy Buji 
kizárólag azokat a tradicionális vonulatokat 
és tanításokat hozza szóba, melyek az ember, 
az egyén vagy a személyiség különbözőségét 
hangsúlyozzák a végső valóságtól. Ez valóban 
fontos szempont, ám hol vannak azok, melyek 
az összefüggést, a folytonosságot, sőt egységet 
képviseltek és tanítottak? Miért ír könyvet va-
laki olyan témában, aki láthatóan nem ismeri az 
utóbbiakat? Számos általa nem vizsgált irányzat 
jöhet szóba, melyek egyáltalán nem támasztják 
alá felvetését és konklúzióját (valójában antitézi-
sét sem). Csupán az idén, kimondottan tradicio-
nális körök kezdeményezésére három könyv is 
megjelent magyar nyelven a témában, amelyek 
árnyalhatták volna a szerző rátekintését. A Tu-
dat és énség című Sursum-füzet például éppen 
az én és az önvaló viszonyát vizsgálja az advaita 
védánta valamint a kasmíri saivizmus szem-
pontjából, igencsak eltérő konklúzióra jutva, 
mint a jelenleg vizsgált mű. Douglas Harding 
Fej nélkülje (Kvintesszencia Kiadó) egy érdekes 
gyakorlati útmutató, ami éppen a tradíciók taní-
tásaira hivatkozva próbálja felébreszteni a szel-
lemi keresőben az érveléseken és a mentalitáson 
túli közvetlen, szolipszizmushoz közeli létátélést. 
Tendzin Vangyel A tudat természetének csodái 
(Filosz Kiadó) című műve pedig több olyan tra-
dicionális dzogcsen-gyakorlatot ismertet, melye-
ket igen nehéz lenne a szolipszizmus értelmezési 
keretén kívül megragadni. Nem tartjuk hibának, 
hogy az ember nem ismer minden, a témához 
kötődő írást, egyáltalán nem, ám aki olyan me-
rész és lehengerlőnek szánt kijelentésekre jut, 
mint a szóban forgó könyv szerzője, nem enged-
hetné meg magának, hogy az efféle kiadványok 
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és főképpen hagyományvonulatok elkerüljék a 
figyelmét (még ha tudjuk is, hogy azokat szintén 
a már meglévő hipotéziséhez ragaszkodva értel-
mezné, s néhány év múlva talán könyvet írna a 
nem-dualista hagyományok jelentéktelen vagy 
elégtelen tradicionális voltáról). A hagyományok 
ilyetén „Synthesis philosphicája” után meg sem 
kérdezzük, hogy a magyar tradicionális iskola 
szolipszista szemléletére szintén hatást gyakorló 
Kaczvinszky Józsefről miért nem hangzik el egy 
árva szó sem ilyen, a komprehenzivitással szinte 
kérkedő, átfogóra tervezett tanulmányban?

Egy dolog különösen nem hagyja nyugodni 
a szerzőt, éspedig az, hogy egy szolipszista mi-
ért beszél másoknak e szemléletről, ha szigorú-
an véve egyedül őrá vonatkozik, és senki másra. 
Politikai alapbeállítottsága ellenére a szerző 
valahogy figyelmen kívül hagyja, hogy ez meny-
nyire „baloldali”, pusztán mennyiségi ellenérv. 
Szerinte, ha igaz is lenne a szolipszizmus, azt 
a többi ember „rajtam kívül” úgysem érthet-
né meg, így a legnagyobb paradoxon hirdet-
ni. Azonban itt sohasem volt szó közönséges 
propagálásról vagy voegelini „gnoszticizmus-
ról”. Amennyiben – bizonyos hagyományok 
vonalán – a tudati létre egyfajta tükörként te-
kintünk, a szolipszista attitűd tükröződéséről 
is beszélhetünk. A tudati tükörben láthatunk 
olyan embereket, akik szolipszista megérté-
sünk egyfajta visszhangjai. Ezek között ter-
mészetesen lehetnek parodisztikusak is. De 
miért kellene ilyen tényeknek cáfolnia a jelen-
lét továbbra is fennálló egyedüliségét? Érdemes 
szem előtt tartani, hogy a szolipszizmussal 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő parado-
xonok a szolipszizmus misztérium jellegéből 
eredhetnek, nem feltétlenül következetlenség 
jelei. Így, bensőleg, nem lehet támadást indíta-
ni az egyéni értés hiányából vagy a racionális 
bizonyíthatatlanságból. Nem kell – a szerzővel 
ellentétben – valami antimetafizikait keres-

nünk abban, ha némelyekről azt olvassuk, hogy 
szolipszista, vagy nem, vagy csupán potenciáli-
san számol Isten valóságával. Ramana Maharsi 
vajon nem mondta számos alkalommal, hogy 
az Isten iránti érdeklődés az önmagunkra irá-
nyuló figyelem „kompenzációja” lehet?

Buji Ferenc, szinte mint a legtöbb baloldali, 
azt hiszi, hogy a szolipszista „homunkuluszként”, 
öntudatlan automataként, egyszerű papucsál-
latkaként tekint a többi emberre. Azonban a 
szolipszistának semmi oka másokat megvetni 
és leminősíteni, hiszen pontosan e szemléletnek 
köszönhetően, önmagaként tekint rájuk, ben-
nük is önmagát ismeri fel. Ezzel az őt körülvevő 
létezőket éppen hogy méltósággal ruházza fel. 
A szerző rendre megfeledkezik könyvében ar-
ról, hogy a gyakorlati szolipszista világhoz, azon 
belül az emberhez való viszonyulása nem biztos, 
hogy kimerül abban, hogy számára közömbös, 
érdektelen képzetként „tételezi”, melyekhez 
azon túl, hogy „öntudatlanul megteremtette” 
őket, semmi köze. Bensőséges kapcsolata a lét-
tel éppen kizárja a szóban forgó torzulásokat, 
ahogy a „humanizmust” is.

Ami talán a legjobban érzékelteti, hogy a 
könyv írója képtelen belehelyezkedni, nem any-
nyira gondolatilag, mint inkább átélésbelileg a 
szolipszizmus szemléletébe, az a halállal kap-
csolatos okfejtése (167–168. o.). A szolipsziz-
mus szerint az „én halálommal” megszűnik a 
világ is; nem áll fenn, nem folyik tovább, csak 
addig marad meg, amíg „élek”. Buji szerint sok 
szolipszista meghalt már, a világ azonban zajlik 
tovább, ami perdöntően bizonyítja, hogy a világ 
fennmarad a halál után. Vajon észleli-e, hogy 
ezzel a megközelítéssel még az általa nem sok-
ra tartott Heidegger szintjét sem üti meg, aki 
szerint a saját halál elemi szinten különbözik 

„akárki” halálától? Noha néhány oldallal később 
a szerző maga is kénytelen elismerni, hogy ha 

„megszűnik egy empirikus én, akkor megszűnik az 
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empirikus világ is”, ebből – egy született realis-
tához hasonlóan – mégis arra a következtetésre 
jut, hogy „a többi empirikus én számára megma-
rad a világ” (195. o.). Mármost hogyan beszél-
hetnénk a „többi empirikus én” megmaradásáról, 
ha pontosan az „én világom” részei, és mint ilye-
neknek, „a világom” megszűnésével értelemsze-
rűen ugyancsak el kell tűnniük? Ahogy az ént, 
úgy a halált is absztrakt módon kezeli a szerző. 
Azonban az absztrakció síkján megtett megál-
lapítások nem feltétlenül egyeznek a tényleges 
átéléssel. Éppen ezért, amikor László András 
téziseit kritizálja hosszú oldalakon keresztül, 
valójában nem is arra reflektál, amiről ő beszél. 
Míg ugyanis Buji az absztrakció dimenziójában 
zsonglőrködik, addig László András mindig az 
önátélés közvetlenségét nyomatékosítja: valami 
olyasmit, amit a jelek alapján Buji csupán logikai 
vagy nyelvtani kategóriaként képes értelmezni, 

„Szív nélkül”.
De a vulgáris anti-immanentalizmuson és 

dualista konzervatívizmuson kívül bőven van-
nak még ellentmondások. Aki spirituális érte-
lemben az én minden gyakorlati jelentőségét, 
szellemi kitüntetettségét elveti, akinek ennyire 
jelentéktelen és illuzórius az én valósága, annak 
miért szívügye, hogy más emberek énhez való 
jogát kritizálja? Ezzel összefüggésben megkér-
dezhetnénk: egy minden világi ragaszkodását 
felszámolni szándékozó metafizikus miért kötő-
dik egy tudatától függetlenül fennálló világ gon-
dolatához? Vagy itt egy másik probléma: ha va-
laki a szellemi utat úgy fogja fel, mint ami az én 
maradéktalan felszámolásáról szól, akkor miért 
beszél megvalósítóról, aki „Brahman pozíciójába 
helyezte magát”? (107. o.) Ha semmilyen módon, 
ideális értelemben sincs többé én, ha a szellemi 
út egyedül az éppen a fennálló „identifikációs 
centrumom” megsemmisítéséről szól, akkor 
mégis ki helyezi magát Brahman pozíciójába? 
Brahman maga? Ha pedig mégis beszélhetünk 

valakiről, aki megvalósítónak nevezi önmagát, 
és akit mégsem érint az önmegsemmisítés aktu-
sa, az nem az önvaló ugyanazon „szikrája”, amit 
a szolipszista is felfedezett az én-tapasztalatban?

A jelen keretek között nem térhetünk ki az 
összes szolipszizmust, vagy sokkal pontosabban 
fogalmazva, a szolipszizmusnak elnevezett mu-
must érő érvre és vádra. De ez nem is szüksé-
ges. A szerző egy helyütt maga fogalmazza meg, 
hogy „aki a lét egyetlen Alanya, annak nem a filo-
zófiai következtetés rögös útjain kell erre a meggyő-
ződésre jutnia, hanem adottságként és tapasztalati 
tényként kell rendelkeznie a szolipszizmussal” (47. 
o.). Eltekintve az „adottság” és a „tény” szavak 
hibáitól, ezek után rejtély, miért tartja mégis jó 
ötletnek egy kétszáz oldalas, sokhelyütt kimon-
dottan izzadságszagú filozófiai következtetéssel 
cáfolni a közvetlen és filozófiafeletti szolipszista 
tapasztalatot.

A Tat tvam asziban – amelynek már a címe 
(„Az vagy”) is kérdés, annyiban, hogy a Tad, az 
„Az” szempontja miért mondana eleve ellent a 
szolipszizmusnak – számos helyen olvashatunk 
kinyilatkoztatásszerű megállapításokat, „nagy 
mondatokat”, amelyek könnyen elbizonytala-
níthatják a témában járatlan olvasót. Például: 
a „szolipszitsa világátélése és a többi ember világ-
átélése, »létezési módja« között semmilyen lényegi 
különbség nincsen” (54. o.). Vagy: „aki felébred, 
annak felébredésével együtt az egész világ felébred 

– de csak az ő számára” (185. o.). Mintha lehetne 
a metafizikai felébredettséggel összefüggésben 
bárki „másról” beszélni. A Buji-féle „mahávákják” 
még nem lesznek igazak csak azért, mert Buji 
Ferenc mondta. Egy hipotézis nem válik tény-
nyé, csak mert nagy határozottsággal és retori-
kai-írói képességekkel állítjuk. Egy létszemlélet 
nem válik hamissá, csak mert nem tudjuk vagy 
akarjuk megélni és megérteni. S azért sem, mert 
egykor életünk legnagyobb válsága elé állított 
bennünket.
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A közvetlen jelenlét kitüntetettségét, a 
vagyokság semmi máshoz nem fogható valóságát, 
az öntudat gyakorlati jelentőségét értelmetlen 
kikezdeni. Nyilvánvaló ez mindazok számára, 
akik belátták annak evidenciáját amit a szerző 
által magyarra fordított Ramana Maharsi is 
tanított: hogy a szellemi megvalósítás sem az 
ő-ben, sem a te-ben nem kezdődhet el: a jelenlét 
közvetlenségéből kell kiindulnia, amit nem ta-
lálhatunk meg máshol, egyedül önmagunkban.

G. J.

Sthaneshwar Timalsina – Mark S. G. 
Dyczkowski
TUDAT ÉS ÉNSÉG 

NÉHÁNY NEM-DUALISTA INDIAI 

HAGYOMÁNYBAN

63 oldal (Gödöllő, 2018, Sursum Kiadó  
/Sursum Füzetek 2/)

A Sursum Füzetek sorozat láthatóan nem az olva-
sók kényeztetésére lett kitalálva. Az SS-egyen-
ruhák szigorúságát idéző fekete borító, szikár 
filozófiai nyelvezet, súlyos gondolatok. Tömény 
vallásbölcselet, valahol elmélet és gyakorlat ha-
tárán, félrebeszélés nélkül. A második kiskötet 
sem csalja meg várakozásainkat. És hoz valami 
újat. Metafizikai szolipszizmus a hagyományok-
ban. A szívükben! Ilyet lehet? – kérdezhetné az 
egyszeri tradicionalista. Nos, úgy látszik, igen.

Két nagy indiai vonulat: advaita védánta, 
kasmíri saivizmus. És két szerző (Timalsina, 
Dyczkowski). Az egyik Keletről jött Nyugatra, 
a másik Nyugatról ment Keletre. Vallástudósok. 
És hagyományuk képviselői. Belülről látják a 
dolgokat, de kívülről is.

Két tradíció, különböző tanítások, egyetlen 
lényeg. A mondanivaló világos – és döbbenetes. 

Minden tudat. A tudat az alany. Az alany az ab-
szolútum. Kompromisszum nincs. A világ nem 
számít. Vagy nem létezik, vagy Isten maga.

Egyetlen lényeg, de számtalan megközelí-
tés. Ismeretelmélet, ontológia, teológia. A látás 
közvetlensége, az értelem gazdagsága. Transz-
cendens igazságok az immanens tapasztalatban. 
A Földön járunk, mégis nyolcezer méterrel a vi-
lág felett. Filozófia ez? Lehet. De valami egészen 
más, mint Descartes meg Kant. A neoadvaitáról 
ne is beszéljünk.

Politikailag inkorrekt tanítások elképesztő 
változatossága bomlik ki előttünk: „A Brahman-
nal [az Istenséggel] azonos önmagam a közvetlenül 
észlelt tudat”, és az „egyetlen élő” (dzsíva). „A tuda-
ton kívül semminek a létét nem lehet bizonyítani.” 
Egyedülvalóság, önfényűség, nem-keletkezés, 
látás általi teremtés. De a saivizmus sem marad 
adós: „Abszolút én”, mint „az egyetlen és feltétlen 
valóság”. „Az »én« reflektáló tudatossága” minden 
mantra „legmagasabb éltető ereje”. „Még ami élet-
telen, az is megelevenedik, mert megszentelik az én-
ség nedűjének cseppjei.” „Noha az alany a testben 
lakozik, mindazonáltal a leg felső úrral azonos (aki 
a tiszta éntudat)”. És így tovább, újra meg újra, 
más és más alakban. Mintha valaki drágaköve-
ket szórna egy feneketlen zsákból. Hatvanhá-
rom oldal elég is. Bőven.

Hogy kinek ajánljuk? Azoknak, akik gondol-
koznak. És azoknak, akik nem gondolkoznak. 
Akik szerint a szolipszizmus összeegyeztethe-
tetlen a hagyományokkal. Vagy a hagyományok 
a szolipszizmussal. Az énség Istennel, vagy Is-
ten az énséggel. Ők meg fognak lepődni. Ha 
még képesek rá.

Tehát szolipszizmus a tradíciókban. Meg a 
vallásban. Bizony. A devócióban is, a rítusban is. 
A végén még kiderül, hogy László Andrásnak 
volt igaza. Ki hitte volna?!

Both Ferenc


