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Az olyan életre, amilyen Robert Burtoné volt, azt szokták mondani: eseménytelen ..
Milyen külőnös. Vajon mennyivel több esemény volt Alexandrosz, vagy Caesar, vagy
Napóleon életében? És mennyivel volt egy Kolumbusz, vagyPizarro élete fontosabb,
mint az olyané, mint Burton? Kolumbusz Amerikában járt, Pizarro meghódította Perut.
Burton az alvilágban járt és szemtől szemben látta a melankóliát. S ha az ember a sorsok
vonalát nézi, van olyan ember, aki sohasem mozdult el városából és nagyobb győzelme

ket aratott.vmint Octavianus; van olyan, aki egész életét könyvtárszobában töltötte,
magányosnak, csendesnek, eseménytelennek látszik és sorsának vad kalandjai, szédítő

veszélyei, keserű kísértései és feneketlen szakadékai nagyobbak voltak, mint egy hódítóé,
aki három világrészben járt és háromszáz csatában vett részt.

A magányosnak és csendesnek látszó sorsok gyakran sokkal inkább zaklatottak,
szakadékosak és örvényesek, mint az olyanok, amelyeknek csaknem minden órája szem
előtt játszódik le. Az eseménytelennek tűnő élet sokszor érdekesebb, mint száz kalandoré,
vagy csavargóé. A magányos sorsok titka néha nagyobb, mint a Caesaroké.

Talán minden azon múlik, hogy ki mit ért el. Burton az alvilágban járt, látta a
Szomorú Szörnyeteget és visszatért a földre. Aki onnan vissza tud térni, nem is lehet más,
mint nagyon csendes ember. Kínáljanak neki gazdagságot, pénzt, hatalmat, gyönyört,
- köszöni, nem kér belőle. Mit tudnak adni neki még azonfelül, amit sorsától kapott?
Van-e másnak egyáltalán értéke, mint annak, amit az ember átélt? Az alvilág hét kapuján
átmenve, Istarnak mindent le kellett rakni, amit a földről hozott: aranyat, hatalmat,
szépséget, tudást, emlékeket. Az ember nem tarthat meg mást, mint önmagát, amíg végűl

azt is elveszti: - talán. Ki tudja? Ez a kétség éppen az, ami: a melankólia. De, amikor
az ember az alvilágból már visszatérve, átélte mindazt, ami ott van, nem melankóliás
többé. Akkor egyszerre nagyon lassú lesz, nagyon nyugodt, nagyon békés. Elkezdi élni
a harmat filozófiáját: a tiszta, kristályos, tündöklő pillanatot. Kell gyönyör, szépség,
vagyon, hír? - "my leisure would not permit" - semmittevése nem engedélyezi. Csak
énekel, mint a tücsök. A halhatatlanságnak ez a faja biztos és gyönyörű. I am musing
- múzsai állapotban szemlélődök,életem olyan nyugodt és végleges, mint egy költemény.

Szent-Györgyi Albert: VÁLOGATOTI TA
NULMANYOK. A C-vitamin felfedezőjének. a
rákkutatás egyik úttörőjének személyiségéről

tulajdonképpen igen keveset tud a hazai kőzvé
lemény. Igaz, jó néhány évvel ezelőtt láthattunk
egy tévéinterjút Szent-Györgyi Alberttal, s az
interjú szövege nyomtatásban is megjelent a Tu
dósokkal - sokszemközt cimü riportkönyvben,
de mindez még mindig méltatlanuI kevés ahhoz
képest, amit tudnunk illene az Amerikában élő

Nobel-díjas tudósról. Pedig a kilencvenéves
Szent-Györgyi mindvégig következetes, az em
bériség szolgálatában és a tudomány védelmé
ben politizáló magatartása, nevelői-oktatóisze-
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repvállalása éppúgy jobb megismerésre érde- K
mes, mint az élet egységességét valló klasszikss Ö
hagyományú filozófiája, vagy a bíoelektroniká-
ban végzett, ám nemcsak szakemberek számára N
izgalmas kísérletei. Ezekről tudunk meg többet y
a tanulmánykötetből, miközben módunk van
megcsodálni, sőt élvezni Szent-Györgyi bonyo- V
lult kérdéseket is könnyüszerrel megvilágító ész- J
járását, humorral átszőtt, rendkívül szemléletes E
hasonlatait, s a tudós mindig derüs kedélyét,
amely csak az igazi bölcsek sajátja. (Gondolat, L
1983) Z
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