
MÁRAI SÁNDOR:

ÚTKÖZBEN

A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben talál
kozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, ki
számíthatatlan, mint a folyamat, melynek során egy ember
elárulja jellembeli sajátságait. Bármit mutat is a világ: tája
kat és természeti csodákat, a földi flóra és fauna beláthatat
lan változatait, semmi nem olyan sajátos, mint egy-egy ember
jell~me. Mikor érdeklődésünk eljut a világ dolgainak szem
lélése közben az emberi jellem ismeretéig, egyszerre úgy
érezzük, ez volt igazi feladatunk az életben. S minden más,
amit megismertünk, csak ismereteinket gazdagította. De lel
künk csak a jellemek ismeretétől lesz gazdagabb. Mert ez a
legközvetlenebb emberi tapasztalás, igen, a jellem maga az
ember.

S mert a jellem maga az ember, hasztalan iparkodunk
eltitkolni azt: jellemét éppen olyan kevéssé rejtegetheti az
az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni sem
miféle ködsapka. Ideig-óráig viselhetünk az életben álsza
kállt és álruhákat, de egy pillanatban lehull rólunk minden
jelmez és megmutakozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó,
egy cselekedet végül is elárulja igazi [ellemünket; a camou
flage csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi
sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk
lehet.

*
Az igazi élmény az ernber számára tehát elsőrendűen

önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes,
hasznos, gyönyörködtető, félelmes, vagy tanulságos; önma
gunk megismerése a legnagyobb utazás, a Iegíélelrnesebb
felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az
Északi Sarkon járni sem olyan érdekes, mint megtudni va
lami valóságot jellemünkről, tehát hajlamaink valóságos ter
mészetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez,
a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem elég
gé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az
életben.

*
Hiába mondjuk: "Nem érint a világ gáncsa, sem elisme

rése! Minden mulandó!" - ha lelkünk mélyén nem érezzük,
hogy megtettük kötelességünket a világ felé is. Ezt az önvá
dat gyakran éreztem. Nem olyan nehéz lemondani arról, amit
a világ hiú elismerésében, szórakozási lehetőségekben, tár-
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sadalmi vagy anyagi kielégülésben nyujt, s visszavonulni az
emberektől, csak Ieladatainknak, s annak a kisebb körnek
élni, melynek szelgálatát elvállaltuk. Nem könnyű azt sem
megtenni, de nem is lehetetlen; rosszalással fogadják elvo
nulásunkat, mert a világi dolgok megvetését és bírálatát lát
ják az ilyen magatartásban; különcnek neveznek, de ugyan
akkor bizonyos tisztelet is övezi a mord remetét, s ez a tisz
telet s elismerés kielégíti hiúságunkat. Ezenfelül sok kényel
metlenségtől is megszabadulunk, mikor elvonulunk az embe
rek elől.

De egyhang mégis azt súgja nekünk, önzően, kényel
mesen cselekszünk, mikor teljesen elvonulunk az emberekkel
való érintkezés elől, s a remete magasztos magányába bur
kolva bolyongunk művünk és életmódunk sivatagában. Elő

SZÖr is, a franciák egyik szava szerínt, minden remete gya
nus, aki pontosan ismeri amenetrendeket, - a legtöbb re
mete, aki sértódöttségböl, vagy kisebbségi érzésekből az,
pontosan ismeri a vonatok indulási idejét, a vonatokét. me
lyek visszavezetik a világba! - s a legtöbb "nagy magányos"
körül úgy sugárzik a hiúság légköre, mint az északi fény,
amely csak fénylik, de nem melegít ég, nem világít. Aztán,
nincs mindenkinek joga, magányosnak lenni. A magánynak
csak ahhoz van joga, az emberektől elvonulni csak annak van
igazi jogcíme, aki az emberek ügyét akarja így szolgálni. Mert
senkinek nincsen joga spleenből, dacból, gőgből, vagy hiú
ságból magányosnak lenni. Ha vérmérsékletünk és munkánk
természete, mellyel az embereknek akarunk szolgálni, olyan,
hogy magányra van szükségünk ehhez, akkor, csak akkor,
elkerülhetjük az embereket. De az ilyen munkás és az ilyen
munka ritka.

*
Semmiféle magatartás nem jogosult, mely az emberi

renden kívül akar felépíteni egyfajta életrendet és, munka
rendet. Az ember számára a világ dolgainak és a cse1ekede
teknek addig van csak értelmük, amíg hatni akarnak az em
berekre, s együttműködnek az emberi világgal. Ez az együtt
működés lehet közvetlen és lehet közvetett. De saját érdek
ből senkinek nincs joga élni, igen, még alkotni sincs joga.

*
A múló évek, az idősebb életkor csakugyan adnak vala

mit, arniért érdemes volt elviselni az élet sok fáradságát,
megaláztatását, fájdalmas vesszőfutásait is. Nemcsak tapasz
talatokat adnak, mert a tapasztalatoknak önmagukban nincs
nevelő erejük, mint ezt az életben mindenfelé láthatjuk: az
emberek, bizonyos tragikus tapasztalatok birtokában is
ugyanazokat a végzetes hibákat követik el, akkor is, ha előre

tudják a következményeket. Nem, az idősebb kor nagy elő-
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nye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból, ha
nem vagyunk egészen ostobák, vagy uljasok, s nem óhajtunk
öregségünkben az emberek által kinevetett és lenézett, ősz

pojácák lenni! Mint a vándor, aki egy bonyolult hegyrend
szert ismert meg vándorlásai közben, s a legmagasabb
csúcsra érve átlátja egy táj szerkezetét, áttekinti a hegy
csúcsok összefüggő sorozatának geológiai törvényszerűségét,

úgy látjuk mi is a múló évekkel a rendszert mindabban, ami
történik életünkben és mások életében. Ez az áttekintés,
melyet csak az évek múlása hoz meg, a legnagyobb elégtétel,
melyet az emberi és világi dolgok megismerése közben sze
rézhetünk.

*
A kérdésre, vajjon vérteznek-e a tapasztalatok az élet

olcsó, vagy veszélyes, nagy erővel megszólaló kísértései el
len, tagadással kell felelni. Ilyen kísértések a hamis becs
vágy, az indulati lehetőségek, mint a szerelem, szereplés, vi
lági siker, az érzékek csábításai, az egészségünkre káros ét
kezésbeli túlzások, az ital.i.ée a bódítószerek, a testi szenve
délyek, s azoknál is károsabb és veszélyesebb szellemi és
jellembeUeUév,elyedések, mint a bosszúvágy, a hazugság, a
kapzsiság. Mindezek a veszélyek és csábírások minden élet
korban konok ismétlődéssel kisértik meg az embert. A ta
pasztalás" mely arra tanít, hogy minden túlzás, hazugság és
tisztátalan szándék csalödáshoz, csörnörhöz, megaláztatáshoz
és betegséghez vezet, nem óv meg attól, hogy e kísértések
áldozatai legyünk. Csak a jellemünkhöz való hűség óvhat
meg a bukástól, nem pedig tapasztalataink. A természetben
nincs föltétlen rossz és jó; de föltétlenül rossz az ember szá
mára, amit nem tudunk büntetlenül egyeztetni [ellemünkkel.
Tehát itt is, mint mindig, mikor döntenünk kell, ne azt kutas
suk, vajjon a kínálkozó csábítás önmagában jó-e vagy rossz,
hanem csak azt kérdezzük: megfér-e jellemünkkel az, amit
elkövetni szándékozunk ? A világi tapasztalás nem olyan fon
tos, mint jellemünk alapos és föltétlen ismerete. Vannak ta
pasztalatlan emberek, akik hűségesek jellemükhöz és ezért
nem buknak el a világi vizsgán; s vannak öreg, agyafúrt,
sokat tapasztalt rókák, akik nem tudják vágyaikat jellemük
höz igazítani, s ezért mindegyre elbuknak és szégyenletesen
orra esnek.

*
A legtöbb emberi szerencsétlenség, nyomorúság, a re

ménytelen, szégyenletes és baljós emberi helyzetek igazi oka
leggyakrabban nem is az emberek gonoszsága, hanem egy
szerűen a tunyaság. Az a bizonyos, "jóra való restség", mely
ről a Biblia beszél. Egy gyilkos meglehetősen ritka emberi
tünemény. A gyilkossághoz már erő kell, egyéniség. képzelő

erő, nagy indulatok. Gyilkosok ellen lehet védekezni is. Aki
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gyakoribb, s aki ellen nem lehet védekezni, s aki az. emberi
nyomorúságot és tragédiákat milliószámra tenyészti, az a
jámbor és tunya ember, aki elfordítja fejét, ha valamilyen
aljasságot, vagy jogtalanságot lát, aki nem emeli föl a tele
fonkagylót, ha segíthetne is a figyelmeztetéssel, aki óvatosan
körüljárja az emberi nyomorúságot és szótlanul odébb megy
mellőle, holott különösebb áldozat és erőfeszítés, nélkül visz
szaadhatna egy ember kedvét az élethez vagy segíthetne egy
nyomorulton. Az ember, aki harcra kel a világgal a maga
zsarnoksága érdekében, nem olyan veszedelmes, mint az ud
varias, sunyi és megfontolt középszerűség, a hümmögő kö
zéputasság, a gyáva és lusta önzés. Ez a főbűn. Ez a fajta
ember csinálja ft világot olyanná, amilyen, s neki köszönhet
jük, ha e tapasztalatok birtokában leülönösebb sajnálkozás
nélkül búcsúzunk halálunk órájában az emberi világtól.

*
Az önmagunknak tett önkéntes fogadalmakat - "holnap

tól nem teszem ezt, vagy azt, így vagy úgy élek, ezzel, vagy
azzal foglalkozom" - talán még alaposabban meg kell fon
tolni, mint az embereknek adott szavunkat. Mert az emberek
nek adott szót vissza is vonhatjuk, ha úgy látjuk, hogy a vi
lág változik szavunk körül, másképpen helyezkednek el az
emberi dolgok az egyszer igazságnak megismert és fogada
lomban megvallott eszme körül. De az önmagunknak adott
szö annyit jelent, hozv szerződést kötöttünk [ellemünkkel,
mely nem változik, s ezért a vele kötött szerződést nincs mó
dunk megváltoztatui. Ha a világ megvet, mert nem tartottuk
meg adott szavunkat, ezt a megvetést még túl lehet élni,
mert a világ sem erkölcsös szerzödő fél. De ha jellemünket
csaljuk meg, akkor is van ugyan módunk továbbélni. de belső

magatartásunk bizonytalan lesz, bűntudatos és ingadozó.

*
Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagun

kat, vagy a világ tüneményeit; a lényeges, a csalhatatlan
megértéshez és érzékeléshez valami más is kell, több, mint
az értelem. Kell hozzá kegyelem is, alázat is, testünknek és
ösztöneinknek valamilyen különösen szerenesés működése,

vizsgálatunk tárgyának egyfajta előnyös elhelyezése, s talán
a csillagképek megfelelő alakulása is szükséges hozzá, hogy
megértsünk e földön valamit. Gondolj erre, míkor büszke
vagy, mert azt hiszed, érted ezt vagy azt.

*
önelégülten és büszkén gondolsz arra, hogyelolvastál és

megértettél néhány könyvet, gyarapítottad ismereteid, meg-

V IGI LI A 211



tudtál valamit a természetről, vagy az emberi szellem tünő

déseiről? Úgy érzed, "művelt" vagy, különb, mint a tudatla
nok? Gondolj csak arra, milyen végtelen tömegű ismeretet
zár magába a könyvek összessége, s egyetlen könyv teljes
megértéséhez mit is kellene ismerni és olvasni még? Gon
dolj a British Museum könyvtárának körbefutó vasállvá
nyaira, milyen hosszan kellene élned, hogy valamit is meg
ismerj a gondolkozás anyagából. melyet az ott felhalmozott
könyvek magukba zárnak! De maradj csak könyves szobád
ban, s valld meg, mily sokféle könyvet nem olvastál azok
közül, melyek könyvespolcaidon sorakoznak, s még az olva
sottak közül is hány akad olyan, melyet teljesen megértettél
és minden figyelemmel követtél? Nem, a "műveltség", mí
kor farkasszemet néz az emberi szellem világegyetemével.
meddő és hiú magatartás csak. Inkább gondolj arra, hogy
egyetlen ismeretet megérteni, felfogni, átérezni már az élet
erőfeszítéseinek teljességét követeli. És gondolj arra is,
mennyi mindent írtak, gondoltak előtted, a gondolatoknak
micsoda óceánjai pihennek a multban, s miféle zuhanással
árad minden új korban az emberi gondolat bősége a jelensé
gek és tünemények összegéból. Erre gondolj, selszégyeled
magad. Agyad műveltsége véges és gyermekes. De jellemed
és szíved műveltsége lehet teljes és emberhez méltó, akkor
is, ha szellemi ismereteid korlátozottak.

*
Míndig és örökké csak arra gondolj, hogy az emberek,

akik közelednek hozzád, egyszerre bűnösök és ártatlanok,
ugyanaz a törvény működik szívükben, mint a te szívedben
és a világmindenség érlüktetésében, s ugyanolyan halandók.
mint te vagy. Az emberi gonoszság és az emberi jóság a vi
lág életütemének egyformán árama és alkatrésze. A legna
gyobb gonosztevőt sem tudom már másképpen szemlélni, 
azt sem, aki életemre tör, - mint az élet nagy egységének
egyik eszközét. Életemre tör, de ő is áldozat, - mit is gyű

löljek rajta?
*

Nem mondom én, hogyelővigyázattal, megfontoltsággal
és önuralommal elkerülheted a nyavalyát. A betegség a min
dent teremtő és mindent pusztító életnek egyik természetes
kelléke' és szerszáma. De a kivégzés médját legtöbbször ma
gad választod. A természet jóságos hóhér: ha akarod, a csen
des elégés, lassú ellobbanás bölcs és méltóságieljes halál
nemét nyujtja neked. De ha nem viselkedsz jellemednek
megfelelden - feltételezve, hogy emberséges és jó a j elle
med, - lassú tüzön pirít meg. Erre kell gondolnod, mikor
megtámad a betegség.

*
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Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és
életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmu
sával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az
éjszaka áramai, míndez alakítja személyes sorsunkat, vagy
szerdaí életrendünket is: az ember hallja, nagyon messzíról,
az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmíndenség óvó
igazító zörejeit ... Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a
vizek áradásával, a hideggel és a meleggel: soha nem ellene,
mindíg belesímulva a világ ősszhangjába, a teremtés és pusz-

. tulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben,
akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt.

*
De egyszerre kell élnünk szívünkkel is, azzal a másik

életütemmel, mely titkosabb. leplezettebb, nehezebben meg
ismerhető, mint a világ áramlásának rendje. Akinek a szíve,
készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon marathoni
versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és
jellernünk titkos morse-jeleit, e finom és erélyes üzeneteket,
melyek megszabják életed igaz mértékét. Kinek érzékeit el
tompította' a becsvágy, a szenvedély, nem hallja többé e han
gokat. Az ilyen ember teste, lelke és a világ üteme ellen él;
emberhez nem méltó módon él, tehát embertelenül bünhödik.

*
Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól

elégedetten szemlelheted a világot? Nem tudod, hogy örökké
vándor maradsz, s mínden, amit csinálsz, az úton haladó
vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és vál
tozások közt haladsz s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban.
sem tartósabban, mint a vándor, aki megpihen az útszéli
almafa árnyékában egy félórára, útközben. Tudjad ezt, mí
kor terveket szövögetsz, Utad értelme nem a cél, hanem a
vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.

Márai Sándor.
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