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 A szerzőről 
 
 
  GAZDASÁGI adatokat szemlél, tőzsdei hullámokon töpreng, cégeket és 

részvényesi közgyűléseket látogat, számol, gondolkodik, kalkulál és befektet, 

majd szépirodalmat olvas, festményeken tűnődik, blogot és haikut ír, néha pedig 

cikkekben és publicisztikákban fejti ki gondolatait. 

 

  BONSAI fákat metszeget, erdei sétákon időzik és szaunákban izzad, hogy aztán 

friss szellemmel üljön le egy könyvtár csöndes sarkában. Kedvenc polcai a 

gazdaság, az irodalom, a történelem, pszichológia, vallás, múlt, jelen, és a jövő... 

 

  MEDITÁCIÓ – a kolostor udvarán című hetente frissülő személyes blogja 2008-

ban indult, amely 2014-től kibővült a meditáción túl egyéb témákkal is. Néhány 

éve már a Librarius művészeti portál rendszeres vendégszerzője. 

 

  FELESÉGÉVEL reggelente teával indítják a napot. 

 

  40 ÉVES elmúlt, kiváncsian és érdeklődéssel várja a következő negyvenet.   
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„ 
 

  Séra András legjobb mondata 
  

 

  Medvehagymát szedtünk a feleségemmel egy kastély kertjében. Mikor megtelt 

a kosár, hazaindultunk. A visszafelé úton elhaladtunk egy benzinkút mellett, 

amely az út szintjénél valami alacsonyabban állt egy kis völgyben, fákkal 

körülvéve. Az idefelé úton is láttam a benzinkutat, de csak így, visszafelé 

pörgetve azonosult a kép az emlékeimmel. Évtizedekkel ezelőtt járhattunk ezen 

az úton és a benzinkút különös atmoszférája akkor maradt meg bennem. És föl is 

használtam egy regény jelenetében, ahol légpuskával lőnek célba az unatkozó 

benzinkutasok, a megérkező rendőrök is kipróbálják, miközben a regénybeli 

feleség eltűnik a mosdóban. És most évtizedek teltével újra magával ragad a 

regény élményvilága, ami csak úgy lehet, hogy mindvégig ott volt bennem, mint 

alvó ügynök, akiből egy váratlan szikra lobbantja lángra saját, eltitkolt világát. 

 

  Azt hiszem, már sejtitek, hová akarod kilyukadni. András pontosan tudja, mit 

gondol a világról, de mindez hiába, ha nincs meg a szikra, ami lángra lobbantja. 

És ő azt is tudja, hogy ezek a szikrák csakis kívülről érkezhetnek, és ő aláveti 

magát ennek az alig hallható villámokkal teleszórt kirándulásnak. A legjobb 

mondatokat keresi, amelyek számtalan formában bukkannak elénk, de csak a 

forma más, a mondatok szikrája ugyanaz. És erre András figyelmeztet is, ez az ő 

legjobb mondata: “Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik!” 

 

  És most látom, ahogy belekortyol a teába, visszateszi a csészét, és kinéz az 

ablakon a tavaszi világra.” 

 

  Podmaniczky Szilárd 

  A Librarius kulturális portál alapítója és főszerkesztője 

  www.librarius.hu 

http://www.librarius.hu/
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 Előszó 
 
 
  Különös varázsa van a mondatoknak. Még a legegyszerűbbeknek is.  Az ember 

ha megfigyeli őket, világok nyílnak meg.  A mondatok már önmagukban is 

misztikusak, azonban ha szélesre tárjuk a perspektívát, akkor még inkább kitágul 

a varázslat. Hiszen egy mondat általában nem önmagában áll a levegőben. Tág 

tér tartozik hozzá. Valaki azt mondja. Valahol az elhangzik. Tulajdonosa van, 

témája, talán célja is, esetleg üzenete. Azon túl ritmusa is van, hangzása és 

zenéje, finomsága vagy durvasága, mozgása, iránya, nyugalma, néha pedig 

izgatottsága. A mondat bizony egy embert tükröz sokszor, egy korszellemet, 

tudományt, propagandát, önállóságot, bölcsességet, vagy épp ostobaságot. 

 

  Homokórában ahogy a szemek peregnek, úgy szaladnak körülöttünk is a 

mondatok sietve. A piacon, a youtubon, az újságban, a blogokon, szerelmes 

estéken, vagy éppen a halálos ágyon egy kórházban. Peregnek a mondatok 

megállíthatatlanul. Van amelyiket meghalljuk, és van, amelyiket nem. Van amitől 

sírunk, van amitől nevetünk, és olyan is előfordul, ami töprengésre késztet. Ezek 

a kedvenceim. A töprengésre, tűnődésre késztető mondatok. Ezekből talál most 

itt egy csokorra valót a kedves olvasó. Ez a csokor egy cikkgyűjtemény, amely 

írások a Librarius művészeti portálon jelentek meg.  

 

  Olyan mondatok lesznek a cikkekben, amelyek megállítanak minket egy 

pillanatra és félretolják azt a bizonyos homokórát. Ezáltal kiléphetünk 

valamelyest az idő pergéséből és nyugodtan átgondolhatjuk a dolgokat. Hogy 

mire jut majd a kedves olvasó, azt nem tudom. Csupán a töprengés és a 

szemlélődés élményét kívántam megosztani. Ehhez pedig segítségül hívtam 

néhány olyan közismert mondatot, amelyekkel talán már ön is találkozott. Lehet 

hogy önt is megérintették, ahogy engem, de az is előfordulhat, hogy hatás nélkül 

suhantak el a füle mellett. Ezesetben most itt újra találkozhatnak.  
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  Könnyen előfordulhat az, hogy töprengéseink után más emberré válunk. 

Megfontoltabbak, bölcsebbek, vagy csupán türelmesebbek leszünk. Még az is 

lehet, hogy az olvasott mondatok életünk egy későbbi szakaszában újra 

felkeresnek minket, támogatnak majd és vezetnek. A betűk misztikája kopogtat a 

vállunkon, hogy felemelt mutatóujjal figyelmeztesssen. Aztán irányt mutat, 

tanácsot ad, és kézenfogva vezet minket. Bármi megtörténhet. Szédítően tág tér 

a betűk univerzuma, sok minden előfordulhat ott velünk. A következő cikkeket 

olvasva pedig még az is megtörténhet, hogy találkozni fog a kolostor legjobb 

mondatával. Kellemes felfedezést, hasznos töprengést kívánok! 

 

 

  Séra András, A Kolostor Őre 

  2021. április 
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Megjelent: 2020. november 11. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/11/11/hermann-hesse-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Hermann Hesse legjobb mondata 
 
 

  Megállásra késztet és elgondolkodtat, szemfelnyitó és gondoskodó. Pedig nem több, 

csupán három szó. Hermann Hesse világhírű klasszikusának, Az üveggyöngyjátéknak 

az egyik epizódjában szerepel, és hosszú évek óta visszacseng a fülemben. A Nobel-

díjas író egész munkásságának ez a legjobb mondata. Ezzel fel is ért az irodalom 

csúcsára, a magaslatok magaslatára. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény 

következik! 

 

  Világháború után járunk közvetlenül, amikor romokban van Európa fizikai és 

mentális állapota, és ekkor, 1946-ban kapta meg Hermann Hesse az irodalmi Nobel-

díjat. Az indoklásban ez áll: 

 

  "Életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá 

fejlődött a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért" 

 

  A díj odaítélésében jelentős szerepet játszott egyik legkiválóbb műve, Az 

üveggyönygyjáték című könyv. És benne az a bizonyos kedvenc mondatom. Csupán 

három szó. Két férfi közt hangzik el. Egy drámai helyzetet felold, egy végső lökést 

megad, útbaigazít, ellazít, vigasztal, felemel és megnyugtat. 

 

  Természetesen ahhoz, hogy egy jó mondat elhangozzon, ahhoz jó környezet kell. Egy 

megfelelő pillanat, egy odaillő gondolat. Tökéletesen megteremtette ezt a szerző. 

Drámai helyzet adódott a könyv főhősének, Josef Knechtnek az életében. Felért 

karrierje csúcsára, egy kiválasztott szellemi elit közösség vezetője lett. Ő válik az 

üveggyöngyátékosok Magister Ludijává. Tudás, tisztelet, tekintély, befolyás, minden a 

lába előtt hever. Hamarosan viszont elindul a gyötrődés. Kétségek a közösséggel 

kapcsolatban, kétségek az emberekkel kapcsolatban, kétség a világgal kapcsolatban. 

Josef gyötrődése egyre súlyosabb. Annyira emészti magát, hogy közeledik az a pont, 

ahol elkerülhetetlenül választania kell. 

 

  Öreg mesteréhez látogat el egy nap, a régi zenetanárjához. Sok ideje nem látták már 

egymást. Josefből árad a panasz, a keserűség, a kétség és a gyötrelem. Csak mondja, és 

https://librarius.hu/2020/11/11/hermann-hesse-legjobb-mondata/
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mondja, és mondja... panaszkodik teljes szívéből, fecseg, trécsel, kínlódik. És ekkor 

csöndesen megszólal az öreg tanár, aki eddig figyelmesen hallgatta, és elhangzik az a 

bizonyos mondat: Kifárasztod magad, Josef. 

 

  Ennyi. Csupán három szó. De hogy igazán megértsük az üzenetét és az erejét, 

figyeljük meg milyen hatással van a főszereplőre, és itt hadd adjam át a szót Hermann 

Hesse-nek: 

 

  " - Kifárasztod magad, Josef - mondta halkan s azon a meghatóan baráti és 

gondoskodó hangon, amelyet jól ismersz. Ez volt minden: "Kifárasztod magad, Josef." 

Mintha hosszú ideig figyelte volna megfeszített munkámat, s most figyelmeztetni 

akarna. Kissé nehezen ejtette ki a szavakat, mintha már nagyon régóta nem használta 

volna beszédre a száját. Ugyanakkor karomra tette a kezét - könnyű volt, lepkekönnyű 

- mélyen a szemembe nézett és mosolygott. 

 

  Ebben a pillanatban már én voltam a legyőzött. Áradt belém valami az ő derűs 

csöndjéből, türelméből és nyugalmából, s egyszeriben megértettem az öregurat és azt, 

hogyan fordul el lénye az emberektől a csendhez, a szavaktól a zenéhez, el a 

gondolatoktól az Egységhez. Megértettem, amit itt szemlélnem megadatott, és most itt 

először értettem meg ezt a mosolyt is, ezt a sugárzást, egy szent, egy beteljesült emberé 

volt, aki egy órára megengedte nekem, hogy vele lakozzam fényességében, s akit én, a 

kontár, szórakoztatni, kifaggatni s beszélgetésre csábítani akartam." 

 

  Hermann Hesse nevét mikor meghallom, vagy Az üveggyöngyjáték könyv címét 

olvasom valahol, mindig ez a mondat jut eszembe: Kifárasztod magad, Josef. Az öreg 

zenemester örökérvényű figyelmeztetése. Mély nyugalomból, harmóniából, a csendből 

érkező jelzés, hogy állj meg, vigyázz, pihenj, szedd össze erőidet, nyugodj meg, lazíts, 

tűnődj, meditálj, gondold át a dolgokat. Hesse úr, köszönöm, átgondolom. 
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Megjelent: 2020. november 17. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/11/17/thomas-mann-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Thomas Mann legjobb mondata 

 

  Hatalmas író, hatalmas életmű. 1929-ben kapta meg Thomas Mann az irodalmi 

Nobel-díjat, pedig akkor még meg sem született az a monumentális csoda, amibe, mint 

madár a fészkébe, elhelyezte a legjobb mondatát. Vigyázat, szigorúan szubjektív 

vélemény következik! 

 Kortársak 

 

  "Foglalj helyet." - invitálta híres üdvözlésében József Attila a nagy írót, majd 

folytatta - "Kezdd el a mesét szépen. Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen... " ésatöbbi, 

mindannyian ismerjük a sorokat. 

  Márai Sándor hagyatékában elvétve találni csak pár fotót amin mosolyogna, de az a 

kép, ahol kézfogással üdvözli Budapesten Thomas Mannt, azon a képen igazán 

vidámnak tűnik még az örökké komor Márai is. Nagyrabecsülték Thomas Mannt 

kortársai is, nagyrabecsüli az utókor is. 

 A kezdet 

  Az impozáns életműben sok kiváló mondat van, azonban közülük egy, mégis úgy 

megragadott, hogy nem tudom kiszedni a fejemből. Ez a mondat és a hozzá 

kapcsolódó felfoghatatlan méretű univerzum, az időn és a téren is túlmutató történet. 

Alászállása ez az emberiségnek egy olyan világba, ahol már nehezen állnak helyt a 

fogalmaink, ahol már bizonytalanul tapogatózik erős falai mentén a felvilágosult 

ember. Pedig mégiscsak sok keresnivalója van ott. Ennek a kutatásnak lehet tökéletes 

kezdete ez a mondat! 

  Kiindulópontként állhat nemcsak felfedezéseink előtt, de ez volt a kezdőmondata 

Thomas Mann ragyogó könyvének, a József és testvérei című monumen-tális műnek. 

Igen, szinte hallom, ahogy az irodalmat ismerő sokaság most egy emberként zúgja fel 

a híres mondatot: "Mélységes mély a múltnak kútja." 

 

 

https://librarius.hu/2020/11/17/thomas-mann-legjobb-mondata/
https://librarius.hu/2020/10/20/marai-becsben-jart-es-nevetett/
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 Fordítók kiváló munkája 
 

  Ízlelgessük kicsit: Mélységes mély a múltnak kútja. Ezzel kezdődik tehát a híres mű. 

És ez az, ami engem magával ragadott. Csodálatos mondat. A történelmi hűség 

kedvéért azt meg kell jegyezni, hogy ebben a "csodálatosságban" benne van a magyar 

nyelv szépsége, színes kifejezőképessége, és a fordítók lenyűgöző kreativitása is, mert 

az eredetiben egyébként így hangzik: "Tief ist der Brunnen der Vergangenheit." A 

mélység szó fokozásával azért mégiscsak kifejezőbb és szebb lett a mondat, ugye? 

Nézzük meg közelebbről!  

 

 Az ősforrás 
 
  Ahogy Hermann Hesse legjobb mondatánál is fontos volt a környezet és az adott 

mondat viszonya, így itt is ez a helyzet. Thomas Mannál is csodálatos már önmagában 

a mondat is, de ahová elhelyezte térben és időben, az az igazán lenyűgöző.  

 

  A mondat itt lebeg a jelenben. A bármikorban. 1975-ben, 2028-ban, de valószínű 

remekül fog illeszkedni a 2045-ös évhez is. Az időn túl belesimul fizikai helyszínekbe, 

hiszen barátilag kiegyezik egy könyvtárszobával, egy buszmegállóval, vagy iskolai 

paddal. Tökéletesen illeszkedik mindenhová, hiszen olyan mint egy távcső, amit 

bárhová felállíthatunk, aztán kémleljük az eget és a csillagokat. A távcső helyzete 

rugalmas, amit nézünk vele, az tűnik fixnek. Ezesetben a múltat. És nem az egyénit, 

hanem a közös, kollektív múltunkat. Amiről már tudhatjuk (hála a magyar 

fordítóknak!) hogy mélységes mély. De mit jelent ez? Mennyire mély? Thomas Mann 

nem hagy kétséget efelől, hiszen rögtön a második mondatában már arra utal, hogy 

bizony-bizony nagyon messzire fogunk tekinteni... a végtelenbe... a kút feneketlen 

mélyére...  

 

  Csodálatos kezdőmondatával felállította tehát képzeletbeli távcsövét az író, második 

mondatával pedig pozícionálta a művet és a felfedezni való terepet. És ez nem kisebb, 

mint maga a végtelenség. Az ősforrás. A kezdetek. Meg kell tudni mik történtek ott. 

Ambíciózus vállalkozás, nemde? Ehhez képest szinte szerénynek tűnnek maguk a 

szavak. Mélységes mély a múltnak kútja. Puritán, egyszerű szavak, mégis micsoda 

hatalmas térbe enged bepillantást, hiszen hol van a múltunk kezdete? Hol van a 

létezésünk legmélye és eredete? Hogyan láthatunk el addig? Hogyan tudhatunk arról, 

ami ott van, hogyan tapogathatjuk le, és hogyan ismerhetjük meg? 

  

  Ingoványos talaj ez, hiszen minél távolabb járunk a jelentől, annál közelebb kell 

húzódnunk a filozófiai, vallási, mitológiai témákhoz. Az emberiség varázslatos 

https://librarius.hu/2020/11/11/hermann-hesse-legjobb-mondata/
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történeteit láthatjuk ott. A kollektív emlékezet távolba nyúló, homályos eseményeit. 

Ezekbe nyújt betekintést a nagy író. A feneketlen kút legmélyére. A kollektív közös 

lélek kezdeteire, tudatunk és a kultúránk első ébredezéseire. 

 

 Kutatás és keresés 
 
  Svájcban jártam nemrég a zürichi tó mellett Küsnachtban, Carl Gustav Jung házában, 

mert tudtam hogy ott is ezt kutatták. Jung apó is, a munkatársai is, és a 

pszichológiának azon doktorai is ezt kutatták, akik Thomas Mannhoz hasonlóan a 

lélek mélyére kivántak tekinteni. Az egyéni és a közös lélek kezdeteire. Hiszen hol 

kezdődik az egyéni lélek? Hogyan kezd kialakulni az egyéni tudat, és miként jelenik 

ez meg kollektív szinten? Hogyan kezdődött el az emberiség közös kollektív lelke, és 

hogyan ébredt ez a lélek öntudatra? Ezt járja körbe Jung is, és Thomas Mann is. Jung a 

tudomány és a pszichológia, Thomas Mann pedig a kultúra és az irodalom eszközeivel. 

  

  Ennek a felfedezőmunkának a végtelenbe mutató és lenyűgöző kifejeződése ez a 

mondat, amit nem tudok kitörölni a fejemből. Szinte megszédülök az általa megnyitott 

tér hatalmasságától és szépségétől. Lélegzetelállító dimenziók ezek. Így aztán Thomas 

Mann munkásságának számomra legszebb mondata: Mélységes mély a múltnak kútja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://librarius.hu/2020/04/15/koronavirus-naplo-6-a-modern-barlang/
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Megjelent: 2020. november 23. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/11/23/ady-endre-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Ady Endre legjobb mondata 

 

 

  Éjjeli Őrségnek hívták a Trónok Harcában azt a több ezer éves intézményt, ahol 

megértették volna Ady Endre legjobb mondatát. Értették és meg is fogadták volna a 

költő tanácsát, viszont üzenetének a mélyére kevesen, talán csak Havas Jon, Samwell 

Tarly, és az Őrség régi mesterei jutottak volna. Ady mondata viszont nekünk is üzen. 

Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik!  

 

 Az Őrök 
 

  A legendás TV sorozatban, a Trónok Harcában az Éjjeli Őrség tagjai komolyan 

veszik a feladatukat. Fogadalmat tesznek, amit szigorúan meg is tartanak. Részlet az 

esküjükből: 

 

  "Kard vagyok a sötétségben. A falak őre vagyok. A tűz vagyok, amely elűzi a hideget, 

a fény, amely elhozza a hajnalt, a kürt, amely felébreszti az alvókat, a pajzs, amely az 

emberek birodalmát védelmezi. Az Éjjeli Őrségnek ajánlom életemet és becsületemet a 

mai éjszakára és minden éjszakára, amely ezután következik." 

 

  Őrzik a kontinenst és védik az embereket. Van is mitől félni, mert ahogy a filmből 

megtudtuk: "Az éj sötét, és tele van iszonyattal". A létezés félelmetes démonai fenik 

fogukat a világra. Nem érik be kevesebbel, mint a pusztítással és a teljes sötétséggel. 

Ráadásul: "winter is coming." Így aztán még éhesebbek lesznek a fenevadak. Ha 

elvonatkoztatunk az HBO fantáziabirodalmától és alászállunk az emberiség lelkébe, 

talán nem kisebb démonokkal találkozunk ott sem. Havas Jonék megküzdöttek a 

sajátjaikkal, és nekünk is meg kell a mieinkkel. Elég csak kinyitnunk a 

történelemkönyveket, hogy lássuk a bennünk lévő szörnyek pusztító erejét. Talán erre 

próbált  figyelmeztetni Ady is, aki mintha hollót küldött volna az Éjjeli Őrséghez a 

legjobb mondatával: "Őrzők, vigyázzatok a strázsán." 

 

 A feladat 
 

  Ady fantasztikus életművéből, a sok-sok versből és a publicisztikáiból számomra ez a 

mondat emelkedik ki leginkább: "Őrzők, vigyázzatok a strázsán."  A versnek a címe: 

https://librarius.hu/2020/11/23/ady-endre-legjobb-mondata/
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Intés az őrzőkhöz. Gyönyörű mű ez, komoly és elgondolkodtató. Mint egy prófétai 

kijelentés, mindannyiunknak szól a feladat. Hiszen még ha csak kicsit is, de rajtunk is 

múlik hogy a szellem, az emberség, az értelem, és a kultúra fényei fennmaradnak-e, 

vagy pedig jön az éj, az iszonyat és a sötétség.  

 

  Csodálatosak Ady szavai. Azt írja: "Őrzött elevenek és holtak / Szivek távoli mosolya 

/ Reátok néz aggódva, árván" Micsoda óriási és nemes feladat ez, megőrizni 

eleveneket és holtakat, a szívek távoli mosolyát. Nemcsak Havas Jonéknak feladata ez 

ott a távoli Falon az Éjjeli Őrségben, hanem nekünk is itt a mában! Hiszen hallottuk a 

költőtől, hogy a távoli szívek mosolya néz ránk aggódva és árván. Mit tehetünk ekkor? 

Nem mehetünk el a feladat mellett! Nem mondhatunk nemet Ady-nak, "őrködnünk" 

kell mindannyiunknak! 

 

  Nem vehetjük félvállról a feladatot, és a szemünket sem fordíthatjuk el a fenevadról, 

hiszen mit mond a vers? "Oly szomorú embernek lenni" De vajon miért? Mert bizony 

az éj sötét és tele van iszonyattal. Mi magunk vagyunk tele "iszonyattal". Fejünket 

nem fordíthatjuk el, hiába dübörög a démon miközben tombol. Aztán mégis jön a 

remény. Tudta ezt Ady is: "Ma sem engedik feledtetni / Az ember Szépbe-szőtt hitét." 

Hiába jön a tél és a sötét, a szörnyek pusztítása után mégis eljön a rügyfakadás. Fény 

lesz úrrá a sötétségen, és nem engedi feledtetni "Az ember Szépbe-szőtt hitét". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfDYBzzU-gg 

 

  Történelemkönyvek véres lapjai fölött sokszor elgondolkodom, hányszor nem 

sikerült már az őrködés. Hányszor tört már be a fenevad és dúlta fel a terepet. 

Hányszor borult sötétség a fényre, és hányszor hajították már kukába a szellemet. 

Aztán türelemmel mégis újjáépül a város, és új őrszemek foglalják el a helyüket. 

Alkonyatkor pedig, amikor már lankadna a figyelmük, távolról holló érkezik levéllel, 

amiben nem több, csupán ennyi áll: Őrzők, vigyázzatok a strázsán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FfDYBzzU-gg
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Megjelent: 2020. december 6. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/12/06/a-republic-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 A Republic legjobb mondata 
 
 

  Emlékszünk még a 90-es évek hangulatára? Színes öltönyök, tégla méretű 

mobiltelefon, Pa-Dö-Dő, Horn Gyula, Torgyán József, taxisblokád, gyárbezárások, 

Bokros Lajos legendás bajusza, Geszti rímek, a Hip-Hop-Boyz felment a hegyekbe, 

Prokopp Dóra megforgatta a szerencsekereket, és sok-sok egyéb emlékezetes pillanat. 

És ha már a 90-es évek, akkor nem hagyhatjuk ki a legendás együttest, a Republicot 

sem. Mennyi közösen énekelt dal a fröccsmámoros éjszakákban, mennyi teltházas 

koncert. De vajon a Republic dalainak melyik volt a legjobb mondata? Ez derül ki 

most ebben a cikkben. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

  Kulturális kincsesbánya mélyére ha leásunk, ragyogó dolgokra bukkanunk. Az 

internetnek hála, könnyedén visszaröppenünk a 90-es évek koncertjeihez, és 

hallgathatjuk a dalokat végtelen üzemmódba állítva. A Republic-Univerzum 

csillagokban gazdag egén is bőven van csodálnivaló felvétel. Rengeteg elérhető a 

neten. Tömegek lelkét érintették meg ezek a dalok. Mindenkinek megvan a maga 

kedvence. Jöjjön most az enyém, az egyik legszebb dal, benne a legjobb mondattal! 

 

 Mire gondolt a költő? 
 

  Nem ismerem a dal eredettörténetét, viszont olyan képzettársításokat indít be nálam, 

ami már szinte mágikus. Sok ezer éves, különös kínai filozófiáig repíti a lelkemet. 

Távolból eredő, egyesek szerint ötezer éves az a klasszikus kínai filozófiai, 

életvezetési könyv, amit itt nyugaton Ji kingnek, vagy a Változások könyvének hívnak. 

Ez a Taoista és a Konfuciánus életfelfogást tükrözi vissza. Lao-ce híres műve a Tao te 

King olyan, mintha a Ji kingnek a haikuja lenne. Azaz, a Ji king, az a Tao te King 

bőbeszédűbb verziója. Elnézést kérek az olvasótól, igyekszem ennél már nem 

ködösebb lenni a továbbiakban! 

 

  A Republic híres frontembere Cipő, amikor kiállt a színpadra és a tömeggel együtt 

énekelte az Erdő közepében című dalt, az borzongató volt. Csodálatos a dallam, 

lenyűgöző az előadásmód, és mintha az ősi kínai mesterek üzenetét idézné a színpadra. 

Világos lesz mindjárt hogy mire gondolok, de előbb figyeljük meg a dal refrénjét! 

 

https://librarius.hu/2020/12/06/a-republic-legjobb-mondata/
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„Erdő közepében járok, 

egyszer majd rád találok. 

Csillagom vezess! 

Én utánad megyek." 

 

  Mire gondolt a költő? Lehet ez egy szerelmi történet, lehet az élet bolyongása, lehet 

sok minden egyéb. A teljes dalszöveg valamilyen vágyódást és reményt próbál 

kifejezni. Valamifajta szabadulást a nehézségektől és az eltévedt bolyongástól. Itt 

kanyarodjunk vissza a kínai mesterekhez! 

 

 39. jel - Az akadály 

 40. jel - A szabadulás 
 

  Az ősi Ji king az 64 szimbólumot, 64 jelet ír le. A világban és az emberekben 

végbemenő változásokat szimbolizálják és mutatják be ezek a jelek. Carl Gustav Jung 

kifejezésével élve: archetípusos jelek. Tehát az emberi viselkedésben beálló olyan 

alapvető változásokat mutatja be és írja le, ami bármelyik korban és bármelyik 

kultúrában megfigyelhető. Ősi mintázatok ezek. C.G. Jung egyébként erre a komplett 

Ji kingre azt mondta, hogy ez magának a változásnak az archetípusa. Nézzük meg 

közelebbről a fent említett két jelet! 

 

  A 39., Az akadály nevű jellel kapcsolatban sok mindent említ a Ji king, de egyértelmű 

a nevéből adódóan, hogy olyan élethelyzetről szól, amikor valaki gátolva van 

valamiben. Csak pár mondatot vizsgáljunk meg, hogy mire is gondoltak ezügyben az 

ősi kínai mesterek: 

 

  "A jel olyan akadályokat ábrázol, amelyek az idők során megjelennek, amelyeket 

azonban le lehet, és le is kell győzni."  

 

  "A tévedhetetlen belső iránytartás végül üdvös kimenetelt eredményez. Az 

akadályok, amelyek csak egy ideig állnak fenn, nagyon hasznosak a saját 

személyiség fejlesztéséhez. Ebben rejlik a szorultság értéke."  

 

  "Az akadályok és nehézségek visszalökik az embert önmagába. Míg azonban a 

közönséges emberek kívül keresik a bűnöst, más embereket vagy a sorsot okolva, 

addig a nemes ember önmagában keresi a hibát, s e befelé fordulás révén a külső 

akadály ösztönzőerővé válik a belső éréséhez és gazdagodásához." 

  

  "Az akadályból való kiutat a befelé fordulás és a saját jellem magasabb szintre 

emelése jelenti." 
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  "Ha veszély fenyeget bennünket, akkor nem szabad vaktában előretörni, mert ez 

csak további bonyodalmakhoz vezetne. Helyesebb először visszavonulni - nem azért, 

hogy feladjuk a harcot, hanem hogy kivárjuk a cselekvésre alkalmas pillanatot." 

 

  Azt hiszem nem kell ezeket magyarázni. Kanyarodjunk vissza a Republichoz, és 

most ennek fényében hallgassuk meg újra az egész dalt. Ha megvolt, haladjunk tovább 

a következő Ji king jelre! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3cw61UG7T4 

 

  A 40., A megszabadulás nevű jellel kapcsolatban is sok mindent említ a könyv, és 

talán egyértelmű a nevéből adódóan is, hogy itt a nehézségektől való megszabadulás 

jön. (kifelé haladunk már az erdőből!) Nézzünk meg most is pár mondatot a kínai 

mesterek tanácsából: 

 

  "A mozgás itt kikerül a veszélyből. Az akadály elhárult, a nehézségek megoldása a 

legjobb úton halad." 

  

  "Olyan időszakról van szó, amikor a bonyodalmak és feszültségek oldódni 

kezdenek." 

  

  "A szabadulás ideje feloldja az embert a nyomasztó terhek alól, és ösztönző 

hatással van az élet folyamataira, hasonlóan a megkönnyebbülést hozó esőhöz, ami 

kioldja a légköri feszültséget, és rügyeket fakaszt." 

  

  "Amint elértük a szabadulást, térjünk vissza az élet megszokott rendjéhez, ez az 

üdvös." 

  

  "A zivatar hatására kitisztul a levegő. A nemes ember hasonlóan kezeli azon 

személyek hibáit és vétkeit, akik előidézték a feszültséget. A tisztaságon keresztül 

teremt szabadulást." 

  

  "Ha az ember teljes szívből a szabadulás feladatának szenteli magát, akkor belső 

egyenessége akkora erőt kölcsönöz neki, hogy azzal mint fegyverrel nyugodtan 

szembefordulhat mindennel, ami hamis és közönséges."  

  

  "A helyzet olyan, hogy nincs szükség sok beszédre. Túl vagyunk az akadályon, 

elérkezett a szabadulás órája. Az ember békésen kipiheni magát, és nyugton marad." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3cw61UG7T4


 
19 

 

  A fenti idézetek közül figyeljük meg az egyik mondatot: A zivatar hatására kitisztul 

a levegő. 

 

  Most pedig hasonlítsuk össze a dal egyik versszakával: Felhő, felhő fenn az égen / 

Vártunk már nagyon / Esőt hozz a virágoknak / Mosd el sok bajom. 

 

  Hmm. Sokatmondó párhuzam, ugye? 

 

  Érdemes a dalnak egy másik versszakát is megfigyelni: Fehér ingem tiszta legyen / 

Olyan, mint a hó / Átok engem el ne érjen / Ne bánthasson a szó. 

  Ezen versszak mondanivalójának párhuzamát már önállóan keresse meg a kedves 

olvasó a fenti jelek idézeteiben. Váljon mindenki önmaga Taoista mesterévé, és 

fedezze fel e látásmódon keresztül az élet üzeneteit. 

 

 Az akadályon túl 
 

  Átjutottunk tehát a nehézségen, sikerült végre kikeveredni az erdőből. Ehhez azonban 

mire volt szükségünk? A Ji king bölcsei ezt úgy fogalmazták meg, hogy az ember 

teljesen adja át magát a szükséges jellemfejlődésnek. Belső egyenesség legyen és 

nemes hozzáállás, tartás, ami távol tartja magát minden hamistól és közönségestől. 

Csendes legyen az ember és magába forduló, aki belül érleli meg a dolgokat, ami aztán 

a megoldáshoz is elvezeti.  

 

  És hogyan fogalmazta meg ezt a költő a 90-es évek Magyarországán töményen és 

röviden? "Csillagom vezess! Én utánad megyek." Talán ugyanarról szól. A Ji king is, 

és Cipő vágyakozása is. A külső égbolton ragyogó útmutató csillag, ami kivezet az 

erdőből, az nem más, mint kivetülése a jellemfejlődésünk eredményének, belső 

fényességünknek. Lelkünk, szellemünk, megvilágosodott intuíciónk az útmutató 

iránytűnk. Nem más ez, mint a saját belső vezérlőcsillagunk. Ezek után azt hiszem már 

nem lepődik meg a kedves olvasó, hogy számomra a Republic legszebb és legjobb 

mondata: Csillagom vezess! 
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Megjelent: 2020. december 13. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/12/13/a-metallica-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 A Metallica legjobb mondata 

 

  Amfiteátrumot építettek régen a rómaiak, hogy ott véres galdiátorjátékoknak 

tapsoljanak, de eltelt kétezer év, helyüket pedig átvették a heavy metal papjai, és a régi 

falak közé szeánszra hívták most a híveket. Hozzájuk illően, "heavy" módon. Vér 

nélkül és gitárszaggatóan. A Metallica legalábbis így tett Franciaország déli részén, 

Nimes városában 2009-ben. És hogy melyik volt a legjobb mondatuk? Ebből a cikkből 

kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 A főpap és a mágus 

  A szigorú főpap, James Hetfield atya színpadra lépése előtt még fel kellett készíteni a 

közönséget a szeánszhoz szükséges állapotra. Kirk Hammett, a szótlan mágus vitte ezt 

a szerepet. Az amfiteátrum hatalmas tapssal fogadta. Szerényen meghajolt, és 

belekezdett gitárján egy letisztult, egyszerű dallam pengetésébe. Megállt a levegő és 

tízezrek hallgatták elmélyülten. Csendesen, befogadóan. A figyelmüket megragadta, és 

ebben a pillanatban egy emberré vált a sokaság. 

  

  Kirk mester kinézett az összegyűltekre és bólintott. Ez volt a jel, hogy elérték azt a 

szellemi szintet, ahol már kellőképpen befogadóak. Megtörtént a ráhangolódás. A 

tömeg értette ezt, tapssal jutalmazta, és várta hogy elkezdődjön végre a közös imádság. 

A mágus felemelte az ujját, jelezve hogy itt az idő. A hatalmas térben felhangzott az a 

jól ismert dallam, az a bizonyos húrpengetés, és ekkor óriási ovációban tört ki a 

közönség. Itt a pillanat, jön a Metallica legjobb dala, és a legjobb mondata:  

Nothing else matters (Semmi más nem számít) 

  Varázslatos gitárszóló töltötte be a teret, és közben lassú léptekkel megjelent a főpap. 

Az ő nyakában is gitár. Kitágult a zene, kitágult a tér. Innentől fogva átvette a szerepet 

Kirk mestertől, aki szerényen a háttérbe húzódott. Reflektor világította meg James 

Hetfieldet, aki visszavonhatatlanul belekezdett a szeánszba. 

 

  Mikrofonba énekelte az első sorokat, ami a szívről és a térről, a távolságról és a 

közelségről szólt. Majd rákanyarodott az örökkévalóságra és az önmagunkba vetett 

https://librarius.hu/2020/12/13/a-metallica-legjobb-mondata/
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bizalomra, hogy aztán a versszak végét már rábízza a tömegre. Elhallgatott a 

mikrofon, és tízezrek torkából szakadt fel egyszerre: and nothing else matters. 

 

  A szigorú főpap ekkor versen kívül kiszólt a közönséghez egy rövid mondat erejéig. 

Értékelte hogy elkötelezett hívőkkel van dolga. Aztán folytatta, belekezdett a fohász 

második versszakába. Az őszinteségről és az életről volt szó, majd a harmadik sor 

végére lassú, óvatos tempóban lehalkította a hangját. A mikrofon és a gitár teljesen 

elcsendesült. Megállt a levegő az amfiteátrumban, és egy másodperc alatt megértették 

a hívek, hogy az utolsó mondatot ismét rájuk bízta a főpap. Még nagyobb erővel 

zúgott fel tehát a tömeg: nothing else matters. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya-ZvmIMtrU 

 

  Bekapcsolódott aztán a zenébe a többi hangszer is, így még intenzívebbé vált a 

mágia. James Hetfield éneke pedig betöltötte a hatalmas teret, az amfiteátrumi 

éjszakát. Ezért jött a sokaság, és borzongás járta át a lényüket. Mámorító, isteni 

pillanatok. Semmi más nem számít. 

 

  Elfogytak aztán a szavak. A főpap a szertartás végére mindent elmondott, ami 

elmondható. Ekkor már ő is térdre ereszkedett, és átadta magát a magasabb erők 

játékának. Megfordította a természeti törvényeket, és így már nem az égből csapott le 

a villám, hanem Hetfield atya gitárjából szikráztak és cikáztak az energiák. A 

megfeszített húrok közül szabadult el az erő, hogy aztán magával vigye az emberek 

lelkét és magasra repítse a csillagokon át. Akik ott az éjszakában akkor összegyűltek, 

mindannyian azt érezték: semmi más nem számít. 

 

  Az amfiteátrum falai megremegtek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ya-ZvmIMtrU
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Megjelent: 2020. december 26. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/12/26/agatha-christie-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Agatha Christie legjobb mondata 
 

 
  Poirot, Mss. Marpel, Hastings kapitány, csak néhány a kiváló karakterek közül, 

amelyek Agatha Christie serényen kopogó írógépéből keltek életre. Zseniális volt az 

angol írónő. Könyvei rekordokat döntöttek. Falták az olvasók világszerte, végig 

izgulták, majd a történetei végén szájtátva elámultak. Koronázatlan királynője a krimi 

műfajának. A hosszú évtizedek során hatalmas életművet hagyott maga mögött. Vajon 

melyik volt a legjobb mondata? Erről fog szólni a cikk. Vigyázat, szigorúan szubjektív 

vélemény következik! 

 

  Történetei lenyűgözőek, karakterei zseniálisak, párbeszédei elgondolkodtatóak. Most 

már csak azt kell megkeresni, melyik a legjobb mondata. Az írónő elkalauzolt minket 

a vidéki angliába, az afrikai kontinensre, elit klubok zárt világába, és egyszerű falusi 

emberek hétköznapjaiba is. Kalandjai mintha egy másik világba repítenének. Lassabb, 

ráérősebb, elegánsabb életbe, egy olyanba, ahová jólesik ellátogatni egy-egy film 

erejéig. Türelmesen sorakoznak a polcomon az Agatha Christie DVD-k és könyvek, és 

arra várnak, hogy a feleségemmel egy jó tea társaságában levegyük őket és elindítsuk a 

történeteket. Ennek ellenére az írónő legjobb mondata mégsem egy krimiben van. 

 

 "Életem" 
 

  Önéletrajzi kötetének a címe: Életem. Hatvan évesen kezdte el írni 1950-ben. 

Hosszasan írta, majd a könyv végére a pont 1965-ben került. Ekkor már 75 éves volt 

az írónő, és kapott a sorstól ezután még egy évtizedet. Ha megállunk egy pillanatra és 

átgondoljuk milyen korszakban élt Agatha Christie, akkor a történelem szigorú 

évtizedeivel találkozhatunk. 

  Két világháború, gazdasági fellendülések és zuhanások, arról nem is beszélve, hogy a 

női jogok és lehetőségek a hátsópolcra voltak téve még ekkor. Kemény körülmények 

között vált mégis a csöndes és visszahúzódó kislányból világszerte ünnepelt írónővé. 

Önéletrajzi kötete magával ragadó kedvességgel meséli el az életét. Kellő 

diszkrécióval, de mégis őszintén elmondva sok nehézséget. Hiszen a történelem 

viharaihoz hasonlóan Agatha Christie élete is olyan volt, mint egy hullámvasút. 

https://librarius.hu/2020/12/26/agatha-christie-legjobb-mondata/
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 Két szó 
 

  Életének elbeszélésében találtam meg az írónő legjobb mondatát. Erős és 

elgondolkodtató üzenetet hordoz. Pedig nem több, csupán két szó. Ez a két rövid 

szócska mégis olyan erővel hatol a szívbe, ami után az ember összecsukja a könyvet, 

hátradől a karosszékben, és kénytelen önmagába nézni. Nem tehetünk mást, el kell 

gondolkodnunk a saját viszonyunkon ehhez a két szóhoz. Agatha Christie egyszerű és 

őszinte vallomása arra késztet minket, hogy számot vessünk mi is a világgal, és benne 

önmagunkkal. Ha tetszik amit látunk, hálásak és boldogok lehetünk, ha nem, akkor 

viszont kénytelenek vagyunk még egy kis időért imádkozni az égiekhez, hogy legyen 

lehetőségünk változtatni. Addig is azonban ismerjük meg Agatha Christie legjobb 

mondatát, azt a bizonyos két szót: "Szeretek élni." 

 

  Nehéz bármit is írni e mondat után. Talán sokatat sért is. Mások elégedettségét nehéz 

elviselni. Pedig a boldogságot sokszor nem adják könnyen. Kiderül ez az írónő 

önéletrajzi könyvéből is. Az hogy ezt a mondatot ő le tudta írni hatvan évesen, ahhoz 

bizony sok küzdelem és gyötrődés vezetett. És aztán mégis. Nézzük meg azonban azt 

is, hogy milyen sorok követték ezt az őszinte feltárulkozást: 

 

  "Szeretek élni. Előfordult már, természetesen, hogy rettenetesen el voltam 

keseredve, nyomorultnak éreztem magam és emésztett a bánat, de mindezeken 

túljutva ma már nagyon is világosan látom, óriási dolog maga a létezés, az, hogy 

egyáltalán élhetek." 

 

  Hosszú történeteket mesél aztán az életéről az írónő. A könyv végén, az epilógusban 

pedig már a hetvenöt éves idős hölgy búcsúzik az olvasóktól. Soraiból árad a 

békesség, a szeretet és a hála. Mit lehet ehhez még hozzátenni? Nem sokat. Talán csak 

annyit, hogy sok ilyen szép, boldog és beteljesedett életet kívánhatunk magunk körül 

mindannyiunknak. Idős hölgyeket és öreg urakat, akik őszintén le tudják majd írni: 

Szeretek élni. 
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Megjelent: 2020. december 28. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2020/12/28/sandor-gyorgy-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Sándor György legjobb mondata 
 

 
  Sándor György megnevettet és elgondolkodtat, ámulatra és töprengésre késztet. 

Költői, humoros, filozofikus, könnyed és mély egyszerre. Boldog lehet az ország, amit 

ilyen kaliberű emberek oktatnak és nevettetnek a színpadon. De vajon melyik a 

legjobb mondata az öreg humoralistának? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan 

szubjektív vélemény következik! 

 

  Felelősséggel jár a mikrofon, különösen akkor, ha még hallgatóság is adódik hozzá. 

Mit kezd az ember a figyelemmel? Elpazarolja vagy bölcsen használja? Sándor 

György tudja mit kell mondani. Poént, morált, rímeket. Az ószövetség világából 

merítkezik, az újszövetség tanulságaival töltekezik, emberi esendőségekről mesél, 

majd klasszikus rímeket idéz fejből és szívből. Ősz szakállát vakargatja, csetlik-botlik, 

a szó belőle ömlik, és néha, mint egy esti harangzúgás szól hatalmasat a két mondat 

közt kifeszített csöndje. Mester ő bizony, művész, filozozófus és költő. Kanyarodjunk 

vissza a kezdeti kérdéshez: mi a legjobb mondata? 

 

 Egy szó 
 

  Sándor György humoralista legjobb mondata csupán egy szó. Ráadásul nem is az 

övé, hanem kölcsönkapta. Vagy inkább, kölcsönvette. Mint egy detektív, felfigyelt rá, 

és utána ment. Kinyomozta hol bukkan fel ez az egy szó, majd leült és töprengett. 

Észrevette ugyanis hogy az élet sok epizódjában látja. Folyók partján, csatamezőn, 

filmvásznon, és különböző helyeken. Ekkor indult be a varázslat! Ugyanis mesteri 

ráérzéssel fedezte fel a szó megjelenését a kulturális szférában is. Ezeket leválogatva 

és egymás mellé illesztve olyan mintát alkotott, amit a keleti világ szőnyegkészítő 

mesterei is megirigyelnének.  

 

  Csupán egy szó, és eköré szövődik az a kulturális remekmű, amit azt hiszem csak 

Sándor György tud kellő hitelességgel előadni. Hiszen az övé. Ő alkotta, ő szőtte, még 

ha a szép színekkel rendelkező fonalakat csak kölcsönbe is kapta a hatalmas íróktól, 

költőktől. Verbális varázsszőnyeg ez, amely nyolc percen át hullámzik mélységeken és 

magasságokon át, hogy utána megpihenhessen rajta a hallgatóság. Majd 

elgondolkozzon azon, vajon mitől is ember az ember. 

https://librarius.hu/2020/12/28/sandor-gyorgy-legjobb-mondata/
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  Sándor György legjobb mondata ez az egy szó: "Mégis." 

 

  A köré font nyolc perces kulturális remekmű, az ihletettségből szőtt verbális 

varázsszőnyeg, amin repteti hallgatóságát, az pedig most következik. Kérem a kedves 

olvasót foglaljon helyet, tapintsa meg a szőnyeget, figyelje a színeit, hullámzását és az 

üzenetét. Sándor György mesteri szövése lenyűgöző és elgondolkodtató. Öreg már a 

humoralista, de mondanivalója örökérvényű. Mégis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUFX3puwl_Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUFX3puwl_Y
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Megjelent: 2021. január  7. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/01/07/a-keresztapa-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 A Keresztapa legjobb mondata 

 

  Fájdalmas és nehéz döntések kísérik a Corleone család életét, amelyeket három, már 

klasszikusnak számító mozifilmben nézhettünk végig. A nagyhatalmú gengsztercsalád 

több generációjának is kijut a súlyos döntések terhéből, hiszen a nincstelen olasz 

bevándorló fiúcska az amerikai alvilág csúcsára jut, utódai azonban még magasabbra 

törnek. A közel száz évet felölelő filmtrilógiában folyamatos küzdelmet láthatunk, de 

vajon melyik volt a többgenerációs családi dráma legjobb mondata? Most itt a cikkből 

kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik. 

 A bölcs király 

  Abból a korszakból származik ez a lenyűgöző filmdráma, amikor még nem rángatták 

kapkodva a kamerát, és nem technikai effektekkel nyűgözték le a nézőt. A cselekmény 

lassabban bontakozott ki, és valahogy minden ráérősebb és elegánsabb volt. Az öltöny 

hajtókájára fröccsenő vér természetesen nem, mert az már a drámáról szólt. A 

hatalomról és az ahhoz vezető útról. A szegény olasz bevándorló fiú egy alvilági 

birodalmat épített Amerikában, amiben bölcs királyként próbált uralkodni. Majd 

közbeszólt az élet, géppisztoly sorozatok, öregség, agresszív konkurencia, és végül a 

család legkisebb fiújának kellett átvenni az irányítást. Pedig ő nem ezt akarta. Nem 

erre készült, nem így képzelte az életét. És mégis. 

 A legkisebb fiú 

  A legkisebb fiú szerepében a zseniális alakítást nyújtó Al Pacino. Ő formázta meg a 

nagyhatalmú Don Corleone (Marlon Brando) utódját. És Al Pacino-tól hallhatjuk a 

film legjobb mondatát. Rengeteg csodás jelenet gördülhet most le lelki szemeink előtt, 

hiszen ezek mára klasszikussá váltak. Egyik jobb, mint a másik. Idézik ezeket 

mindenhol. A neten is, és egyéb mozifilmekben is, szállóigévé váltak, mémekké, 

mutatva ezzel az alkotás zsenialitását. Melyik tehát a legjobb mondata a 

Keresztapának? 

  A harmadik résznél járunk, és az Al Pacino alakította Michael Corleone is már 

megőszült. A történetben itt már a hatalomnak olyan magaslataira jutott, ahová csak 

kevesen érnek fel. Vatikáni tárgyalótermek világa, titkos páholyok befolyásos vezetői, 

https://librarius.hu/2021/01/07/a-keresztapa-legjobb-mondata/
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kontinenseken átívelő alapítványok, szóval az alvilág utcai szférájából egy sokkal 

magasabb szintre emelkedett. És emiatt a gondok is egyre súlyosabb teherrel 

nehezednek őszülő halántékára. Michael Corleone bűneinek hosszú a listája, 

gyötrelmei nehezek, azonban az utolsó nagy üzlettől megváltást remél. Végérvényesen 

szakítani akar az alvilág véres valóságával, hogy felemelje családját egy tisztes élet 

méltóságteljes magaslatára. Ekkor hangzik el a film legjobb mondata, és 

elgondolkodtató tanulsága. 

  Megfeszíti minden erejét az idős Michael Corleone, hogy összehozza élete utolsó 

nagy dobását, és gyerekeinek már egy tisztességes világot hagyjon örökségül. Minden 

igyekezete ellenére hatalmas ellenállásba ütközik, és a régi módszerek köszönnek 

vissza. Ekkor zajlik a híres jelenet, egy véres és kegyetlen nap után este a konyhában. 

  Egyszerű otthoni kardigánban látható Michael, bizalmas légkörben a konyhai asztal 

mellett, ahol már nem tudja idegességét leplezni. Dühöngését némán és félve nézik a 

többiek. Tudják hogy hatalmas és félelmetes ellenféllel találkozott Michael, és nem 

biztosak benne hogy ezúttal is győznek. Al Pacino mesterien alakítja a már 

betegeskedő öreg Corleone-t, aki dühöng a konyhában, amikor elhangzik a trilógia 

legjobb mondata: „Amikor már azt hittem végre kiszállhatok, ismét visszahúznak!” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWXoOEsHguk 

 

  Miért is kiváló a nagyhatalmú Donnak ez a mondata? Mert olyan kétségre világít rá, 

aminek megoldását évezredek óta keresik buddhista kolostorokban, keresztény 

zarándokhelyeken, és spirituális szeánszok füstölővel dúsított termeiben. Szent 

könyvek, filozófusok, hívők, pszichológusok, és gondolkodó emberek újabb és újabb 

generációi járják körbe már évezredek óta Michael Corleone dilemmáját. Ami nem 

más, mint az örök karmikus kérdés: Én irányítom a sorsomat, vagy a sorsom irányít 

engem? 

  Egy másik élet 

  Alapvető dillemája Michael Corleonének az, vajon élhet-e más életet? Van-e más 

választás számára, vagy nincs? Kényszerzubbonyként feszül rá a sorsa, és nem tud tőle 

szabadulni. Látható ez már fiatalkorától. Végigkövethetjük a filmtrilógiában a 

döntéseit és a dilemmáit, gyilkosságait és gyónásait. Csupán sodródik vajon az 

eseményekkel, vagy ő irányít? Még ha nem is jár a kedves olvasó a Vatikánba 

tárgyalni minden héten, és ha gépkocsiját sem szaggatják szét géppisztolysorozatok 

napsütéses tavaszi délutánon, akkor is átélhetett már az életében hasonló dilemmát. Mi 

https://www.youtube.com/watch?v=CWXoOEsHguk
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történik velem egyáltalán? Milyen erők vezetik a sorsomat? Ki irányít? Megteszek 

vajon mindent a változásért? Valóban akarom hogy új irányba haladjanak a dolgok? 

  Ezek a kétségek gyötrik Michael Corleonét is. Hiszen ő ki akar szállni, de nem tud. 

Hiszen ő be sem akart szállni, de mégis belekeveredett. Megérte? Tehetett mást?  

  A film végére már csak megvénülve ücsörög egy napsütéses olasz villa kertjében és 

töpreng. Túl van már ekkor sok veszteségen, háborún és győzelmen, dicsőségen és 

bukáson. Sok minden történt vele. Csak ül ott öregen és töpreng. Hogy mire jutott, azt 

nem tudjuk. De sejtjük. 
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Megjelent: 2021. január  12. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/01/12/szabo-lorinc-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Szabó Lőrinc legjobb mondata 

 

  Csodálatos versek születtek Szabó Lőrinc tollából, annak ellenére hogy a történelem 

talán legkegyetlenebb időszakában élt, a huszadik század első felében. Vagy talán pont 

ezért kelt életre a sok szép mű. A körülötte lévő embertelenség dacára. Finomlelkű 

költőként csodás verseket írt, legjobb mondata viszont mégis egy interjúban hallható. 

Viszont hogy megértsük ennek a mondatnak a mélységét, ehhez ismernünk kell az 

egyik legszebb versét is. Erről fog szólni a cikk. Vigyázat, szigorúan szubjektív 

vélemény következik! 

 Séta közben 

  Mennyi minden történhet az emberrel séta közben. Attól függ merre jár és mit csinál. 

Háborús mezőkön baktat halottak közt, vagy városban elegáns kirakatok mellett, 

esetleg hegyek csúcsain, vagy épp dombok lankáin. Az élmény attól is függ, kivel 

osztja meg sétáját az ember. Társaságban bandukol, magányosan, a szerelmével, a 

gyerekével, esetleg a fogvatartójával. Szóval a lehetőségeknek csupán a fantáziánk 

szab határt. Egy gyönyörű versben Szabó Lőrinc is megosztotta sétáját. Érdemes 

megismernünk! 

  Hétköznapi sétánál talán több is ez. Képzelgés és elvágyódás egy békésebb és 

boldogabb létállapotba. Talán történelmi okai vannak, talán személyes, pszichológiai, 

költői, spirituális, vagy egyéb. Szabó Lőrinc vágyódása a természet felé húzódik. Sőt, 

még az emberi létet is hátrahagyná, hogy fa legyen, vagy egy szép virág. Maga mögött 

szeretné hagyni a világból a bűnt. Békében szeretne lenni végre, csöndben, egymaga. 

Távol mindentől, ami emberi.  

  Fenyő Iván lenyűgöző előadásában közel kerülhetünk a költő vágyakozásához. Ha át 

tudjuk élni ezt valamelyest, megértjük majd Szabó Lőrinc legjobb mondatát is. De 

előbb hallgassuk meg a verset: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6YN-5MRA9Q 

 

  Gyermekinek tűnik a költő ábrándozása, pedig több is lehet emögött. Már-már vallás. 

De nem az intézményesített fajta, hanem a sokkal elevenebb, maga az élő spiritualitás. 

https://librarius.hu/2021/01/12/szabo-lorinc-legjobb-mondata/
https://www.youtube.com/watch?v=c6YN-5MRA9Q
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A lüktető valóság, egyfajta buddhaszerű feloldódás. Eggyé válni a felhőkkel, a 

növényekkel, az egész Isteni teremtéssel. És mindezt nem hatalmas templomtornyok 

aranyozott püspöki palástja alól hirdetve, hanem visszahúzódva a legtisztább és 

legártatlanabb törékeny kis rímek világába, onnan fohászként suttogva: "s virág lenni 

csak, pipacs" 

  A Petőfi Irodalmi Múzeum birtokában van egy korabeli hanganyag, egy interjúrészlet 

a költővel. Megható Szabó Lőrinc hangját hallani. És megható az is, amit mond. 

Különösen a fenti vers után. Ebben a rövid kis beszélgetésben találtam meg az író 

legjobb mondatát. Csupán négy szó. Mégis annyira költői. Sőt, már-már képszerűen 

festői is egyben. Talán életfilozófiának is felfogható, esetleg meditációnak, vagy végső 

vágyakozásnak. A teljes fenti verset mintegy taoista esszenciává sűrítette, és a keleti 

világ haikuszerű tömörségével összegezte a költő egy természeti képben, négy szóban. 

Ez volt szerintem a legjobb mondata. Megható amikor elhangzik a korabeli 

hangfelvételen. Ő maga mondja el arra a kérdésre, hogy ha nem Szabó Lőrinc lenne, 

akkor vajon mi szeretne lenni, és szerényen csak ennyit közöl: "Gyík egy napsütötte 

kövön." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pim.hu/hu/media/szabo-lorinccel-beszelget-tobias-aron-1956-szeptembereben
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Megjelent: 2021. január  17. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/01/17/szun-ce-legjobb-mondata/ 

 

 

 Szun-ce legjobb mondata 

 

  A kínai birodalom mélyén íródott egy könyv az ókorban: A háború művészete. 

Valódi remekmű. Viszont rögtön felmerül a kérdés: vajon a háborúskodás lehet 

művészet? Ha a küzdősportok azon ágaira gondolunk, amikben kifinomultság van, 

már-már filozófia és spiritualitás, akkor érthető miért hívjuk ezeket 

harcMŰVÉSZETnek. Tehát ha a küzdelem egyéni szintjének bizonyos mozgás-

kultúráját "művészetnek" hívjuk, miért ne lehetne a nagyobb méretű, kollektív harcot a 

háború művészetének nevezni? 

 

  A korabeli kínai filozófus hadvezér, Szun-ce is valahogy így gondolkodhatott, amikor 

megírta könyvét. Ebben a kötetben bemutatja a kollektív küzdelem legbölcsebb és 

leginkább mesteri szintjét. De vajon melyik a legjobb mondata? Ebből a cikkből 

kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 Hétköznapok harca 
 

  A földön egyre több ember él békében. Ma már többen halnak meg a túlsúly 

következményei, mint háborúskodás miatt. Ennek ellenére mégis hasznos 

tanulmányozni a kínai hadvezér-filozófus írását, mert olyan alapvető tudást ad, ami a 

hétköznapokban is jól jön. Elgondolkodtató mondatok vannak a könyvében, amelyet 

egy kis fantáziával könnyen átültethetünk a 21. századi életünkbe. A családba, az 

irodába, lakóközösségbe, és egyéb helyekre, ahol még ha sokszor nem is háború, de 

minimum konfliktus, vita van. Ha tanulmányozzuk Szun-cet, valószínű több csatát 

fogunk megnyerni a hétköznapokban.  

 

  Fordítását tekintve a műnek több változata is kering magyar nyelven, egyik jobb, 

mint a másik. Én a Tőkei Ferenc verzióban találtam meg a legjobb mondatot. Egyszerű 

jótanács ez a pár szó, olyan, amelyet még a harc előtt érdemes átgondolnunk. Annyira 

egyszerű az üzenete, hogy sokan legyinteni is fognak, pedig ha megértik a mélységét, 

sok fejfájástól kímélik meg önmagukat és a világot. 
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 Időzítés 
 

  Megérthetjük majd, hogy miért is művészet ez. Miért is filozófia, miért is bölcselet, 

és miért is sokkal több ez holmi, a fogakat recsegve kiverő csihi-puhinál. Az élet 

művészete ez, filozófia, méghozzá a legnemesebb fajtából. Vegyük magunkra tehát 

egy kis időre Szun-ce hadvezéri köpönyegét, és egy csésze gőzölgő kínai tea mellett 

gondoljuk át az öreg háborús stratéga legjobb mondatát: "Aki megérti, mikor szabad 

harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz." 

 

  Édes Istenem, hát milyen egyszerű, nem?! Olyan alapigazság ez, mint hogy az ég 

kék, a fű zöld. Hallgatni arany. Egy bolond százat csinál. Szeresd felebarátodat, mint 

tenmagadat. Sorolhatnánk tovább azokat a döbbenetesen egyszerű mondatokat, 

amelyek mégis olyan ősi bölcsességet és mélységet hordoznak, ami fölött érdemes 

hosszan töprengenünk.  

 

  Kezünkben tovább gőzölög az illatos tea, közben Szun-ce mester tapintatosan és 

figyelmesen fürkészi arcunkat, vajon tényleg értjük-e szavait. Tehát ha kellő 

mérlegelés után felfogjuk azt, hogy mikor bonyolódjunk bele a harcba (a konfliktusba) 

és mikor ne, már az győzelemhez segíthet. Hmmm... 

 

  Cseresznyevirág látható a teáscsészen, ami melengeti kezünket. Szun-ce szótlanul 

megfordul, szelíden arra kényszerítve, hogy kövessük mozdulatát és kitekintsünk mi is 

az ablakon. A nyüzsgő várost látni elterülve. Piactér, templom, iskola, hivatal, 

sportpálya, könyvtár. Szun-ce csöndben figyeli a tájat, és hagyja hogy meginduljanak a 

gondolataink... 

 

  "Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz." - 

visszhangzik fülünkben a mondat. Piactér, templom, iskola, hivatal, sportpálya, 

könyvtár. Vajon a konfliktusoknak és a fájdalmas veszteségeknek mekkora része lenne 

megelőzhető, ha az ember egy csésze tea mellett azon meditálna, tényleg megéri 

belemenni a viadalba, vagy sem. Ha a "harc" előtt mérlegelni tudná az ember a saját 

maga képességét, a szembenállók képességét, a helyzetet és az egész környezetet. 

Vajon mennyivel lenne bölcsebb egy ilyen, cselekvés előtti mérlegelés? Tehát nem 

zsigeri indulat, kapálózás, vitatkozás és esztelen hadakozás, hanem először csöndes 

meditálás arról, hogy érdemes-e egyáltalán kihúznom a kardot a tokjából.  

 

  Szun-ce csöndben nézi a várost és a mögötte húzódó hegyeket. A tea kezd hűlni. 

Utolsó kortyok jönnek. Apró teafű levelek maradnak a csésze alján. Csönd. 

Elmélkedés. Szun-ce ismét ránk tekint, majd visszafordul a könyvhöz. Vele 

mozdulunk mi is, szemünkkel az ujjait követjük, amivel a leírt sorokra mutat. Ekkor 
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vesszük észre, hogy az előbb említett mondata a mérlegelésről, az a győzelem 

megismerésének öt alapelve közül csupán az első. 

 

  Esti szellő indul a hegyektől és a nyitott ablakon át belibben, halkan, ahogy egy gésa 

lépked, mikor a csillogó pengéjű éles szamurájkardok figyelik. 
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Megjelent: 2021. január  25. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/01/25/william-blake-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 William Blake legjobb mondata 

 
 
  Szerb Antal írja A világirodalom története című könyvében William Blake-ről: "De 

itt-ott megüti az embert egy sor, egy részlet, amelyben oly csodálatos misztikus 

bölcsesség szólal meg, hogy megértjük, miért tiszteli annyira Blake-et az angol és az 

amerikai irodalmi elit, miért jelenik meg egyre újabb és újabb kiadásokban..." 

 

  Bár, életében ekkora tiszteletnek még nem örvendett, se otthonában Londonban, se a 

világban, de az utókor már kellő csodálattal hódol, a több, mint 260 éve született 

misztikus művésznek, William Blake-nek. Vajon melyik volt a legjobb mondata? 

Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 Különös alak volt William Blake  
 

  Nem véletlenül nevezték őt misztikusnak, hiszen festményeiből és verseiből áradt 

egy különös erő. Alkotói tevékenységének központi témája volt az ember és az Isten 

kapcsolata. A művészetnek amúgy is egyik örök témája a vallás, de ebben a 

kategóriában Blake kimagaslót alkotott. Tevékenységéből árad egyfajta személyes 

tapasztalás, valamifajta élő spiritualitás. Tagadhatatlanul bejárása volt a magasabb 

rendű szférákba. Műveinek energiái szinte isteni fuvallatként simitjak arcunkat, és 

lobogtatják alig észrevehetően hajunkat. Miközben lényünk központjába, a szívünkbe 

hatol. Legjobb mondatát is egy ilyen alkotásban találtam meg. 

 

 Az ártatlanság dalai 
 

  Ez a verseskötet címe, amit 1789-ben írt, és aminek már a bevezetőben levő első két 

versszaka is gyönyörű. Gergely Ágnes fordításában így olvashatjuk: 

 

  "Völgy vadonján jártam én 

Fújva könnyü énekem, 

S egy kisgyermek szállt felém, 

És kacagva szólt nekem: 

 

  "Bárányról fújj dalt, dudás!" 

https://librarius.hu/2021/01/25/william-blake-legjobb-mondata/
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Fújtam boldogan neki. 

"Újra, nem kell semmi más!" 

Fújtam, s hulltak könnyei." 

 

  Ebben a csodálatos, már-már égi kötetben találtam meg William Blake legjobb 

mondatát. A fenti sorokkal indul tehát a kötet, és már itt szóba kerülnek a könnyek. 

Többször is megjelennek majd a későbbiekben. A bevezető fenti sorok a kisgyermek 

örömkönnyeivel folytatódnak, és a kötet vége is a könnyekkel zárul. Ott találtam meg 

búcsúsorokban az író legjobb mondatát. 

 

 Könny és kín  
 

  Régi dilemmája az emberiségnek, hogyan hagyhat minket szenvedni az Isten. Miért? 

Hogyan? Miképp jelenhet meg a kín, a könny, és a szenvedés a Teremtésben? Hogyan 

lehet benne helye? Ez bizony régi dilemma. Thomas Mann szavaival úgy is 

mondhatnám, hogy mélységesen mély kérdések ezek. Az elmúlt évezredek bizony ki 

is termelték a válaszokat. 

  Könyvtárnyi teológiai mű magyarázza. Pszichológiai felismerések. Vallási 

rendeletek. Bölcsek tanai. Szentek példázatai. Guruk tanácsai. A művészet is megadja 

a maga módján a választ. William Blake is. Az övét a kötet legvégén az utolsó versben 

találtam meg, Tótfalusi István kiváló fordításában. A mű címe: A mások bánata. 

 

  Megrendítő sorok ezek a bánatról, az együttérzésről, vigaszrol, emberről és Istenről. 

Ha már a verseskötet bevezetőjével indítottam, annak is az első két versszakával, 

akkor most jöjjön a kötet utolsó műve, A mások bánata, és annak is a búcsúzó két 

versszaka. Ebben a nyolc sorban lesz a költő legjobb és legszebb mondata. Hogy 

pontosan melyik az, találja meg az olvasó maga. 

  

  "S ne hidd, míg száll sóhajod, 

Hogy Teremtőd nincsen ott, 

És ne hidd, ha könnyezel, 

Hogy Teremtőd nincs közel. 

 

  Belénk oltja örömét: 

Hogy bajunk ő zúzza szét, 

És míg meg nem enyhülünk, 

Mellénk ül és sír velünk." 

 

  Bepárásodni látszik Szerb Antal szemüvege a halvány megvilágosítású íróasztal 

mögött. Összecsukja könyvét és kitekint az ablakon. Esti kémények füstöt eregetnek, 
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amik aztán imaként hagyják el a földet, szállnak feljebb és feljebb, a madarakat is 

megelőzve a felhők fölé. Íróasztalok, szemüvegek, és könyvek régi lapjai tűnődnek 

Londonban, Budapesten, és egyéb helyeken csendesen. 
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Megjelent: 2021. január  31. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/01/31/a-tartuffe-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 A Tartouffe legjobb mondata 
 

 
  Vallási fanatizmust és a bigottságot karikírozó mestermű Moliere Tartuffe-je, amely, 

bár több mint háromszázötven éve született, aktualitása a mai napig a színházak 

deszkáira követeli világszerte. Archetípusos jelenségek kerülnek bemutatatásra, és a 

néző ha szétnéz maga körül a világban, sokszor nem is tudja hogy sírjon, vagy épp 

nevessen a darabon, hiszen a mai napig élő és tipikus jelenségeket karikíroz benne 

Moliere. Vajon melyik lehet a mű legjobb mondata? Ebből a cikkből kiderül. 

Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik. 

 

 A csaló 
 

  A műről röviden: egy gazember csaló (Tartuffe) vallásos álszentséggel leplezi gonosz 

szándékait, és így tesz tönkre másokat. Épp egy család bizalmába férkőzött be, 

azonban a rokonság nagy része átlát a szitán, azon hogy Tartuffe ájtatos hitbuzgalma, 

amivel nyomás alá akarja helyezni a családot, csupán álszent hazugság. 

 

 A hívők 
 

  Hiába látja azonban az egész rokonság Tartuffe ármánykodását, a család két oszlopos 

tagja, a ház ura és annak szigorú anyja, a vakhit fanatizmusával rajongják körbe, és 

isszák a csaló minden szavát. Ennél több már nem is kell, hiszen ez a feszültséggel teli 

helyzet kiváló arra, hogy a szerző a tipikus személyiségeket kifigurázza és 

nevetségessé tegye.  

 

 Kacagás és sírás 
 

  Remekmű a könyv, ezért a világ színházainak deszkáin is sokszor játszották ezt a 

komédiát a közönség legnagyobb örömére. Hullámzó kacagás rázza általában a 

falakat. Aztán ha mélyebben belegondol az ember, sokszor bizony a sírás kerülgeti. 

Legörbült szájjal nézhetjük azt, hogy a jelenség egyáltalán nem egy adott korszak, egy 

ország, vagy család sajátja, hanem egy örök jelenség. Archetípusos helyzet. Talán 

ezért is népszerű a mű világszerte. Hiszen, ki ne ismerné a vallási fanatizmus és 

túlbuzgóság agresszív hajlamát, gőgjét és elvakultságát?! Hiszen, ki ne ismerne 
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történetet, amikor az Isten nevében követték el a legnagyobb bűnöket, vagy éppen 

azzal palástolták?! 

 

 Nincs kivétel 
 

  Ebben a jelenségben úgy tűnik nincs kivétel. A nagy egyházak és vallások tagjai közt 

egyaránt, a kisegyházak, a szekták, és egyéb spirituális csoportok életében szintén újra és újra 

felbukkan a fenti helyzet, minden egyes korban, minden egyes kontinensen. Az Isten nevével 

palástolt bűn. Cipeli magával az emberiség, és Moliere egy remekműben mutatta ezt be. 

Kifigurázva és nevetségessé téve a csalót is, a fanatikust is, és az egész aggressszív vallási 

túlbuzgóságot, ami végül is partnerként szolgált az aljassághoz. 

 

 A józan ész 
 

  Kedvenc mondatom a műben a ház urának sógoráé. Ő a józan észt képviseli. Azt, 

amelyik átlát a szitán, és aki őszintén segíteni próbál. A legjobb mondat egy vita során 

hangzik el, ami a ház ura (Oregon) és a sógor (Cleante) között zajlik. A ház elvakultan 

vallásos ura arról próbálja győzködni a sógort, hogy Tartuffe a legnagyszerűbb ember, 

és a család hálás lehet hogy egyáltalán vendégül láthat egy ekkora szentet. A sógor 

figyelmeztetni próbálja, hogy hazugság az egész, és Tartuffe csak az orránál fogva 

vezeti a ház urát. Ekkor hangzik el a mű legjobb mondata a sógorkomától: 

 

  "Vannak áljámborak, éppúgy, mint színre bátrak, s mint ahogy látjuk a becsület 

mezején, aki zajt csap, nem ő az igazi legény, s a szentek, akiket én magam is 

követnék, nem ábrázatukon hordják azt ami szentség." 

 

  Szerb Antal írja A világirodalom története című könyvében Moliere munkássága 

kapcsán: "A pszichológia a XVII. században születik meg, az ember belső törvényei 

iránt való kíváncsiság irodalmi arcképek és jellemrajzok tömegét hozza létre. Nem 

csoda, ha a színpadon is jellemeket akartak látni, vagyis típusokat, amelyeknek a 

cselekedetei szükségszerűen következnek belső törvényeikből." 

 

  Ízlelgessük picit: cselekedetei szükségeszerűen következnek belső törvényeikből. 

 

  Hmm... 

 

  A pszichológia egyik kiváló doktora, Carl Gustav Jung, jó pár évvel később Moliere 

után, a zürichi tó partján sokat elmélkedett erről a fent említett, úgynevezett 

"típusokról", és a "belső törvényekről". Azt fedezte fel, hogy sokkal többször jelenik 

meg az életünkben és a személyiségünkben olyan tipikusság, ami az időn és a kultúrán 

is átívelő, a tudattalanunk mélyén húzódó ősi viselkedési kód. Archetípusként 

https://librarius.hu/2020/04/15/koronavirus-naplo-6-a-modern-barlang/
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emlegette ezeket. Moliere szereplői is ilyeneket jelenítenek meg. Az ilyesmiből pedig 

sokkal több van körülöttünk és bennünk, mint azt gondolnánk, vagy sejtenénk. A 

lényünk mélyén húzódó tudattalan réteg írja csak igazán erős tollal az élet valódi 

komédiájat vagy tragédiáját, ahogy kell: mellék és főszereplőkkel.  

 

  A zürichi tó tavaszi illatot áraszt, a tudat tiszta fénye pedig mintha csillogóan 

tükröződne a víz felszínének lágy hullámain itt-ott. Jung apó pipára gyújt. 
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Megjelent: 2021. február  8. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/02/08/fenyo-miklos-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Fenyő Miklós legjobb mondata 
 

 

  Az öreg jampin amikor még mindig jól áll a napszemüveg, az öreg jampi amikor még 

mindig uralja a színpadot, amikor több mint 50 év, 400 dal, és megszámlálhatatlan 

koncerttel a háta mögött a szája szegletében még mindig ott van az a csibészes mosoly, 

akkor bizony elismerően csettint az ember, hogy ez igen! De melyik volt Fenyő 

Miklós legjobb mondata ebben a vagány életműben? Ez derül most ki ebben a 

cikkben. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik!  

  Eljön az idő amikor az ember visszarakja a felcsavart szőnyeget a helyére, a 

bútorokat is megigazítja végre, kitakarít a buli után, leül egy kényelmes fotelbe és 

visszagondol a felejthetetlen pillanatokra. Sóhajt egyet és emlékezik. Mereng és 

álmodozik, hogy de jó is lenne... Legalább csak még egyszer... 

  Menekvés nincs már ekkor, beszippantotta az időutazás, kénytelen engedni a 

nosztalgia szelíd erőszakának, és újra felvenni azt a régi színes inget a szekrényből. 

Napszemüveg elő, haj befésűlve, és aztán csak úgy halkan a tükör előtt eldúdolni: 

"Szeretnék tündökölni még egyszer, úgy mint régen." 

 Az őszinte jampi 

  Megindító az őszinteség mindig. Amikor érezni, hogy a másik ember szívből beszél 

és őszinte a vágyakozása, azelőtt valahogy mindig fejet hajtunk. Hiszen nagy dolog a 

kitárulkozás. Bátorság és egyenesség kell hozzá. Sokszor nem könnyű ez. Aztán 

fölmegy az öreg jampi a színpadra és a közönség előtt dalba foglalja szíve vágyát: 

"Szeretnék tündökölni még egyszer, úgy mint régen." 

  Fenyő Miklósnak ez a legjobb mondata! És ahogy telnek az évek, egyre 

meghatóbbak ezek a sorok. Az öreg jampi vágyakozása, a napszemüvege és a 

csibészes mosolya. Ott áll minden így együtt a színpadon, és én azon drukkolok, hogy 

még sokáig! 

   "Napfény a jégen 

Ragyogj fel nékem 

Szeretnék tündökölni 

Még egyszer, úgy mint régen" 
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  Milyen egyszerű sorok. Már-már gyermekiek. És mégis mennyire ott van ez 

mindannyiunkban. Az örök gyermek. A különbség csak az, hogy Fenyő Miklós ki is 

énekli ezt magából. Ha magunkra tekintünk, még ha nem is színpadi körülmények 

között, de hát nem erre vágyunk mindannyian? Dehogyis nem! Bizony erre vágyunk. 

Egy kis elismerésre, fényre, tapsra, ragyogásra. Családi körben, baráti társaságban, 

szakmai pályán, a lakóközösségben, a sportklubban, vagy egyéb csoportban. Mindenki 

a saját kedvenc helyén várja a hátbaveregetést, a tapsot, a fényt és az elismerést. Ez 

igen, haver, jó vagy, vagány vagy, ügyes vagy, megcsináltad, frankó, gratulálunk, le a 

kalappal! Jóérzéssel tölti el az embert amikor elismerést kap, de az is, amikor ad. Nem 

érdemes ezzel spórolni, nagylelkűen kell gyakorolni. 

 "Miklósbátyám" 

  A hazai média egyik kiválósága, Kadarkai Endre beszélgetett néhány hónapja 

Szandival és Lányi Andrással egy rádióstúdióban. Szandi a maga bájosságával 

mesélte, hogy Fenyő Miklóst ő még mindig "Miklósbátyámnak" hívja. És hogy ők 

képesek családostól akár hajnalig együtt bulizni, cigarettázni, és jókat dumálni.  

  Hogy lehet a vérbeli jampi, amolyan nagybácsis "Miklósbátyám"? Hát, így! Ennyi. 

Fenyő Miklós még ez is lehet. Áll a színpadon, a benne lévő vagány kölyök és az öreg 

jampi pedig együtt folytatja a vallomást: 

 

  "Napfény a jégen 

Pár boldog évem 

Talán még visszajönnek 

Egyszer újra értem"  

 

  Kezek a magasban és vele énekel a sokaság. A tömeggel együtt lélekben talán én is 

ott vagyok és drukkolok neki. Taps, hullámzás, közös éneklés. Szurkolnak neki, 

kedvelik, imádják, és titkon mindannyian ugyanarra vágynak. Az öreg jampi legjobb 

mondatára: Szeretnék tündökölni még egyszer, úgy mint régen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TSEvpAgXAg 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TSEvpAgXAg


 
42 

 

Megjelent: 2021. február  16. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/02/16/epiktetosz-legjobb-mondata/ 

 

 

 

 Epiktetosz legjobb mondata 
 

 
  Jézus után csupán néhány évvel, amikor a tanítványai szétszéledtek a Szentföldről, de 

még csak egy kis szektaként próbálták téríteni a népeket, a Földközi-tenger túlpartján 

felsírt egy kisbaba, akit a történelem Epiktetosznak nevezett. Sztoikus filozófus lett 

belőle. Török, görög, római régiókban élt, majd iskolát alapított és vezetett. De vajon 

melyik volt a legjobb mondata a görög bölcsnek? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, 

szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 Sztoa 
 

  Tűző nap elől húzódtak be a korabeli görög filozófusok az árnyékos oszlopcsarnokba 

(sztoa), hogy a tanítványokkal alaposan átbeszéljék az élet nagy dolgait. Nyüzsgő 

piacozás folyt körülöttük, kereskedés, politizálás, esetleg fiatalok kergették egymást 

szerelmes szívvel. A filozófusok egy csöndes sarokba vonultak. Talán magukhoz 

vettek egy kosár érett olajbogyót is, jóízűen falatoztak és közben elmélkedtek. 

 

  Mi végre vagyunk itt a földön? - kezdhették az emberiség talán egyik legalapvetőbb 

kérdésével. - Mi a helyes viselkedés? Hogyan legyünk boldogok? Milyen a jó élet? 

Milyen egy jó társadalom? A nap már lenyugvóban volt, amikor az utolsó olajbogyó is 

elfogyott a kosárból, viszont a kérdéseknek nem volt végük. A felvetett témák 

megvárták a következő napfelkeltét, hogy a csarnok hűvös sarkában másnap a 

filozófusok újra elővegyék őket, és próbálják megfejteni az élet nagy titkait. 

 

 Könyvecske 
 

  A termékeny beszélgetésekből és tanításokból Epiktetosz állítólag semmit sem írt le. 

Nem így a tanítványok! Voltak köztük olyanok, akik fontosnak érezték mesterük 

szavait megörökíteni, ezért lejegyezték. Ebből született meg a szerény címmel bíró 

mű: Epiktetosz kézikönyvecskéje. És ebben bújik meg az öreg mester legjobb mondata. 

 

  Kiváló gondolatok és ragyogó mondatok gazdagítják Epiktetosz könyvecskéjét. A 21. 

század emberének is érdemes megállni néha, és egy hűvösebb sarokba vonulva 

elgondolkodni a görög elődök mondatain. Sőt, talán nem haragszik meg Epiktetosz, ha 

https://librarius.hu/2021/02/16/epiktetosz-legjobb-mondata/
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vitába is szállunk vele! Tessék, csak tessék! Feltéve, hogy értelmesen érvelünk, vagy 

bölcsen kérdezünk.  

 

  No, de mielőtt még magára hagynám a kedves olvasót, hogy egy tál érett olivabogyó 

társaságában elmélyült beszélgetést folytasson a görög filozófia mestereivel, hadd 

mondjam el gyorsan a kedvenc mondatomat Epiktetosz kézikönyvecskéjéből. Így 

hangzik: "az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán" 

 

  Semmi társadalom? Semmi isteni teremtés, semmi lélekvándorlás? Semmi nagyívű 

gondolat? - kérdezheti joggal az olvasó. Semmi ilyesmi. Mégis, ez a szimpla mondat 

úgy megfogott, mikor néhány évvel ezelőtt olvastam, hogy azóta sem megy ki a 

fejemből. Különösen, ha tovább olvassuk, mert akkor pontosan megérthetjük a mester 

magasröptű gondolatát. Így hangzik tehát a kézikönyvecske XV. fejezete:  

 

  "Emlékezz erre: az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán: körülhordoznak 

egy tálat, - éppen hozzád ér, - nyújtsd ki a kezed és szerényen vegyél belőle. Ha 

elmegy melletted, ne állítsd meg! Ha meg nem jön, ne fürkéssz utána sóvár 

tekintettel, hanem várj türelemmel, amíg hozzád ér! Így viselkedj a gyerekekkel, az 

asszonnyal, a hivatalokkal, a vagyonnal szemben is, s méltó leszel arra, hogy az 

istenek asztaltársa légy. Ha pedig az eléd tett ételekből nem veszel, hanem eltekintesz 

fölöttük, akkor nemcsak a lakomájukon veszel részt, hanem együtt fogsz uralkodni 

az istenekkel."  

 

  A vallások iránt érdeklődőkben itt most felsejlik némi tanítás a buddhizmus 

vágytalanságából, esetleg a zsidó-keresztény hagyomány böjtjeiből, vagy a taoista út-

on haladásból, szóval különböző helyekről hangozhat vissza az üzenet magja. A 

sóvárgás, az emelkedettség, a vágyak és a függetlenség, az anyag és a szellem 

dinamikus örök viszonya. 

 

 Hogyan tovább? 
 

  Napsütés, érett olajbogyók, futkározó szerelmes fiatalok, a csarnokban pedig gazdag 

és jómódú kereskedők. Elmélyülten nézi a kavalkádot az ifjú tanítvány. Olyan ez, mint 

a lakomán. Tálcán kínálja az élet. Mit tegyen most a résztvevő? Hogyan tovább? 

Habzsoljon, csipegessen, vagy inkább elutasítson? Válasz nincs, viszont a nap lement, 

így aztán haza kell lassan ballagni. Otthon pedig pihenni, majd másnap a termést 

leszedni, a bogyókat kosárba rakni, kivinni a piacra és eladni. Válasz továbbra sincs. 

Fránya filozófusok! 

 



 
44 

 

  A kis könyvecske a sarokba dobva várja aztán, hogy a napfelkelténél ismét kinyissák 

és a kérdéseket feltegyék. Gondolkodó emberek újabb és újabb generációja próbál 

válaszokat kapni, keresni, kutatni, és ki tudja, egyszer talán majd együtt fognak az 

istenekkel is uralkodni. Addig pedig az olajbogyókat jóízüen falatozzák, termelik és 

árulják, nyugodtabb óráikon pedig a töprengők meg-megállnak, a csarnokban leülnek, 

és az élet nehezebb kérdéseit feszegetik. 

 

  Hullámzó kósza hajtincs tapad izzadságcseppbe a töprengő tanítvány homlokán. 
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Megjelent: 2021. február  26. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/02/26/lenard-sandor-legjobb-mondata/ 

 

 

 Lénárd Sándor legjobb mondata 
 

 
  "Amikor minden elcsendesedett az őserdőben, gyertyafénynél tűnődő leveleket írt 

távoli világokba." - meséli Kardos G. György egy különös könyv előszavában, ami a 

világvégi völgyről és annak remetéjéről, Lénárd Sándorról szól. Kiknek íródtak azok a 

bizonyos levelek? Költőknek, kalandoroknak, könyvkiadóknak, hivataloknak, 

Európának, Amerikának, a hétköznapok emberének, a múlt hőseinek, a jövő 

gyermekeinek, a földnek és az égnek. 

 

  Hosszú és göröngyös utat járt be Lénárd Sándor Budapestről indulva, Ausztrián és 

Olaszországon át, hogy 1972-ben a brazil őserdők mélyén, "a láthatatlan házban" 

hajtsa végső nyugalomra fejét a páfrányok alatt. Több nyelven írt és fordított, 

gondolkodott és tűnődött a világ dolgain, hogy aztán a szinte már-már görög bölcseleti 

filozófiáját papírra vesse. Elmélkedett az életről, zöldborsóról, Bach fúgákról, 

páfrányokról, őserdőről, történelemről, kolonistákról, és sok minden egyébről ott a 

Donna Emma völgy távoli csöndjében. Vajon melyik volt a legjobb mondata? Ebből a 

cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik. 

 

 Völgy a világ végén s más történetek 
 

  Ez a címe egyik remek könyvének, amiből bepillantást kaphatunk arról, miként is él 

az 50-es és 60-as években a brazil őserdők mélyén egy kis faluban Lénárd Sándor. 

Korabeli lapok tudósítják a nagyvilágot: "Egy Brazíliában élő magyar orvos latinra 

fordította a Micimackót." Ilyen szalagcímek is futnak az újságok címlapjain: "Egy 

magyar származású orvos jelentős összeget nyert a Sao Paolo-i Televízió Bach 

versenyén." A könyvből szépen lassan kezd kibontakozni Lénárd Sándor elmélyült 

személyisége, és csöndes meditációja egy-egy tál zöldborsó felett, vagy ahogy Bach 

kottáit lapozgatja, esetleg a történelemkönyvek oldalain tűnődik. 

 

  Együtt utazhat az olvasó Lénárd Sándorral kontinenseken és történelmi korokon át, 

hogy aztán elmerüljön az élet legapróbb hétköznapjaiban. Meglepődve tapasztalja 

majd mennyi mindent rejt egy tányér étel, egy boríték, hangyaboly, zongorabillentyű, 

kiskert, vagy egy remetelak az őserdő mélyén. De melyik volt a legjobb mondata? 
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  Sokat töprengtem azon melyik mondatát emeljem ki. Türelemmel, humorral, 

emberséggel és tanulsággal teli mondatok sokasága található könyvében, amiből nehéz 

választani. Többször olvastam már Lénárd Sándor sorait. Néhány évente előveszem, 

leülök mellé és csak hallgatom, ahogy az életről mesél, a világról és az emberről. 

Aztán rájövök, hogy ez a nagy mesélő, valójában egy nagy hallgató is egyben. Mert 

csak aki csöndes és hallgatag, az tud figyelmes lenni. Az tudja csak észrevenni az élet 

apró rezdüléseit, amelyek magukban rejtik a legnagyobb tanulságokat és csodákat. 

Ezért esett a választásom a nagy mesélő azon soraira, amikor a csöndről, gyógyításról, 

modern életről, lelki bajokról, és ilyesmikről beszélt. A vívódásról, a gyötrelemről, a 

megoldás kereséséről, és sok minden egyébről. Lénárd Sándor legjobb mondata tehát: 

"A remeték nem szenvednek neurózisban."  

 

  A teljes megértéshez kicsit jobban oda kell figyelnünk, és meghallgatni, ahogy az író 

kifejti gondolatait: 

 

  "A remeték nem szenvednek neurózisban. A trappista barátok ezt már évszázadok óta 

tudják: hallgatni, és sajtot gyártani, hallgatni, és erős szeszeket párolni, a lélek 

egyensúlyához vezet. Hogy a kolostor falai vagy a fák fala őrzik-e a csendet, az 

mindegy. 

 

  A kolonisták nagyokat hallgatnak. Nem regényalakok, akik vég nélkül beszélgetnek 

egymással, vagy arra gondolnak, mit mondanának, ha egy távoli személy közel lenne. 

Hallgatnak, mert kapálás közben nehéz beszélni. Hallgatnak, mert már mindent 

elmondtak egymásnak, mert kis szókincsükkel takarékoskodni kell. És ha napokig, 

hetekig hallgatnak, lelki sebeik begyógyulnak."  

 

  A könyvet bezárom, ülök, gondolkodom és merengek. Szinte látom magam előtt, 

ahogy Lénárd Sándor a kis házban gyertyafénynél tűnődő leveleket ír a távoli 

világokba. Aztán leteszi a tollat és az őserdőt hallgatja. Csendesség ül a völgyre.  

 

  Magasra nőtt páfrány tetején hangyák menetelnek a naplementébe. 
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Megjelent: 2021. március  1. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/03/01/david-foster-wallace-legjobb-mondata/ 

 

 

 David Foster Wallace legjobb mondata 
 

 

  Beszakítja az íróasztalt az 1100 oldalas sárga monstrum, az ezeregyszáz oldalas opus 

magnum, David Foster Wallace Végtelen tréfa című könyve. Nemcsak a súlya, hanem 

a tartalma miatt is. Tömény pszichodráma egy olyan társadalomról, amelyik talán nem 

is annyira a fantáziavilág szülötte. A gyanútlan olvasó amikor egy csendes 

könyvesbolt polcáról leveszi, teniszpályákat lát a könyv borítóján, majd megfordítja, 

és hátul pedig közlik vele: "Az igazság megszabadít. De csak miután végzett veled." 

Köszönöm szépen! Szép indítás. Nézzük mi van belül!  

 

  Strapabíró masszív íróasztallal rendelkezem, így bátorkodtam a könyvesboltból 

hazavinni egy példányt. Aztán fejezetről fejezetre haladva kellett az íróasztal lábait is, 

és magamat is újracsavarozni, hogy bírjuk a fizikai és a mentális megterhelést. 

Jelentem: túléltem. De csak miután párszor végzett velem. Vajon melyik volt a könyv 

legjobb mondata? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény 

következik! 

 

 Teniszháló 
 

  Belegabalyodtam rendesen a könyvben felvázolt teniszpályák hálójába, mert 

nemcsak intenzív tempóban olvastam a könyvet, de mellette párhuzamosan hallgattam 

a Sipos Balázs (egyik fordító) és Gulyás Márton közös videós elemző sorozatát is a 

műről. Ez pedig egy másik monstre cucc. 19+1 videó a Partizan YouTube csatornáján, 

ami részenként 1-2 óra. És nem rityi-rötyi, nem locsi-fecsi, hanem kőkemény 

"teniszleckék" a lélek mély bugyraiból. 

 

  Összefoglalva tehát az eddigieket: A könyv kíméletlenül kivégez, és szerencsés vagy, 

ha valahogy mégis túléled! Aztán porló romjaidon még a Partizánok is áthajtanak 

valami összkerék meghajtású szörnnyel úgy, hogy az íróasztal szétzúzott darabjai, és a 

halványan pislogó tested fölött már keselyűk köröznek. 

 

  Ha ekkor még mindig lélegzel kedves olvasó, plusz az isteni kegyelem segítségével 

eljutsz a könyv és a 19+1 videó végére, bármilyen hihetetlen, de komolyan meg fog 

fordulni a fejedben az az őrült ötlet, hogy még egyszer újrakezd ezt az utazást. A 
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szerző sajnos már nem lesz veled, mert ő bizony önként vetett véget az életének a 

2000-es években, de alapos tanulmányozásra itt hagyta nekünk a teniszpályákat. 

 

 A legjobb mondat 
 

  Rögtön az első oldalon található. Szimplának tűnik, azonban komoly mélysége van, 

de megértéséhez végíg kell menni a könyvön, és talán az életen is.  

 

  Első oldal negyedik mondat: "Idebent vagyok." 

 

  Ennyire szimpla az üzenet. Szerintem ez a szerző legjobb mondata. Idebent vagyok. 

Mennyi helyen lehetünk idebent? Rengeteg. De attól még hogy odabent vagyunk, 

vajon ténylegesen odabent vagyunk? Aztán ahogy felfedezi az ember az élet mélyebb 

rétegeit, rájöhet, hogy valójában önmagában belül is odabent van. Ennél a pontnál 

talán már érzi a kedves olvasó, ahogy a leengedett teniszhálóba lassú mozdulatokkal 

kezdünk szépen belegabalyodni. És ha ez nem lenne elég, személyes trénerünk is 

közelít a pályán a könyv fordítójának személyében (Sipos Balázs), és a videósorozat 

egy fontos részén elmondja, hogy az idebent ellentéte, az odakint, hogyan jelenik meg 

a könyv egy fontos pontján. Így aztán az egyre feszítőbben ránkcsavarodott 

teniszhálóval történő küzdelmünk közben átgondolhatjuk a térről, az időről, és a 

fizikáról alkotott fogalmaink korlátait. A személyiség transzcendens oldalához 

közelitve pedig próbáljuk újraértelmezni a bent és a kint lényegét. 

 

 Pattogó teniszlabdák 
 

  A ránkcsavarodott teniszhálóval való küzdelmünk közben pedig egyre több labda 

kezd el pattogni, emberek jönnek-mennek, és mi csak kapkodjuk a fejünket. 

Kábítószer jobbra-balra, némi erotika, sokkoló sorsok és döbbenetes mondatok 

pattognak a teniszlabdákkal együtt. Bent. Kint. Kint. Bent. Bent. Kint. Kint. Bent. 

Mindeközben otthagyott nyári jégkrémként olvad a tudat, és már semmi sem biztos... 

 

 !WOW! 
 

  Európából azt hisszük sokszor, hogy Amerikában minden olyan (nagybetűs) WOW! 

Minden olyan happy, minden olyan success and great and fun! Pedig néha ott is terhes 

tud lenni az hogy bent vagyok. Vagy éppen az hogy kint. David Foster Wallace egy 

patikus precizításával keveri ki és tárja elénk a modern ember szomorú meséjét, és 

elhisszük neki.  
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  Ahogy haladunk a történet mélyére, egyre inkább elhisszük neki, hogy a szereplők 

bizony rabjává válnak annak a bizonyos "Végtelen tréfának". De könnyen lehet hogy 

mi olvasók is. Hiszen én például egy hosszú lábadozás és íróasztal reparálás után, 

elhesegetve a keselyűket, könnyen lehet hogy újra nekimegyek az ezeregyszáz oldalas 

sárga monstrumnak. Ismét megnézem azokat a teniszlabdákat, a pályát és a hálót, hogy 

újra elgondolkozhassam a lelátón ülve a bent és a kint nem is olyan egyszerű 

fogalmáról. 

  Miközben Don Gately ökölcsapásai munkagépekről lendülő romboló golyóként 

zúznak, én egyáltalán nem bánom hogy idebent vagyok. Ha csakugyan. 
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Megjelent: 2021. március  7. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/03/07/andre-kostolany-legjobb-mondata/ 

 

 

 André Kostolany legjobb mondata 
 

 
  Kávéházak ráérős régi világában találjuk magunkat, ha leülünk André Kostolany 

írásai mellé és meghallgatjuk az öreg tőzsdepápa történeteit. Kikérünk a pincértől egy 

jó erős feketét, és csodálattal figyeljük a múlt század világpolgárának kalandjait a 

gazdaság, a történelem, és a kultúra területéről. Vajon melyik volt a legjobb mondata 

az öreg "Kostó"-nak? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív 

vélemény következik!  

 Négy nyelven 

  Kevés interjúi egyikében, ami fennmaradt az utókor számára, önmagát 

világpolgárként írja le. Jogosan, hiszen bejárta és belakta Európa és Amerika több 

tőzsdetermét, operáját, színházát és kávéházát. Élete együtt lüktetett a magyar, az 

európai, és az amerikai gazdasággal, kultúrális élettel, és a történelem embert próbáló 

pillanataival. Ha kellett, akkor fegyverek elől menekült, ha üzleti lehetőséget látott, 

akkor hatalmas pénzeket mozgatott, majd operákban gyönyörködött, aztán ha 

hallgatósága volt, akkor tanított, íróasztalánál pedig írt, olvasott, és gondolkodott. 

Legalább négy nyelven biztosan. Ő maga így fogalmazta ezt meg: 

  "Nevezhetem magam világpolgárnak, mert teljesen mindegy hogy kikkel jövök 

össze. A barátaimmal franciául beszélgetek, mert azok még gyerekkori ismerőseim. 

Magyarul imádkozom, a Jóistennel magyarul beszélek. A barátaimmal franciául. A 

németek, az én növendékeim, tanítványaim és olvasóim, velük németül beszélek. 

Bankárokkal angolul beszélek. Ezen a négy nyelven élek, és ez már bizonyos fokig 

felemel a világpolgárság első emeletéig." 

https://www.youtube.com/watch?v=mLkuL4PHsOE 

 

 Különös történelemóra 

  A hivatalos oktatási struktúra és tananyag mellé, ha kiegészíti az ember az ismereteit 

korabeli szemtanúk személyes élményeivel, egy varázslatos világra bukkanhat. 

Teljesen más úgy felfedezni a történelmet, ha száraz évszámok magolása mellé 

megismerünk személyes tapasztalatokat is. Pl. André Kostolany kalandjait Párizzsal, 

amikor a világháborúban megközelítették a németek, és az ismerősei hatalmas 

https://librarius.hu/2021/03/07/andre-kostolany-legjobb-mondata/
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ovációban érdeklődtek tőle, hogy ebben a jóhírben milyen részvényt vegyenek a 

párizsi börzén, mert ott bizony hatalmas emelkedés lesz. Kostó-nak pedig (ahogy a 

barátai nevezték) nem hogy részvényeket nem volt kedve venni, de inkább sürgősen 

csomagolt, hogy minél messzebbre meneküljön, mert tudta, hogy rá itt semmi jó nem 

vár. Irány az óceán! 

  Visszaemlékezések, naplótöredékek, könyvek, feljegyzések, amelyek nem egy 

hivatalos tananyag részei, hanem korabeli privát élmények megörökítése, sok 

tanulsággal és érzelemmel jár. Teljesen más a történelemhez így közelíteni. Amikor 

nem egy ország, vagy társadalom kollektív látásmódjával tekintünk az eseményekre, 

hanem egy egyén szemén keresztül. Érdekesek és elgondolkodtatóak az ilyen 

visszaemlékezések, szóljanak akár történelemről, akár a gazdaságról, vallásról, 

kultúráról, tudományról, vagy különböző területekről. André Kostolany élete bizony 

élményekben és tanulságokban gazdag volt, és az utókor szerencséje, hogy a 

csokornyakkendős öregúr szívesen mesélt is ezekről. Kanyarodjunk vissza a kezdeti 

kérdéshez: vajon melyik volt a legjobb mondata? 

 Zeneszerzők 

  Nem a gazdaság, nem a politika, és nem is a történelem területéről származik André 

Kostolany számomra legjobb és legszebb mondata, hanem a kultúra csodás világából. 

Többször is ír az operáról, irodalomról, zenéről, és a művészet szépségéről. Van egy 

rész, ahol azon elmélkedik, hogy mikor milyen pillanatban, melyik zeneszerző 

alkotása érinti meg a legjobban. Ebben a részben olvastam a legjobb mondatát, ami 

csupán ennyi: "Mozart: ha a Jóistennel társalgom." 

  Hogy mennyire komolyan gondolja ezt Kostolany úr, az jól látszik abban, ahogy a 

zenéről ír. A világ főként a tőzsdéről és a gazdasági életből ismeri, de magáról azt 

mondja, hogy a zene az ő igazi világa, és zárójelben, de megemlíti, hogy számára még 

a tőzsdével szemben is előnyt élvez. Aki tudja azt, hogy Kostolany úr milyen 

mélységekig volt ismerője a nemzetközi börzéknek, és milyen hatalmas elméleti és 

gyakorlati tudása és tapasztalata volt, annak erősen meg kell mozgatnia a fantáziáját, 

hogy elképzelése legyen arról, mi lehet az a szint, ahol a zene jelenik meg az öreg úr 

számára. A klasszikus muzsika szépsége. 

  Azt mondta, annyira szenvedélyes zenebolond, hogy Monteverditől kezdve a kertben 

éneklő pacsirtáig mindent szeret. Természetesen voltak különösen nagy kedvencei is, 

ami épp az adott hangulattól függött, és aminek felsorolásából származik a fenti, 

Mozarttal kapcsolatos idézet. Nézzük André Kostolanyi kedvenc zenei listáját, úgy, 

ahogy ő maga leírta! 
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- Bach: töprengés és filozofálgatás esetére - a legjobb módszer, hogy gondolataimat 

logikus mederben tartsam 

- Mozart: ha a Jóistennel társalgom 

- Beethoven: elmélyülés céljából 

- Haydn: terített asztalnál 

- Schubert: dudorászni 

- Chopin: álmodozni 

- Wagner: hogy elragadtassam magam 

- Verdi: fütyörészni (mint a cipészinasok az utcán) 

- Offenbach: pezsgőzés közben 

- Johann Strauss: táncolni 

- Richard Strauss: hogy csiklandozza a fülem 

- Mahler: hogy érzéseim felkavarjam - szenvedélyessége könnyen magával ragad! 

- Debussy: hogy érezzem Franciaország illatát 

- Gerschwin: Amerikában töltött éveim iránti nosztalgiából 

- Stockhausen: hogy leszokjam a zenéről 

 A párizsi temető 

  Szűk családi körben temették el 1999. őszén Párizsban 93 éves korában. Ahogy 

mondta: imádkozni magyarul szokott. Ahogy írta: a Jóistennel való társalgáshoz pedig 

Mozartot hallgat. Ott pihen most már a nyakkendős öregúr, a magyar világpolgár, 

André Kostolany a párizsi temető dús lombú fái alatt. Talán pont Mozartot hallgatja és 

az Istennel társalog. Azt hiszem jó társaságot választott.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFwldrZxjpM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFwldrZxjpM
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Megjelent: 2021. március  22. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/03/22/winston-churchill-legjobb-mondata/ 

 

 

 Winston Churchill legjobb mondata 
 

 
  Keménykalap, kesernyés szivarfüst, elegáns sétapálca, majd dörgedelmes beszédek 

és intézkedések kapcsolódnak Churchill személyiségéhez a fejünkben. Egy remek 

könyvvel azonban most tágíthatjuk horizontunkat az életmű alaposabb felfedezésében. 

Címe: Nincs több pezsgő.  

 

  Különös bája a műnek, hogy a magyar politika egy sajátosan karakteres alakja, Lázár 

János közreműködésével került a könyv a hazai olvasók asztalára. Fejezetről fejezetre 

haladva, bizonyos mondatoknál önkéntelenül felderengett bennem Lázár János tipikus 

szájszegleti mosolya, amivel korábban sűrűn megajándékozta a kamerákat és a tisztelt 

nagyérdeműt. Sokat lehetne még e téma pszichológiája körül időzni, de az angol urak 

eleganciájával lépjünk ezen most túl, hogy teljes figyelmünket Churchillre 

fordíthassuk. Kalap fel, sétapálca elő, és irány London!  

 

  Vajon melyik volt a mű legjobb mondata? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, 

szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 Churchill és a pénz 
 

  Ez az alcíme a könyvnek, ami egyértelművé teszi miről fog szólni a mű. Az 

érdeklődő azonban meg fog döbbeni az alaposságán, hogy a mából nézve száz évre 

visszamenőleg is milyen részletes bemutatásra kerül Churchill pénzügyi helyzete. 

Nyugodtan eressze el fantáziáját a kedves olvasó, mert itt bizony bőven fog találkozni 

több generációs örökösödési vitákkal, ingatlan beruházásokkal, részvénymozgással, a 

tőzsde hullámzásával, üzleti részesedések, ügyvédi letétek, hitelek, számlák, 

követelések, jogdíjak, kaszinók, pezsgők, szivarok és borok végtelen sorával. 

 

  A bulldog természetű Churchill nem csak a politikában fejtette ki ellentmondást nem 

tűrő kőkemény akaratát, hanem az üzlet terén is. Ugyanaz a lendület, ugyanaz a 

makacsság, meglöttyintve még egy adag brandy és a hazárdírozás poharával. 

Elképesztő pénzügyi tranzakciók, sikerek és kudarcok, korabeli krónikák alaposan 

feljegyezve a pénzvilág londoni központjából. Államügyek, pénzügyek, magánügyek, 

levelek sokasága Churchill saját tollából. Vajon melyik volt ezek közt a legjobb 

mondata? 

https://librarius.hu/2021/03/22/winston-churchill-legjobb-mondata/
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 Hullámvasút 

  Winston Churchill élete tele volt hullámhegyekkel és völgyekkel. A magánéletében, a 

politikai karrierjében, és az üzleti befektetéseiben is egymást érték a sikerek és a 

kudarcok. Hol fent, hol lent. Éppen egy ilyen lefelé tartó ágnál találtam meg a legjobb 

mondatát. 

 

  1915-ben járunk az első világháború elején. Ekkor már mindenki érzi a gazdasági 

visszaesést, a bizonytalanság és a halál szelét. Churchillt lefokozzák az Admiralitás 

első lordjának pozíciójából. Fájt neki hogy kikerült a hatalmi központból, nehezen 

viselte a jelentéktelenséget és a tétlenséget. Anyagilag is szűkös helyzetbe került. 

Klubtagságait kénytelen volt lemondani, családi költségvetését szorosabbra húzni. A 

fivérével közösen egy vidéki tanyasi házat még kibéreltek, hogy az elhúzódó 

háborúban ott leljenek megnyugvást és menedéket. Az öccsének írt egyik levélben 

röviden vázolja, hogyan is él ott a tanyán. Itt találtam meg a legjobb mondatát. 

 

Az egyszerű élet 
 

  "Mesés völgynek" jellemzi levelében a tájat, és magát a Hoe farmot, ahol a napjait 

tölti. Legjobb mondata is ekkor hangzik el, amiből kihallatszik, hogy világháború ide 

vagy oda, talán még sincs minden veszve. Sir Winston a humoránál, stílusánál van:   

 

  "Nagyon egyszerűen élünk, de az élet minden alapvető kelléke rendelkezésre áll: a 

forró fürdő, a hideg pezsgő, a friss zöldborsó és az érlelt brandy." 

 

  Mondhatnám hogy így mulat egy magyar úr, vagy egy büszke dzsentri hunniából, de 

hát mégiscsak egy keménykalapos angol úriemberről van szó, aki még ha ki is esett a 

pikszisből, a bennfentességből, a bizalom belső és mágikus köreiből, azért mégiscsak 

tudja hogy kell élni. Jegyezzük is meg arra az esetre, ha hasonló helyzetben találnánk 

magunkat! Egyszerű élet, forró fürdő, hideg pezsgő, friss zöldborsó és érlelt brandy. 

Ennyi a receptje a tökéletes életnek addig, amíg vissza nem kerülünk a hatalom 

bűvkörébe, a miniszterelnök kabinetjébe. Thank You, Mr. Churchill!  

 

  Az utókor iránt érzett teljes felelősség és a precizitás jegyében, no meg a kedves 

olvasó kétségei eloszlatásának céljából a téren, hogy a friss borsó és az érlelt brandy 

hatásossága talán elenyésző lenne, rögzíteni kell itt mindenképp, hogy Churchill ebben 

az időszakban lett szerelmes az ecsetbe. Bizony! A brandy mellett valószínű a Hoe 

farm festői tája is szerepet játszott új szenvedélyének születésében. Hogy ezzel jól járt-

e az utókor, vagy sem, azt már nem tiszte e cikknek eldönteni.  
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  A recept tehát mégegyszer: forró fürdő, hideg pezsgő, friss zöldborsó és érlelt 

brandy. 

 

  A Hódmezővásárhely környéki vadászmezőkön mostanában valaki kíváncsian 

kémleli a messzeséget. A puskák csöve még füstölög, a kutyák szimatolnak, a csizma 

szárára sár tapad. Visszavonul a társaság. Terített asztal után talpas pohár várja 

gazdáját a vadászházban, benne néhány korty nagy-nagy türelemmel megérlelt brandy.  
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Megjelent: 2021. március  29. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/03/29/leonardo-da-vinci-legjobb-mondata/ 

 

 

Leonardo da Vinci legjobb mondata 

 
 
  A zseni közelről. Ez az alcíme annak a mesterien aprólékos munkának, amit Walter 

Isaacson tett le a világ elé a festő-legenda életéről, Leonardo da Vinciről. Talán több is 

mint legenda, több is mint zseni, hiszen a szerző egyenesen a "reneszánsz ember 

archetípusának" írja le Leonardot. Feltataláló, festő, rajzoló, építész, gondolkodó 

ember volt, aki olyan alkotásokat hagyott maga mögött, amit évszázadok múlva is 

áhítattal szemlélnek az emberek. 

 

  Több ezer saját kezű feljegyzést, levelet és privát iratot tanulmányozott át a szerző, 

hogy közeli képet kaphassunk arról, miként élt és gondolkodott a föld talán egyik 

legnagyobb zsenije. Megtudhatjuk miként vélekedett az emberi testről, a művészetről, 

a kortársairól, és sok minden egyébről. Vajon ebből a hatalmas és páratlan életműből 

melyik volt a mester legjobb mondata? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan 

szubjektív vélemény következik! 

 Félmilliárd dollár útja 
 

  Azon elmélkedtem pár évvel ezelőtt Leonardo egyik festménye kapcsán itt a 

Librarius hasábjain, a 450 millió dolláros kérdés című cikkben, vajon ki, és miért, és 

hogyan, és megérte-e. 

  

  Az Argo című film Balog Tibije mikor telefonban meghallott egy 20 millió forintos 

üzleti ajánlatot, a társainak hangok nélkül formázta szájával az elképesztő összeget: 

húúúszmmmillllióóóó. Ledöbbentek a tételen. Tyson mondta, hogy kőkemény legyen 

a Tibi, de azért húsz, az mégis csak húsz. Pláne ha millió. És forint. Nem csoda, hogy 

Bodri barátjuk is izgatottá vált. Történelmi tekercset akartak eladni, és hirtelen a 

nagypályás műkincskereskedők körében találták magukat. Ha a (hang nélkül és lassan 

szótagolva mondva!) húúúszmmmillllióóóó forint elképesztette Balog Tibit és 

bandáját, vajon mit szóltak volna a Salvator Mundi árához? 

 

  Félmilliárd dollár. Ekkora összeg került ugyanis kifizetésre néhány éve Leonardo 

egyik gyönyörű festményéért, a Salvator Mundi-ért. Egészen pontosan: 450 millió 

dollár. A hír és az összeg precízen megmutatta a festő munkájának, és a 2010-es 

https://librarius.hu/2021/03/29/leonardo-da-vinci-legjobb-mondata/
https://librarius.hu/2017/11/23/450-millio-dollaros-kerdes/
https://librarius.hu/2017/11/23/450-millio-dollaros-kerdes/
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évtized piacának a viszonyát. Leonardo befolyásos emberek körül mozgott, 

"reneszánsz oligarchák" társaságában, de ez az összeg talán még őket is meglepte 

volna. Ha nem is annyira, mint Balog Tibit, de az biztos, hogy ekkora pénz kapcsán 

még Firenzében is megugrott volna néhány ember pulzusa. Elgondolkodtató az összeg 

több szempontból, és segít keretrendszerbe foglalni ennek a géniusznak a 

különlegességét.  

 

  Közel 500 millió dollár és 500 év. Szédítő számok, szédítő távlatok. De vajon hogyan 

élt Leonardo, miként gondolkodott, hogyan festett és miket alkotott? Hétszáz oldalon 

járja ezt körbe Walter Isaacson könyve, azonban mi maradjunk e mostani cikk 

témájánál: Mi volt Leonardo legjobb mondata? 

 

 A zseni közelről 
 

  Minél közelebb megyünk egy idolhoz, annál zavarba ejtőbb képpel találkozunk. 

Hiszen egy rajongással körülvett félisten hogyan fújhatja ki az orrát úgy, hogy egy kis 

zsebkendő darab még ott lifeg a szája felett, némi szerves vegyülettel dúsítva? Lehetne 

sorolni a végtelenségig a bugyuta példákat arról, hogy minél közelebbi képet kapunk 

valakiről, annál hétköznapibb arcát látjuk. A paparazzik is tudják ezt, nem véletlen 

hogy hatalmas üzletág a fotózás e különös világa. A közeli kép megmutatja az idol 

nagyságát és kicsiségét. Ez történik Leonardoval kapcsolatban is. Megismerhetjük a 

zseni szárnyaló és ragyogó gondolkodását, de megismerhetjük a hétköznapi arcát is. 

Talán pont így kerek a történet. A legjobb mondata pedig éppen egy ilyen egyszerű, 

hétköznapi szituációban hangzik el! Ráadásul az utolsók egyikén. 

 

 A leves 
 

  1519-ben halt meg a mester, és hozzáillően, szinte az utolsó pillanatig dolgozott. 

Rajzolt, jegyzetelt, írásban gondolkodott, és az utókor számára szerencsére ebből sok 

minden fennmaradt. Életének végén is jelentős geometriai kérdések foglalkoztatták. A 

hatvanhetedik évében járó és megroppant egészségi állapottal küzdő Leonardo még 

ekkor is jegyzetelt, és a derékszögű háromszögek titkait próbálta megfejteni minden 

erejével. Szinte látom magam előtt az öreg szakállas mestert, ahogy a remegő kezével 

még rajzolgatja a vonalat és kanyarítja a mondatokat. Az utolsókat. 

 

  A jegyzetlapocska és Leonardo ereje is a végéhez közeledett. Háromszögek, 

rejtélyek, gondolatok, feljegyzések, aztán az öreg mester szinte búcsúzóul, még leírja 

lassan a legjobb mondatát a papír aljára: "Ecc. Perché la minestra si fredda." 

 

"Stb. Mert kihűl a leves." 

https://librarius.hu/2020/07/26/a-reneszansz-oligarcha-akire-egesz-becs-kivancsi-volt/
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  Ezek voltak Leonardo saját kezűleg leírt utolsó sorai, és ebbe a pillanatba sűrűsödik 

bele sok minden. Az élet és a halál, a zsenialitás és a hétköznapiság. Minden ott van 

benne, abban a mondat végére kitett utolsó pontban. A mester remegő kezével még a 

végső jegyzeteit kanyarítja, fejében a geometria és az élet titkait kutatja, van még 

benne bőven kérdés és gondolat, hiszen "stb.", de most mégis meg kell szakítania a 

munkát, mert a szakácsnő szólt, hogy bizony idő van, kihűl a leves. Menni kell. 

 

  Mese nincs, mert ha idő van, akkor tényleg menni kell. De addig bizony még ott van 

a rajz, a gondolat, az írás, és talán még egy kis leves is. 
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Megjelent: 2021. április  4. 

Elérhetőség: https://librarius.hu/2021/04/04/krasznahorkai-laszlo-legjobb-mondata/ 

 

 

 Krasznahorkai László legjobb mondata 

 

  "Ahogy a gyulai népi mondás tartja: rosszul nézel ki, Krasznahorkai mondatba 

már ne kezdjél bele!" - ezekkel a sorokkal indítja Bödőcs Tibor az irodalmi 

paródiakötetében a Krasznahorkairól szóló fejezetet.  

  Bízva a kedves olvasók egészségtől és kíváncsiságtól csillogó tekintetében és a jó 

közérzetében, amondó vagyok, kezdjünk csak bele bátran most itt egy jófajta és 

tartalmas Krasznahorkai mondatba! Csapjunk merészen a dolgok közepébe, és nem 

máshová, mint a művész úr mondatai közül is a legjobba! Hogy pontosan melyik volt 

az, ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 Friderikusszal beszélgetve 

  Miután megkapta az egyik legrangosabb nemzetközi irodalmi díjat, a Man Booker-

díjat, Krasznahorkai László egy hosszú interjút adott 2015-ben Friderikusz Sándornak. 

Tanulságos, szép, elegáns és mély beszélgetés volt. 

  Az interjúban szóba került a mondatok fontossága is. Krasznahorkai László azt 

mondja, hogy minden embernek van egy saját, rá nagyon is jellemző mondata. Amit 

keres, amit kutat, ami sorsszerű, ami sajátos. Az is könnyen előfordulhat, hogy nem is 

tudja ezt az illető, nem ismeri. De a lényeg, állítja Krasznahorkai, hogy kutatni kell 

ezt, akár egy életen át. Ő is így tesz, keresi a sajátját. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38NgoJl95bc 

 

  E mostani cikk tárgya is egy mondat. Méghozzá nem is akármilyen. Krasznahorkai 

(számomra!) legjobb mondata. Tehát nem a fenti interjúban említett, teljes életet és 

személyiséget lefedő mondat. Semmi esetre sem. Csupán a Krasznahorkai László által 

megalkotott és engem teljesen lenyűgöző mondat. 

 Igaza van Tibikének!  

  A búcsúszentlászlói betyárnak igaza volt abban, hogy óvatosságra intett minket a 

Krasznahorkai mondatokkal kapcsolatban, hiszen legyengülve vagy lezseren, bizony 

https://librarius.hu/2021/04/04/krasznahorkai-laszlo-legjobb-mondata/
https://www.youtube.com/watch?v=38NgoJl95bc
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nem szabad hozzáállni. Hosszúak és súlyosak azok a mondatok. Messzire elnyúló, 

szétfolyó, ringató, simogató, borzongató, szemfelnyitó, csörgedező, aláhulló, majd 

aztán szétterülően megpihenő. Átadja magát a napsütésnek, ami aztán felszárítja, 

mintha soha ott sem lett volna. Csak egy kép marad utána a fejünkben. És a mozdulat. 

A betűk mozgásának titkos rendezettsége a káoszban. Na, én pontosan ott találkoztam 

Krasznahorkai László legjobb mondatával.  

 A helyszín  

  Különös volt már maga a helyszín is. Itt most jól jöhet segítségül a kedves olvasónak 

egy nagyobbfajta térkép, amit ha teljes terjedelmében kiterít az íróasztalára és közel 

hajol hozzá, akkor felfedezheti rajta azt a különös helyet, ahol az a bizonyos mondat 

rejtőzik. Várjon, segítek! Mondom a koordinátákat: északról hegy, délről tó, nyugatról 

utak, keletről folyó. Megvan? Egyelőre elég csak úgy, nagyjából. Korosabbaknak lehet 

szükség lesz most szemüvegre, vagy egy vastagabb lencséjű, detektíves kézi nagyítóra. 

Ha az is megvan, akkor vizsgáljuk meg a kijelölt területen közelebbről a XXIII. részt.  

 A legjobb mondat 

  Krasznahorkai László legjobb mondata a XXIII. fejezetben fekszik, ott ahol északról 

hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó övezi. Sőt!  

  Az íróhoz méltón inkább azt mondanám, hogy az a komplett területrész, maga a teljes 

XXIII. fejezet, na az ott Krasznahorkai úr legjobb mondata! Hogyan is emelhetnék ki 

csupán egyetlen mondatot?! Nem-nem. Egy teljes fejezet az! A komplett fejezet 

megemeli az embert, és olyat mutat be, amit látni érdemes. Egy építészeti remekművet 

és a mögötte meghúzódó türelmes várakozást. A türelmet írhatnám felfoghatatlan 

méretű nagy betűkkel is, hiszen itt évtizedekről van szó. Évtizedek türelmes 

töprengése és erdőjárása a szükséges mozdulatok előtt. Van mit tanulni.  

  Északról hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó. Erdő, fák, templom, és az 

idő.  

  "Szakét ittak apró pohárban, és aznap este sokat nevettek."  
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 Sinclair Lewis legjobb mondata 

 

 
  A nagydarab Elmer Gantry piás, balhés, csajozós pasas, aki egyszer csak a fejébe 

veszi hogy pap lesz. Mit kezd az egyház egy ilyen emberrel? De vajon mit kezd egy 

ilyen ember az egyházzal? A fordulatokban gazdag szatirikus történeten jókat 

nevetünk, a felvetett mély kérdéseken pedig a filozófusok nyugalmával töprenghetünk. 

A könyv megjelenésekor (1927) sokaknak nem volt kedve egyikhez sem, se nevetni, 

se gondolkodni, hanem jobbnak látták betiltani. Az irodalmi Nobel-díj bizottság 

véleménye azonban teljesen más volt. De vajon melyik Sinclair Lewis legjobb 

mondata? Ebből a cikkből kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény 

következik! 

 

 Az első 
 

  Az amerikai írók közül Sinclair Lewis kapta meg elsőként az irodalmi Nobel-díjat, 

amelynek indoklásában ez áll: "...erőteljes, életteli leíró művészetéért és szellemes 

humoráért, melyekkel új és eredeti karaktereket tudott alkotni.” 

  Elmer Gantry című könyvének nagydarab piás főszereplője, maga Gantry, valóban 

egy eredeti karakter. Az ezerkilencszázas évek elején járunk Amerikában, ahol a 

szélhámos Gantry rájön, hogy az egyházban ragyogó karriert futhat be. Hiúságának és 

hatalomvágyának mérhetetlen ambíciói kiváló képességekkel társulnak, így aztán 

egyre feljebb és feljebb jut az egyházi hierarchiában.  

 

  Sinclair Lewis könyvének olvasása közben sokszor eszembe jutott a híres Monty 

Python film, a Brian élete is. (Vajh, miért?)    

 

 Mentol illatú lehelet 
 

  Idős lelkészek és tanárok egy szűk csoportja vezeti Elmer Gantry-t a papi hivatás felé 

tartó úton. Látják hogy hatásos fellépése és ambíciózus természete felrázhatja az 

egyházat, és új lendületet hozhat a hívek körében, azonban kétségeik is vannak. Elmer 

Gantry elköteleződése lehet hogy gyenge lábakon áll. Ráadásul abban sem biztosak, 

hogy Elmer vajon megkapta-e a "hívó szózatot" Istentől. Ezért szűkkörű, közös 

imádságot tartanak Elmer testvérért, aki meg is jelenik az összejövetelen, szokatlanul 
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vidáman és feldobva, mentol illatú lehelettel. Az erős szeszekkel is jó barátságot ápoló 

Elmer testvér természetesen biztosítja az öreg lelkészeket és tanárokat, hogy ő bizony 

megkapta a "hívó szózatot", hiszen attól van így feldobva. 

 

 Különös párbeszéd 
 

  Az öreg dékán kétségeivel ballag hazafelé, aztán otthon kezdetét veszi egy különös 

párbeszéd. Tanár és lelkész is egyben, aminek életformájában osztozik vele a családja. 

Azon beszélgetnek, hogy ennyi hosszú-hosszú évtized után szívesen bejárnák-e újra 

ezt az életutat. A feleségének ennél a pontnál súlyos és mély kétségei vannak.  

 

  Egyik oldalról ott van a magasztos hivatás, másik oldalról pedig a sok-sok lemondás. 

A feleségből hosszú évtizedek keserűsége és sóhaja hallatszik. A gyülekezet tagjaival 

kapcsolatban is lehangolt, a férjével és az egész életükkel is. Így teltek hát el az 

évtizedek. Lemondásban, keserűségben és csalódottságban, és a férje mégis újra ezt 

választaná. De mi legyen Elmer Gantry sorsával? Felvegyék maguk közé? 

 A legjobb mondat 
 

  Az öreg lelkész és a felesége közötti párbeszéd vége felé hangzik el Sinclair Lewis 

legjobb mondata. A kétségek és keserűségek ellenére a férj arra jut, hogy újra ezt a 

hivatást választaná életének. A feleség elköteleződése már kevésbé egyértelmű. Ekkor 

rátérnek a jövő papjainak életútjára. Elmer Gantry még ha nem is szimpatikus, 

mégsem lenne jó elvenni a kedvét a prédikálástól és az egyházi pályától. Ekkor 

hangzik el a legjobb mondat a bizonytalan dékántól: "Utóvégre valakinek csak kell 

hirdetnie az evangéliumot, nem?" 

 

 Mély dilemmák 
 

  A könyv sok-sok elgondolkodtató dilemmát vet fel, humoros köntösbe bújtatva. Ott 

van a probléma a mondatokban, a könyvben, a kitalált történetben, de magában az 

életben is. Milyen legyen az egyház? Milyen legyen egy pap? Hogyan illeszkedik a 

vallás a modernitáshoz? Mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem? Mi az, ami 

intézményesüljön, és mi az, ami nem? Kik képviseljenek, és pontosan mit is? 

 

  A könyv az ezerkilencszázas évek elején játszódik az amerikai vallási 

közösségekben. Azóta eltelt több, mint száz év. A kíváncsi és nyitott érdeklődők azóta 

rengeteg újsághírrel, könyvvel és dokumentumfilmmel találkozhattak az egyházak 

sötét ügyeivel kapcsolatban világszerte. Bűnügyi történetek, titkok, elhallgatások, sok-

sok dilemma, bánat és szomorúság. Képletesen azt is mondhatnánk: szemünket is 

csípő, erőteljes mentolszag terjed a levegőben. 
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  Végigtekintve az egyházak csupán elmúlt száz évén, eszembe jut Sinclair Lewis 

töprengésre késztető mondata a dékántól: "Utóvégre valakinek csak kell hirdetnie az 

evangéliumot, nem?"  

 

  Jó-jó, értem én, de pont Elmer Gantry? 
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William Somerset Maugham legjobb mondata 
 

 

  Nehéz gyermekkor, orvosi pálya, titkosszolgálati küldetések, és írói szárny-

bontogatások jellemezték William Somerset Maugham életének első harmadát. Aztán 

regények, színdarabok, filmek és útleírások hosszú sora születik meg tollából a 

közönség legnagyobb örömére. A második világháború idején már az angol nyelvű 

világ egyik leghíresebb és leggazdagabb írója. Élt Angliában, Amerikában, 

Franciaországban, majd 91 éves korában beköszöntött halála után hamvait a 

canterburyi King's School „Maugham könyvtára” közelében szórták el. Vajon melyik 

volt a legjobb mondata ennek a gazdag irodalmi életműnek? Ebből a cikkből kiderül. 

Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 A nagy író műhelyében 
 

  A művészetet kedvelők körében sokszor felmerül a vágy, de jó lenne bepillantani a 

nagy író műhelyének félhomályos csöndjébe. Megnézni ahogy a varázsló alkot, ahogy 

a nagy mű készül. Gyermeki kíváncsisággal ülnénk le az egyik sarokba, és megigérnék 

hogy egy pisszenést sem fogunk hallatni, nem zavarjuk a mestert, alkosson nyugodtan, 

mi ülünk és csak nézzük őt. Figyeljük a mozdulatait, hallgatjuk a monológjait és a 

töprengéseit. Valami ilyesmiben lehet részünk William Somerset Maugham Életem 

című könyvével kapcsolatban is, hiszen a kiadó ajánlásában ezt olvashatjuk: 

 

  "Ez nemcsak egy profi szerző klasszikus vallomása a stílusra, az irodalomra, a 

filozófiára, a színházra és annak közönségére vonatkozó gondolatait illetően, de 

leleplező bepillantás egy nagy író műhelyébe is."  

 

  Ebben a bepillantásban találtam meg az író legjobb mondatát. A könyvben szó van a 

korabeli életformáról, saját hiányosságairól, színházról, könyvekről, és több minden 

egyébről. Sokat látott és tapasztalt, éles szemű és kifinomult lelkű ember benyomásai 

olvashatóak. A hétköznapok egyszerűségétől kezdve eljut egészen a mély filozófiai és 

vallási kérdésekig is. Maugham úr 64 éves korában íródott a könyv. A legjobb 

mondatán pedig már érződik az évtizedek jól megérlelt bölcsessége: 

 

  "A művészet értéke, akárcsak a misztikus út értéke, a hatásaiban keresendő." 
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  Szerintem ez a legjobb mondata. Ez a pár szó bőven ad teret és lehetőséget a 

töprengésre. Hatás. Micsoda szó! Ilyen szövegkörnyezetben szinte már mágikus. 

Hatás, változás, átalakulás, hajlanék arra, hogy egy alkímiai labor füstje és félhomálya 

derengjen fel előttem, ám ekkor eszembe jut Maugham úr nagyvilági eleganciája, 

ahogy a tengerhez közeli, dél-francia villájának kertjében ül és a művészetről 

elmélkedik. Szóval, művészet... misztikus út... hatás... Nézzük, hogyan folytatja 

gondolatait a szerző! 

 

  "A művészet értéke, akárcsak a misztikus út értéke, a hatásaiban keresendő. Ha csak 

gyönyörűséget tud adni, akármilyen szellemi gyönyörűséget is, akkor nem nagy 

jelentőségű, legalább is nem nagyobb jelentőségű, mint egy tucat osztriga vagy egy 

pohár Montrachet-bor. Ha már vigasztalás is, az elegendő. A világ tele van 

kikerülhetetlen rosszal, és jó, ha az embernek van valami menedéke, ahová időnként 

visszahúzódhat, de nem azért, hogy a világtól elmeneküljön, hanem hogy új erőre 

kapjon szembenézni vele. Mert a művészetnek, ha úgy kell tekinteni, mint az élet nagy 

értékeinek egyikét, az embereket alázatra, türelemre és nagylelkűségre kell tanítania. 

A művészet értéke nem a szépség, hanem a helyes cselekedet."  

 

  Hmm... 

 

  Töprengésünk tovább folytatódik. Vizsgáljuk meg a kulcsszavakat: művészet, 

vigasztalás, menedék, új erő, alázat, türelem, nagylelkűség, és helyes cselekedet.  

 

  Azt hiszem ezen a napsütéses délutánon ott a Saint-Jean-Cap-Ferrat település 

csodálatos kilátással kecsegtető dombjain, a Villa la Mauresque kertjében, ahová 

felhallatszik a közeli tenger hullámzása, egyre inkább megköveteli a szerző hogy 

figyeljünk rá. Mágnesként hatnak szavai. Nem egy traccspartin ücsörgünk, hanem 

beavatáson vagyunk. Ne tévesszen meg minket Maugham úr könnyedsége, mert itt 

bizony súlyos dolgok történnek. Ilyen beszélgetés után más emberként távozunk e 

különös villa kertjéből. De még ne siessünk, figyeljük meg hogyan folytatja! Szóba 

kerül sok-sok minden, aztán még megemlít egy tanulságot: 

 

  "Furcsa jelenség, de el kell fogadnunk, mint a természetnek azokat a dolgait, 

melyekre nem tudunk magyarázatot, hogy a művész csak akkor éri el ezt a hatást, ha 

nem törekszik rá. Prédikációja akkor a leghatásosabb, ha nem tud róla, hogy prédikál. 

A méh saját céljaira termeli a viaszt, és nem tud róla, hogy az ember különböző 

célokra használja fel." 

  Tenger, jó levegő, napsütés, friss virágillat, a kertben pedig méhek döngicsélnek. Az 

elegáns francia villa vastag és hűvös falai mögött könyvek. Régebbi és újabb korok 

szerzői, gondolatai, fecsegések, prédikációk, rímek és szavak végtelen hullámzása a 
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megsárgult lapokon. A tenger felhallatszik a kertbe és megnyugtat. Merengéseim 

közben elképzelem miként ült itt Maugham úrral Winston Churchill, Wells, Coward, 

Kipling, Fleming, a művészeti és a társasági élet ismert és ismeretlen alakjai. 

Árnyékba húzódva a fák alatt. 

 

  Virágpor hull egy sietős méhecske szárnyáról a konyakot kortyoló öregurak 

zakójának hajtókájára. Picit megpihen a virágpor, míg ráncos kezek le nem söprik, és a 

szellő tovább nem fújja. Talán már a tenger fölött száll. 
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 John Williams legjobb mondata 
 

 

  Tanár lesz az egyetemen ahol tanult, később rosszul nősül, csendes, észrevétlen életet 

él, és halála után ritkán jut eszébe kollegáinak. - így foglalta össze a kiadó John 

Williams lenyűgöző regényének, a Stoner főszereplőjének, William Stonernek az 

életét. Ebből a rövid, de pontos összegzésből már sejthető milyen ember lehetett, és 

milyen életet élt.  

 

  Hősökről és nagy drámákról könnyű magával ragadó könyveket írni, na de a 

kisember egyszerű életéről? A szürke hétköznapok milliónyi kudarcáról? John 

Williams könyve a lehető legtermészetesebben mond el egy olyan élettörténetet, 

amelynek bizonyos részei lehet hogy ott vannak a mellettünk lévő szobában, a 

szomszéd házban, vagy a környező utcákban. Esetleg a tükörből is ez néz szembe. 

Nem habosította az író az eseményeket, nem turbózta, csupán szerényen elénk tárta, és 

csak hagyta hogy letaglózzon. Hogy melyik volt a legjobb mondata? Ebben a cikkben 

most kiderül. Vigyázat, szigorúan szubjektív vélemény következik! 

 

 Sodródás 
 

  Ez jutott eszembe William Stoner életét olvasva. Valahogy mindig sodródott az 

eseményekkel. A maga módján azért próbált néha ellenállni, küzdeni, és kezébe venni 

az események irányítását, de ahogy haladnak az évek, valahogy minden egyre 

keserűbb. Visszafordíthatatlannak tűnnek a dolgok, mint a tavaszi hóolvadás. Fakó 

hétköznapok, fájdalmas viszonyok, beletörődés és elfogadás.  

 

  Apró örömök azért mégiscsak be-be csempésződnek Stoner életébe, és az olvasó 

azon kapja magát, hogy teljes szívből drukkol neki. Együttérez vele, meghatódik, és 

bizakodik abban, hogy Stoner életébe mégiscsak beköszönt majd a boldogság.  

 

 Fordulópont 
 

  Gazdasági, politikai, történelmi folyamatokon ha végígnézünk a múltban, sokszor 

látható az, hogy volt egy fordulópont. Amikor az események új irányt vettek. Így van 

ez a hétköznapi életünkben is. Ha végigtekintünk a nagy irányváltásokon, akkor 
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láthatjuk, hogy volt egy időszak, ami fordulópontnak tekinthető. Ahol új irányt vettek 

az események. Ahhoz viszont már sokkal élesebb szem kell, hogy azt a pontot is 

észrevegye az ember, ahol a lehetséges fordulópontok voltak. Ahol ott várt ránk a 

lehetőség tárt karokkal, és valami miatt mégsem következett be az irányváltás.  

 

  Ezeket a pontokat nehéz észrevenni, pedig ezek felfedezése és átgondolása sok 

tanulsággal szolgál. Elemzi ezt a pszichológia, meditál ezen a spiritualizmus, 

imádkozik ezeknél a vallás, és töpreng ezen sok-sok ember. William Stoner csak úgy 

csendesen a maga módján. Szerényen és óvatosan. Aztán az események eljutnak oda, 

amikor már nem várható fordulópont, mint ahogy a tavasz eleji löttyedt hóember 

alakja már nem kivehető a szürke halmocskában ott a kert végében.  

 

  Elmúltak az évek. Kollégái búcsúztatják az idős Stonert, aki tanár volt. Ahogy a 

könyv szerzője, John Williams is. Kissé feszélyezett a légkör a kollégák közt. 

Illedelmes, de kényszeredett. Pár szaggatott mondatot William Stoner is mond az 

egybegyűlteknek a maga zavarában, és aztán a végére hozzáteszi a könyv legszebb 

mondatát: "Köszönöm mindenkinek, hogy taníthattam." 

 

 New York Times 
 

  Ötven elfeledett és fiókban porosodó év után vált bestsellerré a könyv teljesen 

váratlanul, meglepetést okozva talán egy komplett iparágnak. A könyvkiadók 

ledöbbentek a siker nagyságán. Egy ennyire szimpla történet, ilyen egyszerűen 

megírva, szinte már maga a csoda. Az egyszerűség, az őszinteség, és a tisztaság adja 

az erejét. Világszerte sokan írtak róla. A New York Times így fogalmazott: "A Stoner 

tökéletes regény, szépen előadott, gyönyörűen megírt, mélyen megható mű, az 

embernek a lélegzete is eláll tőle." 

 

 Búcsú 
 

  Életének egyszerű és hétköznapi díszletei közt ülve, a sok-sok keserűség után 

mégiscsak azzal zárta William Stoner a búcsúját: Köszönöm mindenkinek, hogy 

taníthattam. 

 

  És ennél a pontnál merült fel bennem a kérdés, hogy vajon William Stoner hangját 

hallom, vagy magáét az íróét, John Williamsét? 
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Utószó 
 
 
  Ha a Kedves Olvasó eljutott idáig e könyvben, akkor nincs más hátra, mint hogy 

figyelmeztessem, érdemes továbbra is kellő derűvel és érdeklődéssel személnie 

a tavasz csodás rügyfakadásait, az őszi  levelek hullását, a felhők vonulását,  a 

kiváló könyvek és az érdekes beszélgetések legjobb mondatát. Tanulságos lesz, 

majd meglátja. Ha úgy adódik, hogy találkozik majd néhány remek mondattal 

valahol, olyannal, amit szívesen megosztana velem, megtalál itt: 

 

  kolostorore@gmail.com 

 

  www.meditacionk.blogspot.com 

 

  Ha pedig ebben a kötetben olvasható cikkekkel kapcsolatban van mondani-

valója, vagy kérdése, szintén keressen a fenti elérhetőségeken.   

 

  Végezetül pedig már tényleg nincs más feladatom, mint hogy emlékeztessem 

Winston Churchill receptjére: 

 

Forró fürdő,  hideg pezsgő,  friss zöldborsó és érlelt brandy. 
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 Korábbi kötetek 
 
 
  A szerző korábbi kötetei elérhetőek a Széchenyi könyvtár online polcain itt: 
 
 
  Kumráni haibun 

  A holt-tengeri tekercsek eddig nem ismert kódolás 

 

  https://mek.oszk.hu/20700/20782/ 

 

  https://mek.oszk.hu/20700/20782/20782.pdf 

 

  Belégzés, kilégzés 

  Haibuntörténetek a pillanat átélésének művészetéhez 

  https://mek.oszk.hu/20300/20361/ 

 

  https://mek.oszk.hu/20300/20361/20361.pdf 
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