
5

JOHN COWPER POWYS

A bol dog ság mû vé sze te
(Rész let a Mun kák és na pok cí mû fejezetbõl)*

Ez utób bi szerencsétlenek** kö zül so kan kom mu nis tá vá vál nak vé gül a gaz da sá gi 
hely zet fe let ti bos  szan ko dá sok mi att. Még pe dig azért, mert a kom mu niz mus lát szó lag 
ren del ke zik egy olyas fé le bel sõ erõ vel, amely egy kül sõ tár sa dal mi moz ga lom ban ké pes 
tár gyi a sí ta ni a sze mé lyes szen ve dé se ket; va la hogy úgy egyéb ként, ahogy ko ráb ban a 
Szen ve dé sek Is te ne szol gál ta ugyan ezt a célt. A leg több em ber azon ban sok kal in kább
haj lik afe lé, hogy ma gá nyos két ség beesés ben „emés  sze szí vét” (ahogy Ho mé rosz mond-
ja), sem mint hogy el esett sé gét akár a pro le ta ri á tus, akár az egye te mes fáj da lom val lá sá-
ban old ja fel.

Et tõl azon ban még tár sa dal mi vi szo nya ink ke se rû kri ti ká ja ma rad a tény, amely sze-
rint ma nap ság a tõr oly mé lyen jár ta át so kak szí vét, hogy már pusz tán az is ko misz
tré fá nak tû nik, ha va la ki a bol dog sá got vá laszt ja köny ve tár gyá ul.

Még is, er rõl a tré fá ról mind Krisz tus nak, mind a kom mu niz mus szó szó ló inak volt 
né mi mon da ni va ló ja. Egy tisz tes sé ges fi lo zó fus vi szont – akár a gla di á to rok küz del mét 
fi gye lõ Marcus Aurelius az am fi te át rum ban – né mely dol gok lát tán job ban te szi, ha 
el hall gat.

Elõ for dul per sze olyas mi is, hogy kény te le nek va gyunk ma gun kat bol dog nak érez ni, 
és szem le süt ve hagy juk el os to ba hó bort ja in kat, szé gyen kez ve mon dunk le a fin  nyás sá-
gunk ról és pi ron kod va hagy juk ab ba a nya valy gá so kat, egye dül ami att a gon do lat mi att, 
hogy men  nyi min dent kell el vi sel ni ük má sok nak, akik csep pet sem ér zé ket le neb bek 
ná lunk. Nem a sze ren csénk fö lött ér zett ön elé gült ség mun kál eb ben az ér zés ben, ha nem 
va la mi olyas mi, amit ta lán meg rá zó arány ér zék nek ne vez het nénk.

Rend kí vül ké nyes ré szé hez ér kez tem most tár gyam nak. Azt kell mon da nom ugyan-
is, hogy az élet el vi se lé sé hez szük sé ges erõnk a sok szo ro sá ra nõ het, ha a ben nünk lé võ
„rossz ból” épp úgy ada go lunk hoz zá, mint a ben nünk le võ „jó ból”.

Hogy mi ért van így, an nak a ma gya rá za ta mes  szi re nyú lik. A törzs fej lõ dés fel fog ha-
tat la nul hos  szú idõ kön ke resz tül ala kí tot ta ki mai, ér zé keny és ki fi no mult énün ket, és 
ezek alatt az év ez re dek alatt a min den ko ri én nek el ke rül he tet le nül meg kel lett küz de nie 
mind az zal, ami raj ta kí vül állt. Eb ben a küz de lem ben az ala cso nyabb ren dû élõ lé nyek 
fél ön tu da tos „én jei” tel jes élet erõ vel vet tek részt, olyan nyer seség gel, ame lyet a fej lett
mo rá lis ér zé künk ma már több te kin tet ben is „rossz nak”, el ve ten dõ nek tart.

Nos, ép pen en nek a „rossz nak”, en nek az „özön víz elõt ti”, csak a sa ját ja vát ke re sõ 
önös ség nek a gyûj tõ edé nyé ben kell új ra és új ra meg me rí te nünk lel ki vöd re in ket, óva-
to san és mér ték kel ugyan, még is bát ran és szé gyen te le nül, ha bol dog sá gun kat a ma ga
leg ter mé sze te sebb mód ján sze ret nénk táp lál ni.

Ez a leg fon to sabb. A te rem tett vi lág misz té ri u má nak va la mi fé le ki für kész he tet len 
kész te té se mi att, a gyöt rel mek és kí nok kö ze pet te egy oly an  nyi ra ér zé keny, mi több, 
oly an  nyi ra kön  nyen ki bil lent he tõ lé lek ala kult ki ben nünk, hogy ke vés kell hoz zá, és 
ál lan dó ke ser vek for rá sá vá vá lik, a leg cse ké lyebb esé lyét is tönk re té ve a tar tós bol dog-
ság nak.

Ez zel nem azt ál lí tom, hogy a bol dog sá gunk ér de ké ben erõ sza kos nak, kö nyör te len-
nek, kap zsi nak vagy ke gyet len nek kel le ne len nünk; vi szont van olyan ré sze a ben nünk
le võ „rossz nak”, amely bõl bát ran me rít he tünk an nak ér de ké ben, hogy el ke rül jük a 
re mény te len lel ki nyo mo rú sá got.

Kü lö nös do log pél dá ul, hogy min den fé le ren dû és ran gú fér fi ak men  nyi vel na gyobb 
lel ke se dés sel és bá tor ság gal ké pe sek szem be néz ni az élet meg ráz kód ta tá sa i val és kel le-
met len sé ge i vel, ha a tes ti vá gya ko zás fû ti õket.

Ez zel pe dig egy újabb, ta lán még ké nye sebb té mát kell érin te nünk. Sza diz mu son a 
vi lág ban mû kö dõ go nosz egyik leg ke gyet le nebb for má ját ért jük, olyas fé le ke gyet len sé-
get, amely nek bár mi lyen meg nyil vá nu lá sa gya lá za tos bûn nek szá mít; még is meg kí sért 

  * Az elõ zõ két fe je ze tet a Mû hely 2006/2. és 2006/3. szá má ban kö zöl tük.
** Az elõ zõ rész utol só mon da ta így hang zik: „Vi szont már csak ugyan ma ga az ör dög bújt be lénk ak kor, ha 

a meg nyug vás per ce i nek el ér kez té vel sem tu dunk olyan pa ra di cso mi bol dog ság gal für dõz ni, ami lyen ben 
so ha nem már tóz hat nak meg azok a »szerencsések«, akik csu pán a mun ká ju kat tud ják él vez ni az élet ben.”
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a gon do lat, mi sze rint a Leg fõbb Moz ga tó is egye dül egy csepp nyi hi gí tott sza diz mus
ré vén ké pes ar ra, hogy el vi sel je a vi lág egye tem lát vá nyát. A mi „hi gí tott sza diz mu-
sunk”, mi köz ben az élet vér fol tos po rond já ra me re dünk, sok kal több kö nyö rü let tel ele-
gyed het, mint az Övé; ta gad ha tat lan azon ban, hogy va la mi fé le küz dés vágy ra, a meg ne-
me sí tett ero ti kus ener gi á nak va la mi fé le har ci as-szép sé ges vál fa já ra szük ség van ah hoz,
hogy bát ran ves sük be le ma gun kat az élet ren ge te gé be, mi köz ben nem mon dunk le a 
bol dog ság ról sem.

Ah hoz, hogy elõ hív ják ma guk ból ezt az erõt, a fér fi ak nak – de me rem ál lí ta ni, hogy a 
nõk nek úgy szin tén – a le he tõ leg töb bet kell el szán tan ki ak náz ni uk a ter mé szet ad ta ér zé-
ki ség bõl és a má sik nem irán ti ter mé sze tes von za lom ból. Os to ba ság vol na, ha csu pán a 
mo dor ta lan, ar cát lan és gát lás ta lan em be rek re bíz nánk min den za bo lát lan hó dí tás vá gyat, 
amely a vis  sza vo nul tabb lel ke ket is ké pes fel bá to rí ta ni.

 Hadd jus son a „jó aka ra tú em be rek nek” is egy ke vés eb bõl a vak me rõ „ros  sza ság-
ból”; an  nyi leg alább, amen nyi vel a ma guk ol da lá ra tud ják ál lí ta ni a ter mé szet eme 
„za bo lát lan sá gát”. Nietz sche va la me lyest el ve ti a suly kot a „szõ ke bestiáról”1 szó ló 
gon do la ta i val; tény vi szont, hogy egy csi pet nyi tes ti vágy bát rab bá tesz ben nün ket, mint 
a böl csek min den igé je.

Ha õszin ték aka runk len ni ma gunk hoz, be kell lát nunk: oly kor kény te le nek va gyunk 
szántszán dék kal, meg fon tol tan és tu da to san ten ni a ros  szat – épp úgy, ahogy más kor 
meg a jót.

A ret tent he tet len el szánt sá got pe dig, amely ki zá ró lag, egyes egye dül a jó ra tö rek szik, 
a szen tek re kell hagy nunk, és a még meg ma radt né hány igaz ke resz tény re.

Túl ezen van még va la mi, amit nél kü löz he tet len nek vé lek, és hogy ezt jó nak vagy 
rossz nak ítél jük-e, ki-ki egyé ni fel fo gá sá tól függ. Ha bár mi fé le tar tós bol dog ság után 
vá gya ko zunk ezen a vi lá gon, nem hang sú lyoz hat juk elég szer – mert ezen for dul meg 
min den –, hogy mi e lõbb fel kell is mer nünk koz mi kus ma gá nyun kat Tér ben és Idõ ben. 
Te kint sünk úgy ma gunk ra, mint ha tel je sen ide ge nek len nénk ezen a föl dön, ide ge nek, 
aki ket ide ve tett a sors, és akik apát, anyát, test vé re ket, tár sat, gyer me ke ket, ba rá to kat és 
ba rát nõ ket is kap tunk ugyan ma gunk mel lé, és még is kez det tõl fog va mind vé gig ide ge-
nek le szünk ezen a vi lá gon.

 És ha er re a vég sõ ma gány ér zet re tá masz kod va si ke rül el sa já tí ta nunk, hogy úgy 
te kint sünk min den na pi tár sa ink ra – ba rá tunk ra, szü lõnk re, gyer me künk re –, mint ép pen
azok ra a kép más ok ra, masz kok ra és ál arc ok ra, akik mel lé az is me ret len vég te len ség bõl 
ide re pí tet tek ben nün ket: nos, ez zel tes  szük a le he tõ leg job bat ne kik is, és sa ját ma gunk-
nak is. Ily mó don, fe led ve a mel lé kes sé rel me ket, az együtt ér zés rop pant hul lá ma önt 
majd el ben nün ket: „Itt vagy tok hát – gon dol juk majd –, itt vagy tok hát ti is, ide gen ként 
ide vet ve a tá vo li is me ret len bõl, ‚és itt ver gõd tök eb ben a karámban’2 ve lünk együtt.” És 
mi vel ha jó tö röt tek va gyunk mind nyá jan, le gyünk hát ta pin ta to sak egy más sal, amen  nyi-
re – és amíg! – csak le he tünk.

Ami egyéb ként a bol dog ta lan há zas sá got il le ti, nem hi szem, hogy a fér fi ak ugyan any-
 nyit szen ved né nek et tõl az élet ben, mint a nõk; ab ban vi szont egé szen biz tos va gyok, 
hogy a szü le ik kel együtt élõ ha ja don lá nyok azok, akik a vi lá gon a leg több bán tal mat 
szen ve dik el „em ber tár sa ik tól”.

Ezek a szen ve dé sek – a ha ja don le á nyok meg pró bál ta tá sai – Ang li á ban sok kal ke mé-
nyeb bek, mint Ame ri ká ban; ami azt il le ti, olyan ke mé nyek, hogy amen  nyi ben ez a 
szent ség tö rõ köny vecs ke ki csit is se gí te ni tud na bár mely fi a tal ang li ai lány nak ab ban, 
hogy kön  nyeb ben el vi sel je a szü le i vel ös  sze zárt éle tét, ak kor a meg írá sa már nem volt 
hi á ba va ló.

Nagy kár, hogy Shakes peare nem ír ta meg a Lear ki rály foly ta tá sát, amely ben Edgar 
vagy Alban va la mely ne mes le á nyát a ha lál ba ker ge ti a jó sá gos aty ja el le ni si ker te len 
lá za dás.

Igaz ugyan, hogy ma nap ság a lá nyok jó val ne he zeb ben tud ják ér vé nye sí te ni sa ját 
jo ga i kat az any juk kal, sem mint az ap juk kal szem ben, no ha Ame ri ká ban már ez is köny-
 nyeb ben megy; va ló szí nû leg a tör té ne lem leg na gyobb for ra dal mai sem ve zet tek so ha 
olyan lel ki se bek hez, kön  nyek hez és ér zel mi vér on tás ok hoz, mint ami lye nek kel ezek az 
in tim kis lá za dá sok jár nak.

Va ló szí nû nek tar tom, hogy bol dog ta lan sá gunk leg fõbb okai nagy részt azok ban a 
ret ten tõ Ó- és Új Testamentum-beli pa ran cso la tok ban gyö ke rez nek, ame lyek ar ra kö te-
lez nek ben nün ket, hogy sze res sük egy mást, ahe lyett, hogy in kább a sa ját lel ki bé kénk
meg ta lá lá sá ra ve zet né nek. Ha fel idéz zük mind azo kat a si ral mas és szá na lom ra mél tó 

1 Romhányi Tö rök Gá bor for dí tá sa.
2 John Mil ton.
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erõ fe szí té se ket, ame lyek kel a fi a ta lok min den áron sze ret ni pró bál nak, kön  nyen be lát hat-
juk, hogy a bol dog ság ról írt bár mely ké zi könyv nek, ha hi te les akar ma rad ni, kö te les sé ge 
le csap ni er re a ké tes ta ní tás ra.

Az evi lá gi bol dog ság mi cso da fel sza ba dí tó ára da ta tud el ön te ni ben nün ket ab ban a 
re mek pil la nat ban, ami kor hit sze gõ mó don a sze re tet he lyett a meg bé ké lés fe lé for du-
lunk vég re! Ek kor jö vünk rá, hogy le he tünk sza ba dok és bol do gok és tisz tes sé ge sek és 
kö nyö rü le te sek anél kül is, hogy bár kit sze ret nünk kel le ne.

A leg nagy sze rûbb pe dig az, ami kor olyan mély re tu dunk alá me rül ni a leg bel sõ 
ma gá nyunk ban, hogy éle tünk bár mely sze rep lõ jé re te kint ve a kö vet ke zõ ket mond hat-
juk ön ma gunk ban: „Ó, hát itt vagy te is? Nem kér ted, hogy meg szü let hess, aho gyan én 
sem kér tem, le gyünk hát vég te le nül ta pin ta to sak és gyen gé dek egy más sal. Ami pe dig
a csil lag fé nyes ég bolt ban va ló fel ol dó dást és meg sem mi sü lést il le ti, amit sze re lem nek 
szo kás ne vez ni, nos –”

Min den bi zon  nyal fel be csül he tet le nül so kat kö szön he tünk Fre ud nak és a ta nít vá nya-
i nak, ami ért meg sza ba dí tot tak ben nün ket a ke resz tény ség azon be te ges tév esz mé jé tõl, 
amely sze rint az ér zé ki gyö nyör bû nös, go nosz és er kölcs te len vol na. Ez per sze ko ránt-
sem je len ti, hogy a freu diz mus di va tos szó la ma i nak be hó dol va a sze rel mi éle tünk min-
den ro man ti ká ját le kel le ne rom bol nunk. Mi, em be rek va ló szí nû leg azért szen ve dünk 
olyan nyo mo rú sá go san a min den na pi mun ka és a tét len per cek so rán egy aránt, mert 
egy át me ne ti kor ban élünk, egy olyan kor szak ban, amely az ál la tok bol dog fél ön tu da-
tos ál la po tá tól a tel je sen ön tu da tos, em ber fe let ti em ber fe lé ve zet. Eb ben az át me ne ti, 
hos  szan el nyú ló idõ szak ban el ménk már ren del ke zik ugyan tu da tos ság gal, ar ra vi szont 
még nem va gyunk ké pe sek, hogy irá nyít suk is a gon do la to kat, ame lyek nek a tu da tá ban 
va gyunk. Így a leg in kább ta lán tu dat tal bí ró au to ma ta ké szü lé kek hez ha son lí tunk; és 
ezt a pár hu za mot csak fo koz za ko runk egy szá nal ma san fél re si ke rült esz me rend sze re, a 
behaviourista de ter mi niz mus, amely nagy ban hoz zá já rult az em be ri lé lek be ve tett bi za-
lom meg ren dü lé sé hez.

Ugyan ak kor vi szont még egy me cha ni kus és lé lek ölõ fog lal ko zás két bal ke zes mun-
ká sá nak is meg ada tik a bol dog ság re mé nye, ha ké pes ural kod ni a gon do la ta in. Vég té re 
is alig akad olyas fé le mun ka vagy tény ke dés a föl dön, amely bõl akár egy gya kor lat lan 
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em ber is, ha aka ra tát ma gá ra a fel adat ra irá nyít ja, ne tud na leg alább egy ke vés örö met 
me rí te ni az ál tal, hogy egy re jár ta sab bá vá lik eb ben a mun ká ban. Kön  nyen le het, hogy 
so ha nem lesz ben ne iga zán ha té kony; de ez is csu pán vi szo nyí tás kér dé se, hi szen ha 
egy ki csit is ügye seb bé vált, ez már az õ szá má ra egy na pó le o ni gyõ ze lem mel ér het 
fel. És hát, ugye, a Ter mé szet, a Vi lág egye tem, vagy ma ga Is ten – ha ugyan van Is ten
– alig ha tesz kü lönb sé get egy nyo mo rult fa jan kó ap ró mun ka he lyi si ke rei és Na pó le on 
austerlitzi gyõ zel me kö zött. Min den az el mén ken mú lik, ezen a leg vég sõ cso dán. Így 
te hát a leg név te le nebb sen ki bel sõ küz del mei, Mr. Akár ki gyar ló sá gá nak és aka ra tá nak 
ös  sze tû zé sei ugyan olyan fon to sak a Vi lág egye tem szá má ra – ha ugyan a Vi lág egye tem 
egy fi karc nyit is tö rõ dik bár mi vel –, mint az em be ri ség tör té ne te so rán le jegy zett leg-
nagy sze rûbb tet tek.

Ha pe dig a mun kánk ból me rí tett bol dog ság ról van szó, az a leg na gyobb csel fo gás, 
hogy le gyünk ké pe sek fü gét mu tat ni a mun ka adónk nak, tud junk le gyin te ni sa ját elõ me-
ne te lünk re, és büsz ke elé ge dett ség gel örül jünk a leg fõbb mun ka fel ügye lõ, va gyis ön ma-
gunk fi gye lõ te kin te te elõtt ara tott ap ró gyõ zel me ink nek.

Le gyünk te hát bölcs mun ka fel ügye lõk, és so ha ne fe led jük: azért dol go zunk, hogy 
él jünk, nem pe dig azért élünk, hogy dol goz zunk. Az iga zi fi lo zó fus, ha azt lát ja, hogy 
egy agyon haj szolt el adó lány perc nyi fel üdü lést nyer egy ro man ti kus, ol csó ol vas má nyá-
ból, áhí tat tal szem lé li ezt a szent szó ra ko zást, és meg szen telt föld nek te kin ti a tal pa lat nyi 
he lyet, ahol azo kat a meg ba bo ná zó ol da la kat la poz ták. Lát ván a szel lem gyõ ze del mes ke-
dé sét az anyag fö lött, csak egy gon do lat tá mad hat ben ne: „Az ör dög be a ma gas kul tú rá-
val! Aho va ez a lány ju tott, on nan már csak egy lé pés a Menny or szág!”

A re gény az re gény; és még a leg si lá nyabb re gény ben is ott rej le nek azok a lé gi es 
hi dak, ame lye ken át az em be ri lé lek – leg jobb tu do má sunk sze rint a hal ha tat lan lé lek – a 
Va ló ság elõl egér utat nyer het.

Tu laj don kép pen a legegyügyûbb el be szé lés lap jai közt is, pré selt ró zsa szi rom ként, 
ott la pul a tel jes Shakes peare és a tel jes Dosz to jevsz kij. A leg csap ni va lóbb tör té net is, 
amely utat nyit a kép ze let nek és meg sza ba dít ben nün ket a gond ja ink tól, kö ze lebb van a 
min den ség tit ká hoz, mint bár mely kár ho zott hi va tal vagy gaz da ság, ame lyért nap mint 
nap gür cö lünk. Eb ben áll a leg fõbb, és ta lán az egyet len ment sé ge az ol csó lek tû rök nek: 
hogy né hány ér zõ, ele ven lény pár perc re men te sül ál ta luk a gon dok tól. És hát mi mást 
cé loz nak a nagy gaz da sá gi vál lal ko zá sok is, ha nem azt, hogy az em be rek a ha su kat te le-
töm jék, a szel le mü ket pe dig fel sza ba dít sák?

A ha té kony ság nak, mint ön ma gá ban va ló cél nak a szó szó lói vagy a si ker nek, mint a 
bol dog ság egye dü li for rá sá nak a hir de tõi egy olyan kor nak a ha mis pró fé tái, amely szem 
elõl té vesz tet te a va ló di ér té ke ket. Csak egy fé le „si ke res” em ber lé te zik a vi lá gon: az, aki 
da cá ra a rémísztõ meg pró bál ta tá sok nak, a lel ke mé lyén le gyõz he tet len ma rad.

Az a csa var gó, aki meg õr zi lel ke ren dít he tet len bé ké jét, nagy sze rûbb szü le mé nye 
en nek a ti tok za tos vi lág egye tem nek, mint a si rán ko zó és nya valy gó fi lo zó fus.

Ami kor va la mi vel ko ráb ban ar ról be szél tem, hogy ha az idõ mú lá sá val egy re bol-
do gab bak sze ret nénk len ni, a táp lál ko zás él ve ze té ben ugyan csak egy sa já tos, szin te 
ri tu á lis nak mond ha tó tu da tos sá got kell el sa já tí ta nunk, ak kor nem an  nyi ra a jó ízû éte lek
ter mé szet bõl ere dõ él ve ze tét ér tet tem ezen, ha nem in kább va la mi fé le kü lö nös meg elé ge-
dést, amely jól esõ gyö nyö rû ség gel övez bi zo nyos na gyon egy sze rû, jel ké pes éte le ket is, 
mint ami lyen a kif li ká vé val, vagy a va jas ke nyér te á val. Walter Pater ha tá sá ra több ször 
meg ta pasz tal tam, hogy az éh ség csil la pí tá sá nak ezen egy sze rû mód jai kön  nyen ve zet nek 
a „szakralitás” di men zi ó já ba; ez út tal azon ban va la mi egé szen más ra gon do lok.

Úgy ér zem, a tit kos küz del münk ér de ké ben, ame lyet éle tünk kéz ben tar tá sá ért és 
a lel ki erõnk tö ret len sé gé nek meg õr zé sé ért foly ta tunk, né hány jel ké pes mér föld kö vet 
min den képp el kell he lyez nünk a ne héz úton. Ko ráb ban a min den na pi ön vizs gá lat tal 
és a ter mé szet fe let ti tá ma szok fo lya ma tos cse peg te té sé vel a val lás biz to sí tot ta eze ket a 
szel le mi út jel zõ ket; mi vel azon ban az ilyes fé le tá ma szok ba ve tett hit már a múl té, je len
cél ja ink hoz va la mi fé le „hét köz na pi ri tu á lék ra”, egy sze rû, mes ter ké let len val lás pót lé kok-
ra van szük ség, ame lyek bõl erõt me rít he tünk a bús ko mor ság gal ví vott harc hoz.

Már pe dig mi más le het ne az úr fel mu ta tás leg al kal ma sabb vi lá gi meg fe le lõ je, mint 
a ke nyér meg sze gé se? Eh hez hoz zá ve het jük azt is, ami kor le ha jo lunk tü zet gyúj ta ni, 
vagy ami még ma gá tól ér te tõ dõbb: azt a pil la na tot, ami kor le olt juk a vil lanyt, és a fal 
fe lé for du lunk.

Ha fi gye lem be ves  szük a si ral ma san ne héz órá kat, ame lye ket idõ rõl idõ re mind an  nyi-
an kény te le nek va gyunk el szen ved ni, kü lö nös nek tû nik, hogy mi lyen so kan tö rõd nek 
be le a za va ros, fe jet len és ki szá mít ha tat lan sod ró dás ba, meg sem kí sé rel ve nap ja ik nak 
egy bel sõ ál lan dó sá got biz to sí ta ni. A kül sõ ese mé nyek fe lett cse kély be fo lyás sal ren del-
ke zünk; saj nos azon ban a leg több eset ben azt sem tes  szük meg, ami re pe dig ké pe sek 
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vol nánk, így so kak éle te jó val az elõtt vé get ér, hogy akár csak kí sér le tet tet tek vol na 
va la mi fé le fi lo zo fi kus élet vi tel tu da tos meg va ló sí tá sá ra.

Ar ra pró bá lok ki lyu kad ni, hogy még ha az öröm te li és él ve ze tes per cek mes  szi re el is 
ke rül nek ben nün ket, még is ma rad va la mi, ami tõl a leg ke gyet le nebb hely zet sem foszt hat
meg: ne ve ze te sen a szem be sze gü lés re va ló ké pes sé günk, és hogy ezt az el len sze gü lést
kí vül rõl tud juk szem lél ni.

És még ha szen ve dünk is, mi cso da rej té lyes erõ la ko zik ab ban a pusz ta tény ben, hogy 
el ménk ké pes kü lön vál ni a szen ve dés tõl, és fi gyel ni tud ja, amint szem be szál lunk ve le. 
És ha az adott pil la nat ban a meg pró bál ta tá sok tól va ló ri deg el tá vo lo dá sunk ban nem is 
csil lan fel a bol dog ság, el ménk ké sõbb úgy ta lál ja majd, hogy a ne héz sé gek so rán va la-
mi fé le ki für kész he tet len mó don megnövekedett a bol dog ság ra va ló ké pes sé ge. Ez után 
bár mi lyen meg pró bál ta tást, amely ki sebb kínt mér ránk an nál, amit a bol dog ság meg csil-
la ná sa nél kül tûr tünk el, kön  nye dén, a szel le mi elé ge dett ség fél re is mer he tet len fel ra gyo-
gá sá val le szünk ké pe sek el vi sel ni.

In nen pe dig már egye nes út ve zet Epi ku rosz el mé le té hez, ah hoz az el mé let hez, amely 
nagy ban kü lön bö zik a ne vé hez tár sí tott ma ga tar tás tól, és amely sze rint bár mely va ló di 
bol dog ság ese té ben a ne ga tív té nye zõk jó val fon to sab bak a po zi tí vak nál.

Mi ért van az, hogy az em be rek szen ve dé se ik köz ben nem idé zik ma guk elé ön kén te-
le nül azo kat a ret te ne tes le he tõ sé ge ket, mint ami lyen pél dá ul a kín ha lál, vagy a ha lál nak 
va la mely más hát bor zon ga tó ne me?

Az iga zi epi ku reus ma ga tar tás az vol na, ha min den egyes pil la na tot, ami kor sem a 
sze ret te ink, sem pe dig mi ma gunk nem szen ve dünk ke gyet len fáj dal mak tól, kü lön le ges 
men  nyei aján dék nak te kin te nénk.

És azért be szé lek ar ról, hogy a ke nyér min den na pi meg sze gé sét, a tûz min den na pi 
láng ra lob ban tá sát, vagy azt, aho gyan es tén ként álom ra hajt juk a fe jün ket, a ré gi val lá-
si jel ké pek he lyé be kell ál lí ta nunk, mert így mind ezek a cse le ke de tek fo ko za to san egy 
olyan lán co lat tá vál hat nak, amely fel sza ba dít hat ben nün ket az éle tün ket be töl tõ szen ve-
dés ha tal ma alól. Ezek az egy sze rû ri tu á lék vé gül úgy fû zik majd ös  sze a nap ja in kat, 
akár egy ré gi ró zsa fü zér gyöngy sze mei: olyan gyöngy sze mek lesz nek, ame lyek ha ön ma-
guk ban nem ra gyog nak is foly ton, de min dig ké pe sek lesz nek vis  sza tük röz ni a nap fényt
vagy a gyer tya fé nyét.

Mi több, ezek az egy sze rû, jel ké pes pil la na tok, ezek az élet be li küz del mek kö zül 
ki emel ke dõ je les mér föld kö vek még en nél is nagy sze rûbb dol gok le he tõ sé gét hor doz-
zák ma guk ban. Bol dog sá gunk el sõ szá mú gyil ko sa ugyan is az ön mar can go lás; nem 
az élet és a ha lál tra gi kus kér dé se in va ló med dõ töp ren gés, ha nem az egy mást kö ve tõ 
ag go dal mas ko dá sok szün te len ára da ta: ag gó dunk ami att, hogy va la ki „azt mond ta”,
va la ki más meg „ezt mond ta”, és mert „mit fog nak majd szól ni”; zsör tö lõ dünk a lak-
bér, az adós sá gok, a fog or vos, az ügy véd, a mun ka adó, a kõ mû ves, a ru ha ké szí tõ és a 
sze re lõ mi att; bos  szan ko dunk, hogy olya nok ér kez nek, aki ket nem hi á nyol tunk, és hogy 
olya nok men nek el, aki ket pe dig ma rasz tal nánk; emészt jük ma gun kat a hibáinkért, az 
ér de ke in ken esett sé rel me kért, és meg ál lás nél kül ide ges ke dünk az egész sé günk, a rossz 
emész té sünk, a ne u ral gi ánk, a fej fá já sunk, a fog fá já sunk, a fül fá já sunk, a nát hánk, „az 
ide ge ink”, és más ef fé lék mi att.

Ilyes fé le so ro za tos meg pró bál ta tá sok – és a fel so ro lást a vég te len sé gig foly tat hat nánk 
– gyö tör nek ben nün ket szün te le nül, hogy ki he gye zett szar vak kal és kar mok kal fel sze relt 
sás ka dé mo nok özön lõ ha da ként dúl ják fel a szí vünk nyu gal mát.

Ne kem azon ban az a meg gyõ zõ dé sem, hogy az iga zi epi ku reus és az iga zi szto i-
kus mód szer egy ide jû al kal ma zá sá val, te hát ha a ne héz sé gek el fe le dé sé nek mû vé sze-
tét elõny ben ré sze sít jük a bol dog ság nö ve lé sé nek mû vé sze té vel szem ben, ké pe sek 
le szünk ered mé nye sen szem be sze gül ni ezek kel a po ko li dé mo nok kal. A ter mé szet 
és az ép lé lek pe dig gon dos kod ni fog ar ról, hogy mi helyt szám ûz tük ma gunk ból az 
ön mar can go lást, „az élet ben rej lõ öröm”3 új ra szét árad jon ben nünk. Per sze, nem min-
den aka dály nélkül… Mert a bol dog ság nak van még egy ret ten tõ el len sé ge, amely 
oly kor, ép pen ami kor az élet kedv va rá zsos ára ma meg in dul na, ránk eme li iszony ta-
tó an üres te kin te tét, ki vált kép pen a fi a ta labb éve ink ben: ar ra az ér zés re gon do lok, 
amely sze rint mély sé ge sen hi á ba va ló és ér tel met len min den, mi vel az élet ben sem mi
kü lö nös, sem mi iz gal mas nin csen. En nek az ér zés nek – amely egyéb ként gyak ran
sze xu á lis ere de tû – sem mi kö ze ah hoz, amit „una lom nak” ne ve zünk. A koz mi kus hi á-
ba va ló ság és ér tel met len ség ér zé se mö gött fi lo zo fi kus erõt len ség, egy ne mes szel lem
aka rat gyen ge sé ge áll; akik vi szont az zal kér ked nek, hogy „unat koz nak”, több nyi re 
egy ügyû, ön telt, os to ba fa jan kók.

3 William Wordsworth: Michael. A pastoral poem.
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A jól ne velt em be rek ben tün te tõ el len szenv tá mad bi zo nyos vas kos an gol szász sza-
vak hal la tán, mint pél dá ul azok a köz szá jon for gó ki fe je zé sek, ame lye ket az if jak elõ sze-
re tet tel má zol nak fel a fa lak ra (és ame lyek rõl az Ox ford szó tár fi nomlel kû szer kesz tõi 
úgy gon dol ták, hogy a leg jobb lesz ki zár ni az an gol nyelv szó kin csé bõl); mi köz ben 
az „una lom, unal mas, unat ko zom” sza vak em le ge té se va ló já ban sok kal ta hit vá nyabb 
ká rom lá sa az élet nek – en nek az õrült ka val kád nak, amely oly sok rút sá got és oly sok 
gyû lö le te set hor doz ma gá ban, an  nyi el mond ha tat lan bor zal mat és an  nyi vég te le nül gyen-
géd szép sé get, an  nyi mo csok kal át ita tott és an  nyi di csõn tün dök lõ dol got, ir tó za to kat, 
me lyek fa kó gyö ke re ik kel a po kol mé lye i be nyúl nak, és su gár zó örö mö ket, me lyek 
lán go ló szár nya ik kal az eget per zse lik –, mint akár a leg ki fe je zõbb disz nó ság, amel  lyel 
La dy Chatterley-nek ked ves ke dik eré nye sen szó ki mon dó sze re tõ je.

 Az ön elé gült sze ren csét le nek, akik úgy tû nik, csu pán az „unat ko zom” szaj kó zá sá ra 
ké pe sek, a Kis Dorrit kép te len Tábornokynéjára em lé kez tet nek, aki a „pa pa”, a „pó lya”,
a „pü ré” és „put tony” sza vak gya kor lá sá ra un szol ja a fi a tal lá nyo kat, mond ván, ezek 
majd „szép for mát” ad nak az ajakuknak.4

 Az una lom ef fé le ál do za tai nem csak a sa ját bol dog sá gu kat te szik tönk re szép fo ko za-
to san, ha nem má so két is, és lát szó la gos ár tal mat lan sá guk el le né re ke gyet le nül bos  szan-
tók tud nak len ni. Ál ta lá nos sza bály ként fo gad hat juk el, hogy egy jel le mes nõ vagy fér fi 
so ha nem hasz nál ja az „unat ko zom” szót; vagy ha igen, ne cso dál koz zon el azon, ha 
Dan te pok lá ban ta lál ja ma gát. „Ne töb bet ró luk: nézd meg s menj tovább!...”5 A bol dog-
ság ön kén tes el pusz tí tói nem is ér de mel nek töb bet en nél.

Egy ál ta lán, mi fé le una lom ról be szél het nénk? A bol dog sá gért foly ta tott ádáz küz de lem-
ben ugyan ki nek ma rad na ide je unat koz ni! Mi helyt kezd el ha tal ma sod ni raj tunk az ag go-
da lom, tüs tént jus son az eszünk be: „A fe né be is! Hi szen élet ben va gyok, és né há nyan a 
sze ret te im kö zül is meg van nak még. Ak kor hát mi ért is kí no zom ma gam?” Mi u tán pe dig 
át fu tott agyun kon ez a gon do lat, nem ma rad más hát ra, mint hogy bát ran a szu ro nyok 
el len sze gül jünk. És nem csak a gyöt rõ gon do la tok, ha nem a konk rét fi zi kai va ló ság szu-
ro nyai el len, ame lyek kö rül vesz nek min ket. Ha négy fal kö zött va gyunk ép pen, sze gez zük 
szem be lel kün ket a kan dal ló rác  csal, a tûz hely sú lyos lap já val, a bú to rok tö mör fe lü le te i-
vel, éles sar ka i val. Ha vi szont oda kint va gyunk a sza bad ban, sze gez zük szem be lel kün ket 
a há zak dur va fa la i val, a fák tör zse i vel, a szik lák kal, a kö vek kel, a sö vé nyek kel, a vak 
sze lek kel és az üres le ve gõ vel. Ne vár junk ar ra, hogy ezek az élet te len for mák szép pé 
vagy von zó vá vál nak a szá munk ra. Sze gez zük lel kün ket min den szu rony el len! Száll junk 
szem be a ki szá mít ha tat lan ele mek kel és a kö zöm bös fa lak kal. A lé lek nek ép pen ez az 
el szánt moz du la ta hoz majd egy faj ta át me ne ti meg sem mi sü lést, és a fel sza ba dult ság, a 
meg kön  nyeb bü lés, ame lyet ez ál tal nyer he tünk, le ír ha tat lan. Olyan, mint ha nap köz ben 
álom ra haj ta nánk a fe jün ket. Eny hü lést hoz, mint af fé le ide ig le nes, át me ne ti ha lál.

Ha lál, ha lál, ha lál. Ez az ötbe tûs szó so ka kat nyo maszt ke ser ve sen az éle tük so rán. 
Orr fa csa ró kén kö ves füst jé nek el hes se ge té sé hez a leg jobb mód szer, ha mind un ta lan 
el ménk be idéz zük azt a mind ös  sze két le he tõ sé get, amely fel me rül het. Az egyik sze rint
tel jes meg sem mi sü lés vár ránk, ami an  nyit tesz, hogy ugyan az tör té nik, mint a mély 
álom so rán, csak hogy ez út tal örök idõ kig tart; a má sik le he tõ ség sze rint vi szont egy 
újabb di men zi ó ban kezd jük elöl rõl a ha lan dó lé nyek sor sát, és ek kor szin tén nem kell 
bár mi szo kat lan tól vagy rend kí vü li tõl tar ta nunk, hi szen a dol gok ter mé sze te sze rint zaj-
lik min den. So kan van nak, akik, ha nem kel le ne a meg ha lás tes ti meg pró bál ta tá sa in át es-
ni ük, in kább vá lasz ta nák a ha lált; ugyan ak kor akad nak meg rög zött élet imá dók is, akik 
sze rint a le he tõ leg ször nyûbb do log az el mú lás, ese tük ben vi szont ép pen az élet ben va ló
el me rü lés te szi vé gül meg fe le lõ hely re a ha lált.

A leg jobb ta lán ar ra tö re ked ni, hogy ké pe sek le gyünk mind ket tõ re, az élet re és a ha lál-
ra egy aránt, és nap ja in kat az zal a ter mé szet ad ta erõ vel él jük, amely ré vén a se ké lyes szó-
ra ko zá sok nál sok kal ta mé lyebb él mé nyek re te he tünk szert, és meg íz lel he tünk va la mit 
ab ból a bol dog ság ból, amely az élet ben és a ha lál ban egy aránt ben ne rej lik.

 Lel ki bé kén ket egyéb ként sem a ha lál ve szé lyez te ti a leg in kább, ha nem az ér tel met-
len ség és az ag go da lom; akár ke mé nyen dol go zunk, akár pi hen ni pró bá lunk ép pen, vagy 
va la mely kön  nyed szó ra ko zás ban igyek szünk fel ol dód ni, ezek az ör dö gi Graiák6 min dig 
les ben áll nak, és örö me ink tit kos szív kam rá ja fe lé kúsz nak, hogy szen  nyes bo szor kány-
kar ma i kat a kö ze pé be váj ják.

Az a kér dés te hát, hogy va jon ho gyan tud nánk a leg ha té ko nyab ban tõr be csal ni és 
meg sem mi sí te ni e két fõ el len sé gün ket, a je len ték te len dol gok mi at ti örö kös ag go dal-

4 Bizám Len ke for dí tá sa.
5 Ba bits Mi hály for dí tá sa
6 A ten ge ris ten vén, õsz ha jú, vis  sza ta szí tó an csúf lá nyai.
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mas ko dást, va la mint a to rok szo rí tó ér zést, amely sze rint az egész éle tünk ér tel met len és 
ele ve ku darc ra ítélt?

Le kell me rül nünk a kö rül mé nyek ke se rû hul lá mai alá, oda, ahol az élet és ha lál fris-
sí tõ áram la tai foly nak – és ezek nin cse nek is oly na gyon mé lyen.

En  nyi csu pán a nagy ti tok.
Ha egy szer si ke rül az agyunk ba vés nünk, hogy éle tünk vé gé ig min dig ta lál ha tunk 

va la mi lyen okot, ha nem is a je len le gi hez ha son lót, de an nál csep pet sem ke vés bé gyöt-
rõ okot a zsör tö lõ dés re; ha si ke rül agyunk ba vés nünk, hogy bár mi lyen vi lá gi si ke re ket 
érünk is el, a hi á ba va ló ság öreg ér zé se örök ké ott fog kí sér te ni a hát tér ben (mert hi szen
az ár nyé kos ol da la ez az el mé nek, és az ön tu dat csak is ve le együtt lé tez het, még az is te-
nek ön tu da ta is, fel té ve, hogy lé tez nek is te nek); ha si ke rül ezt a két dol got az agyunk ba
vés nünk, ak kor fog juk csak meg ér te ni, mi cso da kép te len ség nap ról nap ra, év rõl év re 
úgy él ni, hogy nem fog juk fel: ma ga a lé tünk a leg na gyobb cso da eb ben az egész ben,
az te hát, hogy ele ven részt ve või le he tünk en nek a vi lág ra szó ló, nagy sze rû misz té ri um-
já ték nak.

Azért bos  szan ko dunk a leg kü lön fé lébb okok mi att, mert úgy his  szük, a lé te zés rej-
té lyes nagy sze rû sé ge és sö tét fen sé ges sé ge ma gá tól ér te tõ dõ. Tu da tá ban va gyunk az 
emész té sünk nek, a pén zünk nek, a vi lá gi hív sá gok nak, csak ép pen nem va gyunk tu da tá-
ban ma gá nak az élet nek.

Mind un ta lan té ves dol gok ra tö rek szünk: ag gód va pró bá lunk meg sza ba dul ni az ag gá-
lya ink tól, és ér tel met len sé gek ker ge té sé vel pró bá lunk el fut ni az ér tel met len ség elõl; 
mi köz ben an nak az egy sze rû gya kor lat nak a se gít sé gé vel, hogy idõ rõl idõ re ha lott nak 
kép zel jük ma gun kat – hi szen meg is hal ha tunk bár mely pil la nat ban –, szert te het nénk 
ar ra a tit kos gond ta lan ság ra, amely min den ele ven öröm ug ró desz ká ja.

Pró bál junk meg úgy te kin te ni ma gunk ra, mint ha va la mi el kép zel he tet len tá vol ság ból, 
va la mi is ten há ta mö göt ti hely rõl ha jí tott vol na ide ben nün ket a vak sze ren cse. Néz zünk 
kö rül, ves sünk szá mot a kör nye ze tünk kel és a hely zet tel, amely ben va gyunk ép pen. Mi 
az, ami a leg ros  szabb eset ben tör tén het ve lünk? An  nyi csak , hogy vis  sza ke rü lünk oda, 
ahon nan ér kez tünk.

Per sze, va la ki er re azt vá la szol hat ná: „Igen ám, csak hogy én az élet tõl szen ve dek, 
és nem a ha lál tól!” Nem, ez té ve dés. Va ló já ban nem az éle tünk okoz za a fáj dal ma kat, 
ha nem az éle tünk ese mé nyei. És a meg átal ko dott sá gunk, hogy nem akar juk meg lát ni a 
fák tól az er dõt. Ért he tõ, ha a ha lá lun kat kí ván juk, ami kor pusz tí tó bos  szú sá gok kí noz nak 
ben nün ket örök kön örök ké. Tud nunk kell azon ban, hogy a bos  szú sá gok so ra nem ma ga
az élet. Mi több, azt mond hat nám, hogy az ilyen kor meg kí vánt ha lál nak sok kal több 
kö ze van az élet hez. A ha lál ugyan is, el len tét ben ezek kel a dol gok kal, va ló ban az élet 
ré szét ké pe zi, az élet örök má sik ol da la.

Ami re szük sé günk van, és amit ha egy ki csi kis kép ze lõ e rõ vel is ren del ke zünk, mind-
an  nyi an meg is kap ha tunk, az nem más, mint a meg élt ha lál ál tal nyúj tott nagy sze rû 
meg me ne kü lés és meg sza ba du lás. Ha tény leg meg hal nánk, el tör pül né nek mind azok a 
dol gok, ame lyek bos  szan ta nak ben nün ket. Ve lünk együtt a sze ret te ink is meg hal ná nak, 
vagy ha nem, va la hogy ak kor is bol do gul ná nak. Ha majd leg kö ze lebb gyen gél ke dünk, 
vagy ha a ház bér ért jön a pénz be sze dõ, vagy ha por ba ti por ják az ön ér ze tün ket, vagy 
ha a mig ré nünk ki újul és is mét fáj ni kezd a fe jünk, vagy ha úgy érez zük, egész na pos
mun kánk mit sem ér: vé gez zünk ma gunk kal! Ez a le he tõ leg jobb, amit te he tünk. Öl jük 
meg ma gun kat kép ze let ben. És mi u tán meg hal tunk, és egy csé sze gõ zöl gõ ká vé vagy tea 
ke rül az asz tal ra – még ha hi tel be kap juk is –, meg ada tik szá munk ra a cso dás ki vált ság, 
hogy egy szer csak élet re kel he tünk, mé lyen fel só hajt va a meg kön  nyeb bü lés tõl.

Fel sem tud juk fog ni, hogy kö zü lünk még a leg nyo mo rul tab ba kat is mi lyen te mér dek 
ki bú vó és men te sí tõ le he tõ ség vá laszt ja el at tól, hogy sze gény sor ba kény sze rül jön.

Éle tünk ag go da lom mal te li je le ne tei so rán idéz zük eszünk be, hogy a sem mi bõl, a 
nem lét vég te len tar to má nya i ból ha jí tot tak ide ben nün ket; és szá mos ha son ló je le net 
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után nem a sze gény ház és nem az ut ca, ha nem – min den va ló szí nû ség sze rint – ugyan ez 
a sem mi, ugyan ez a nem lét vár majd ránk. Kü lö nös azon ban, hogy nem is a leg sze gé-
nyeb bek, az egyik nap ról a má sik ra élõk szen ved nek a leg töb bet az ag go dal mas ko dás tól 
vagy a hi á ba va ló ság tól, ha nem ép pen mi, a kö zép osz tály tag jai, aki ket pe dig an  nyi fé le 
me ne dék, gát és vé dõ kor lát vá laszt el az éhe zés tõl.

Az úgy ne ve zett gya kor la ti em be rek – akik több nyi re a leg tök kel ütöt tebb idi ó ták – szok-
ták bi zony gat ni, hogy ha va la mi vel ke mé nyeb ben dol goz nánk, alig ha len ne idõnk 
bos  szan kod ni. Így igaz; és ek kor nem len ne idõnk ar ra sem, hogy él jünk! Is ten óv jon
ben nün ket a gya kor la ti em be rek vég te len böl cses sé gé tõl!

Nem ke mé nyeb ben kell dol goz nunk, ha nem ép pen el len ke zõ leg, gyak rab ban kell szü-
ne tet tar ta nunk mun ka köz ben. Me rül jünk el a gon do la ta ink ban, me rül jünk el a kép ze le-
tünk ben és idéz zük eszünk be: „A mun ka idõ ha ma ro san vé get ér, el nyú lok majd ott hon
a ka ros szé kem ben, és há lát ad va a sors nak a te á mat kor tyol ga tom.”

Nem árt, ha be le fá rad va a mun ká ba – és min den mun ká ba, né ha még a „sze re lem 
mun ká já ba” is, ahogy Ho mé rosz ne ve zi, be le le het fá rad ni –, fel idéz zük ma gunk ban a 
sors ál tal en ge dé lye zett kel le mes pil la na to kat: egy csé sze te át pél dá ul, vagy egy gõ zöl-
gõ ká vét, egy po hár sört, az ül dö gé lést a kan dal ló mel lett vagy egy nap sü töt te pa don, 
vagy pe dig azt a hi he tet len meg kön  nyeb bü lést, ami kor a nap vé gén ál lun kig húz hat juk a 
ta ka rót és fe jün ket a pár ná ba sül  lyeszt jük. Hi szen vall juk csak be, éle tünk azok tól a pil la-
na tok tól vá lik iga zán ér té kes sé, ame lyek so rán mun kánk köz ben vá rat la nul és lát szó lag 
min den ok nél kül tör ránk a meg ma gya ráz ha tat lan bol dog ság, és szin te be le bor zon gunk 
nyom ban.

Ha ezek a pil la na tok min den kör mön font ügyes ke dé sünk el le né re is rit kán lep nek
meg ben nün ket, a leg job ban ta lán úgy he lyet te sít het jük õket, ha tu da to san fel idéz zük 
ma gunk ban – már pe dig ez csak is raj tunk áll – a fá rasz tó mun ká tól va ló sza ba du lást, azo-
kat a per ce ket, ami kor már a te án kat vagy ká vén kat fog juk kor tyol gat ni, vagy bé ké sen 
pi páz ga tunk, vagy majd ami kor ma gunk ra húz zuk a ta ka rót, és a ha lál hú gá nak méz édes 
öle lé sét hív juk.

Ezt per sze nem úgy ér tem, hogy ha szert tet tünk a bos  szú sá gok ke ze lé sé nek ef fé le 
mód já ra, és a ka var gó fel szín alá me rül ve na gyobb ös  sze füg gés ben tud juk szem lél ni 
a dol go kat, ak kor töb bé már nem kell gya kor la ti lé pé se ket is ten nünk a ne héz sé gek 
le gyõ zé sé re. Úgy gon do lom in kább, hogy még ak kor is, ami kor a prob lé má ink kal fog-
lal ko zunk, ami kor ép pen ve lük pe pe cse lünk és ter ve ket szö vö ge tünk a meg ol dá suk ra, 
még ek kor is ta ná csos idõ rõl idõ re eszünk be idéz ni, hogy a leg ros  szabb eset ben is lesz 
va la hogy, és nem fog ös  sze dõl ni a vi lág.

Te gyünk meg min den gya kor la ti lé pést, amit csak tu dunk, de el fog lalt sá ga ink kö ze pet-
te se sza kít suk meg so ha a kap cso la tot az ab szo lút gond ta lan ság kü lön menny or szá gá val, 
ugyan is ép pen ez a leg lé nye ge sebb ele me a va ló di élet nek és a va ló di ha lál nak. Ez per sze
sok kal kön  nyeb ben megy a fér fi ak nak, mint a nõk nek; más részt vi szont, mi vel a nõk sok-
kal több min den fe lett ag go dal mas kod nak egy szer re, en nek kö vet kez té ben so ha nem tud 
raj tuk olyan mér ték ben el ha tal ma sod ni a meg szál lott ság egy-egy konk rét gond dal kap cso-
lat ban, mint a fér fi ak ese té ben, akik haj la mo sak az ilyes mit túl fo koz ni a kép ze le tük ben.

Az ag go dal mak egyik faj tá já val egy ön te tû en kur tán, egy ha tá ro zott lel ki gesz tus sal 
kell le szá mol nunk. A má sok ró lunk al ko tott vé le mé nyé re gon do lok.

 Azo kat az ér zé keny em be re ket, akik rög esz mé sen ügyel nek ar ra, hogy má sok sze res-
sék és tisz tel jék õket, az zal ver te meg a sor suk, hogy va la mi fé le bal sze ren csés Mac beth-
ként ál lan dó an má sok „arany megbecsülését”7 kí ván ják. Akik ilyes mi tõl szo ron ga nak, 
azok nak egy erõ tel jes, ke mény, meg sem mi sí tõ szel le mi moz du lat tal ar ra kell kény sze-
rí te ni ük ma gu kat, hogy néz ze nek szem be a ri deg és dur va va ló ság gal, amely sze rint
mind annyi an a leg tel je sebb mér ték ben ma gunk ra va gyunk ha gyat va, és a vi sel ke dé sünk 
vég sõ bí rá ja is csak mi ma gunk le he tünk. Más részt pe dig nem árt be lát ni a tényt, hogy 
a ba rá ta ink sok kal ke ve seb bet fog lal koz nak ve lünk, akár jó, akár rossz ér te lem ben, mint 
azt mi haj la mo sak va gyunk kép zel ni.

Ami kor majd me ré szen és ha tá ro zot tan a sa ját utun kat kezd jük jár ni, meg le põd ve 
fog juk ta pasz tal ni, hogy mi lyen kész ség gel fo gad ják el a töb bi ek a ma kacs füg get len sé-
gün ket és a kö zöm bös sé gün ket a vé le mé nyük kel szem ben.

Té ve dés ugyan is azt hin ni, hogy a ba rá ta ink foly ton csak ránk gon dol nak, akár a 
ja vunk ra, akár el le nünk re. Hi szen már ab ból is, hogy mi ma gunk men  nyit gon do lunk 
rá juk, tud nunk kel le ne, hogy õk szin tén tú lon túl be le van nak te met kez ve a sa ját ügye ik-
be, és csu pán né ha-né ha gon dol nak ránk, akár jó, akár rossz ér zés sel.

7 Sza bó Lõ rinc for dí tá sa.
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A má sok vé le mé nyé re va ló túl zott ér zé keny ség a ne mes lel kek egyik „utol só gyen-
ge sé ge”, ugyan ak kor vi szont a vé get nem érõ ál szen tes ke dé sek szü lõ any ja is egy ben. 
Te gyük meg hát azt az el sod ró, meg sem mi sí tõ, min dent fel for ga tó szel le mi gesz tust, 
amel  lyel sa ját ma gun kat ne vez zük ki a tet te ink ki zá ró la gos bí rá já vá.

Ez zel nem azt ál lí tom, hogy a fér fi nem te szi böl csen, ha fe jet hajt as  szo nya gya kor la-
ti kí ván sá gai elõtt; azon ban még õve le kap cso lat ban is tud nunk kell, hogy amen  nyi ben 
sze ret nénk meg õriz ni a lel ki bé kén ket, he lye sen tes  szük, ha a bol dog sá gun kat nem az 
õ ró lunk al ko tott vé le mé nyé re ala poz zuk. Sen ki más vé le mé nyé tõl ne te gyük füg gõ vé 
bol dog sá gun kat, bíz zuk egye dül a sa ját lel ki is me re tünk re. És ahogy már szám ta lan szor 
em lí tet tem, szert kell ten nünk egy af fé le „al sóbb” lel ki is me ret re, amely fi gyel mez tet 
ar ra, hogy bi zo nyos eset ben he lyes szántszán dék kal ros  szat ten ni; épp úgy, ahogy más 
eset ben szánt szán dék kal te szünk va la mi jót.

Mind ed dig a te vé keny órák és a ki kap cso ló dás ra szánt órák bol dog sá gát egy aránt 
meg ke se rí tõ gon dok kal és ba jok kal fog lal koz tunk. Ezek után vi szont el ke rül he tet len, 
hogy szem be néz zünk az zal az alat to mos, ki fi no mult el len ség gel, amely idõ rõl idõ re
ránk te lep szik, és min dent meg foszt ere de ti ke dé lyes sé gé tõl, ez pe dig nem más, mint 
az ér tel met len ség meg fog ha tat lan ér zé se, a ter mé szet és az élet hi á ba va ló sá gá nak, sa ját 
fe les le ges sé günk nek ho má lyos ér ze te.

 Egy af fé le „ma chi a vel lis ta” ké zi könyv nek, mint ami lyen ez is, a ben nün ket gyöt rõ 
szá mos dé mon le küz dé sé hez nem elég egyet len mód szert aján la nia. Né mely dé mon elõl 
bi zo nyá ra a leg jobb el szök ni; a leg ször nyûbb dé mo nok tól pe dig egye dül a ha lál hoz 
ha son ló an vég ér vé nyes szö kés sel sza ba dul ha tunk: va gyis ha ma ra dék ta la nul ki tö röl jük 
ma gunk ból mind azt, ami re õrült ség len ne em lé kez ni. Ami azon ban az Ér tel met len ség 
Dé mo nát il le ti, a szem be sze gü lés egyik leg ádá zabb mód ja – no ha min den ál do zat 
más-más fegy vert pró bál be vet ni el le ne – a kö vet ke zõ: kel lõ el szánt ság gal vo nul junk 
vis  sza a köz vet len kör nye ze tünk bõl, szed jük ös  sze min den bá tor sá gun kat, akár egy 
ug rás ra ké szü lõ vad, majd pe dig egy vis  sza von ha tat lan lel ki szök ke nés sel, akár csak 
az el ru gasz ko dó vad ál lat, ves sük be le ma gun kat a ben nün ket min den fe lõl kö rül öle lõ 
Koz mosz rop pant göm bö lyû sé gé be. Mind eköz ben az el fá radt, élet unt tes tünk tel je sen 
moz du lat lan ma rad. A lel künk vi szont – „mint gyer mek az anya méh bõl, mint szel lem a 
sí ri mélybõl”8 – fel szök ken, be le ve ti ma gát a ke mé nyen el len ál ló ívek, szö gek, sí kok és 
for mák kö ze pé be, a min dent kö rül ve võ szí nek szür ke vagy ra gyo gó, tom pa vagy vi rí tó 
for ga ta gá ba; el me rül a kö rü löt te le võ em be rek ar cá ban és tes té ben, a min dent ma gá ba 
bur ko ló lég kör ben, a min dent meg tar tó föld sû rû tes té ben, majd to vább ha lad va, min de-
nen ke resz tül és min de nek fe lett, a csil la gok köz ti tér egy re tá vo lo dó ho mo rú sá gá ban és 
el gon dol ha tat lan üres sé gé ben.

Ez a koz mi kus ug rás ezen a pon ton még nem ér het vé get. A csil lag rend sze rek kö zöt ti 
vég sõ fe ke te öböl be ér kez ve egy szer re a ha mis vég te len ség szel le mi kü szö bé nél ta lál-
juk ma gun kat, an nak a kör ívek bõl és rop pant te rek bõl ál ló ma te ma ti kai vég te len ség nek 
a kü szö bé nél, amely a tény le ges élet kö re ink pe re mét és a kö rü löt te le võ sen ki föld jét 
ké pe zi. És csak itt, ezen a pon ton tud juk vé gül tor kon ra gad ni az és  sze rû ség õrü le tét, ezt 
a ve sze del mes vi pe rát, amely az ér tel met len ség és a hi á ba va ló ság ér ze te mi at ti gyöt rel-
me ink leg fõbb oko zó ja.

Ez zel a gon dol ko dás vég sõ ha tá rá hoz ér kez tünk, ah hoz a pont hoz, ame lyen az em be ri 
tu dat nem me het túl anél kül, hogy meg ha sad na. Tes tünk egyet len moz du la ta nél kül ju tot-
tunk el idá ig, ke resz tül lép ve min den aka dá lyon: ha oda bent vol tunk a szo bá ban, át ha tol-
tunk a fa la kon, ha oda kint vol tunk a sza bad ban, át kel tünk a min dent kö rül ve võ te re ken.

És mi az, ami re ezen a pon ton ju tunk? Nem más, mint hogy meg ta pasz tal juk: 
el ménk leg mé lyén van egy ne he zen meg ra gad ha tó, még is lé nye gi rész, amely va la mi-

8 Shel ley: A fel hõ.
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kép pen az el me alap ját al kot ja, és amely ké pes ar ra, hogy meg idéz ze a gon dol ko dás nak 
eme leg vég sõ ha tá rát – még pe dig úgy, hogy mind eköz ben õ ma ga kí vül tud ma rad ni 
azon, amit meg idéz. Ez az el me be li so rom pó az, ami a hi á ba va ló ság ér zé sét okoz za; 
sõt nem más ez, mint ma ga a hi á ba va ló ság. Eb bõl fa kad a ter mé szet, a vi lág, az élet 
ér tel met len sé ge, és ez je len ti a leg fõbb el len fe let ab ban a drá mai küz de lem ben, ame-
lyet ön ma gunk meg va ló sí tá sá ért foly ta tunk. Most vi szont, kö zép pon tunk ból ki in dul va 
a vi lá gunk vég sõ ha tá rá ig meg tett bel sõ uta zá sunk ré vén be lát juk: el ménk mind a 
kö zép pon tot, mind pe dig a vég sõ ha tá ro kat ma gá ba fog lal ja. Ré szei va gyunk a vi lág-
ban ta lál ha tó dol gok rend sze ré nek, egy szer smind azon ban füg get le nek is va gyunk tõ le. 
Be le vet ve ma gun kat a leg vég sõ ér tel met len ség be, már át is ju tot tunk a túl só part ra, 
ahol az ér tel met len ség bé ní tó ér zé sé rõl ki de rül: nem más ez, mint ér tel münk el ke rül he-
tet len vis  sza hõ kö lé se, mi vel az ép sé ge ve szély be ke rült. Ugyan ak kor vi szont a vég sõ
ha tá rok kal szem be sül ve ar ra is rá döb be nünk, hogy ez a vis  sza hõ kö lés szin tén ben nünk
tör tént, nem a tel jes lé nyünk tor pant meg, ha nem csak va la mely ré szünk. A lo gi ka árult 
el ben nün ket, el ménk nek ez a bor zal mas és té bo lyí tó ké pes sé ge, amely mint ha egye dül
azért fej lõ dött vol na ki, hogy az ér tel met len sé ge ket szám ba ve gye, hi szen csak a pa ra-
do xo nok hoz zák mû kö dés be.

Ha az el mét ily mó don sa rok ba szo rít ja egy fe lõl a vi lág egye tem, ame lyet ér tel met len-
nek bé lye gez, más fe lõl pe dig az én je, amely ön ma gát nyil vá nít ja ér tel met len nek, ak kor 
nem kell mást ten nie, mint lá za dá sát ad dig fo koz nia, míg nem a vég sõ ha tá ro kat ost ro-
mol ja; és ek kor ki de rül, hogy ezek nek a ha tá rok nak a pusz ta fel is me ré sé vel már kí vül is 
he lyez te raj tuk ön ma gát.

Egy tel je sen ér tel met len el me egy tö ké le te sen ér tel met len vi lág egye tem ben kép te len 
len ne ar ra, hogy fel is mer je az ér tel met len sé get. Az iga zi ér tel met len ség nem le het tu da-
tá ban az ér tel met len ség nek. Azért ta szít hat ben nün ket ez a do log két ség beesés be, mert 
nem va gyunk azo no sak ve le.

Nem a bol dog ság ra irá nyu ló tö rek vé sünk a té ves, ha nem az az el kép ze lés, amely sze-
rint a bol dog sá got va la hol ma gun kon kí vül kell ke res nünk.

Az örö mök jön nek és men nek, vak tá ban és vé let len sze rûn, mi vel ezek va ló ban raj-
tunk kí vül ál ló dol gok tól függ nek; a bol dog ság azon ban nem raj tunk kí vül ál ló dol gok
ered mé nye. A bol dog ság ben nünk szü le tik meg, mi ma gunk táp lál juk; mint lé leg zet a 
fa gyos le ve gõ ben, úgy emel ke dik fel a vég zet tel va ló küz del me ink bõl. Nem ar ra szü let-
tünk, hogy bol do gok le gyünk. Ar ra szü let tünk, hogy küzd jünk a bol dog sá gért. Éle tünk 
gyö nyö rök közt fa kad, de fáj dal mak közt jö vünk a vi lág ra. Fáj da lom vesz kö rül ben nün-
ket, és sze ren csé sek le he tünk, ha fáj da lom nél kül jön majd el a vég. Lé nyünk leg mé lyén 
azon ban rej te zik egy szent for rás, amely nek med ré bõl el szánt aka rat tal el ta ka rít hat juk a 
hor da lé kot, amely el tor la szol ja az élet vi zé nek ára dá sát.

A bol dog ság tit kát nem az õr zi, amit meg sze rez tünk, és nem az, amit el ér tünk, nem 
a má sok vé le mé nyé ben rej lik, és nem a re mény ben vagy az el is me rés ben, a bol dog ság 
tit ka nem a sze re lem ben, nem az égen in nen és nem az égen túl ta lál ha tó. Egye dül és 
csak is ben nünk van, mi ma gunk ban.

Ki tud ná meg ra gad ni a bol dog ság lé nye gét? Né mely em ber éle te tra gé di ák so ro za tá-
nak tû nik, még is ve le van a bol dog ság. Má sok lát szat ra min den nel ren del kez nek, ami az 
el éré sé hez kel le ne, és még is el ke rü li õket. 

Van nak, akik nek az éle te gyö nyö rû sé gek és örö mök egész so ro za ta kö zött te lik, és 
so ha sem vol tak, nem is lesz nek bol do gok.

És van nak fél re si ke rül tek, bi tan gok, fél nó tás ok és fa jan kók, tök kel ütöt tek, ág ról sza-
kad tak, nincs te le nek és cse ne vé szek, akik nek lel ké bõl, bár mer re for dul is a sor suk, 
minden nek el le né re tisz ta és le gyõz he tet len de rû árad.

Nagy misz té ri um ez. Egy va la mi ben azon ban biz to sak le he tünk: nincs olyan föl di
ha lan dó, aki nek a lé nyé bõl hi á nyoz na en nek az is te ni elem nek a for rá sa. A kér dés csu-
pán az, kel lõ en el szán tuk-e aka ra tun kat ah hoz, hogy elõ va rá zsol juk ma gunk ból.

Sze ret ni, gyû löl ni, bir to kol ni min den ki tud; ön saj ná lat ra, ön gyû lö let re, ön imá dat ra 
bár ki ké pes; ön zés re vagy ön zet len ség re akár ki al kal mas. Mind ezek mö gött azon ban 
lé te zik va la mi más is. Lé nyünk leg mé lyén van egy kü lö nös fo gé kony ság az élet és a 
ha lál misz té ri u mai iránt, és ez a fo gé kony ság el pusz tít ha tat la nul ott van min den szo-
mo rú ság és bá nat, min den fáj da lom és csa ló dás, min den gyöt re lem és hi á ba va ló ság 
fel szí ne alatt.

És a döb be ne tes eb ben a fo gé kony ság ban az, hogy nem függ sem a sze re tet tõl, sem 
az öröm tõl, sem a re mény tõl, és ha hû ek ma ra dunk ön ma gunk hoz, da col va min den és  sze-
rû ség gel, el kí sér ben nün ket egé szen az utol só per cig.

Czuppon Anett és Danyi Zol tán for dí tá sa


