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JOHN COWPER POWYS

A bol dog ság mû vé sze te
(Rész let a Mun kák és na pok cí mû fe je zet bõl)

(1)
A bol dog ság mû vé sze té rõl szó ló köny vet úgy kel le ne meg ír nom, hogy a leg fõbb mon-

da ni va ló ja mind a há rom ezer év vel ez elõtt, mind a há rom ezer év vel ez után élõk szá má-
ra egy for mán vi lá gos és ért he tõ le gyen. Nem af fé le szer te len vá gya ko zás ez ré szem rõl, 
és nem is csu pán ön hitt kép zel gés, hi szen erõ sen gya ní tom – egy szer smind szív bõl re mé-
lem –, hogy ez zel a té má val, saj nos vagy hál’ is ten nek, örök em be ri kér dést érin tek.

Er re vo nat ko zó an hadd idéz zem Ho mé rosz egy so rát, amely ki sebb vál toz ta tá sok kal 
több ször is elõ for dul az Odüs  sze i á ban:

  ασµενοι εχ θανατοιο ϕιλουζ ολεσαντεζ εταιρουζ
  Mert bár de rék fi a kat ve szí tet tünk, örü lünk, hogy élünk.1

Ez az õszin te, meg kön  nyeb bült só haj min den bi zon  nyal a leg ér zék le te seb ben pél dáz-
za, hogy da cá ra a két ség beesés kor ránk tö rõ ter mé ket len üres ség nek, mi lyen ele ven len-
dü let tel te li ala po kon nyug szik a lé te zé sünk.

Nem hal tunk meg, egy elõ re élet ben va gyunk. Ez az tán a meg kön  nyeb bü lés! A vég ze-
tes csa pás más va la kit ért, ta lán ép pen egy ked ves és kö ze li is me rõ sün ket. Min den pil la-
nat ban szá mos em ber tár sunk ra sújt le a baj, mi még is „to vább ha jó zunk”, ké szen áll va 
ar ra, hogy meg bir kóz zunk az élet tel, hogy szem be száll junk min den elénk ke rü lõ ne héz-
ség gel.

En nek kap csán az a kér dés me rül fel ben nem, azon tû nõ döm egy re kí ván csib ban, 
hogy mi fé le lel ki at ti tûd del ren del kez nek majd a há rom ezer év múl va meg szü le tõ em be-
rek. Va jon ezek nek a tá vo li utó dok nak, akik a tu do mány vív má nya i nak, a ren de zett tár-
sa dal mi kö rül mé nyek nek kö szön he tõ en sok kal kön  nyeb ben bol do gul nak majd az élet-
tel, mint mi, va jon ne kik is ugyan olyan fon tos lesz a bol dog ság? Õk is azt fog ják érez ni, 
amit Odüs  sze usz és tár sai, hogy örül nek az élet nek, bár de rék tár sa kat ve szí tet tek? Vagy 
an  nyi ra meg vál to zik ad dig ra a vi lág, hogy há rom ezer év múl va már nem fog nak kü lö nö-
sebb je len tõ sé get tu laj do ní ta ni a sze mé lyes bol dog ság nak?

Be kell val la nom, hogy ez utób bit nem igen tu dom el kép zel ni. Nem hi szem ugyan is, 
hogy a kö vet ke zõ év ez re dek tu do má nyos kí sér le te zé sei, vagy a tár sa da lom akár kom mu-
nis ta, akár anar chis ta rend sza bá lyo zá sai kö vet kez té ben meg vál toz ná nak az em be ri szív 
alap ve tõ szük ség le tei, és sok kal má sab bak len né nek, mint ma nap ság, vagy mint Ho mé-
rosz ko rá ban. Igaz ugyan, hogy a nyu ga ti vi lá got je len leg a kö zös sé gi tu dat meg erõ sö-
dé se jel lem zi, és úgy tû nik, a nem ze ti dik ta tú rák vagy az ipa ri tö meg ter me lés fe lé mu ta-
tó fo lya ma tok egy aránt a szo ci á lis szem pon to kat he lye zik elõ tér be a sze mé lyes szem pon-
t ok ro vá sá ra, még is úgy vé lem, sú lyos mel lé fo gás vol na azt hin ni, hogy a Koz mos  szal 
szem be sü lõ egyén szto i kus kul tu szá nak nap ja ink ban ta pasz tal ha tó meg ren dü lé se vég le-
ges nek te kint he tõ.

Min den vál to zás ban van, mond ja Hé rak lei tosz, ki vé ve az Örök El len té tek har cát. Már-
pe dig nincs még egy olyan el szánt küz de lem, mint ame lyet az em ber azok el len az aka-
dá lyok el len foly tat, ame lyek gá tol ják az õ ki tel je se dé sét.

Hip no ti kus áram ütés ként ter jed ma az a fel fo gás, hogy mi vel az Uni ver zum nak nincs 
sem cél ja, sem je len té se, sem irá nya vagy ér tel me, és mi vel nincs a vi lág ban sem igaz-
sá gos ság, sem kö nyö rü le tes ség, sem pe dig szá na lom, csu pán zûr za var, fel for du lás, ren-
det len ség és eset le ges ség – avagy a fe jet len ség fa kó bá ja –, ezért sem mi okunk sincs 
ar ra, hogy bár mit is ko mo lyan ve gyünk, vagy hogy bár mi rõl ko mo lyan el gon dol kod-
junk. Ez zel szem ben min den okunk meg van, hogy ha nya gul és kön  nyel mû en kó szál junk 
az élet ben er re-ar ra, foly ton csak él ce lõd jünk, elé ge det len ked jünk és gú nyo lód junk csú-
fos os to ba ság gal és os to ba csú fo ló dás sal – még csak nem is va la mi fé le fenn költ, sá tá ni 
ke se rû ség gel, ha nem egy sze rû en csak bo hó kás, je len ték te len nem tö rõ döm ség gel, amely 
tú lon túl je len ték te len ah hoz, hogy több le gyen ko mi kus egy ügyû ség nél és re mény te len 

1 Devecseri Gábor fordításában: „Mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk.”
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na i vi tás nál, nagy já ból úgy, mint ami kor va la ki ked ve li ugyan az ita lo zást, de min den 
ko mo lyabb er köl csi ki há gás el len he ve sen til ta ko zik. Ilyen sem mit mon dó, je len ték te-
len ap ró sá gok ban ful lad ki min den meg szál lott sá gunk; mint ha csu pán en  nyit ér de mel-
ne meg ez a vi lág.

Ko runk szel le mi sé gét min den bi zon  nyal ez a lé gi es re mény te len ség fog ja fém je lez ni, 
amely egy részt ke vés bé agya fúrt, mint a fran cia for ra dal mat meg elõ zõ idõ szak ele gáns 
kön  nyel mû sé ge, más részt jó val za va ro sabb an nál. Fel te he tõ en min dig is lesz nek olya-
nok, akik eb bõl a szel le mi ség bõl fog nak ih le tet me rí te ni, ép pen úgy, aho gyan má sok a 
kö zép kor vagy az ókor szel le mé hez for dul nak ösz tön zés kép pen. Bár mi ben rej lik is azon-
ban a szel le mi kön  nyel mû ség és fa kó re mény vesz tett ség ko rá nak sa já tos ér té ke és je len-
tõ sé ge, a bol dog ság hoz ve ze tõ mód sze rek ki dol go zá sán fá ra do zó fi lo zó fus eb ben az idõ-
szak ban sem mi eset re sem ta lál hat sok tám pon tot a mun ká já hoz; sõt mi több, szi go rú an 
ügyel nie kell ar ra, hogy a lel ki tisz tál ko dás hoz hasz nált szap pan bu bo rék ok ele gen dõ szá-
za lék ban ré sze sül je nek a bol dog ság szi vár vány szí ne i bõl, hogy eme bi zony ta lan és ké tes 
idõ koc ká za tos lég kö re egy ál ta lán el vi sel he tõ le gyen.

Min den eset re ér de mes vol na egy szer fel vá zol ni a bol dog ság vi lág tör té net ét, és en nek 
alap ján ki mu tat ni, hogy az em be rek mely tör té nel mi kor szak ok ban szen ved tek a leg töb-
bet, és az éhe zé se ket, a jár vá nyo kat és a há bo rú kat le szá mít va mely kor ban vol tak a leg-
bol dog ta la nab bak. Jó ma gam úgy vé lem, hogy a pu ri ta niz mus pél dá ul sok kal sú lyo sabb 
csa pást mért a ter mé sze tes em be ri ke dély re – amely nek kö szön he tõ en min dig „to vább 
ha jó zunk” –, mint a sze mély te len kön  nyel mû sé get is te ní tõ kor, amely ben je len leg élünk, 
és amely sze rint még min dig jobb a Semmitmondás üres szem göd ré nek hó dol va tré fál-
koz ni és vic ce lõd ni, sem mint egy bos  szú ál ló és vér szí vó Je ho va szi go rá nak alá ren del ve 
könny  ez ni és nyü szí te ni.

Ez zel pe dig már is fel me rül egy újabb kulcs fon tos sá gú kér dés: va jon a bol dog ság el-
éré sé nek alap ve tõ tech ni ká it ku tat va meg ke rül he tõ-e a val lás prob lé má ja?

Te gyük fel, hogy én a kö vek hez, a Ke gyes Ol va só pe dig kü lön fé le iko nok hoz imád ko-
zik. Még is, a je len könyv ben ki tû zött cé lok ér de ké ben az len ne a leg elõ nyö sebb, ha mind-
ket ten úgy ten nénk, mint ha meg rög zött ate is ták vol nánk. Tu dom, ez nem kön  nyû, hi szen 
an  nyi ra be le va gyunk ga ba lyod va mind a sa ját éle tünk be, mind az em be ri faj õs idõ kig 
nyú ló múlt já ba, hogy ko moly erõ fe szí tést igé nyel ne fel sza ba dí ta ni ma gun kat mind azon 
esz mék ha tá sa alól, ame lyek ér tel mes célt tu laj do ní ta nak a vi lág min den ség nek. Né hány 
em ber nek vi szont még is csak si ke rült el ér nie ezt a meg sza ba du lást, ha ez so kak szá má ra 
csu pán re mény te le nül el szánt kü lönc kö dés nek tû nik is. Ép pen ezért je lent ko moly ki hí-
vást szá mom ra, hogy az alább ki fej tett tech ni ka ér vé nyes sé gét mi nél át fo gób bá te gyem, 
és még a val lá si ká bí tó sze rek leg szi go rúbb el uta sí tó i nak tet szé sét is el nyer jem ve le.

Kezd jük te hát az zal, hogy „bár kik va gyunk is”, ahogy Walt Whitman mon da ná, 
te kint sünk ma gunk ra úgy, mint ha tel je sen egye dül len nénk az ir dat lan vi lág min den ség-
ben. A töb bi ek, te hát a töb bi el szi ge telt em ber, köz tük azok, akik hoz zánk a leg kö ze-
lebb áll nak, szin tén csu pán an nak a cél ta lan, kö nyör te len, vak ká osz nak az al ko tó ele-
mei, amely min den irány ból kö rül vesz min ket. Már most ha így áll a hely zet, ak kor az 
ide gen dol gok ré misz tõ höm pöly gé se kö ze pet te mi az egyet len do log, ame lyet be fo lyá-
sol ha tunk? Nem más, mint sa ját ma gunk! Szók ra tész is, a kí nai taoisták is ezt az ön ma-
gunk fe lett gya ko rolt ha tal mat be csül ték a leg több re, és az an go lok oly kor szin te bos  szan-
tó ele ven sé ge ugyan csak eb bõl a fel fo gás ból szár ma zik. Vég sõ so ron pe dig ez az egyik 
leg mé lyebb val lá si ak tus is egy ben, hi szen az élet leg mé lyebb di csõ í té sé rõl szól, amely-
nek örök imá ja a kö vet ke zõ kép pen hang zik: „Fáj dal ma kat bo csá tasz rám, de még is örö-
met le lek ben ned!”

A ko ráb bi fe je ze tek ben kör be jár tuk a bol dog ság tech ni ká já nak né hány sar ka la tos 
pont ját, és meg tár gyal tuk a ne mek kap cso la tá ra vo nat ko zó leg böl csebb meg ol dá so kat. 
A kö vet ke zõk ben nem ma radt más hát ra, mint hogy ki fejt sük a min den na pi mun ka üte-
mét meg sza kí tó ap ró örö mök és ki kap cso ló dá sok meg szer zé sé nek leg ha té ko nyabb mód-
ját. Eb ben a te kin tet ben a ter mé szet áll az el sõ he lyen: nem csu pán a gran di ó zus, le nyû-
gö zõ tü ne mé nyei mi att, ha nem in kább a hét köz na pi ter mé sze ti je len sé gek nek kö szön he-
tõ en, ame lye ket mind an  nyi an igen jól is me rünk, és ame lyek bár me lyi künk szá má ra köny-
 nyen meg ta pasz tal ha tók.

Ezek kö zött a je len sé gek kö zött min de nek elõtt a négy õs ele met kell ki emel nünk. Bol-
dog sá gunk ér de ké ben ezek re a rej té lyes ele mek re oly mó don kel le ne te kin te nünk, aho-
gyan Spengler sze rint Goe the szem lél te õket, va gyis nem tu do má nyos, ha nem fi zi og-
nó mi ai szem mel, hogy ez ál tal ér zé ki leg mu tat koz za nak meg a szá munk ra; a tu do mány 
ugyan is csu pán rez gé se ket lát ott, ahol a fény és sö tét ség drá má ja zaj lik.
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A bol dog ság te kin te té ben kulcs fon tos sá gú sze re pet ját szik az is, hogy fo ko zó dó lel ke-
se dés sel ku tas sunk olyan ele ven je len sé gek után, ame lyek az õs ré gi val lá sos áhí ta tot fel-
vált hat ják. Lucretius sem mi be vet te ezt a ter mé sze tes, no ha gya kor ta igen csak el té ve lye-
dett haj la mot, és a val lá sos ér zé kek meg nyir bá lá sát ja va sol ta. Én azt mon dom, in kább 
ala kít suk át õket oly mó don, hogy a négy elem hez, a föld höz, a men  nyei éter hez, a ten-
ger hez és min den fé le víz hez, a nap hoz, a hold hoz, az égi tes tek hez, a szél hez és az esõ-
höz és a fagy hoz és a har mat hoz, a fel hõk go moly gá sá hoz és az év szak ok vál ta ko zá sá-
hoz, vagy az al ko nyok és a haj na lok kö zé rej té lye sen si mu ló sö tét sé ghez va ló vi szo nyu-
lá sunk tar tal maz za mind azo kat az ér zel me ket, ame lyek je len leg az „imád ság” fo ga lom-
kö ré be tar toz nak, ugyan is ép pen eb ben a vi szo nyu lás ban lel het jük fel a val lá sok iga zi – 
és le het, hogy az egyet len – he lyet te sí tõ jét. At tól a kegyeletteljes szá na lom tól, ame lyet 
két ke dõ ko runk a hús és a vér iránt érez, nyu god tan el te kint he tünk.

A föld, a nap, a szél, a víz kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá si for mái, az õs ele mek nek a hét-
köz na pi gon dok és ba jok re pe dé se in ke resz tül hoz zánk át szi vár gó as pek tu sai iránt ér zett 
von zal ma ink mel lett a kö vet ke zõ fon tos moz za na tot az a le ír ha tat lan bor zon gás ké pe zi, 
ame lyet az élet vé let len sze rû je len sé gei okoz hat nak, bi zo nyos dol gok, em be rek és ese mé-
nyek vá rat lan el ren de zõ dé sei, ame lyek nem fel tét le nül va rá zsol nak el ben nün ket, de ame-
lyek egy szem pil lan tás alatt má gi kus at mosz fé rá val len gik be a lé te zé sün ket.

Eb ben az at mosz fé rá ban gyak ran érez zük úgy, hogy egy má sik vi lág ba, egy nem 
min den na pi élet be bil len tünk át. Le het, hogy ez csak káp rá zat, és le het, hogy a lel kün-
ket mé lyen át já ró bol dog ság csu pán a gye rek ko ri él mé nyek fel tö rõ em lé ke – de bár mi 
is le gyen ez a ne he zen meg fog ha tó ér zés, min den képp va la mi olyas mi rõl van szó, ami 
„jó vá tesz min den bá na tot”, és egy kü lö nös fel is me rés bû vös pil la na tá val aján dé koz meg 
ben nün ket: mint ha va la mi lyen mes  szi rõl ér ke zõ za rán dok ként már ko ráb ban is jár tunk 
vol na ezen a tá jon.



8

Mi e lõtt to vább men nénk, ér de mes meg em lí te nünk né hány kéz zel fog ha tó vo nat ko zá-
sát en nek a ho má lyos, ám rend kí vül fon tos ér zü let nek. Az egyik je len ség, amely csor dul-
tig te lít het ben nün ket ez zel az ér zés sel, a víz fel szín fé mes fe hér sé ge va la mi vel nap száll ta 
elõtt, eb ben a kü lö nös fe hér ség ben ugyan is van va la mi, ami azo kat a cso dá la tos fel épü lé-
se ket, azo kat a misz ti kus új ra kez dé se ket idé zi fel, ame lyek a bu kott csa ták, az el ve szett 
ügyek után kö vet kez tek az em ber éle tek vég te len lán co la tá ban. A má sik tü ne mény, amely 
új ra és új ra „so kat mon dó és kü lö nös” ér zé se ket ka var a lel künk mé lyén, egy szé le sen el te-
rü lõ hát tér be ágya zott, ódon, idõ mar ta em be ri tárgy nak a ké pe. Le het ez akár egy víz ben 
ál ló cö löp, vagy cö lö pök so ra a ma guk rej té lyes szí vós sá gá val, mi köz ben mö göt tük be lát-
ha tat lan ég bolt vagy víz tö meg vagy lát ha tár te rül el, amely a vég te len fe lé ra gad ja kép ze le-
tün ket. A be lát ha tat lan tér és ez a szú et te, el nyûtt cö löp aka rat la nul is olyan jel leg be li egy-
sé get al kot, amely ben az em ber kéz al kot ta ódon tárgy el len sú lyoz za az Élet te len sa já tos 
si vár sá gát, ez ál tal pe dig mind ket tõ köl csö nö sen ré sze se dik egy más örök ké va ló sá gá ban.

Ugyan ilyen mély re ha tó ere jû és szin tén bár ki ál tal meg fi gyel he tõ lát vány az, ami kor 
a fel ke lõ vagy a le bu kó nap arany ló fé nyé ben ve tünk pil lan tást egy ház te tõ re, vagy egy 
ke rí tés fa lat le zá ró cse rép sor ra. Aho gyan ez a cse rép sor ott áll a ma ga szi lárd moz du lat-
lan sá gá val eb ben a kü lö nös meg vi lá gí tás ban, mi köz ben mö göt te a tér mér he tet len ör vé-
nyei ha tár ta lan mes  sze sé gé be vesz nek, és aho gyan ott nyug szik a haj nal vagy a kö  zel-
 gõ al ko nyat csen des misz té ri u má ban, mind ez olyan ér zé se ket kelt ben nünk, mint ha egy 
el va rá zsolt vi lág ra gyo gó kü szö bé nél áll nánk, és kép ze let ben akár be is lép he tünk eb be 
a bû vös vi lág ba, amely vá laszt ad az élet min den el lent mon dás ára.

Még a leg ki et le nebb kör nyé ken is szá zá val ta lál ha tók eh hez ha son ló dol gok, de mind-
ad dig nem tud juk meg ra gad ni a rej tel me i ket, amíg a ter mé szet ben bájt és fes tõi szép sé-
get ke re sünk. Ezek a je len sé gek ugyan is csak azu tán nyíl nak meg szá munk ra, mi u tán 
fo gé kon  nyá vál tunk a köl tõi su gal la tok ra, ame lyek sej tel mes me ren gé sek hos  szú ös vé-
nye i re te rel he tik a gon do la ta in kat.

Olyan ter mé sze ti je len sé ge ket is fel fe dez he tünk, ame lyek ré vén a jól is mert egy szer 
csak is me ret len ként tû nik fel elõt tünk – már pe dig ép pen ez a bol do gí tó ér zés a leg fõbb 
moz ga tó ja azok nak a vá rat la nul ránk tö rõ, meg ma gya ráz ha tat lan hul lá mok nak, ame lyek 
a vá gyak or szá gá nak fel sej lõ part jai fe lé visz nek ben nün ket. Ilyes fé le ér zé se ket vált hat 
ki egy mes  szi fa egyet len hos  szú, ki nyú ló ága, amely oly bá tû nik, mint ha a sze lek ti tok-
za tos óce án ján rin ga tóz na, mi köz ben a le ve gõ olyan tisz ta, át tet szõ és tá vol ba tû nõ, hogy 
ez a hul lám zó fa ág szin te csak úgy szív ja ma gá ba az élet és a ha lál min den tit kát a vég-
te len bõl. Igen: az élet és a ha lál „min den tit kát”. Ugyan is ha még a ha lá lunk elõtt sze-
ret nénk meg tud ni, mi lyen a va ló di bol dog ság, nem árt, ha meg pró bál juk a le he tõ leg job-
ban meg ra gad ni azt az ér zést, amely idõn ként a ha tal má ba ke rít ben nün ket, olyan kor pél-
dá ul, ami kor az egész ég bolt ra sö tét ség bo rul, és csak nyu gat fe lõl de reng még né mi hal-
vány ró zsa szín az ég al ján; de szá mos más je len sé get is ta lál ha tunk, ame lyek lát tán úgy 
érez zük, hogy ezen a pon ton az élet és a ha lál an  nyi ra kö zel ke rül tek egy más hoz, hogy 
szin te egy be foly nak, el ve gyül nek egy más sal – és ek kor mint ha a ha lál fé lel münk is fel ol-
dód na, és va la mi más sá ala kul na át.

Min den nél fon to sabb az, amit ilyen kor ér zünk, még is, éle tünk meg fá sult per ce i ben 
kön  nyel mû en sem mi be ves  szük ezt a lel kün ket mé lyen át já ró, vis  sza-vissza té rõ ér zést, 
amely több nyi re a fény és sö tét ség mu lan dó je len sé ge i hez kap cso ló dik, és amely azt 
su gall ja, hogy az élet és a ha lál nem ab szo lút el len té tei egy más nak, ha nem va ló já ban 
egy har ma dik, az ér te lem szá má ra fel fog ha tat lan do log két ar ca nyil vá nul meg ben nük, 
ame lyek vég ze te sen ös  sze van nak fo nód va egy más sal.

Min den tar tós bol dog ság mé lyén ezek nek a rit ka, sa já tos pil la na tok nak a gyûj tõ té ge-
lye ta lál ha tó, ame lyek ér té két a leg in kább az iga zol ja, hogy ami kor fel idéz zük ma gunk-
ban éle tünk va la mely el múlt sza ka szát, ak kor a gon dok és a ne héz sé gek szin te tel je sen 
el tûn nek elõ lünk, és csu pán va la mi meg fog ha tat lan, le be gõ, ér zé ki jel le gû be nyo má sok 
sej le nek fel ben nünk, mint ha ezek je len te nék az el múlt évek lé nye gét – és va ló ban, ezek-
ben össz pon to sul mind azok nak az évek nek, sõt egész éle tünk nek az es  szen ci á ja. Ha 
en nek az ag gas tyán boly gó nak van va la mi fé le „planetáris” em lé ke ze te, amely a ha lá lunk 
után is meg õr zi mind azt az ér zést, amely va la ha át járt ben nün ket, ak kor ép pen ezek a 
bû vös pil la na tok je len tik majd a föl di em lé ke zet örök lé nye gét, ezek kel fo gunk hoz zá já-
rul ni boly gónk kol lek tív tu da tá hoz. Ezért ta lán az egyik leg fon to sabb fel ada tunk, hogy 
az el mú ló pil la na tot az örök ké va ló ság szol gá la tá ba ál lít suk.

Ne ha son lít suk a je lent a múlt hoz. És ne tá mas  szunk el vá rá so kat a jö võ vel szem ben. 
Tüs tént fé kez zük meg ma gun kat, mi helyt azon kez de nénk bán kód ni, hogy ép pen itt 
va gyunk, és nem pe dig ott.
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Túl sá go san nagy ra ér té kel jük a re ményt, pe dig mi nél jobb fi lo zó fus va la ki, an nál ke-
vés bé re mény ke dik. Ugyan is min den lel ki meg nyil vá nu lás kö zül a re mény a leg ke vés bé 
fi lo zo fi kus, hi szen ar ról ta nús ko dik, hogy nem si ke rült meg va ló sí ta nunk a le he tõ leg fon-
to sabb dol got, a pil la nat át men té sét az örök ké va ló ság ba.

„Csal fa re mény tõl csüg ged a szív.” Ör dög vi gye hát a re ményt! Ahe lyett, hogy üd vös 
kép ze let be li vál to zá sok ban bi za kod nánk, in kább néz zünk kö rül, ve gyük szem ügy re a 
dol go kat, és amint akad egy tisz ta per cünk, te gyünk meg min dent an nak ér de ké ben, 
hogy az elénk tá ru ló ké pet – bár mily si vár is – át ala kít suk va la mi más sá, va la mi olyas-
mi vé, ami leg alább né mi köl tõi su gal la tot áraszt. Min den nél fon to sabb ugyan is an nak 
be gya kor lá sa, hogy eb bõl a kép bõl ki ik tas suk avagy lát ha tat lan ná te gyük a bos  szan tó 
dol go kat, és csak ar ra össz pon to sít sunk, ami va la mi fé le tá vo li va rázs erõ vel hat – ha nem 
az ér zé ke ink re, ak kor leg alább a kép ze le tünk re. Bár mily ki et le nek is, kény sze rít sük a 
kö rü löt tünk le võ dol go kat be hó do lás ra a hajt ha tat lan aka ra tunk és el tö kélt sé günk elõtt, 
hogy – akár ve lük, akár el le nük – min den kép pen a ja vunk ra fog juk for dí ta ni õket. Ra gad-
juk tor kon a pil la na tot! Ne hagy juk, hogy el ural kod jon raj tunk a gyen ge ség, és már csak 
a ked ve zõ for du la tok ban re mény ked jünk: hoz zuk lét re mi ma gunk az elõ nyös vál to zá so-
kat, még pe dig a lé nyünk leg mé lyén rej lõ spi ri tu á lis erõk se gít sé gé vel. Ki tar tó gya kor lás 
ré vén ez a szel le mi be ál lí tott ság au to ma ti kus sá te he tõ. Mar kol juk meg erõ sen az el fu tó 
per cet, hogy ne me ne kül hes sék so ha töb bé; ha elég erõ sen szo rít juk, ta lán ép pen ez az 
el tom pult pil la nat nyit majd egér utat az örök ké va ló ság irá nyá ba.

So ha ne vár juk a jö võt, és so ha ne bán kód junk az el múlt dol gok fe lett. A je len le gyen 
szá munk ra mind a múlt, mind a jö võ. Még ha csu pa kín és gyöt re lem is a je len pil la nat, 
néz zünk ve le far kas sze met, bát ran, emelt fõ vel. Er re még a rossz lel kû Mac beth nek is 
volt lel ki ere je, mond ván:

Bár Birnam er de je fel jött Dunsinane-re,
S te állsz elõt tem, kit nem anya szült:
Meg pró bá lom a vég sõt – 2

Te gyük fel, hogy az ab la kun kon ko po gó esõ csep pe ket fi gyel jük, vagy egy ház te tõ 
tö ret len egye ne sét, hát tér ben a bo ron gós ég gel, vagy egy fel szál ló füst csík haj la do zá-
sát, vagy egy sö tét fel hõ tûz vö rös re szí ne zõ dõ pe re mét, vagy egy ten ger öböl al gá val és 
zöld mo szat tal tar kí tott fe ne két, vagy a var ja kat, ahogy egy ba ráz dát hú zó eke mö gött 
kerengenek: az öröm, ame lyet ezek bõl a tel je sen hét köz na pi dol gok ból me rít he tünk a 
ben nük lé võ köl tõi su gal la tok ré vén, még sem egé szen hét köz na pi. Hi szen ez a pil la nat 
nem csak a mi ér zé se ink fog la la ta, ott van ben ne mind az az öröm is, ame lyet az atyá ink 
érez tek, ami kor a ma guk ide jé ben ugyan így el me reng tek eze ken a ké pe ken. Elõ de ink 
múlt bé li ér zé se it per sze, ame lyek ilyen kor el ve gyül nek a je len pil la nat tal, nem tud juk 
pon to san meg ha tá roz ni; mind ös  sze ho má lyos sej te lem utal rá, hogy az a kü lö nös han-
gu lat, ame lyet a hét köz nap ok sod rá sá ból ki lép ve meg ta pasz ta lunk, egy szer smind te lít ve 
van az elõt tünk élt nem ze dé kek ha son ló él mé nyé nek em lé ke ze té vel.

Élet fo lya munk ket tõs sod rá sú: az egyik a cse lek vés sós vi ze, a má sik a szem lé lõ dés 
friss áram la ta. Egyi künk éle te sem le het tel jes mind ad dig, amíg nem szen te lünk kel lõ 
fi gyel met mind ket tõ nek. Bol do gok azok, akik mi dõn egy pil la nat nyi nyu ga lom adó dik 
a na pi te en dõ ik vég zé se so rán – akár ott hon, akár va la hol má sutt –, ké pe sek el tá vo lod ni 
a sür ge tõ ügye ik tõl, és bé ké sen vis  sza vo nul va ké pe sek kö rül néz ni, bár mi lyen gro teszk 
vagy el len szen ves kör nye zet ben le gye nek is ép pen, mond ván: „Adott egy fe lõl az én ele-
ven tu da tom, más fe lõl pe dig adott kö rü löt tem ez a vi lág, amely a gyõz he tet len lé lek nek 
csak al kal mi, át me ne ti, tü né keny kör nye ze tét ké pe zi; de ha meg fe le lõ en össz pon to sít va 
szem lé lem a je len sé ge it, ak kor egy meg dönt he tet len pil la nat ban ezt a még oly gro teszk 
vi lá got is ma gam mal tu dom emel ni egy má sik tar to mány ba, azok kö zé a dol gok kö zé, 
ame lyek a koz mi kus tu dat hal ha tat lan em lé ke ze té ben örök idõk re meg ma rad nak.”

Danyi Zol tán for dí tá sa

2 Shakespeare: Macbeth. Szabó Lõrinc fordítása.


