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IVO ANDRIĆ

Je lek az út men tén
– A jegy zet fü ze tek bõl –

Ilyen az élet: az em ber nek, gyak ran, azért kell res-
tell ked nie, ami a leg szebb az élet ben, s ép pen ezt kell 
ta kar gat nia a vi lág sze me elõtt, sõt még azok elõtt is, akik 
leg kö ze lebb áll nak hoz zá.

•

Az õszin te és mély sze re lem ben, mely ben min den 
olyan gyö nyö rû, az a leg szebb, hogy egyet len hi bánk sem 
jut ki fe je zés re a sze re tett sze mély irá nyá ban. Ab ból, ami 
rossz mi ben nünk, sok minden nek nyo ma vész, ami pe dig
jó, meg száz szo ro zó dik.

•

Van nak nõk, akik úgy szem re je len ték te le nek és 
sa vany ká sak, mint a fa lu si há zi ke nyér, tit kon azon ban
egész sé ges, ra bul ej tõ gyö nyö rök la koz nak ben nük an nak 
sze mé ben, akit nem té veszt meg a kül sõ, ha nem mé lyeb-
ben érez, és mé lyeb ben lát va a dol go kat re á li sab ban mér-
le gel.

•

Is mer tem egy em bert, aki nek min den re, ami je ne ki 
nincs, vagy amit nem ért, si ke rült egy-két ócsár ló szót 
ta lál nia.

•

Ab ban a szi gor ban, me lyet az egy ko ri fes lett éle tû ek 
ta nú sí ta nak a mai if jú ság iránt, van va la mi fe let tébb csú-

nya. Ezek a sa ját haj da ni ki csa pon gá sa ik okán bün te tik a 
fi a ta lo kat; mi több, ta lán a ma guk mos ta ni te he tet len sé ge 
mi att vesz nek bos  szút raj tuk.

•

Amíg az em ber szen ve dé lye i nek, ér zé ke i nek rab ja, 
kép ze le té nek já ték sze re, ad dig gyöt rel me ink és ke se rû-
sé günk min den tit ka ért he tõ és kön  nyeb ben el vi sel he tõ, 
mert – egy mél tat lan élet ter mé sze tes vis  szá ja lé vén – ar ra
rá szol gál tunk. Ám de ami kor minden nek utá na, sa ját ön zé-
sé nek ura ként min de nes tül a mun ká nak szen tel te ma gát, 
és má sok ja vá ért él, rá kell éb red nie, hogy bár me lyik utat 
vá laszt ja is, min dig ke se rû ség a vé ge. Ak kor az em ber
va ló ban nem tud ja, mit gon dol jon, s nincs mit re mél nie. 
Né ha, igaz, ma rad a vil lám lás nál nem hosszabb éle tû csa-
ló ka re mény, hogy mind ez nem a tény le ges va ló ság. A 
gon do lat – hogy kön  nyes szem mel majd csak fel éb re dünk
be lõ le.

•

Ben sõ ví vó dá sa ink so rán, ami kor az em ber ön ma gá-
val vagy a ben ne la ko zó is me ret len erõk kel küsz kö dik, 
min den nél job ban ér vé nyes a sza bály: ne add fel so ha! – 
Nincs meg adás, nincs meg al ku vás! Min de nek elõtt pe dig, 
mint Bosz ni á ban mond ják: nem köll mell re szív ni!

Az em be rek el kö ve t te igaz ság ta lan sá gok mi att meg bán-
tód ni ke ve sebb, mint nyo mor ban él ni, nyo mo rog ni pe dig 
ke ve sebb, mint be teg nek len ni, na és be te ges ked ni még 
nem an  nyi, mint: meg hal ni. De ami kor az em bert bán tó
igaz ság ta lan ság éri, sú lyos be teg, mi több, ha lá lán van 

„Van nak nép me sék, ame lyek an  nyi ra egye tem le ge sen em be ri ek, hogy el 
is fe lej tet tük, mi kor és hol hal lot tuk vagy ol vas tuk õket, s úgy él nek ben-
nünk, mint ha sze mé lyes él mé nye ink vol ná nak. Ilyen me se szól az egy sze-
ri fi ú ról, aki a nagy vi lág ban bo lyong va ke res te sze ren csé jét, és eköz ben 
olyan ve sze del mes út ra té vedt, mely rõl nem tud ta, ho vá ve zet. Hogy vég-
képp el ne té ved jen, sze ker cé jé vel je le ket vé sett az út men ti fák tör zsé be, 
hogy ké sõbb majd ezek mu tas sák ne ki a ha za fe lé ve ze tõ utat. 
Az egye te mes és örök em be ri sors meg sze mé lye sí tõ je ez a le gény: egy fe-
lõl áll a bi zony ta lan ság gal ter hes és ve szé lyes út, más fe lõl pe dig az erõs 
vágy, hogy az em ber ne ves  szen raj ta vál lal ko zá sán, ha nem föl ta lál ja 
ma gát, és nyo mot hagy jon ma ga után. A hát ra ha gyott jel zé sek, igaz, 
nem ke rül he tik el mind an nak sor sát, ami em ber tõl va ló: a mu lan dó sá got 
és a fe le dést. Meg le het, ész re sem ve szi, vagy meg sem fej ti õket sen ki?
Még is szük ség van rá juk, amint hogy épp oly ma gá tól ér te tõ dõ en kel le tik 
az is, hogy egy más közt szót vált sunk és fel tá rul koz zunk mi, em be rek. Ha 
ezek a szûk sza vú és rej tel mes jel zé sek nem is men te nek meg ben nün ket 
a té vu tak tól, a meg pró bál ta tá sok tól, azért meg kön  nyít he tik dol gun kat 
té vely gé se ink és pró ba tét ele ink so rán, és leg alább an  nyi ban se gí te nek 
majd, hogy meg gyõ zõd jünk ró la: bár mi tör tén jék ve lünk, ab ban nem 
va gyunk egye dül, nem va gyunk sem az el sõk, sem az egyet le nek.”

Ivo Andrić, 1924

•
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már, ak kor sem sza bad, plá ne ak kor nem sza bad meg en-
ged nie, hogy „be lé üs sön a ra gya”. Olyan kor ki-ki szed je
ös  sze min den ere jét, és ne hagy ja, hogy le gyûr je a bá nat, a 
kis hi tû ség. Da col jon a pil la nat tal, s már a kö vet ke zõ perc-
ben az em ber vagy a lá ba do zás út já ra lép, vagy meg hal.
A ha lál pe dig min den bos  szú ál lók közt a leg na gyobb és 
leg ir gal mat la nabb.

•

Eb ben a tár sa da lom ban mind an  nyi an egy aránt szen ve-
dünk, nõk is, fér fi ak is, csu pán a sze re pek cse ré lõd nek fel, 
nagy já ból ek kép pen: Ami kor mi szen ve dünk a nõk mi att,
az rend sze rint azért tör té nik, mert a nõk nem olya nok, ami-
lye nek nek mi sze ret nénk. Ami dõn a nõk szen ved nek mi at-
tunk, az meg min dig azért van, mert olya nok va gyunk, 
ami lye nek. Min den eset re, s ez a lé nyeg: szen ve dünk, 
az az gyak ran, hos  szan, ke gyet le nül és ér tel met le nül gyöt-
rõ dünk va la há nyan.

•

Egye dül a te vé keny em be rek, meg a har ci as sá guk és 
kí mé let len sé gük moz gat ják elõ re fe lé az éle tet, de csak a 
pas  szív em be rek, meg a tü rel mük, jó sá guk tart ja azt fenn, 
s te szi le het sé ges sé és el vi sel he tõ vé.

•

Ami kor ne héz, za va ros idõk jár nak, s az em be rek 
kö zött gya ko rib bá vá lik az ös  sze tû zés, a bé két len ség, 
egy szer re csak fel tá rul nak a Szent írás leg sö té tebb lap jai, 
s el ször nye dé sünk vagy ér tet len sé günk ak kor egyet len 
õs ré gi és jól is mert ki fe je zés ben fo gal ma zó dik meg.

El néz ve ilyen kor a ka to ná kat meg a csend õrö ket, akik 
az imént még kard la poz tak és öl dö köl tek, a kül vi lág fe lé 
ta nú sí tott dü hük és kí mé let len sé gük mé lyén alig-alig 
ész re ve he tõ el bi zony ta la no dást lát tam a sze mük ben, 
mely ben az ál la ti fé le lem mel lett az a vágy tük rö zõ dött, 
hogy leg szí ve seb ben nem len né nek itt, s fõ leg nem eb ben
a sze rep ben. Szem bo ga ruk nak eb bõl a rez dü lé sé bõl hir te-
le né ben Ká in nak, ami lyen le súj tó, épp an  nyi ra vi lá gos, 
két ség kí vül si ral mas és gyer me teg vá la szát ol vas tam ki:  
Hát õri zõ je va gyok én az én atyám fi á nak?

•

Nem a ha lál, a fe le dés old meg min dent. A fe le dés, 
még pe dig nem csak a fo gal mak nak, sza vak nak, ar cok nak, 
ha nem mind an nak el fe le dé se, ami él és lé te zik. A fe le dés, 
hogy meg le hes sen pi hen ni, majd to vább él ni egy em lé-
ke zet nél kü li test ben, név te len lé lek kel. A fe le dés olyan 
ha lál, mely még né mi re mény re jo go sít.

•

Rég óta meg vi lá go so dott elõt tem, hogy ha az élet csu-
pán an  nyi, amennyi nek lát szik né ha, ha az élet min den
dol ga csak az vol na, ami nek a ne ve mond ja, és sem mi
más, ak kor nem len ne ér tel me és nem is le het ne él ni. Így 
az tán tu dom, hogy az élet, ami lyen ki ter jedt a fel szí nén, 
az az szél té ben-hos  szá ban, ugyan an  nyi van be lõ le mély-
sé gé ben is, úgy hogy an nak rej tett, lát ha tat lan le he tõ sé gei 

mil li omod-mil li ó szor na gyob bak, mint amit a fel szí nen 
lá tunk.

Egye dül ily mó don le het sé ges el vi sel ni az éle tet meg 
a ha lál gon do la tát.

•

Hogy öreg szünk, hogy meg ha lunk, azt min dig is 
tud tuk, még ha las sacs kán szok tunk is hoz zá, ne he zen 
bé kül tünk meg a gon do la tá val. Az évek mú lá sá val 
azon ban, még mi e lõtt tény leg meg öreg szünk és meg ha-
lunk, lám, új gon do la tok tá mad nak ben nünk, me lyek be 
az em ber nem tud be le tö rõd ni, s ami be idõ elõtt be le-
öreg szünk és be le ha lunk. Az az vi lá go san és kö nyör-
te le nül tu da to so dik ben nünk, hogy mind ab ban, ami 
ter mé ke nyí tõ, örö met sze rez és a ha la dást szol gál ja 
ezen a vi lá gon, mi egy re ke vés bé és rit káb ban ve szünk 
részt; hogy egy re több az olyan faj ta lel ke se dés, amit 
nem ér zünk, csak úgy, mint a hõs tett, mely ben nincs 
ré szünk; hogy a vi lág, ami min ket il let, a sze münk lát-
tá ra sor vad és hal dok lik, mi pe dig, no ha kí vül ál ló ként 
azért élünk még, szó nél kül, só bál ván  nyá der med ve, 
te he tet le nül néz zük.

•

Sze rin tem az idõ a leg na gyobb cso da. Az idõ fo gal ma, 
az idõ vel va ló együtt élés, az idõ ér zé ke lé se – szá mom ra 
meg an  nyi csu pa rej tély, me lyek kel na pon ta szem be sü lök. 
Éj jel és nap pal, az álom és az éb ren lét min den órá já ban 
sze líd és hasz nos vagy kár té kony és rom bo ló elem ként ész-
le lem, aho gyan a le ve gõ, a tûz, a víz érin té sét ér zi az em ber. 
Foj to gat, ha szû ké ben va gyok az idõ nek, per zsel és le tag lóz 
más kor, vagy pe dig is te ni kön  nyû ség ér zé sé vel úsz ká lok 
ben ne né ha nap. De min den kor tu dom, az idõ fáj dal mas il lú-
zió csu pán, hogy va ló já ban nem egyéb, mint szív ve ré sünk 
ele ve el ren delt szá má nak ös  sze ge, s más ér te lem ben nem 
is lé te zik. Szí vünk el sõ dob ba ná sa elõtt, ugyan úgy, mint az 
utol sót kö ve tõ en, nem lé tünk örök ké va ló sá ga te rül el, mér he-
tet le nül, ki vi lá gí tat la nul, meg ért he tet le nül, mely ki mon dat la-
nul bár, még is je len van min den gon do la tunk ban, lé leg zet vé-
te lünk ben, sza vunk ban és min den fa la tunk ban.

•

Fé le lem ben, bûn bá nat ban, a fé le lem tõl va ló örö kös 
fé le lem ben él ni, úgy, hogy kép te le nek va gyunk a fe jün ket 
álom ra haj ta ni és a lel kün kön kön  nyí te ni, mind emel lett 
pe dig dol goz ni és mo so lyog ni és tár sa log ni, a ma gam faj ta 
em be rek szá má ra azt je len ti, mint él ni és si ke res nek len ni 
ezen a vi lá gon.

•

A sze rel met ren ge teg fáj da lom, min den fé le zûr és igaz-
ság ta lan ság szö vi át meg át. A sze re lem azon ban an  nyi ra rej-
té lyes do log, hogy meg le het, ez is csak oly bá tû nik ne künk,
fe lü le te sen ítél ke zõ szem lé lõk nek. Hi szen so ha sem is mer-
het jük meg elég gé, így az tán né ha olyan erõs nek és nagy-
nak bi zo nyul, hogy ami ne künk fáj da lom nak, bú-baj nak és 
igaz ság ta lan ság nak tet szik, az is hely re áll, ki egyen lí tõ dik 
va la hol egy ma ga sabb szin ten, aho vá nincs be te kin té sünk.

•
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Az, amit így is le het, úgy is le het, a leg vé gén min dig 
be hó dol an nak, ami nek len nie kell.

•

Éle te el sõ fe lé ben az em ber, vá gya i nak en ged ve, csu-
pa olyas mit mû vel, amit éle te má so dik fe lé ben szé gyell 
majd, és meg ta gad, s amely azon hi á ba va ló kí sér le tek 
köz ben te lik el, hogy hely re hoz za, vagy leg alább is el tus-
sol ja, amit va la ha tett. Így az tán a mér leg két ser pe nyõ je 
egyen súly ba ke rül, a vég ered mény nul la. Csak a bûn bá nat 
meg a szé gyen ér zet ma rad.

•

Van nak ilyen ese tek: hogy ami örök idõk re meg szé gye-
ní tett va la kit em ber tár sai sze mé ben, meg ön nön lel ki is me-
re te elõtt, az lát ha tó és köz tu dott. Ami vi szont be csü le té re 
vá ló, szen tül meg tar tott, ma gasz to san ne mes jel lem vo ná-
sa az il le tõ nek, nagy részt ész re vét len és is me ret len ma rad, 
mert az ilyes mi ép pen csak meg vil lan oly kor, akár a tá vo li 
vil lám lás a ké sõ éj sza ká ban, ami kor min den ki al szik.

•

Aki nem tud ja a sa ját éle tét meg szer vez ni ezen a vi lá-
gon, meg sem ér dem li, hogy él jen. Aki pe dig si ke re sen 
meg szer ve zi, eköz ben an  nyi erõt és fris ses sé get pa za rol 
el, hogy nem is igen ér de mes él nie.

•

Idõ rõl idõ re meg esik, hogy va la mely tár sa dal mon 
be lül a gyû lö let és a ha rag oly an  nyi ra ki lép med ré bõl, 
hogy le rom bol min dent, a jó zan ész el bo rul, és sut ba vág 
min den ne me sebb em be ri ösz tönt. Míg ek kép pen dü höng, 
úgy lát szik, el jött a vi lág vé ge, s hogy mind ab ból, ami 
lé te zik, él, fé nyes ke dik, mo zog és szó lal, egye dül csak a 
gyû lö let és düh óce án ja ma rad fenn, ön cé lú an, az idõk 
vé gez té ig. Csu pán a mé lyeb ben szán tó, fi gyel me sebb 
vizs gá ló dás nyo mán de rül ki, hogy nincs így, az az hogy a 
gyû lö let meg a ha rag nem el pusz tít ják, ha nem meg vál toz-
tat ják az éle tet. Ha egy szer így van meg al kot va a vi lág.
Hogy ugyan is a sze re tet meg a jó zan ész a jobb rend hez
ve zet, a gyû lö let és a ha rag azon ban szám ûzi a ros  szat 
meg az igaz ság ta lan sá got. Egye dül a gyû lö let és a düh 
ké pes el se per ni a kor hadt bi ro dal mak ha tá ra it, alap ja i ban 
meg in gat ni a ros ka tag in téz mé nye ket, gyor san és nagy 
bi zo nyos ság gal ele jét ven ni az igaz ság ta lan ság nak, mely 
az zal fe nye get, hogy el ural ko dik és ma ra dan dó lesz. Mert 
a gyû lö let erõt ad, a düh pe dig cse lek vés re sar kall. Utóbb 
az tán a gyû lö let csil la po dik, a ha rag el il lan, a be fek te tett 
erõ meg a cse lek vés gyü möl cse azon ban meg ma rad. Így 
meg esik, hogy a kor tár sak az eh hez ha son ló tör té nel mi pil-
la na tok ban csu pán a gyû lö let és a düh tom bo lá sát ész le lik 
az apo ka lip szis lo va sai gya nánt, míg az utó kor az erõ nek
és a tett nek csak a gyü möl cse it él ve zi.

•

Õs ré gi igaz ság, me lyet va la men  nyi en is me rünk, ám 
so ha sem szá mo lunk ve le elég gé, hogy a né pek, nem ze-
tek gya kor ta job ban meg szen ve dik a há bo rús gyõ zel met, 

mint a ve re sé get. Nem csak azért, mert a fel fe lé íve lés 
után kön  nyû he lyen áll a bu kás, a bu kást kö ve tõ en pe dig 
va ló szí nûbb a föl ka pasz ko dás, ha nem azért is, mert az 
em be rek és a nem ze tek rend sze rint nem elem zik gyõ zel-
mük va ló di oka it, kön  nyen meg fe led kez nek ró la, mi lyen 
kö rül mé nyek kö zött, mi lyen adott fel té te lek mel lett gyõ ze-
del mes ked het tek. Így es nek ab ba a vég ze tes hi bá ba, hogy 
di a dal ér zet ük az idõ sze rû ese mé nyek, az újabb ve szé lyek 
kö ze pet te sem lany hul, pe dig azok újabb erõ fe szí té se ket 
igé nyel nek. Kö vet ke zés kép pen te hát el mond ha tó, hogy a 
nem ze tet ak kor fe nye ge ti a leg na gyobb ve szély, ami kor
te tõ tõl tal pig di a dal má mor ban úszik. Mi vel a ki ví vott gyõ-
ze lem mel já ró erõ fe szí té sek mi att amúgy is gyen gél ke dik, 
a nem zet ilyen kor a leg ke vés bé ké pes újabb ál do za tok ra 
és erõ be ve tés re, már pe dig di a dal ér ze te, amely még min-
dig ha tal má ban tart ja, olyan né ze tek és el já rá sok irá nyá ba 
csá bít ja, ame lyek egyi ket is, má si kat is igény lik. – Csu pán 
egy bölcs ve ze tés, va la mint az egész sé ges kö zös ség tu dat 
sza va tol hat ja a gyõ ze lem gyü möl cse it, és óv hat ja meg a 
nem ze tet a ve szé lyek tõl, me lyek min den gyõz test fe nye-
get nek.

•

A há bo rú, a leg hos  szabb is, csu pán fel ve ti a kér dé se-
ket, ame lyek mi att há bo rús kod nak, a meg ol dá suk azon-
ban a bé ke kö tést kö ve tõ idõk re ma rad.

•
Va la ki azt mond ta, hogy egy nép csak örö kös éber sé-

ge árán õriz he ti meg sza bad sá gát. Már most ak kor tes sék 
el kép zel ni, mi cso da élet az ilyen.

•

Mért fé lünk a vi lág ról és an nak tör té né se i rõl meg vi szo-
nya i ról al ko tott, min dig töb bé-ke vés bé té ves esz mé ink tõl, 
ha már nem fé lünk a ha lál meg az el mú lás gon do la tá tól? 
Vagy ta lán ez is csak tév hit a sok egyéb kö zött?

•

Hogy hall gat ni arany, a sok be széd nek pe dig sok az 
al ja, ab ból is lát szik, hogy az öre gek meg a gye re kek sze-
ret nek fe cseg ni.

•

Aki nek nincs töb bé ere je hoz zá, hogy az élet sod rá ban 
fel szí nen ma rad jon (már pe dig ez a pil la nat, elõbb-utóbb, 
min den ki nél be kö vet ke zik), mind hi á ba jaj ve szé kel és 
rúg ka pál. Még en nél is ke vés bé ér de mes em ber tár sa ink ra 
pa nasz kod ni fe le dé keny sé gük meg há lát lan sá guk mi att. 
Mind eb ben pe dig az a leg saj ná la to sabb, hogy min den-
ki ezt te szi, s hogy mind an  nyi an ezt fog juk ten ni, ha 
oda ju tunk. Aki nek még is si ke rül erõt ven nie ma gán, s 
pa naszt, szem re há nyást, min dent ma gá ba fojt, ön nön
mér gé be hal be le. Mi vel ilye tén si rán ko zá sunk az utol-
só, so vány bi zony sá ga an nak, hogy élünk és fel szí nen 
va gyunk még.

•

Az olyan rend kí vü li és sors dön tõ hely ze tek ben, ami-
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lye nek ezek a lé gi tá ma dás ok, vagy sú lyos po li ti kai ül döz-
te té sek ide jén úgy szin tén, az em be rek több sé ge ha son ló 
ma ga tar tást ta nú sít. A fé lõ sek és ön zõk azt tart ják, hogy 
min den – ép pen ség gel min den cse kély ség –, ami tör té nik, 
sze mély sze rint el le nük irá nyul. A fel szí nes gon dol ko dá-
sú, kön  nyel mû és gonda t lan ság ra haj la mos em be rek egy-
ál ta lán nem tö rõd nek az ese mé nyek kel, mind ad dig, amíg 
nem ér zik a sa ját bõ rü kön. Egye dül az ér tel mes em ber 
tö rek szik ar ra, hogy hi deg vé rû en meg fi gyel je és he lye sen 
ma gya ráz za a tár sa da lom meg a köz élet vál to zá sa it, az az 
elõ ször is fel is mer je és ál ta lá nos ság ban mér le gel je azok 
je len té sét, s majd csak ez után la tol gas sa, hogy a kö rü löt te 
zaj ló ese mé nyek mi lyen mér ték ben érint he tik õt ma gát is. 
No, és ek kor igyek szik az tán ki tér ni és vé del met ke res ni 
elõ lük – amen  nyi re le het sé ges és az õ szá má ra er köl csi leg 
meg en ge dett.

(Belg rád, 1944)

•

Kör nye ze tem ben a sok le súj tó ron da sá got meg a mun-
kát lan ság és a ha nyag ság szám ta lan, sú lyos kö vet kez mé-
nyét lát va meg fo gad tam, hogy eszem mel és a tíz kör möm-
mel, a ma gam és má sok ja vá ra min dig és min de nütt, de 
dol goz ni fo gok. Oly kép pen, hogy ter mé keny moz gás ban 
és hasz nos vál to zá sok kö zött él jek tar tó san. Meg fo gad-
tam, hogy ma ga mat és a ma ga mét, meg a he lyet, ahol 
la kom, meg óvom a ren det len ség tõl és a szenny tõl, a tes pe-
dés tõl és az ín ség tõl.

•

Em be rek, akik tisz ta szív bõl és ha tár ta la nul sze ret nek, 
nem igen gon dol nak rá, hogy bár mi is vál to zik kö rü löt tük, 
leg ke vés bé pe dig sze rel mük tár gya. Õk az örök ké va ló ság 
rõf jé vel mé rik az át me ne ti, vál to zé kony je len sé ge ket 
ma guk kö rül. Bá tor sá guk azon ban el nye ri ju tal mát, mert 
örök ké va ló nak és vál to zat lan nak tû nik a sze mük ben min-
den, s így egész éle tük eb ben a gyö nyö rû il lú zi ó ban te lik 
el, anél kül, hogy meg is mer nék a leg fõbb em be ri ros  szat, 
a mu lan dó ság ré mét.

•

Aki ha tal mas, igaz szen ve délyt hor doz ma gá ban, 
bol dog ta lan, és száz más em ber nél is töb bet gyöt rõ dik, 
vi szon zá sul azon ban szám ta lan olyan ap ró-csep rõ gond-
tól és kel le met len ség tõl men te sül, me lyek kel az em be rek 
több sé ge egész éle té ben és ap rán ként min dennap küsz kö-
dik.

•

Hi bá ink és fo gya té kos sá ga ink, meg a vét ke ink ma guk, 
nem igen tesz nek kárt ben nünk, amíg fi a ta lok va gyunk, 
leg alább is lát szó lag. Ugyan is ab ból a tõ ké bõl me rí te nek, 
mel  lyel vi lág ra szü let tünk, a ben nünk oko zott kárt és zûr-
za vart pe dig rend kí vü li aka rat erõnk kel, ener gi ánk esz te-
len pa zar lá sá val el len sú lyoz zuk, mely ki me rít he tet len nek 
lát szik, mert a fi a tal ság, elõ reha lad tá ban, új meg új erõ re
tesz szert. A nagyfo kú de fi cit re csak ak kor de rül fény, ami-
kor kö ze leg a vég, s ami kor már ké sõ. Ak kor egy sze ri ben 
a sze münk elé tá rul a hely re hoz ha tat lan va ló ság: hogy 

erõnk ro ha mo san fogy, ké pes sé ge ink szû kül nek, fo gya té-
kos sá ga ink és gyar ló sá ga ink szá ma pe dig nõt tön-nõ.

Ez a vég ze tes il lú zió ezért tart hát olyan so ká ig, a lát-
ha tó ha nyat lás vi szont ha mar be ko pog tat, és – lát szó lag 
– vá rat la nul.

•

A tar tós és mély sé ges ma gány nem olyan ha lot ti és 
egy han gú, ami lyen nek azok lát ják eset leg, akik nem is me-
rik. Mi kép pen az ak tív éle tet, amazt is vál to za tos ság és 
el len té tek tar kít hat ják. Hol ke se rû, mint az or vos ság, mely 
nem hoz eny hü lést, hol un do rí tó és csö mör le tes, akár a 
hét köz nap ok, me lyek elõl ép pen meg szö kött az em ber, 
hol pe dig édes és bó dí tó, elõ ér ze te ként egy má sik, még 
na gyobb, még vér pezs dí tõbb gyö nyör nek, ami rõl még 
csak sej tel me ink van nak.

Így az tán élõ em ber szá má ra te hát nincs me nek vés, 
ami a vál to zást il le ti, mert a vál to zás az em ber élet leg fõbb 
jel lem zõ je. An nak va la men  nyi alak ját ide ért ve, leg gya ko-
ribb, min den na pi meg nyil vá nu lá sa i tól kezd ve egé szen a 
leg kü lö nö seb be kig, me lyek már va ló ban kö zel jár nak 
le he tõ sé ge i nek vég sõ ha tá ra i hoz.

•

Aki nek si ke rült ki für kész ni és iga zi ne vén szó lí ta ni a 
csen det, min dent el ért,  amit ha lan dó em ber el ér het. Ne ki 
ak kor a csönd már sem nem ri deg, sem nem sü ket, nem is 
si vár, nem is hát bor zon ga tó, ha nem szol gá la tá ra áll és kéz-
nél van min den ba já ban, akár csak ama nép bal la dai hõs 
tör té ne té ben a tün dér, akit a ha já nál fog va meg ra ga dott, 
men ten hú gá vá fo ga dott, és mind örök re ma gá hoz lán colt. 
Aki nek si ke rült, hogy meg me len ges se és élet re kelt se a 
ma gányt, azé a vi lág.

•

Men  nyi vel szebb vol na a vi lág, és men  nyi vel köny-
 nyebb len ne az élet, ha azok, akik te het sé ge seb bek, me ré-
szeb bek, ön zet le neb bek és be csü le te seb bek, be ér nék ve le, 
hogy õk ilye nek, s eb ben meg is lel nék eré nye ik ju tal mát! 
Az em be rek ben azon ban, saj nos, van va la mi, ami min dig
to vább ûzi õket, s így túl lõ nek a cé lon. Igaz, vall juk be, 
a ma guk ré szé rõl a te het ség te len, gyá va, kap zsi és rossz 
em be rek is meg tesz nek min dent, hogy rá ve gyék er re ama-
zo kat.

•

Ne héz, vész ter hes idõk ben még csak a gyors, moz gé-
kony, erõ sza kos em be rek ér vé nye sül het nek va la hogy, 
ám az ér zé keny lel ki is me ret tel ter helt nek, akit un dor-
ral tölt el, hogy túl zot tan kö ze li és gya ko ri ta lál ko zói 
le gye nek az em be rek kel, aki nem tud fel szó lal ni és nem 
sze ret ír ni, aki res tel li és té to vá zik, hogy sa ját ma gá ról 
jót, má sok ról pe dig ros  szat mond jon, aki nem tud vil lám-
gyor san ta gad ni, és ügye sen, pi ma szul ál lí ta ni sem, akit 
a kép ze le te ve zé rel és té vu tak ra csá bít, aki nem tud nem 
gon dol kod ni a dol gok ról és az em be rek rõl – az ilyen nek
ele ve vesz tett ügye van, és õ ma ga is el ve szett.

•
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Szün te le nül ér zé ke lem, hogy ér zõ em be rek mek ko ra 
ér zé ket len sé get ta nú sí ta nak leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó ik 
ér zé keny sé ge iránt.

•

Egy tár sa da lom szá mot te võ fo gya té kos sá gai és vét kei
min de nek elõtt meg ve tést és elé ge det len sé get, majd el ke-
se re dést kel te nek, de vé gül az tán ön nön tö ké le tes sé günk 
ve szé lyes ér ze te tá mad fel ben nünk. Ez az ér zés jól jön, és 
hasz nos is, amíg a rossz tár sa da lom és gyar ló sá gai el len 
har co lunk, ám de mi dõn di a dal mas kod tunk eb ben a küz de-
lem ben, at tól a nap tól fog va ve szé lyes sé vá lik mind ránk, 
mind pe dig az ügy re néz ve, me lyért sík ra száll tunk.

•

Ha va la ki fi gye lem mel kí sé ri két po li ti kai cso por to su-
lás küz del mét, s tud ni sze ret né, me lyik nek van in kább
iga za, il let ve me lyi kük gyõ zel mi ki lá tá sai job bak, fi gyel-
je meg, hogy a két fél kö zül ki fo lya mo dik na gyobb mér-
ték ben a ha zug ság fegy ve ré hez. Biz tos ra ve he ti, hogy az 
lesz a vesz tes.

•

Nin cse nek sem kü lö nö sen jó, sem kü lö nö sen rossz kor-
má nyok és ál la mok. El len ben van nak olyan kor má nyok 
és ál la mok, ame lyek az em be rek alan ta sabb, ros  szabb jel-
lem vo ná sa i val él nek fenn ma ra dá suk vagy cél ja ik ér de ké-
ben. Más fe lõl van nak olya nok, ame lyek ugyan ilyen cél lal 
az em be rek ne me sebb és jobb tu laj don sá ga i ra apel lál nak, 
ami még nem azt je len ti, hogy ép pen a leg ne me seb bek re 
és leg job bak ra.

Ez le gyen a min den ko ri mér ce, s en nek alap ján kell 
meg ítél ni jö võ be li ki lá tá sa i kat.

•

Le he tõ vé ten ni va la ki nek, hogy fej lõd jék, se gí te ni az 
em be ren ab bé li tö rek vé sé ben, hogy elõbb re lép jen: nincs 
szebb fel adat en nél.

•

Nem az a leg ros  szabb, hogy min den mu lan dó, ha nem 
az, hogy nem tu dunk, kép te le nek va gyunk be le tö rõd ni 
eb be az el ke rül he tet le nül be kö vet ke zõ, egy sze rû tény be.

•

Ami nem fáj – az nem élet, ami nem mu lan dó, az nem 
bol dog ság.

•

Gyak ran meg esik, hogy em be rek to vább él nek, mint kel-
le ne, mint amen  nyit ér de mes, hos  szabb ide ig, mint amed dig
cél ja és ér tel me van az élet nek. Esze rint az élet meg hos  szab-
bí tá sá ra tö re ked ni min den eset ben és min den áron: ha szon ta-
lan és ab szurd tö rek vés. A fi a tal sá got kell meg hos  szab bí ta-
ni, a fi a tal ság vagy leg alább az érett kor éve it.

•

Öreg szem, amen  nyi re mu száj, fi a ta lí tom ma gam 
– tõ lem tel he tõ en.

•
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Tes sék, mit ér az em ber! Ami kor reg gel fel kel, nem tud-
ja, nem is sej ti, mi tör té nik majd ve le az nap, ami kép pen 
azt sem, hogy ami kor alud ni tér, mit fog ál mod ni az éj jel.
Na hát, még en  nyi re sem ér de me sült!

•

– Nem kell fél ni az em be rek tõl.
– De hát én nem is az em be rek tõl fé lek, ha nem at tól, 

ami em ber te len ben nük.

•

Nem min den em ber olyan go nosz, ami lyen nek a 
go nosz em ber gon dol ja.

•

Õ azok kö zé az em be rek kö zé tar to zott, akik nem sok 
vi zet za var nak. Jó em ber volt. Ami eb ben a jó sá gá ban az 
egyet len za va ró kö rül mény le he tett, az volt, hogy min dig
jobb akart len ni, min dig jobb nak akart lát sza ni, mint ami 
va ló já ban. Ezen vesz tett raj ta.

•

So ha sen ki meg nem tud hat ja kö zü lünk, mi lyen nek 
lát szunk a má sik em ber sze mé ben. Mert ezt, még ha a 
leg jobb pszi cho ló gus is, jó ma ga nem ké pes ki für kész ni, 
az a má sik pe dig so ha sem fog ja ma ra dék ta la nul, õszin tén 
meg mon da ni. Vagy nem akar ja, vagy nem tud ja.

•

Fi a tal ko rom ban min den fé le, gyak ran egy más sal el len-
té tes gon do la tok tól és ér zel mek tõl zi lál tan, vá gya im tól és 
szen ve dé lye im tõl ûzöt ten, szí ve sen be széd be ele gyed tem 
vol na em be rek kel, de ak kor sen ki sem akart ve lem szó ba
áll ni. Ma nap ság, ami kor meg öre ged tem, fá radt va gyok és 
sok kal in kább nyu ga lom ra vá gyom, mint sem be szél get ni, 
min den ki kér dé sek kel hal moz el, tud ni sze ret nék, mit 
gon do lok és mik a szán dé ka im, ho gyan te kin tek a vi lág ra 
meg a kö rü löt tem le võ em be rek re. S ez a kí ván csis ko dás 
most ugyan úgy fe szé lyez, aho gyan a kö zöm bös sé gük fájt 
haj da nán.

•

Idõs em be rek nek meg van az a fur csa szo ká suk, 
meg rög zött szük ség le tük, hogy min den hely zet ben, 
unos-un ta lan szó ba hoz zák a ma guk és má sok élet ko rát, 
hogy foly ton szem be ál lít ják az öreg sé get a fi a tal ság gal, 
mi köz ben kár hoz tat ják az elõb bit, és só haj toz va em le ge-
tik az utób bit. Még hoz zá kü lö nö sen olyan kor, ami kor
fi a ta lok kal be szél get nek. Az öre ge ket mint ha va la mi fé le 
bûn tu dat gyö tör né, me lyet bár lep lez ni sze ret né nek, még-
sem tud nak nem be szél ni ró la. Úgy tû nik, a fi a ta lok tól 
vár nak egy pár vi gasz ta ló szót, hogy ugyan már, nem 
is olyan na gyon öre gek ma guk, mint gon dol ják, de ha 
még is, az sem olyan bor zasz tó, ami lyen nek lát szik. Van 
eb ben va la mi szá nal mas és em ber hez mél tat lan, de min de-
nek fö lött: ne vet sé ges és hasz ta lan. Mert mind ezt a fi a tal ja 
meg mo so lyog va hall gat ja, és hall ja is ugyan, de nem ér ti.

Mint ha egy tá vo li vi lág tel jes ség gel ért he tet len nyel vén 
szól ná nak hoz zá. Csak hi á ba va ló an bla mál ják ma gu kat 
ezek a szó szá tyár öre gek. Szebb vol na, oko sabb vol na, ha 
tar tóz kod ná nak az ef fé le gyar ló ság tól. De hát: ta lán ez is 
ve le já ró ja az öre ge dés nyo mo rú sá gá nak.

•

Min den gyû lö let, ha mély és tar tós, a ma ga tra gi ku má-
val vi se lõs.

•

Õriz ked je tek a ve szé lyez te tett em be rek tõl, azok tól is, 
akik ve szé lyez te tett nek gon dol ják ma gu kat. Õk úgy ér zik, 
vé de kez ni ük kell, ezért gya kor ta vá rat la nul és alat to mo-
san tá mad nak.

•

Ha tal mas tes ti vagy er köl csi erõ bir to ká ban len ni, s 
nem vis  sza él ni ve le leg alább né ha nap, bi zony ne héz, szin-
te le he tet len.

•

Hogy egy em ber nek mek ko ra az élet ere je, a töb bi
kö zött az zal is mér he tõ, hogy men  nyi re tud fe lej te ni.

•

Pri mi tív és kor lá tolt em be rek ben fej let tebb a re mény-
me cha niz mus. Eszes és te het sé ges em be rek ilyen irá nyú
ké pes sé ge, úgy lát szik, cse ké lyebb.

•

Aki min dent el hisz az em be rek nek, pó rul jár hat; aki 
sem mit sem hisz el, még ros  szab bul jár.

•

Min den do log nak szí ne és fo nák ja van. An nak azon-
ban, amit hír név nek ne vez nek – akár mi lyen hi he tet len nek 
tû nik is –, egyet len szí ne és száz egy fo nák ja.

•

Ami kor va la ki ki ej ti a szót, hogy „for ra da lom”, sok kal 
töb bet mon dott, mint amit gon dolt s mon da ni akart, il let-
ve sok kal ke ve seb bet, mint amen  nyit elõ re lát ni ké pes. 
At tól füg gõ en, hogy aki ki mond ta, a ba ri kád me lyik 
ol da lán áll.

•

Túl sá go san so kat szen ve dett ez a nép min den fé le 
fel for du lás, erõ szak meg igaz ság ta lan ság mi att, s túl sá-
go san hoz zá szo kott, hogy vagy alat tom ban zú go lód va 
el vi sel je, vagy lá za doz zon el le ne, már a kö rül mé nyek tõl, 
a kor sza vá tól füg gõ en. Fon dor la tos, bos  szú vá gyó gon-
do la tok, majd az idõn ként ki tö rõ fel ke lé sek kö ze pet te 
te lik el ke ser ves, ri deg éle tük. Egyéb ként min den más sal 
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szem ben ér zé ket le nek és zár kó zot tak. Né ha ön kén te le nül 
is fel me rül a kér dés az em ber ben, hogy a bal ká ni né pek 
több sé gé nek szel le mi sé ge va jon mind örök re meg van 
így mér gez ve, s ta lán so ha töb bé nem lesz nek más ra
ké pe sek, csak ar ra, hogy tûr jék, vagy ma guk cse le ked je-
nek erõ sza kot.

•

Ná lunk gya ko ri az olyan fé le em ber tí pus, aki úgy vé li,
hogy a ve sze ke dés már ma ga a tett, a go rom ba ság pe dig 
az erõ je le; hogy az el len fe let sér te get ni ugyan az, mint üté-
se ket mér ni rá; hogy a mér ték tar tó ki fe je zés mód gyen ge-
ség, az ese mé nyek elõ re lá tá sá nak min den kí sér le te pe dig 
– me rõ idõ pa zar lás. Rö vi den: hogy az ún. lé tért va ló küz-
de lem hez más sem kell, mint – fel vált va – hol ugat ni, hol 
meg vi cso rí ta ni.

•

Ha bár hol és bár mi kor olyan em be rek be bot lot tam, 
akik túl zott ér zé keny sé get ta nú sí tot tak nem ze ti büsz ke sé-
gük meg a köz ér dek, vagy a sze mé lyes be csü let és mél-
tó ság dol gá ban, mind eh hez ész be li kor lá tolt ság, sze rény 
ké pes ség, szív te len ség és dur va, rö vid lá tó ön zés pá ro sult 
úgy szól ván rend sze rint.

•

Én át lát tam, mi ben áll bi zo nyos „har ci as” em be rek 
úgy ne ve zett har ci as sá ga. Ki agyal nak ma guk nak egy „har-
cot”, min den áron oko kat ta lál nak rá, el ne ve zést is hoz zá, 
hogy ne ve le gyen a gye rek nek, majd harc ba száll nak.
Min den koc ká zat és ered mény nél kül har col nak – csak ne 
kell jen gon dol koz ni uk meg dol goz ni uk.

•

Hon fi tár sa ink nak, köz tük kü lö nö sen a di ná ri tí pu sú 
em ber faj tá nak a ter mé sze té ben rej lik, hogy egyet len 
el kép ze lés, egyet len vál lal ko zás mel lett sem tart ki áll ha-
ta to san és kö vet ke ze te sen, s nem is kö ve ti fi gye lem mel 
azok ter mé sze tes ki bon ta ko zá sát a sa ját hoz zá já ru lá sa 
cél já ból. El len ke zõ leg, a kez de ti lel ke se dés után há tat
for dít a ké szü lõ mû nek, vis  sza tér a for rás hoz, s mi u tán 
szem ügy re ve szi, el gon do lá sa i val ala po san föl ka var ja, 
majd vil lám gyor san ke resz tül-ka sul be re pü li a még csak 
el kép zelt, csí rá já ban le võ, jö ven dõ be li vál lal ko zás egész 
me ne tét, azt meg elõ le ge zi, vé gül vis  sza ka nya ro dik ah hoz 
a pont hoz, ahol az ügy, a ma ga ter mé sze tes fej lõ dé sé nek 
út ján pil la nat nyi lag van. Ily mó don pusz tán a je len lét ében, 
mint sem hoz zá já ru lá sá val ha lad nak elõ re a dol gok; mert õ 
nincs ben nük, ha nem fö löt tük és mel let tük le le dzik. En nél-
fog va, az ese tek több sé gé ben, sem mit nem al kot, nem is 
irány adó ja az ese mé nyek nek, ha nem csak re a gál rá juk, 
az az sok kal in kább a mû kez de mé nye zõ je, íté lõ bí ró ja, 
har co sa és né zõ je, mint al ko tó ja, mun ká sa és meg õr zõ je 
sze ret len ni. Haj la mai sze rint, lát ha tó an, olyan faj ta em ber-
rõl van szó, aki min dent meg tesz, hogy ne kény sze rül jön 
a dol gok ki bon ta ko zá sá ra vár ni, s ab ban ne ve gyen részt 
mun ká já val és tü rel mé vel.

•

Ha va la ki mun ka vagy be szél ge tés köz ben fi gye li meg 
em be rün ket, két sé get ki zá ró an meg ál la pít hat ja, hogy igen 
gyak ran túl teng ben ne a kép ze let, és egy adag lus ta ság 
jel lem zi, még hoz zá na gyobb, mint más né pek több sé gét. 
– No most, hogy a rest ség nek ez a kép ze lõ e r õ-e az oka, 
vagy meg for dít va, eset leg egyik is, má sik is egy kö zös, 
de lát ha tat lan for rás ból táp lál ko zik, mely bõl éle tünk meg-
an  nyi más fo gya té kos sá ga és rend el le nes sé ge is ered, azt 
nem kön  nyû meg ál la pí ta ni. Ám bár ér de mes vol na.

•

Egyik-má sik em be rünk rõl szól ván. Ami kor va la mi-
lyen mun ká ba fog, szin te so ha sem azon jár az esze, 
mi ként tud ná leg job ban és leg ha ma rabb el vé gez ni, 
ha nem hogy an nak kap csán, ma gá ról és má sok ról, mit 
le het el mon da ni.

•

Azt mond ja egy kül föl di.
Ami sok eset ben hát rál tat ja az ügy in té zést ma guk nál, 

az a sze mé lyi ség túl ten gé se, ami vel lép ten-nyo mon ta lál-
ko zunk. E te kin tet ben, gyak ran, olyan em be rek is úgy 
vi sel ked nek, mint ha ka pa to sak vagy leg alább is má mo ro-
sak vol ná nak, akik so ha sem isz nak sze szes italt. Az it te ni 
em ber sem mi rõl sem tud cél zá sok nél kül be szél ni, a vi tás
kér dé se ket pe dig pör pat var ral vagy ve sze ke dés sel sze re ti 
tisz táz ni. Te le van am bí ci ó val, ami – ha he lyes me der be 
te re lõd nék – igen hasz nos le het ne. Ott a baj, hogy becs-
vá gya már a kez det kez de tén té ves irányt vesz. Ahe lyett,
hogy a mun ka cél ját és ered mé nyét tar ta ná szem elõtt, a 
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ma guk em be re csak ar ra gon dol, mi az õ sze re pe és ál lás-
fog la lá sa a szó ban for gó mun ka kap csán. Még a ta xis nak 
meg a hor dár nak sem az a leg fon to sabb, hogy mi nél és  sze-
rû b ben, ki fo gás ta la nul vé gez ze a dol gát, sõt még csak az 
sem, hogy mi nél töb bet meg ke res sen, ha nem hogy mun ka 
köz ben az aka ra tát ér vé nye sít se, és mi nél jobb szín ben tün-
tes se fel a sa ját egyé ni sé gét.

•

Te le fo non kön  nyeb ben és ér zék le te seb ben raj zo lód nak 
ki em ber tár sa ink bi zo nyos jel lem vo ná sai, mint ha szem tõl
szem be be szél ge tünk.

•

Se hol job ban és ha ma rabb nem is mer he tõ meg az 
em ber iga zi ter mé sze te, jel le me és vér al ka ta a „lel ke
mé lyé ig”, mint ha aköz ben fi gyel jük meg, ami kor a gép-
ko csi kor mány ke re ké nél ül és ve zet. Amíg mel let te ülünk, 
anél kül, hogy szót vál ta nánk, be szél get nénk, egyet len óra 
alatt töb bet meg tu dunk ró la, mint más kor egy tel jes hó nap
alatt.

•

A sza bad ság, az iga zi sza bad ság csak álom. Olyan 
álom, mely nek leg in kább nem ada tott meg, hogy va ló ra 
vál jon, ám de szá na lom ra mél tó lel ki sze gény min den ki, 
aki so ha sem ál mo do zott ró la.

•

Ami kor ra ci o ná lis gon dol ko dá sú em be rek – a sors csa-
pás ok ter he alatt – ké tel ked ni kez de nek a jó zan ész ere jé-
ben, ak kor már nem a val lás ban, ha nem a ba bo na ság ban 
ke res nek me ne dé ket.

•

Mind an  nyi an tö ké le te sen bol do gok, vagy leg alább
meg kö ze lí tõ en bol do gok len nénk, ha va ló ban meg vol na 
min de nünk, ami kép pen a szom széd sá gunk ban élõ iri gye-
ink gon dol ják, plá ne ha mind ez úgy és olyan kö rül mé-
nyek közt vol na meg, aho gyan azt õk lát ják.

•

Szá mos, egyéb ként ér té kes em ber gyen ge sé ge, hogy 
túl so kat pa nasz kod nak az öreg ség re meg a ve le já ró
kel le met len sé gek re, ba jok ra. Nincs élet fi lo zó fi á juk! Elõ-
ször is, eszük be sem jut, hogy mind ez sen kit sem ér de kel 
iga zán. A fi a ta lok nem ér tik meg õket, az egy ívá sú tár sak 
pe dig utál ják az ef faj ta si rán ko zást, mert ma guk is hej, de 
jól is me rik az öre ge dés meg az öreg ség ter he it. Má sod-
szor, a pa na szo sok szem elõl té vesz tik, hogy az öreg ség
nem va la mi rend el le nes és kü lö nös ál la pot, ha nem mint 
éle tünk ré sze, lo gi ku san ös  sze függ fi a tal sá gunk kal, érett 
ko runk kal, majd – örök nyu go dal munk kal a ha lá lunk 
után. Ezek az em be rek, igaz, so kat ta nul tak, és min dent
meg ta nul tak az élet ben, csak egyet nem, még pe dig a leg-
fon to sab bat: ho gyan kell mi nél mél tó ság tel jes eb ben meg-
öre ged ni, és ho gyan kell tisz tes ség ben meg hal ni.

•

Úgy tû nik, tu dom majd, ho gyan fo gad jam a ha lá lo-
mat. Aho gyan az éle tet is fo gad tam, az az nyu god tan és 
hi deg vér rel, mint egy nem kért, de ér de kes aján dé kot. 
Úgy tû nik!

•

Él ni és dol goz ni úgy vol na jó, mi ként ha az örök élet-
nek va la mi lyen for má ja (és ben ne az em ber va la mi fé le 
fe le lõs ség vál la lá sa) va ló ban lé tez ne, ugyan ak kor azon ban 
tud ni, hogy ilyen élet nincs, és nem is le het, de azért még-
is le gyen erõnk ezt a tu da tot szto i ku san el vi sel ni, még hoz-
zá nem csak fi a ta lon és jó egész ség ben, ha nem éle tünk 
utol só nap já ig, az utol só mi nu tu mig.

•

A tár sa dal mi vál to zá sok ról. Az em be ri ség nek idõ rõl 
idõ re mu száj a má sik vál lá ra he lyez ni az ál ta la ci pelt ter-
het, me lyet élet nek ne vez nek.

•

A jö võ nek kell él ni. Fel ven ni a har cot az el len, amit az 
em ber va ló sá gos, ha tal mas, ke mény grá nit tömb nek lát és 
ész lel ma ga elõtt, más fe lõl pe dig har col ni azért, ami ben
hin ni kell, s ami e mö gött a hegy tömb mö gött hol erõ seb-
ben, hol pe dig hal vá nyab ban, még csak arany ló köd pá ra-
ként de reng va la hol a tá vo li mes  sze ség ben. Az élet nek ez 
a mód ja a leg ne he zebb.

•

Mi ez a vi lág ne künk a ma ga mi vol tá ban, meg aho-
gyan ha lad, vál to zik és mú lik – azt mind a fi a tal, mind a 
kö zép ko rú em ber egy aránt ér zé kel he ti, de ho má lyo san és 
csak rész ben. Egye dül az öreg ség kü szö bén ol vas ha tó le 
iga zán és tel jes egé szé ben, még pe dig a kö rü löt tünk jö võ-
me nõ fi úk és lá nyok ar cá ról.

•

Eh, így van ez, mi ó ta az esze met tu dom. Bor zal ma san 
szen ve dek egy kí nos ér zés mi att, hogy el vé tet tem, el mu-
lasz tot tam va la mit az élet ben, vagy meg fe led kez tem va la-
mi rõl. Ami kor nagy ne he zen si ke rül meg sza ba dul nom 
et tõl a rög esz mé tõl, olyan kor pe dig rend sze rint meg esik 
ve lem, hogy va ló ban el mu lasz tok, el fe lej tek va la mit, 
vagy olyas mit te szek, amit nem kel lett vol na.

Nos, hát ilyen la bi rin tus ban élek, ím hol a ke reszt,
me lyet vi se lek, ami ért sen ki sem okol ha tó, alig ha nem én 
a leg ke vés bé.

•

Tud no tok kell, hogy én, ha a min den na pi élet dol ga i ról 
be szé lek is, gyak ran an nak a mun ká nak a ma gas sá ga i ból 
(vagy ne tán mély sé ge i bõl) szó lok, amin ép pen dol go zom. 
Ezért sem min se cso dál koz za tok! Mert bi zony nem köny-
 nyû, s nem is olyan egy sze rû hol ma gas ba len dül ni, hol 
pe dig le eresz ked ni, s min dig, ami kor kell. Az az két szer-
há rom szor nap já ban.
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•

Dum sinunt fata, vivite lieti! Ör vend je tek, ami kor csak 
le het, és erõt érez tek hoz zá ma ga tok ban. Mert a tisz ta
öröm pil la na tai töb bet ér nek, töb bet je len te nek, mint 
ap ró-csep rõ szen ve dé lye ink meg vá gya ink zû rös já té ká-
ban el telt éle tünk nap jai és egész hó nap jai akár… A tisz ta
öröm min den per ce azon ban, olt ha tat lan fé nyes ség ként, 
me lyet sem mi sem tud ho mály ba bo rí ta ni, örök re meg ma-
rad ben nünk.

•

Két sze re sen bûn hõ dünk, úgy lát szik, esz te len és 
„bû nös” vá gya ink mi att. Elõ ször ak kor, ami kor szen ve-
dünk, mert kép te le nek va gyunk va ló ra vál ta ni õket; má sod-
szor pe dig vá gya ink be tel je sü lé se lát tán, mi dõn szé gyen-
kez ve és két ség beeset ten me ne kü lünk bol dog sá gunk elõl. 
Ez kü lö nö sen a hír név meg a pénz dol gá ban ér vé nyes.

•

A leg na gyobb em be ri tra gé di ák, a leg sú lyo sabb sze ren-
csét len sé gek sem tud ják meg in gat ni ben nem a hi tet, hogy 
ér de mes él ni. Ami kor azon ban olyan em be re ket lá tok, 
akik nek vég képp nincs ere jük és le he tõ sé gük az élet hez
(ha lot tak, ép pen csak szen ved ni ké pe sek még!), aho gyan
a vég kín ke ser ves, hos  szú vá ra ko zá sá ban az élet túl part-
ján mú lat ják nap ja i kat, sö tét re vált íté lõ ké pes sé gem mel 
és élet ösz tö nöm mel mély sé ges szá na lom fog el min den
iránt, ami ar ra ítél te tett, hogy meg szü les sen, le gyen, el nyû-
võd jön és el tûn jön.

•

Az élet va la hol mé lyen kezd ki ben nün ket; anél kül, 
hogy érez nénk, ész re vét le nül ki je lö li a he lyet, hon nan
kez dõd jék az öre ge dés, mely az tán foly tat ja és be fe je zi 
mun ká ját.

•

So kunk szá má ra az élet az ér zé ke ink kel va ló vi as ko dás-
ban te lik el. Fi a tal ko runk ban, ami kor min den ha tók nak és 
min den nél fon to sab bak nak lát sza nak, a ma guk fék te len, 
dü hödt túl haj szolt sá gá ban va ló sá gos hó hé rai éle tünk nek 
az ér zék szer ve ink. Öreg sé günk ben nem ke vés bé szen ve-
dünk tõ lük, de más kép pen: gyors ha nyat lá suk és meg fo-
gyat ko zá suk mi att.

•

Mek ko ra élet tér és men  nyi idõ kell ah hoz, hogy meg-
fo gan jon, vi lág ra jöj jön és fel nö ve ked jék az em ber, amott 
pe dig csak egy pil la nat mû ve, és egy pár ásó nyom föld 
elég ah hoz, hogy ugyan ez az em ber úgy el tûn jön, mint ha 
so ha sem lett vol na a vi lá gon.

•
Van nak, aki ket az élet ta ní tott meg ar ra, hogy ne fél je-

nek a ha lál tól.

•

El men tem. Ve szen dõ köd fosz lány ként ma radt utá-
nam min den, amit az em be rek mond tak. Amit pe dig
cse le ked tek, mind azt az egyik te nye re men ma gam mal 
vit tem.

•

Sír fel irat. A ti vi lá go tok ban él vén, éle tem vé gé ig 
meg õriz tem a bé kés, meg bíz ha tó, töb bé-ke vés bé bol dog 
em ber lát sza tát. De tud já tok meg, hogy ott be lül, hosz-
 szabb ide ig is, gyak ran an  nyi ra ide gen nek és tá vo li nak 
érez tem ma gam ugyan et tõl a vi lág tól, an  nyi ra el ve szett-
nek és sze ren csét len nek, hogy na po kon át úgy tûnt, ala cso-
nyabb ren dû va gyok a leg ala cso nyabb ren dû em ber nél is. 
Né ha nem tud tam nem csak azt, mit kezd jek ma gam mal, 
az éle tem mel, az idõm mel, vagy hogy mer re tart sak, mer-
re ve gyem lép te im, ha nem még azt sem, mer re néz zek,
mit gon dol jak, mit mond jak. Sem mit.

•

Mi e lõtt le ül tem vol na, hogy pa pír ra ves sem, ami 
pil la nat nyi lag eszem be öt lött s fel jegy zés re ér de mes-
nek tûnt, el gon dol koz tam, hány meg hány esz ten de je 
íro ga tom már így meg fi gye lé se i met, ér zel me i met, 
gon do la ta i mat, oly an  nyi ra, hogy már meg rög zött szo ká-
som má vált, ám bár nem min dig va gyok biz tos ben ne, 
hogy va ló ban a sa ját gon do la tom írom le, vagy va la mi 
ré ges-rég ol va sott, ne tán hí res böl cses sé get, me lyet most 
– min den eset re aka rat la nul – köl csön ve szek. Ké tel ked ni 
kezd tem, to váb bá, ezek nek a „gon do la tok nak” a va ló di 
ér ték ét il le tõ en még ak kor is, ha tény leg az enyé mek, sõt, 
fõ leg ab ban az eset ben. Majd még egy ké te lyem tá madt, 
az ugyan is, hogy az utá nunk kö vet ke zõ év szá zad ok ra 
és nem ze dé kek re va ló te kin tet tel ugyan mért len né nek 
fon to sak ezek a fel jegy zé sek egy ál ta lán. Egy sze ri ben 
úgy tet szett, szebb, oko sabb és tisz tes sé ge sebb vol na, 
ha egy-egy ilyen gon do la tot vagy meg fi gye lést meg tar-
ta nánk ma gunk nak, majd az ef fé le, ma gunk ba foj tott 
gon do la tok – mint egy lát ha tat lan arany fe de ze te ként az 
em ber egy sze rû sza va i nak, min den na pos élet vi tel ének 
– idõ vel ki sebb faj ta kin cses tá rat al kot ná nak, mely erõt 
és mél tó sá got köl csö nöz ne ne ki a vi lág elõtt és ön nön
sze mé ben is.

Mi köz ben így mor fon dí roz tam ma gam ban, huss, 
el il lant a fe jem ben mo tosz ká ló „gon do lat”. Kár pót lá sul 
ci ga ret tá ra gyúj tot tam, s az el sõ füst ka ri kák kal az utol só
nyo ma it is el fúj tam imén ti szán dé kom nak, hogy fel je gyez-
zek va la mit.

Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa


