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A szerzőről 
 
 
  TŐZSDEI hullámokon töpreng, gazdasági adatokat szemlél, 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 csöndes teázással indítják a napot. Majd reggeli és kávé. 

 

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

 
 
   „Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából.” – így kezdődik minden egyes fejezet ebben a könyben.  

 

Hétről-hétre pontosan így, ilyen kezdéssel jelentek meg ezek az írások a Librarius 

művészeti portálon. Ez a Tűnődések című sorozat közel fél évig futott a 

Librariuson, amivel kapcsolat ezúton is köszönöm az alapító/főszerkesztő 

Podmaniczky Szilárd bizalmát, és hogy publikálásra érdemesre tartotta ezen 

gondolatokat. 

 

Ha egy jótanácsot elfogad a kedves olvasó, akkor azt javaslom, ne egyszerre 

olvassa el a fejezeteket. Hetente elég egy. Viszont bőven adjon időt a téma 

mélyítésére. Minden egyes fejezet egy-egy téma felvetése. Sőt, van hogy több 

tárgykör is megjelenik az írásban. Menjen utána ezeknek a témáknak. Olvasson 

róluk, érdeklődjön, keressen és kutasson! Mélyüljön el alaposan az adott 

területen. Nem fogja megbánni.  Az itt megjelent cikkeket/fejezeteket inkább 

csak amolyan felvetésnek, kedvcsinálónak, és inspirációnak tekintse. Baráti 

csevegésnek egy kávé mellett. Ül az ember egy finom kávé mellett és ráérősen 

megosztja a gondolatait. Egy jó beszélgetés inspirálólag hat. Témákat nyit meg, 

gondolatokat vet föl, irányt mutat, kérdéseket állít, kutatásra, gondolkodásra, és 

elmélyülésre ösztönöz. Valami ilyesmit kívánok a kedves olvasónak ehhez a 

kötethez. Elmélyülést. És egy jó kávét. 
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Harari csuklik 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Harari csuklik. 

 

  Alacsony, szemüveges, kissé kopasz, eléggé provokatív, bevallottan meleg, és 

köztudottan zsidó. Ő Harari. Nem tudom pontosan melyik volt az a nap, amikor 

az izraeli történész, Yuval Noal Harari elkezdett csuklani, de mivel már 60 

nyelven jelentek meg könyvei, amiből ráadásul több, mint 30 millió példányt 

adtak el, így valószínűsítem hogy megállás nélkül csuklik. Könyvei hatalmas 

sikernek örvendenek, rengetegen beszélnek róla, és sokakat elgondolkodtat. 

Valamire nagyon ráérzett. Kérdései mélyrehatóak, a felvetett dilemmái kínzóak. 

Nehéz témákat feszeget könnyed stílusban. Ad töprengeni valót bőven, és ez így 

van jól. 

 

  3x2 

 

  Három könyvének első két mondatát hadd emeljem itt most ki. 

 

  Így kezdi a Sapienst: "Mintegy 13,5 milliárd éve, a ma ősrobbanásként ismert 

esemény során létrejött az anyag, az energia, az idő és a tér. Univerzumunk ezen 

alapelemeinek története a fizika." 

 

  Így kezdi a Homo Deust: "A 3. évezred hajnalán az emberiség felébred, 

nyújtózkodik, és megdörzsöli a szemét. Agyában még ott motoszkálnak egy 

szörnyű rémálom foszlányai." 

 

  A 21 lecke a 21. századra című könyve pedig így indul: "Az emberek inkább 
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gondolkoznak történetekben, mint tényekben, számokban és egyenletekben, és 

minél egyszerűbb a történet, annál jobb. Minden egyénnek, csoportnak és 

nemzetnek megvannak a maga meséi és mítoszai." 

 

  Hétköznapok koffeinje 
 

  Egy csésze teát szoktam inni reggeli előtt, majd egy kávét reggeli után. A 

sziesztát követően még egy kávé. Néha délután is jön még egy tea. Kedvelem az 

ízüket, és kedvelem a serkentő hatásukat is. És különösen kedvelem a szellemi 

pezsgéssel járó serkentő gondolatokat. Az inspiráló mondatokat és helyzeteket, 

jöjjön az akár a kultúra, akár a gazdaság, akár a politika, a tudomány, vagy a 

hétköznapok szférájából. Harari gondolatai bizony ilyenek. Serkentőleg hat az 

emberre. Rám legalábbis biztos. Tonnányi erővel préselt a fotel mélyébe néhány 

mondata úgy, hogy alig tudtam kikászálódni. Utána pedig mintha szárnyra 

kaptam volna. Megforgatja az embert a tengelye körül rendesen. Gondolatai 

újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és a témák még ha kínzóak és 

kényelmetlenek, és talán válasz sincs rájuk rögtön, mégis érdemes rajtuk 

tűnődni. Mélyre kell ásni, hogy felszínre hozzuk a kincseket. 

 

  Sokszor az élet egészen apró kérdései közt vagyunk elveszve, néha pedig a nagy 

témák erdejében bóklászunk jobbra-balra pislogva és kiutat keresve. Milyen 

színű zoknit húzzunk reggel? Hány cukorral igyuk a kávét? Melyik részvényt 

vegyük meg, kire szavazzunk a választáson, vagy éppen melyik, tőlünk nagyon 

távol élő és gondolkodó ember könyvét olvassuk? A bőség zavarával küzdünk 

sokszor könyv ügyileg, hiszen a történelem során soha nem látott közelségbe 

kerültek hozzánk a világ nagy elméinek gondolatai. Már csak választanunk kell, 

hogy kinek az írásait olvassuk. Tényleg, kiét? 

 

  Palackból kiszabadult dzsinnként kezdtek lebegni a gravitáció nélküli porszemek 

az olvasólámpa fényénél, ahogy a rég elfeledett könyvek egymás után nyíltak ki. 

Egy kávéscsésze találkozása az asztallal volt az utolsó halk, koppanó hang a 

szobában, aztán hosszú, sűrű éjszaka vette kezdetét. A szomszédok igen, az 

olvasószemüveg viszont nem aludt. 
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Szabadkőműves az ország élén 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Szabadkőműves az ország élén. 

 

  "Sógoréknál" Ausztriában olyan világ van, hogy egy szabadkőműves áll az 

ország élén. Nyíltan, felvállaltan, elfogadottan. Alexander Van der Bellen-ről van 

szó, az osztrák szövetségi elnökről. Bár, azt hozzá kell tenni, hogy saját 

elmondása szerint már rég nem tagja a páholynak, csupán néhány évtizeddel 

korábban volt aktív. 

 

  Azon töprengek már egy ideje, hogy nézne ki egy ilyen szituáció 

Magyarországon most 2021-ben? Vagy mi lenne, ha nem is szabadkőműves, 

hanem éppen egy nő állna az ország élén? Vagy egy felvállaltan zsidó 

származású egyén. Egy roma? Esetleg egy mozgáskorlátozott? Félig román 

származású? Félig kínai, orosz, sváb, tót, szlovák, muszlim, jezsuita, taoista? 

Esetleg egy ateista, humorista, komponista? Mindegy, a lényeg, hogy mindig 

legyen nála egy kanál erőspista. A szexuális irányultság témájával pedig már nem 

is borzolnám a kedves olvasó idegrendszerét. 

 

  Viszont a reggeli kávé kortyolgatását ha kicsit jobban elnyújtom, időt adok 

magamnak és meg-meg kapargatom a történelem korábbi lapjait, akkor bizony 

mégiscsak találkozhatom szabadkőművessel Magyarország élén. Volt tehát ilyen 

időszak. Természetesen nem a külső "ruházaton" múlnak a dolgok, fontosabb 

lenne maga a rátermettség, a hozzáértés, a bölcsesség és a jószándék, azonban 

valamiért mégis hajlamosak vagyunk erősen befolyásolódni külső tényezőktől. 

Attól hogy valaki épp szabadkőműves, vagy zsidó, vagy nő, roma, homo, hetero, 

sárga, vörös, kék, zöld, lila, szivárvány, barna, fekete, vagy épp fehér. Arról nem 
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is beszélve, hogy megjelenhetnek akár a csíkosak, a kockásak és a pöttyösek is. 

Az ég irgalmazzon! 

 

  A napi hírek és történelemkönyvek után némi irodalom is a kezembe kerül, 

kíváncsian belelapozok. Olvasom a sorokat, lapozok és lapozok, gondolkodom, 

tűnődök, lapozok. Hmm... Gabriel García Márquez írja híres remekművében a 

hatalomról, és arról a bizonyos pátriárkáról: 

 

  "Ama végképp tönkrement vénember láttán bizony nehéz volt hinni, hogy 

mindössze ennyi maradt volna meg abból a férfiból, akinek olyan mérhetetlen volt 

a hatalma, hogy egyszer, amikor megkérdezte, hány óra van, azt felelték, ahányat 

parancsol, tábornok úr, és igazuk volt, mert nemcsak a napszakokat igazította az 

ügyeihez, de még a pirosbetűs ünnepeket is a saját tervei szerint helyeztette át, 

hogy búcsúról búcsúra bejárhassa az egész országot a mezítlábas, indián árnnyal, 

a kiöltözött szenátorokkal és a kosaraikban pihenő, pompás harci kakasokkal, ő 

maga kiáltotta ki a fogadásokat, fergeteges hahotája megrengette az egész 

arénát, mert valamennyien kötelességünknek éreztük, hogy vele nevessünk... " 

 

  Márquez mester, a kiváló tollú író lemerült a dél-amerikai lélek mélyére, és 

bizony olyat mutatott meg, amit más földrészeken is érdemes érdeklődéssel 

figyelni. A pátriárka alkonya című könyve után azonban fordítsuk tekintetünket 

Dél-Amerikától északnak. 

 

  Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau amikor 2015-ben letette hivatali 

esküjét, egy újságíró megkérdezte tőle, hogy a 30 fős kormányban hogyhogy 15 

női miniszter van, mire a válasz csak annyi volt: Mert 2015-öt írunk. 

 

  Kínzó dilemmák és kemény kérdések feszegetnek, amikor 2021-ben a reggeli 

kávét kortyolom, mellé pedig a magyar és a nagyvilág híreit, aztán irodalmát 

olvasom. Azon morfondírozom, vajon létezik-e közös és kollektív néplélek? És ha 

igen, akkor az a Kárpát-medencében vajon mit mutat? Különösen annak 

fényében, hogy 2021-et írunk. 

 

  Gabriel García Márquez könyvének megjelenése után, 1976-ban a New York 
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Times hasábjain William Kennedy egy hosszabb írást publikált1 az íróról, a 

könyvről, a témáról és a térségről. Azzal zárja sorait, hogy e mesteri regényíró 

keze alatt nem magyarázat született, hanem összegyűjtése, felhalmozása és 

bemutatása Dél-Amerika mindenütt jelenlévő, elpusztíthatatlan, legösszetettebb 

és legszörnyűbb démonjának. 

 

  Hmm. Azon tűnődöm, milyen a miénk? Milyen a mi saját, magunkkal hordozott, 

bennünk és körülöttünk élő elpusztíthatatlan, legösszetettebb és legszörnyűbb 

démon? Milyen lehet vajon a miénk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1
  https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/06/15/reviews/marque-autumn.html 
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Umberto Eco könyvtára 

 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Umberto Eco könyvtára. 

  Olvasnak még könyvet az emberek? Azt hiszem igen, és nem teljesen 

reménytelen a helyzet. Temették már sokszor és sokan, de szerencsére mégis 

csak életben vannak a kötetek. Ahogy a latin mondás tartja: Habent sua fata 

libelli. A könyveknek is megvan a maguk sorsa. Történetük alaposan 

összefonódott az emberiséggel, így én abban bízom, hogy jó ideig még nem is 

engedjük el egymás kezét. Egy jó könyv levétele a polcról egy csésze kávé mellé, 

olyan pillanat, amit sokan értékelnek. Így volt ezzel Umberto Eco is, hiszen 

legendás volt a házi könyvtára. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UoEuvgT1wBs  

 

  Olvasnak még könyvet az emberek? Umberto Eco könyvtára 30 ezer kötetet 

tartalmazott. Azt hiszem ott a polcok között az olvasás-írás-elmélkedés szent 

háromsága nem volt kérdés, hanem teljesen természetes volt, mint a 

lélegzetvétel. Umberto Eco sokat írt, olvasott, egyetemeken tanított, és egy 

kicsit talán olyan is volt, mint akit a középkor hagyott itt nekünk moderneknek. 

Élő történelem volt ő, két lábon járó kódex, egy hatalmas katedrális, amit 

nemcsak csodálhat az ember, hanem a hétköznapokon túli szférákhoz is 

bepillantást ad. Archetípusa volt ő valamifajta hatalmas európai szellemiségnek, 

az öreg tanítónak, akinek mosolyában ott bújkál még a kópéság is. 

  Olvasnak még könyvet az emberek? A szivarkák és cigaretták ahogy füstöltek 

Umberto Eco ujjai közt, olyan volt mint valami törzsi mágus, aki a ködösséget ha 

https://www.youtube.com/watch?v=UoEuvgT1wBs
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kell megteremti a szemünk előtt, viszont ha szükséges, akkor mégiscsak 

megtisztítja a teret és bölcsen oszlatja el a füstöt. Mindeközben vidáman 

nevetgél, mély dolgokról mesél, és úgy tesz, mintha tényleg csak úgy egyszerűen 

cigarettázgatna bele könnyedén a délutánba. Nevetgélve, sztorizgatva, füstöt 

eregteve, miközben a Foucault ingát lelkesen hintáztatja. 

  Olvasnak még könyvet az emberek? Ő jut eszembe tehát sokszor, az öreg 

Umberto Eco, mint a könyv és a tudás hordozójának bölcs archetípusa, mikor 

csöndes esti szobámban leülök a könyvespolccal szemközti fotelbe. Csak ülök és 

nézem szótlanul a könyveket. Az írókkal beszélgetek. Együtt gondolkodunk, 

kételkedünk, sírunk vagy éppen nevetünk. 

  Olvasnak még könyvet az emberek? Nem tudom, csak remélem. 
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Florian Herscht madara 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Florian Herscht madara. 

 

  Egy magasan repülő szirti sas volt Florian Herscht madara, egy valódi ragadozó. 

Olyan aki független és önálló, de gazdájáért ölni is képes. A felszínes olvasó 

könnyen gondolhatja úgy, hogy Krasznahorkai László ismertette meg őket 

egymással, ám szerintem ez nem így van. Azt gyanítom hogy a Duna mellett, a 

kisoroszi víkendházak egyik udvarán nevelgették ezt a hatalmas szirti sast ilyen 

nemesre, keményre és hűségesre. 

 

  Jobban belegondolva az atlétatrikós mester életébe, azt kell mondjam, hogy 

még Kisoroszitól is visszább kell repülnünk az időben és a térben. Szállni 

magasan a szétterített szárnyakkal, megérkezve az ötvenes évek egyik 

solymásztelepére az alföldre. Ott nevelték szerintem Florian Herscht madarát. 

 

  Lilik a telepvezető szigorú és fegyelmezett szakember volt, mindent tudott a 

madarakról, amit csak tudni érdemes. 

 

  Lilik ki nem állhatta várost. Úgy gondolta, hogy puha csigává válik ott az ember. 

Olyanoknak való a város, akik szeretnek betartani mindenféle szabályt. Lilik nem 

ilyen volt. Ott a pusztában ő diktálta a rendet és ő alkotta meg a szabályt. Ahogy 

egy idő után Florian is kézbe vette a dolgokat. 

 

  Lilik a zsebkendőjével tisztította meg a csavargók által sárral összekent táblát. 

Florian a főnökével együtt, a Bosszal távolította el a graffitit. Igen, a Bossz. De 

Liliknek is volt főnöke. Távol a városban, Beranek az ügyosztály vezetője. 
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Beranek nagy ember volt. De ami a telepen zajlik, ahhoz Lilik ért csak igazán. Ott 

ő a főnök. 

 

  Lilik, ez a szigorú szótlan solymász, a telep uralkodója és legfőbb tekintélye a 

lelke mélyén valójában művész. Fest. Bossz, a kemény náci Bachot hallgat. 

 

  Lilik uralkodik, hatalmat gyakorol. Florian belső parancsot teljesít, uradalma 

nincs, csupán rövid időre egy madara, egy magasan repülő szirti sas. 

 

  Lilik és a sólymok közt különös kapcsolat van, szinte szuggerálják egymást. 

Mintha Florian és a sas között is ez történne, valamifajta néma egymásba 

fonódás. Láthatatlan szálak erős szövete. 

 

  Lilik az ügyosztályról, Beranektől kap néha levelet. Florian a Bundeskanzleramt-

tól vár iránymutatást. Láthatatlan szálak fura szövete. 

 

  Aztán... idővel... 

 

  Magasan repülő sasok és sólymok kémlelik a tájat, tiszta égbolton messzire 

szállnak, most talán épp Gyula fölött köröznek, majd Szekszárd, Kisoroszi, 

Pilisszentlászló, egyre távolabb és távolabb repülnek, egyre feljebb, hatalmas 

szárnycsapásokkal szelik az eget, Berlin, New York, Kína, Japán, újabb és újabb 

körök, szárnysuhogás, körözés, majd felemelkedés a puha felhők világába, olyan 

magasságba, ahol már csak aprónak látszik a táj, fent pedig szellemi, éteri 

magasság, ahol a szárnyak végtelen mondatként hullámzanak ritmikusan és 

megállás nélkül újra és újra, suhanás, reptetés, de zsigerükben érzik már, hogy a 

láthatatlan erők elszakíthatatlan szövete előbb-utóbb bizony megfeszül és 

visszarántja őket a kiinduló pontra, vissza kell ülni a kézre, ami elindította őket, 

visszaülni A Legfőbb Reptető karjára, azután pedig már nincs más, nincs 

választás, szem lezár, béke és megnyugvás jön, mert a láthatatlan erők 

szövetének végein egymást szuggerálják. 

 

  Mészöly Miklós türelemre int versében: 
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  Fiatal barátaimnak 

 

Darabnyi föld elég a lélekzethez: 

ahol ritkul a fű, 

az Éden ott játssza meg magát. 

Csak türelem, ésszel. 

 

A homoksír is termőre fordul, 

ha az elaggott avart 

mosollyal beletapossuk. 

Csak türelem, ésszel. 

 

Tízezer év a halálig, 

ha már a tegnap is holnap. 

Csak türelem, ésszel. 

 

  Mészöly Miklós tehát türelemre int versében, Florian pedig sokadik levelében 

Bach zenéjét ajánlotta Merkel asszony figyelmébe, a ránk váró katasztrófa 

megelőzésének céljából. Továbbá nagyon várja, hogy Merkel asszony elmenjen 

Kana-ba, ki is megy majd elé a vasútállomásra, vagy bárhová, ahová szükséges, 

mert jönnie kell, hogy erőt öntsön az emberekbe. Az aláírás valószínű ekkor is a 

szokásos volt: Herscht 07769 
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Egy link, pesti slemil 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Egy link, pesti slemil. 

 

  "Nem mondhatnám, hogy Kardos kimondottan európai jelenség, inkább asszír, 

babilóniai. Kreol, rejtelmes, amíg meg nem szólal. Attól kezdve magyar." - Írta 

Kardos G. Györgyről 1977-ben egy interjú elején Bertha Bulcsú. Aztán 

beszélgettek az életről, a hétköznapokról, sok mindenről. 

 

  "Beszélgetésünk végére már nyoma sincs Kardos szép babilóniai arcának. Csak 

egy fáradt magyar, mint a többi, aki lakásra, kocsira, életre gürizik. Kardos is egy 

güriző ember. Csak közben álmodik, gondolkodik, ír." - zárta sorait Bertha Bulcsú. 

 

  Ebbe az álmodásba, gondolkodásba és írásba volt szerencsém a napokban 

betekinteni, ugyanis egy könyvtárpolc eldugott sarkán kezembe került Kardos G. 

György, Ez is én vagyok című válogatás kötete. A szerző 1983 és 1996 között 

megjelent publikációi vannak összegyűjtve, amelyek az Élet és Irodalomban, a 

Kurír, Magyar Hírlap, Mozgó Világ, és az Új Írás című lapokban jelentek meg. 

Csodálatos írások. Könnyesre röhögtem magam rajtuk, aztán a végére pedig 

könnyekig meghatódtam. 

 

  Spiró György 2000-ben a Szombat hasábjain írt2 arról, hogy mennyire hiányzik 

neki Kardos. És hogy a mostani egyetemisták már nem is értik finom utalásait és 

összefüggéseit. Kardos túl finom, túl emberi, és túlságosan bölcs a kor 

durvaságaihoz képest. Egyetlen módot talált Spiró ennek feloldásához, ha be 

                                                           
2
  https://www.szombat.org/archivum/spiro-gyorgy-kardos-g-gyorgy-emlekezete-1352774037 
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tudná cipelni Kardost az egyetemi órákra, ahol valószínű elámulnának a fiúk, és 

belezúgnának a lányok. Ám erre ekkor már nem volt lehetőség. Spiró kissé 

szomorkásan és barátian így zárja sorait: "De nem jön, és nem mesél. Világéle-

tében lusta volt. Egy link, pesti slemil." 

 

  Igen, valószínű én is elámulnék tőle az egyetemen, vagy ha leülhetnék mellé 

egy pesti presszó asztalához, hogy beszélgessünk egy kávé mellett. Ennek 

hiányában marad a könyv. Ott tűnődhetek a mondatai fölött, nevethetek 

poénjain, kutathatom történelmi utalásait, vagy töprengehetek bölcsességén. 

 

  Minden korban és generációban kellenek az ilyen írók, az ilyen publicisták, akik 

megnevettetnek, elgondolkodtatnak, és egy picit megemelnek. Általuk a 

hétköznapok zajától valamelyest elemelkedhetünk, magasabb szellemi szférába 

kerülünk, miközben szárnyainkat a kissé fanyar, kelet-európai humor lebegteti. 

Vajon ki lehet a mi korszakunk Kardos G. Györgye? Azt nem tudom, de az 

enyém: Váncsa. 
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Férfibánat 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Férfibánat. 

  A szerelmes szív ha megszakad, tán még az ég is sírva fakad. Férfibánatot visz a 

szél a toszkán dombok fölött. Questa mia canzone / Inno dell’amore - kezdi 

énekét a már korosodó olasz úr. Hófehér ing, napszemüveg, deresedő haj, és az 

ismerős tenor hang. Messzire viszi a szél a bánatát. Fájdalmában osztozik fiatal 

barátja, aki kihozta a dombok közé csellóját is, hogy együtt adják elő a 

melodrámát. A téma örök: a szerelem. 

  Énekelhetné ezt egy férfi Texasban, egy másik Moszkvában, vagy akár 

hasonlóan bánatos férfiak az afrikai pusztában. Élet, halál, szerelem, és van még 

pár téma, amelyek örökké velünk vannak. Mindegy hogy ősközösségben éltünk, 

vagy a piramisok lábainál, eszkimó kunyhókban, középkori várromoknál, vagy a 

modern felhőkarcolók árnyékában. Teljesen mindegy. Szívünk ugyanúgy örül, 

vagy épp megszakad. Elkísérnek minket az érzelmeink mindenhová. A mennybe 

emelnek, vagy a pokolba taszítanak. Most épp az olasz dombok közt siratja az 

elmúlást a világ egyik legkiválóbb tenorja, Andrea Bocelli: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lrxaZMzz_4 

 

  Helyszín: A Csend Színháza (Teatro del Silenzio), Andrea Bocelli szülőfaluja 

mellett, kint a dombok közt megépített nyitott amfiteátrum, ami évente egyszer 

helyszíne egy nagyszabású művészeti előadásnak, de az év további részében 

színpad nélkül és üresen áll. Ezrek jönnek össze évente egyszer itt, hogy átadják 

https://www.youtube.com/watch?v=4lrxaZMzz_4
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szívüket és szellemüket a művészetnek. Egyébként hallgat a színház, és hallgat a 

táj. 

 

  Húsz éves a dal, és ahogy Andrea Bocelli is egyre korosodik ott az olasz tájban, 

az valami különös varázst ad hozzá. Ráadásul a dal túlmutat a szerelmen. A 

melodráma tárgya nem csak egy hölgy, hanem maga a szülőföld szeretete és az 

elmúlás. A gyerekkor, a tiszta reggelek, a táj, a dombok, a mezők, a bor, a 

malom... és aztán eljön az idő, hogy egyszer ettől végülis mindannyian 

elköszönünk. Igen, ahogy a csend színházában is évről-évre lebontják a 

színpadot, jön a búcsú, a naplemente és az elmúlás. Marad a szél, ami borzolja a 

fűszálakat, az eső, a nap, a felhők, a dombok és a táj, igen, azok maradnak, úgy, 

ahogy évezredek óta állnak ott, csendben és némán. Ma limpido è il mattino / 

tra i campi un gran mulino / lì è nato il mio destino - De a tiszta reggeleken, ott 

áll egy malom a dombok közt, ott, ahol a sorsom született. 
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Rossz szokások, és lényünk rejtélyes oldala 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Rossz szokások, és lényünk rejtélyes oldala. 

 

  Egyedül ültem a kocsiban, kezem a kormányon, szemem az éjszakai autópályán, 

a rádió pedig a legújabb slágereket játszotta. Suhantam a hosszú úton, forgalom 

alig, és belefeledkeztem az esti utazás hangulatába. Alattam az aszfalt, felettem 

a csillagok. Aztán ujjaim ütemesen dobolni kezdtek a kormánykeréken. Ismerős 

dallamok szóltak, el is kezdtem dúdolni a rádió ritmusos zenéjét. Honnan 

ismerem én ezt a dalt? Ki ez az előadó? 

  A különös férfihang egyre lendületesebben énekelt, ujjaim doboltak, az autó 

magányában pedig dúdoltam. Úgy éreztem, hogy ezer éve ismerem már ezt a 

zenét. De vajon honnan? A következő napokban sokszor visszaköszönt a dal más 

rádiócsatornákról is, aztán többet megtudtam az előadóról. Rá kellett jönnöm, 

hogy 2021 talán legnagyobb slágeréről van szó: Ed Sherran, Bad Habits. 

 

  A pop-rock világában kevésbé vagyok járatos, így pontosabban utána kellett 

néznem ennek az egésznek, hiszen nem ment ki a fejemből a dal és az éjszakai 

utazás. Lenyűgöző adatokba botlottam: Ed Sheeran, 35 millió követő az 

Instagramon, 20 millió a Facebookon, 17 millió a Twitteren, és a hivatalos 

Youtube oldalán a dalt 4 hónappal a feltöltése után 200 milliószor látták és 

hallgatták. A rádiók lejátszásának adatait pedig már ki sem kerestem. Még 

mielőtt alaposan a mélyére mennénk ennek a zenének, hallgassuk meg a klippel 

együtt: 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=orJSJGHjBLI
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  "Every time the sun goes down, I let you take control." - Valahányszor lemegy a 

nap, engedem, hogy átvedd az irányítást, szól a dal egyik sora. Kész szerencse, 

hogy az autópályán az éjszaka ellenére sikerült mégis megtartanom a kocsi 

fölötti irányítást, annak ellenére, hogy a nap már rég lement és rejtélyes 

sötétség ült a tájra. Van azonban, amikor kicsúszik kezünkből a kontroll, és akkor 

ijesztő lények kelnek életre. A világ kifordul önmagából és csak kapkodjuk a 

fejünket. Valami ilyesmiről szól számomra ez a klip. 

  Amikor a Tudat este elalszik, rejtélyes dolgok történnek. Az álmokról említést 

tesz a Biblia is, és a modern pszichológia is már egy jó ideje elkezdte felderíteni 

ezt a különös területet. Amikor a Tudat átadja a kontrollt a Tudattalannak, egy 

másik világba csöppenünk. Vámpírfogakkal találkozhatunk, repülünk, állatias 

embereket látunk, vagy emberies állatokat, és felborulni látszanak a fizika 

szabályai. Aztán azon kapjuk magunkat, hogy zilálva és izzadtan ébredünk az 

ágyban, miközben szívünk úgy zakatol, hogy majd kiugrik a helyéről. 

  "And I know I lose control of the things that I say." -  És tudom, hogy elveszítem 

az uralmat a szavaim fölött, szól a dal egy másik sora. Igen, az álmainkban is 

olyan világban találhatjuk magunkat, amire még szavunk sincs. Nehezen tudjuk 

elmondani ami történt az álmokban, azt pedig még nehezebben tudjuk kifejezni, 

hogy lehet ez ránk olyan hatással, hogy izzadunk, sírunk, kiabálunk, remegünk, 

futunk, félünk, vagy egyéb fizikai tüneteket produkál a testünk. Természetesen 

vannak pozitív töltetű álmok is, de Ed Sheeran nem ezekről beszél most, hanem 

lényünk ismeretlen, rejtélyes és sötét oldalát mutatja be. "My bad habits lead to 

wide eyes staring at space." -  A rossz szokásaim semmibe bámuló tágra nyílt 

szemekhez vezetnek, ahogy azt megénekli. 

  Az éjszaka sötétsége és a nappal világossága váltogatja egymást életünkben. 

Lényünk tiszta és világos oldala párhuzamosan fut a rejtélyes és sötét 

dimenzióval. Magunkban cipelünk mélyen megbújó ismeretlen lényeket, 

amelyek alkalmanként előbukkannak és nem várt meglepetést okoznak. 

Nemcsak az álmainkban, hanem például stressz hatására is előjönnek, viták 

során, vagy depressziós korszakokban, szóval amikor a Tudat erős kihívásokkal 

néz szembe. Az az oldalunk bukkan elő ilyenkor, amitől talán mi magunk is 

megrettenünk. A vámpírfog életre kel és vérre szomjazik. Még a legártatlanabb 
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virágszál típusú emberek is képesek ekkor a smiley-s lufikat kidurrantani, még a 

legbájosabb mosoly is képes a méregfogát kivillantani, még a legnyugodtabb 

utca is képes ekkor az őrület színhelyévé változni. De aztán eljön a reggel és a 

napfelkelte, és új reménnyel tölti be a várost. Világosság lesz, kellemes zene, 

derű és boldogság. 

  A hosszú út után lehajtottam az autópályáról, áthaladtam néhány alvó esti 

településen, majd beparkoltam az autóval a garázsba. Leállítottam a motort, és 

ültem ott még egy ideig magamban, csendben. 
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  Egy kis Japán Bécsben 

 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Egy kis Japán Bécsben. 

 

  Szamurájok és gésák üdvözletét, teáscsészék és mintás legyezők köszöntését 

vártam Bécs Döbling kerületében, a Setagaya nevű japán park bejáratánál. De 

nem jött senki. Csönd volt és üresség. A kapu nyitva, be lehet lépni. Itt a 

monarchia szívében, a császárváros mai modern kerületében egy másik világ 

várt rám. Beléptem hát. Szerény, csendes, rendezett kis park. Tényleg apró, 

amolyan bonsai méretekben készült, de tökéletes. Ahogy egy japán parktól 

elvárható. 

 

  Ausztria és Bécs híres a nyugalmáról, ami nem a letargia tompasága, hanem 

egyfajta méltóságteljes és emelkedett, jómódú harmónia. Ebben a Mozart 

golyókkal kiérlelt édes nyugalomban tessék elképzelni ezt az apró kertnyi japán 

tökéletességet, a Felkelő Nap világának ezt a magával ragadó művészetét. Mert 

nem kérdés ám, a japánok komolyan veszik a kertkultúrát, művészet bizony ez is 

ott, mint minden más. Tea, kardvívás, origami, bonsai, ikebana, és lehetne még 

sorolni a sok-sok témát, meg azt, hogy az élet egészen apró dolgait is hogyan 

képesek felemelni a művészet szintjére. De fel ám! 

 

  Vízcsobogás köszönti fülemet a parkban, utak és hidak, gyönyörű a látvány. 

Mintha valami különös fának is érezném az illatát. Talán fenyő? Nem tudom 

pontosan megmondani. Lejtős kis utak, tó, híd, apró teaház, és a nap fényének 

játéka a fák levelei közt, szóval zajlik a varázslat, amit a japánok úgy hívnak: 

shinrin-yoku. 
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  Hogy mennyire komolyan veszik a tökéletesség iránti elszánt keresést, a 

maximális élményt, az alázat és a tisztelet gesztusát, azt jól mutatja, hogy külön 

szavuk is van az erdőfürdőzés tudományára, és ez maga a shinrin-yoku. Az az 

állapot és tevékenység, amikor az örökké kóválygó és zakatoló, figyelni és 

koncentrálni nem tudó elmét lecsillapítja az ember, majd befogadja a természet 

nyugtató és gyógyító hatását. Amikor lecsendesedünk és igyekszünk meghallani 

a fák susogását, megérezni a természet illatát, a moha puha tapintását, szóval 

amikor átadjuk érzékszerveinket az erdő jótékony hatásának. Könyvek szólnak 

erről és tudományos kutatások. Mozgalom indult már a világon sokfelé, 

programok, vezetett túrák, szóval vannak akik komolyan veszik. De nemcsak 

biológiai regeneráció ez, vagy valami ilyesmi. Több annál. 

 

  Költői áhitat ez a természet irányába. A létezésnek egy kifinomultabb formája, 

szinte művészet, már-már spiritualitás. Ennek adott helyett tehát Mária-Terézia 

és Mozart földjén Bécs városa. Egy kis Japánnak, még ha csak bonsai 

méretekben is. Döbling kerületben egy kellemes saroktelken, a bérházak és a 

modern épületek társaságában. Ott fogadja a Setagaya park a különleges 

élményre várókat. Kis kert, nagy nyugalom. 

 

  A kapun kilépve még visszanéztem, és a teaház mögött mintha egy gésa 

kimonóját láttam volna meglibbeni a délutáni napsütésben, ahogy besurrant az 

ajtón át. Bent talán ott várja már egy szamuráj, akinek kardja fegyelmezetten, de 

ugrásra készen vár a tokjában. Csillogó és éles pengéje riasztólag hat mindig az 

ellenségre, de most nem harc lesz. Más történik majd a teaházban, de talán 

költői áhítattal, és magas művészeti szinten folyik majd az is, mint minden más.  

  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

A 100 leggazdagabb magyar 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: A 100 leggazdagabb magyar. 

 

  Vajon mit mond ez a lista arról a 100 leggazdagabb emberről, és mit mond 

arról a közel 10 millióról, akik közül kiemelkedtek? Mit mond a társadalmunkról, 

és mit mond a korszakról? Sok mindent, bizony. Sok mindent pedig nem. A 

történelem azonban már régóta megtanult a sorok közt olvasni. 

 

  Mindenesetre találunk a listán olyan felemelkedést is, amire büszkék lehetünk, 

ami inspirálólag hat, és amiből tanulhatunk. Viszont bőven akad a listán a 

kevésbé dicső történetekből is. 

 

  A Belső Kör 
 

  A kaliforniai C.S. Lewis Társaság hivatalos weboldalán elérhető egy beszéd, amit 

a híres író a londoni egyetemen tartott 1944-ben. A címe: The Inner Ring.3 A 

befolyásról és a bennfentességről szól. Arról, hogy vannak akik körön belül 

vannak, mások pedig kívül. Az összekacsintásról szól a beszéd. A kimondott és 

szabályozott hierarchián túli, a sokkal fontosabb, a kimondatlan és rejtélyesebb, 

de mégis létező, a láthatatlan hierarchiáról. Az emberekben meghúzódó 

vágyakozásról szól C.S. Lewis beszéde, arról az epekedésről, hogy a körön belül 

lehessenek. Majd rákanyarodik a kör árára és illuziójára, hogy aztán egyéb 

körökkel is megismertesse a hallgatóságot. Tanulságos beszéd, különösen a 100 

leggazdagabb magyar fényében. 

                                                           
3
  https://www.lewissociety.org/innerring/ 
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  Körbe-körbe 

 

  Halkan koppan a kanál a kávéscsészém belső falán, ahogy kavargatom 

reggelente körbe-körbe, hogy elolvadjon benne a cukor. Hófehér csészében 

várja az erős fekete, hogy egy kis tejet is öntsek hozzá. Így szoktam inni. Állítólag 

fizikai törvényszerűség, hogy amikor a kávéhoz tejet öntenek és 

összekeverednek, utána a két folyadékot már soha nem lehet különválasztani. 

Nem tudom hogy igaz-e, mert nem foglalkozom se fizikával, se kémiával. Csak 

kedvelem a kávét, a 100 leggazdagabb listát olvasgatni, a művészek gondolatain, 

a jelenen és a jövőn töprengeni. 

 

  Kávézás közben felhangosítom a reggeli rádiót. Az ismerősen rekedtes, 

megfáradt, öregemberes hangot hallom a parlamentből, ahogy kijelenti az 

ülésteremben: "Nem foglalkozom üzleti ügyekkel." 

 

  Tekerem tovább a rádiót, sistergéssss, hírek, tovább haladok, jön egy kis 

mulatós nóta, megint ssss, aztán klasszikus muzsikák, ssss, pop-rock, ssss, 

tovább, retro... kicsit itt megállok, és csak hagyom, hogy a kávé kortyolgatása 

közben magukkal ragadjanak az ismerős régi dallamok. 

 

  "A kör közepén állok / körbevesznek jóbarátok / körbevesznek jóbarátok és 

rosszak." 

 

  Csészével a kézben halkan dúdolom tovább a dalt a rádióval. 

 

  "Nem adom fel, tudjátok / láthatatlan lapos..." 

 

  És mosoly ül az arcomra. 

 

  Majd C.S. Lewisra gondolok. 

 

  Meg a csészében lévő utolsó korty kávémra. Vajon tényleg nem lehet már 

különválasztani a tejtől?  
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Török Gábor banánja 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Török Gábor banánja. 

 

  A rendszerváltás utáni magyar politikai élet már-már veteránnak számító 

elemzője, a legendásan "egyrészt-másrészt" Török Gábor néhány éve írt egy 

remek könyvet. Címe: A lakott sziget. 

 

  Könnyed stílusban tárja az olvasó elé a politika mibenlétét, fontosságát, és az 

életünkben betöltött megkerülhetetlen szerepét. Belefáradtak már sokan a 

témába tudom, legyintenek unottan, vagy hőbörögnek indulatosan a politika 

hallatán, de higgyék el, Török Gábor egyrészt színesen tálalja a témát, másrészt 

tényleg elgondolkodtatóak a sorai. Már az elején is, amikor rögtön a 

kétkedőknek üzen: 

 

  "Aki azt gondolja, hogy a politika valami távoli, megfoghatatlan, a saját életére 

semmilyen hatással nem bíró jelenség, az képzelje el azt a helyzetet, amikor 

hirtelen tizedmagával egy lakatlan szigeten találja magát. Ahol már az első este 

dönteni kell arról, hogy a korlátozott erőforrásokat - mondjuk, a szigeten található 

öt banánt - ki, mikor és hogyan egye meg." 

 

  Itt állunk tehát páran a lakatlan szigeten, és arra kéne megoldást találni, mit is 

csináljunk a banánnal. 

 

  Bástya elvtárs már próbálkozott magyaros innovációval, kicsit sárga lett, kicsit 

savanyú, de büszkék lehettünk rá, feszítve, egyenruhában, nagyon is, aztán 

valamiért mégiscsak összeomlott a rendszer. Most pedig már harminc éve 
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tanakodunk azokról a bizonyos banánokról. Kínzó dilemmák és súlyos 

félreértések történtek ez idő alatt. Mit tegyünk hát, hogy a következő 

évtizedeket jobban és bölcsebben használjuk fel? Olvassunk többet? Lássunk 

világot? Legyünk megfontoltabbak? Gondolkodjunk netán? Tanuljunk? 

Keressünk jó példákat? Mit tegyünk? 

 

  Ahogy kortyolom a reggeli kávét, azon tűnődöm sokszor, van-e remény. Vagy 

csupán édes illúziókat kergetünk? Aztán rájövök, hogy csak cukor kérdése az 

egész. Még egy extra kanál cukor a kávéba, és édesebb lesz rögtön minden. 

Legfeljebb a háziorvosnak nem szólok róla. Amiről nem tud, az nincs is! 

 

  Török Gábor viszont sok mindenről tud, érdemes rá odafigyelni. 

 

  Kiváló példákat említ könyvében a történelemből és a kultúrából: István, 

Koppány, Vazul, európai királyok, gondolkodók, filozófusok, irodalmi művek és 

filmsorozatok. 

 

  Végezetül egy fontos mondatot kiemelnék, aminek a jelenre vonatkozó 

aktualitását illetően minden olvasó eldöntheti, hogy számára ez ijesztő, vagy 

pedig örömteli. 

 

  Török Gábor, A lakott sziget, 16. oldal: 

 

  "A tanulság, amit levonhatunk a politika történetéből, és aminek megértésére 

talán a legnagyobb szükségünk is van, az az, hogy semmi sem tart örökké."  
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Tamás Gáspár Miklós hiábavaló virrasztása 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Tamás Gáspár Miklós hiábavaló virrasztása. 

 

  TGM megvakarja szakállát, gyufásdobozzal játszik, majd a hajnali ablakon 

kitekintve a korszak reménytelenségén tűnődik egy friss írásában.4 Megértem. 

Ha a rádiója is be lenne kapcsolva, talán pont egy sportkommentátor lelkes 

hangja köszönne be a tűnődő hajnalba, ahogy a versenyzőket buzdítja: innen 

szép nyerni, gyerünk-gyerünk, ne adjátok fel! 

 

  Nyeeerni? - Kérdez vissza az öreg filozófus a körmei közt sercegő szakálla 

mélyéről, majd a rádió felé fordulva maga elé morogja csendben: örülhetnek, ha 

egyáltalán a pályán maradnak. És már zárná is el a rádiót, ám inkább átteker a 

klasszikus zenékhez. Az jó. Az vigasztaló. 

 

  Képzeletemben azonban Tamás Gáspár Miklós mielőtt a klasszikus melódiákhoz 

ér, hogy valamelyest megnyugtassa lelkét az emberiség brutalitása láttán, egy 

számára teljesen idegen világba kerül. A rádió egyik állomása ugyanis épp 

Metallicát játszik. Fáradt már az idős TGM a rádióval való küzdelemhez, és 

valahogy most e zenének a dallama sem tűnik olyan ijesztőnek, ezért pár 

pillanatig még marad, nem tekeri tovább a rádiót, hanem odafordulva hallgatja. 

 

  Metallica - The Unforgiven 

                                                           
4
  https://litera.hu/irodalom/publicisztika/tamas-gaspar-miklos-virrasztas-hiaba.html 



30 
 

 

  A keserűségről és a fájdalomról énekel James Hetfield, a zenekar frontembere. 

Hangja hiteles, mert a saját személyes drámáját énekli meg. Találkozását az 

ostobasággal és a kegyetlenséggel. Ártatlan kis gyermekként érkezünk a földre, 

aztán ahogy telnek az évek, egyre inkább az ember mélyén meghúzódó 

gonoszsággal és könyörtelenséggel kell farkasszemet néznünk. Ez a sors jutott 

James Hetfieldnek is, ennek fájdalmát énekli meg. 

 

  Tamás Gáspár Miklós is ezen tűnődik kiváló írásában, ott azon a hajnali 

virrasztáson. Az emberi kegyetlenségen, amit ráadásul szeretünk nemes 

eszmékkel leplezni, úgymint vallás, hazaszeretet, és egyéb szent ügyek. 

Hazugság hazugság hátán, és ebből minél többet lát az ember, annál 

keserűbbnek és tehetetlenebbnek érzi magát. 

 

  James Hetfield eljutott oda, hogy nem tud megbocsátani. Nincs ereje hozzá. 

Személyes drámáit cipeli. Ahhoz van csak ereje, hogy saját magát kiemelje ebből, 

és önmaga útját járja. Harcokról énekel és küzdelmekről, amibe belefáradnak és 

belekeserednek az emberek. 

 

"Throughout his life the same 

He's battled constantly  

This fight he cannot win 

A tired man they see no longer cares. 

The old man then prepares 

To die regretfully 

That old man here is me" 

 

Egész életében ugyanaz volt 

Folyton harcolt 
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De ezt a csatát nem nyerheti 

Egy fáradt férfi, akin látják, hogy többé már nem érdekli 

Az öregember felkészül 

Hogy sajnálkozva meghaljon 

Ez az öregember itt én vagyok. 

 

  - énekli a Metallica frontembere, a 28 éves James Hetfield 1991-ben, mélyen 

belenézve a kamerába. 

 

  Mielőtt visszatérnénk Tamás Gáspár Miklós hajnali virrasztásához, nézzük meg 

ennek a dalnak a 30 évvel ezelőtti videoklipjét: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE 

 

  Ahogy telnek az évtizedek, úgy a dal semmit sem veszít a varázsából, sőt. Ma 

már a hatvanadik évéhez közelítő James Hetfield továbbra is személyes 

vallomásként énekli ezt 40-50 ezres teltházas stadionokban együtt a 

közönséggel, és bizony látják, hallják, igen, tudják már, hogy valóban ő az az 

öregember. 

 

  2019-ben az esti sötét El Paso-i stadionban5, ahogy a dalt énekli a korosodó 

James Hetfield ősz hajjal és nagy bajusszal, kezdem azt érezni, ez már nemcsak 

az övé, de az emberiség közös fájdalma. "Do you feel it El Paso?" - Üvölti bele agg 

oroszlánként az éjszakai dzsungelbe, és a válasz egyszerre szakad fel tízezrek 

torkából. 

 

  Van remény? 

 

  Azok, akik nem barikádozzák el magukat a mentális hárítópalánkjaik mögé, 
                                                           
5
  https://www.youtube.com/watch?v=F8eSQzH5UmU 

https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE
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minden korszakban szembesülhettek az emberi kegyetlenség különböző 

formáival. Személyes drámák, kollektív tragédiák, közöny, kegyetlenség, és 

rengeteg probléma, aminek megoldása reménytelennek tűnik. De tényleg az? 

Nem tudom. 

 

  Mindenesetre azt látom, hogy sokaknak beletört már a bicskája, és a végén 

nem marad más, mint csupán a személyes túlélés, az hogy még épp ésszel 

kikeveredjen az ember abból, amit lát. Mire jut vajon Tamás Gáspár Miklós? 

Sajnos ő sem túl sokra. Vagy talán mégis, és a hosszú évtizedek töprengése után 

végülis eljutott a megoldáshoz? Talán. Javaslata már-már a zen letisztultságát, 

egyszerűségét és nemességét hordozza: 

 

  "Szellőztessünk. Menjünk kirándulni." 

 

  Szinte látom, ahogy Lin-csi apát szeme fölragyog ott a Huo-to folyó partján, és 

kedvesen megkéri TGM-et, hogy folytassa csak még ezt a nagyszerű gondolatot, 

hiszen öröm ilyen megvilágosodott elmét hallgatni ezen a sötét, télies hajnalon. 

Tamás Gáspár Miklós pedig nem siet, ráérősen kifejti: 

 

  "Nincs értelme hajnali órán távoli tragédiák miatt keseregni, úgyse tehetünk 

semmit. Inkább egyél valamit, kisfiam, mondták nagyanyáink a maguk háborús 

bölcsességével. Ötvenkét évvel ezelőtt mondta az unokanővérem, ne hű legyél a 

feleségedhez, hanem kedves. 

 

  A jazidiek és a rohingyák: nem a mi gondunk. 

 

  Mi csak legyünk kedvesek a családtagokhoz és munkatársakhoz és barátokhoz. 

Ami közeli, az létezik, ami távoli, az nem. Negyven év szakadatlan erdélyezés 

után a legelemibb tények se ismertek, mert senki nem figyel oda. Messze van. De 

már Soroksár is messze van. A szomszéd utca is messze van. A gyerek a szomszéd 

szobában is messze van. 
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  Az aggódik távoli dolgok és emberek miatt, aki nem törődik a felebarátjával, 

avec son prochain. („A közelijével”, mondja a francia. „A szomszédjával”, mondja 

a német.) Úgyse lehet semmit se tenni. Szellőztessünk. Menjünk kirándulni." 

 

  Alaposan kifejti aztán, hogy valóban, a törődés, a boldogság, és a kedvesség 

valahol egészen kicsiben kezdődik. Talán pont egy kopogtatásra vagyunk tőle, a 

szomszéd néni ajtaján. Kis hiányérzet azért mégiscsak maradhat az olvasóban, 

mert TGM írásából, és a saját tapasztalatainkból is érezni, hogy ezt a zen békét 

sokszor még így kicsiben sem könnyű megvalósítani, de mi lesz akkor vajon a 

nagy és kollektív megoldásokkal? Van arra szándék? Van arra jó példa? Magára 

hagyja aztán az olvasót ezekkel a töprengésekkel, hiszen mást nem is tehet. 

 

  Tao 

 

  A kínai Lao-cet amikor a világból kivonulása előtt még megállította egy férfi, 

hogy, mester, legalább néhány sort és pár gondolatot ha hagynál ránk, az nagy 

segítség lenne, akkor az öreg Lao-ce pár versikét lekanyarított az együttérzése 

jeleként. Weöres Sándor fordításában a 63. vers így szól: 

 

"Tégy tett nélkül, 

intézz intézkedés nélkül, 

ízesíts íz nélkül. 

 

A nagy: csupa kicsiny; a sok: csupa kevés. 

Gyűlöletre feleljen megbecsülés. 

A nehéz legyőzése könnyűvel indul. 

A nagy megtevése kicsinnyel indul. 

A nehézség az ég alatt 

a könnyűn alapszik, 



34 
 

s a nagyság az ég alatt 

a kicsinyből gyarapszik. 

 

Ezért a bölcs 

nem cselekszik nagyot, 

így teljesít nagyot. 

Nem érdemelsz bizalmat, ha túl-sokat ígérsz. 

Ahol sok a könnyű, 

ott sok a nehéz. 

 

Ezért a bölcs 

nem kerüli a dolgok nehezét, 

az erőlködés mégse veti szét." 

 

  A virrasztás vége 

 

  Lehet hogy az asszonyi bölcsesség túlmutat Hetfield bánatán, a világok 

problémáján, és túlmutat még az öreg filozófusok pallérozott eszén is, hiszen ott 

a pesti lakás hajnali ablakán TGM még egyszer kitekintett a városra, 

(képzeletemben a rádiót lekapcsolta) és megfontolta a szoba végéből érkező 

jótanácsot: 

 

  "Teljesen hiába kínzod magad, drágám, ezekkel az izékkel hajnalban. Aludj 

inkább." 
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A Churchill-festmény rejtélye 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: A Churchill-festmény rejtélye. 

 

  Virágzó nyári kertből tekintettem ki a zürichi tóra, és egyszerre éreztem a táj 

festői szépségét, benne pedig generációk lelkének a szenvedését. Egy 

pszichológus kertjében álltam ugyanis, ráadásul a világ egyik legismertebb 

szakemberének emlékházánál. A híres svájci doktor, Carl Gustav Jung küsnachti 

házában jártam néhány éve6, aminek a precízen gondozott virágos kertje 

közvetlenül a tó partján áll. Itt élt és dolgozott sokáig a doktor, itt merült le 

búvárként az emberi lélek világába, le egészen a tó sötét mélyére, a rejtélyek 

birodalmába. 

 

  Álom – Víz 

 

  Jung munkásságában többször is felmerül a víz elem, mint szimbólum, 

különösen az álmokkal kapcsolatban. Sokat ír arról, hogyan jelenik meg a víz a 

tudatunkban, ami által lényünk egy rejtélyes, hatalmas és mélyen hullámzó 

rétege mutatkozik meg, maga a tudattalan dimenzió. Sokat ír erről és temérdek 

példát hoz fel, olyanokat, amelyek elgondolkodtatóak. 

 

  A tó 
 

  Látogatásom a Jung emlékházban néhány évvel ezelőtt történt, pár hónapja 

azonban egy különös párhuzammal találkoztam. Erzsébet királynő életével 

                                                           
6
  https://librarius.hu/2020/04/15/koronavirus-naplo-6-a-modern-barlang/ 
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kapcsolatos sorozatot néztem (The Crown), amiben van egy érdekes párbeszéd. 

A jelenet szereplői: Churchill és egy festő. 

 

  A miniszterelnök már nagyon megöregedett, és szeretnék megajándékozni egy 

portréval, ami őt ábrázolja. Hívnak egy festőt és elindul a közös munka. Szóba 

kerül sok minden. Az is, hogy Churchill maga is fest, ráadásul a képein 

megjelenik egy sokszor visszatérő téma: egy tó. (víz!) 

 

  A festő 
 

  Szótlan típusú művész, aki megfesti Churchill portréját, kevés mondata 

azonban a lélek mélyére hatol. És ezen legjobban talán pont Churchill lepődik 

meg, hiszen olyat lát majd ott, amit nem nagyon akar, de mégsem tud tőle 

szabadulni. 

 

  Az első évad kilencedik része ez a sorozatban, ahol közös kapcsolatuk látható. A 

portré körüli munkálatok zajlanak éppen, és itt hangzik el kettejük különös 

párbeszéde: 

 

Festő: Az ön munkái is őszinték és leleplezők. 

 

Churchill: Köszönöm a bókot. Mondja, ezzel konkrétan utalt valamelyik 

művemre? 

 

F: Konkrétan az aranyhalas tóra utaltam, itt Chartworthben. 

 

C: A tóra? Miért pont arra? Az csupán egy tó. 

 

F: Annál sokkalta több. Már a tény is alátámasztja, hogy visszatért hozzá újra és 

újra, több mint húszszor. 

 

C: Igen, ez igaz, mert az egy technikai kihívás. Valahogy kifog rajtam. 

 

F: Vagy tán saját magát győzte le uram. Így lett árulkodóbb egy önarcképnél. 
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C: Ó, ez badarság. Csak víz. A fények játéka. A csalárdságuk. A halak a mélyben. 

 

F: Minden alkotása önkéntelen kitárulkozás. A legjobb példa a tó. A nyugalom, az 

elegancia, a felszínen játszó fények alatt őszinteséget látok és fájdalmat. Szörnyű 

fájdalmat. Maga a keret is azt a szándékot súgja, hogy mutatna valamit. A 

lenémított színek alatt, mélyen lent a vízben szörnyű kétségbeesést. 

Leviatánként rejtőzik, tengeri szörnyként. 

 

C: Mindezt látta benne? 

 

F: Igen, láttam. 

 

  Hogy pontosan mit is rejt Churchill tava, milyen személyes fájdalmat, az a 

párbeszéd végén kiderül. Első évad, kilencedik rész. 

 

  A tengeri szörny 
 

  Jung egy olyan komplex szakember volt, aki a pszichológia tudományát együtt 

vizsgálta a mitológiával, a vallással, az alkímiával, misztikával, ősi népek 

kultúrájával, és sok-sok egyéb dologgal. Jung ezen felismeréseiről könyvek 

sokasága szól. A "Lélektani típusok" című művében írja: 

 

  "Az Epimétheusz király által kormányzott "Jók Birodalma" ősidők óta harcban áll 

a Behemót birodalmával. A Jób könyvéből ismert Behemót és Leviatán Isten két 

szörnyetege, hatalmának és erejének jelképes kifejeződései. Nyers, állati 

szimbólumokként az emberi természet lélektanilag rokon erőit jellemzik." 

 

  Hmm... 

 

  A tó mélyén élő szörnyeteg... 

 

  A lélek tengerének alján meghúzódó Leviatán... 
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  Ezt látta meg a festő Churchillben, és ezt látta meg Jung is sokakban, ott a 

zürichi tó hűs vizű partjainál. 

 

  Utolsó pillantás még az emlékházra, a virágos kertre, a tóra, majd a svájci 

hegyekre. Csomagolás, bőröndök, utazás, és valahogy nem megy ki a fejemből. 

Szinte látom, ahogy hatalmas teste hullámokat ver a mélyben, ahogy súlyos 

óriás szemei nehézkesen pislognak, ahogy mordul, és ahogy feltartózhatatlanul 

bekúszik az emberek álmaiba, a hétköznapjaiba, hullámokat ver, megijeszt, 

leizzaszt, majd visszavonul a tó mélyére, mintha soha elő sem jött volna. A 

pszichológusok elemeznek, a zenészek muzsikálnak, írók írnak, festők festenek, a 

tó felszínén pedig a hullámok előbb-utóbb lecsillapodnak, megnyugszanak. 
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Merkel megy, Bach marad 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Merkel megy, Bach marad. 

 

  Tizenhat év kormányzás után távozott hivatalából Európa erős asszonya, a 

kontinens Muttija, és mint egy kantáta végén, elhallgat a zenekar és utána csak a 

csönd marad. Krasznahorkai László különös figurája, Florian Herscht nem csak 

egy szirti sassal ápolt különös barátságot7, hanem bizalmát teljes egészében 

Angela Merkelbe vetette. Leveleket írt a kancellár asszonynak, súlyos 

problémákra hívta fel a figyelmét, és várta, hogy jöjjön Kánába. Mi lesz most így 

a távozása után? Florian kiben és miben bízhat? Ami a reményre mégis okot 

adhat, hogy Merkel elment, de Bach maradt. 

 

  Florian Herscht a Berlinbe küldött levelek megírása mellett ugyanis egyre 

jobban elmerült Johann Sebastian Bach muzsikájában. Lépésről lépésre fedezte 

fel a nagy zeneszerző csodálatos műveit, így aztán a Merkel asszony távozásával 

fellépő űrt, lehet hogy Bach kantátái fogják nála kitölteni. Bizony, érdemes néha 

tényleg megállni, a hétköznapokon és az európai politikán túl pedig a fülünket 

valami sokkal magasztosabbra tapasztani. Figyelni, hallgatózni, Bach mester 

muzsikájára ráhangolódni. 

 

  Így tettek többen is, akik jópár évtizeddel ezelőtt Mihály András tanár úr 

segítségével próbáltak a Magyar TV stúdiójában Bach zenéjének mélységéig 

eljutni. A klasszikus zene szépségeit együtt fedezték fel a stúdióban a résztvevők, 

és az otthonaikban a televízió készülékek előtt ülők. Pedig hát azokban az 

                                                           
7
  https://librarius.hu/2021/10/10/minden-solyom-visszaszall-a-legfobb-ropteto-karjara/ 
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évtizedekben is annyi bosszankodást kínáltak a hétköznapok, hogy Florian 

Herschthez hasonlóan lehetett volna leveleket is küldözgetni Berlinbe. Ráadásul 

az európai politika is ott volt a maga fejtörő feladványaival együtt, ennek 

ellenére mégis voltak olyanok, akik az aktualitások mellett inkább az időtlenség 

örökérvényűségét választották Mihály András előadásai által a klasszikus zenék 

mezején. Hiszen Bach örök. 

 

  A 20. század magyar klasszikus zenei életének egyik kimagasló alakja volt 

Mihály András. Tanár, zeneszerző, karmester, számos díj és elismerés 

kitüntetettje. Szerteágazó tevékenységének szerencsére nyomai is maradtak a 

modern technikának köszönhetően, így ma már vissza tudjuk nézni a több 

évtizeddel ezelőtti felvételeket. A Magyar Televízió egyik műsorában Bach 8. 

kantátáján keresztül próbálja bevezetni a nézőket a klasszikus zene szépségébe 

és mélységeibe, Johann Sebastian Bach örökérvényű alkotásaiba: 

 

  "A dallam az igazi valóság" 
 

  Mihály András a felemelő dallamok között gondolatait is megosztja a 

résztvevőkkel és a nézőkkel: 

 

  "Vajon azok a kereskedők és kézművesek, akik a Tamás templom hajóját 

megtöltötték Bach idejében, tényleg hittek abban, hogy az élet ilyen igazságosan 

van elosztva eföldi szenvedésekre, és túlvilági gyönyörűségekre? Vajon a haláluk 

órájában meg tudták fogni azoknak az angyaloknak a kezét, akiknek a táncát 

Bach olyan földöntúli szépségűvé írta? Ki tudja? Nem is fontos. A nagy 

művészetnek nem az a feladata, hogy helyettünk megoldja dolgainkat. Arra való, 

hogy úgy eltöltsön minket szépséggel, hogy jusson abból legnagyobb örömünk 

percére, és legkeserűbb óránkra is. Ezért nem veszít Bach művészete, vagy ez a 

kantáta semmit erejéből, meggyőző voltából idők és világnézetek változásával. 

Ezért jelenthet ugyanannyit annak a számára, aki úgy gondolja, hogy Krisztus 

várja a túlvilágon, és annak a számára, aki csak egyszerűen a semmibe készül. Az 

angyal lehet igaz, lehet csak álom. A dallam az igazi valóság." 

 

  Ha Florian Herscht találkozna Mihály András e nagyszerű felvételével, 

szerintem teljes odaadással hallgatná: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Hw6v1mgwBJ8 

 

  Mi a titka Bachnak? 

 

  Mi az a varázslat, ami évszázadokon átívelően újabb és újabb generációkat 

megérint? Nem tudom. Mintha Bach a legfelső szférákból hozna el számunkra 

némi kóstolót. Zenéjének derűje, tisztasága és emelkedettsége olyan kifinomult 

örömet és szépséget ad a létezésünknek, ami valamifajta betetőzése lehet a 

teremtésnek. Bach hallgatása közben sokszor felmerül bennem, hogy lehet-e 

még ennél is szebbet alkotni? Van-e tovább? Magasan van a mérce bizony, 

kétségtelen, ezen a szépségen túl, talán már nem is áll módunkban eljutni ebben 

az emberi formában. Talán Bach zenéjével tényleg elértünk a csúcsra. 

 

  Hálaadás Istennek 

 

  De tényleg, mi a titka Bachnak? Sokan próbálják ezt megfejteni, ám még 

többen vannak, akik "csak" gyönyörködnek műveiben. Jól teszik. Az is elég. 

Florian Herscht is a maga egyszerűségében próbálta átadni magát Bach 

nagyszerű zenéjének. Mihály András után a következő generáció sem adja fel a 

Bachon való töprengés nemes munkáját, hiszen amikor Mácsai János 

zenetörténészt kérdezték egy hosszabb interjúban8 Florian Herschtről, és 

magáról Bachról, akkor így fogalmazott: 

 

  "Az a funkció, amit Bach a zenének szánt, az tulajdonképpen több szinten 

értelmezhető. A legtranszcendensebb szint az az, amit a kottái végére 

rendszeresen odaírt: soli deo gratia. Tehát, hálaadás Istennek. És amit többször 

is hallunk tőle, meg a róla szóló nekrológban a fia is megfogalmaz, hogy az ő 

szándéka az tulajdonképpen a hangok által, a hangok legmívesebb kidolgozása, 

legmagasabb mesterségbeli megmutatása által Isten dicsőségének hirdetése. 

 

  Egyáltalán nem arról volt szó, legalábbis ezen a szinten, hogy ő sikerre számot 

tartó zeneműveket akart komponálni, azért hogy tapsoljanak és hogy utána 

                                                           
8
  https://www.youtube.com/watch?v=-eGceay6xjk 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw6v1mgwBJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Hw6v1mgwBJ8


42 
 

jöjjön a jogdíj. Ez nem volt mellékes számára természetesen, hiszen 

professzionális muzsikusról volt szó, de az igazi mély cél, az nem az ő saját 

érzelmeinek a kifejezése, és az önmegmutatás volt, mint egy későbbi 

nemzedéknek, vagy egy száz évvel későbbi generációnak, mondjuk Beethoventől 

kezdve, hanem Isten szolgálata a legmagasabb tudás segítségével, ami elérhető 

ezen a földön." 

 

  Változnak az évszakok, a technológia, és változik a politika. Sok minden átalakul 

körülöttünk, pláne ebben a gyorsuló modern világban, ám úgy tűnik, hogy 

mégiscsak van pár dolog, ami az évszázadokon is túlmutat, és ami az 

állandóságot képviseli. Minden kor felfedezi ezeket önmagának, elámulnak a 

nagyszerűségétől és a szépségétől. Szinte már természetfeletti, ahogy a mesteri 

alkotások újabb és újabb generációkat kísérnek el a szülőszobától a temetőig, és 

talán még azon túl is. Bach örök. Soli Deo Gloria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Elie Wiesel és a csönd 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Elie Wiesel és a csönd. 

 

  Bibliai, talmudista és haszid mesterek arcképei. - Ez az alcíme Elie Wiesel, 

Bölcsek és történeteik című könyvének. Sokatmondó szavak, így aztán az olvasó 

azonnal tudja milyen szférában találja magát, ha a név, Elie Wiesel nem is lett 

volna elég. Függetlenül a bibliai témáktól és szereplőktől, érdemes ezt a könyvet 

olyanoknak is elolvasni, akiktől távol áll mindez. Érdemes, mert olyan fokú 

finomsággal, a dolgok olyan széleskörű és érzékeny megközelítésével, a többféle 

nézőpontok megértésének olyan szelid vágyával tálalja a szerző a történeteket, 

ami megfontoltságra készteti az olvasót. Ez az attitűd pedig segítségére lehet az 

élet egyéb területein is, hisz a világunk túlságosan komplex az egyszerű 

válaszokhoz. 

 

  A Biblián túl sokszor a mai modern történeteink is nehezek és érthetetlenek. A 

szomorú helyzetek előtt pedig értetlenül és lesújtva, keserű szívvel állunk. Ezen 

az úton szegődik mellénk Elie Wiesel, hogy közösen gondolkodjunk és 

tűnődjünk, közösen nevessünk vagy sírjunk, elmélkedjünk, vagy épp csak 

csendben megálljunk. Ahogy tette ezt egykor Mózes testvére Áron. 

 

  "Nádáb és Abíhú: a tűz és a hallgatás története" 

 

  Ez a címe a könyv számomra legmeghatóbb és legmegindítóbb fejezetének. 

Mózes testvéréről Áronról, és az ő fiairól szól. Az ő történetükről ír Elie Wiesel, 
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és magáról a hallgatásról. Áron csendjéről, és az emberiség csendjéről. Arról a 

szintről, ahol súlyos kérdések merülnek fel, de válaszok már nincsenek. Mit 

tehetünk ekkor? 

 

  "Két testvér törvényszegése, az égi büntetés, az apa hallgatása - ezekből áll 

össze a fájdalom és a szerencsétlenség e példátlan története." - így kezdi a 

fejezetet Elie Wiesel, majd bevezet minket az események mélyére. 

 

  Talmud-tudósok és Tóra-magyarázók évszázados, évezredes véleményével 

ismerteti meg az olvasót a könyv. Hiszen a jó értelembe vett viták és 

véleményezések végtelen sora kíséri ezeket a történeteket. Minden kor 

megvizsgálja a tanulságokat, és a rejtélyek mélyére próbál jutni, hogy ezáltal 

bölcsesség ragyogja be a jelent. Így járja körbe Elie Wiesel is a történetet a 

korabeli mesterek társaságában, miközben felveti a saját kérdéseit és kétségeit 

is, majd szelíden megpróbálja az olvasót is bevonni a közös töprengésbe. 

 

  Áron fiai meghalnak 

 

  Mózes testvére Áron a főpap, és gyermekei közül két fiú hirtelen meghal, mert 

úgy és olyan formában közelítettek a Szentélyhez, ahogy nem illik. Ennyi lenne a 

történet, de Elie Wiesel társaságában ahogy egyre mélyebbre haladunk az 

eseményekben és a körülményekben, a korszakban és a viszonyrendszerekben, 

egyre több kérdés merül fel. De a legvégső kérdés ez: miért történt valójában e 

két fiú halála? Miért, miért, és még egyszer: miért? 

 

  Gyűlnek a kérdések kitartóan, szűnni nem akaróan. Ahogy a jelenben is, amikor 

értetlenül állunk egy mellbevágó helyzet előtt. Miért történt mindez? Keressük 

és kutatjuk a választ, ami vagy megérkezik, vagy diszkréten távol marad. És ekkor 

nincs más, csak a hallgatás. Nem tudunk mást tenni, mint lesújtva csöndben 

maradunk és elviseljük a ránk kiszabott sorsot. 

 

  A miértek végtelen erdejében Elie Wiesel arra is rendületlenül kereste a választ 
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a fiúk halála mellett, hogy Áron vajon miért hallgatott? Miért maradt csöndben? 

Próbálja körbejárni az egész eseményt, a szereplők személyiségét, és keresi, 

kutatja a választ, hogy vajon az apa ott, miért hallgatott? Aztán így zárja sorait: 

 

 "De mélyen a lelkemben nem békülök meg ennek a két testvérnek a 

történetével, akik, bárki bármit mondjon is robbanékony szellemükről, 

megpróbálták legyőzni az akadályokat, hogy a minden élő és élettelen Teremtője 

elé járuljanak. És szeressék. 

Izsákot kis híján szintén tűz emésztette el; de Isten megkímélte. 

Nádábot és Abihút nem kímélte meg. 

A szeretet Istene miért nem kímélte meg Mózes és Áron oly sok utódját? 

Hogy közelebb vigye őket magához, kiszakította őket körünkből. 

Miért? 

Va'jidom Aharon. És Áron, az atya, csak hallgatott. Akár Isten. Istenért. 

És mi, távoli tanítványai mi egyebet tehetnénk, mint társulunk hallgatásához. 

Megvigasztalódunk ezzel? Ugyanaz a két hallgatás? Nem tudom." 

 

  Elie Wiesel töpreng, kérdez, gondolkodik, ír, olvas, vitatkozik, majd egy pont 

után maga is hallgatásba burkolózik. Belátja hogy nincs válasz. Csak a hallgatás 

és a csönd. Néha talán jobb is így, mást nem is tehetünk. Csendben maradunk és 

hallgatunk. 
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Bécs, az előkelő hölgy 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Bécs, az előkelő hölgy. 

 

  Bécs gyönyörű és elbűvölő. Az ember könnyen szerelembe esik, ahogy egy 

vonzó és előkelő hölgy társaságában megemelkedik a pulzusa. Finom parfüm 

illat, lassan hullámzó test, bátorító tekintet, és innentől fogva már el is veszett az 

ember a női szépség vonzásában. Valami ilyesmi Bécs is. Előkelő, fenséges és 

szép. Olvastam néhány éve egy a városról írt, magyar nyelvű szerelmi vallomást. 

D. Magyari Imre Bécsről szóló könyve ugyanis az. Szerelmi vallomás a városhoz, 

álmai hölgyéhez. 

 

  Hogy mennyire így van ez, álljon itt néhány sor az előszóból: 

 

  "Egy utazó és egy város kapcsolatában mindig van valami, ami a szerelemre 

emlékeztet (hűség!), az utazásoknak erős erotikus töltésük van: a kölcsönös 

udvarias bemutatkozás után felébred a rokonszenv, akár egy enyhe áramütést is 

érezni, meg akarok ismerni, birtokolni akarok egy várost, ami csak lassan, 

némiképp kacéran és incselkedve fedi fel titkait, de viszonozza az érzelmeket, 

gyere, most megmutatom milyen a Ringem, tessék, most megnézhetsz esőben, 

na nem, hát a dalaimat még nem énekelem el neked, ne légy türelmetlen!" 

 

  A szerző aztán folytatja, hogy minél jobban megismerte Bécset, úgy nőtt benne 

a vágy, hogy írjon is róla. Aztán említi, hogy fontosnak tartja a műveltséget, de 

nem a száraz adathalmazok ismeretét, hanem magát a megélt műveltséget. 
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Továbbá kifejti, hogy szeretné azt is, ha könyve segítené az olvasót abban, hogy 

egyre otthonosabban érezze magát Bécsben. Kihallani soraiból, hogy nem egy 

hétköznapi útikönyv lesz ez, hanem csodás látogatás egy finom hölgy előkelő 

udvarában. Egyértelművé teszi aztán D. Magyar Imre azt is, hogy az "igényesebb 

utazóknak" szánja könyvét. Tehát ha jól értelmezem, semmi slendriánság, 

semmi slamposság, hanem a témához méltó kifinomultságot, érdeklődést és 

eleganciát várja el az érdeklődőtől. (szerintem jól teszi) 

 

  Azt kívánom tehát a kedves olvasónak és jómagamnak, hogy nőjünk fel a könyv 

műveltségéhez és méltóságához, hogy igazán értékelni tudjuk az előkelő hölgy 

társaságát. És hogy jó benyomást hagyjunk magunk után mi is. 

 

  Titkos helyek 

 

  A könyv lapjain történő utazás érinti a bécsi utcákat, parkokat, kávézókat, 

szobrokat és tereket, történelmet, kultúrát, ízeket és imákat, meséket és 

vágyakat. Fejezetről-fejezetre tárulnak fel a különleges történetek, amikor is 

elérkeztem ahhoz a részhez, aminél szívemhez kaptam, és aminek címe: Titkos 

helyek. 

 

  Bécs, 18. kerület, Wahring, Cottage Viertel. Különleges egy hely, és a szívemnek 

kedves, mert a feleségemmel együtt szoros kapcsolat fűzött minket évekig 

ehhez az elegáns kerülethez. Imádtuk. Kedves kertek, villanegyed, hangulatos 

utcák, aminek látképében azt várja az ember, hogy bármelyik pillanatban 

összefuthat Poirot-val, ahogy Hastings kapitánnyal sétál a délutáni napsütésben. 

D. Magyari Imre is megemlíti, hogy színészek, írók, tudósok vettek itt házat. Az 

elegáns villanegyed természetesen szebbnél-szebb, hatalmas koronájú fáknak is 

az otthona. Árnyékukban a séta felér egy történelmi utazással. 

 

  Az előkelő villanegyed helyett ad több parknak is, kisebbnek és nagyobbnak 

egyaránt. Egyik kedvencem a város és a kerület szélén csendben meghúzódó 

Pötzleinsdorfer Park a kastélyával, hatalmas fáival, szobrokkal, kecskékkel és 

birkákkal. Kabátot és kalapot magamra vettem, aztán irány a park! Jó levegő, 
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történelmi hangulat, gemütlichkeit, és Bécs nyugalmának elegáns ráérőssége. 

Van idő mindenre. Szemlélődni, tűnődni és a sétálni. Ha az olvasónak van most 

kedve, akkor csatlakozzon! Kommen Sie für einen schönen Spaziergang, bitte! 

 

  A videó saját felvétel egy kellemesen őszies-télies napomról a parkban: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7z_a8ExQPk 

 

  D. Magyari Imre az utószóban a személyes benyomásait és vágyait összegzi, 

aztán sok minden egyéb mellett megemlíti: 

 

  "Bécs meg fog maradni menedéknek. Rengeteg felfedeznivaló vár még, sosem 

lehet úgy eljönni egy városból, hogy mindent láttunk, amit látni akartunk, hogy 

ide nem kell jönnünk többet. Mindig marad valami, amiért vissza akarunk 

menni." 

 

  Egyetértek. 

 

  Vissza kell térni az előkelő hölgy udvarába újra és újra, leülni, kávézni, csevegni 

és bizakodni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7z_a8ExQPk
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Sortűz előtt 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Sortűz előtt. 

 

  Vannak versek amelyek mélyen megérintenek. Nem tudom miért. A témájuk, a 

stílusuk, egyszerűségük, nagyszerűségük, a varázslatuk, a mélységük, vagy talán 

az emberségük. Sok minden miatt pendítenek meg bennem húrokat. Ilyen 

például Ady figyelmeztetése9, vagy amikor Szabó Lőrinc mesél sétájáról10. 

Hasonlóan kedvenc költemény következik most is, témája az önhittség. 

 

  Egy különös könyvben találkoztam ezzel a verssel. Lengyel László a Fortinbras 

királysága című művében idézte a költeményt, ott ismertem meg. A könyv 

lényegét valahogy úgy fogalmaznám meg: bevezetés a hatalom és az uralkodás 

művészetébe. Ebben a műben említi a szerző egy ponton a verset, ami azóta 

sem hagy nyugodni. Kálnoky László, Önhittség című költeményéről van szó. 

Lengyel László könyve a hatalom természetéről szól, és ha visszatekintünk a 

történelem sok-sok uralkodójára, akkor bizony helyénvalónak érezhetjük a vers 

témáját, az önhittséget. 

 

  Még mielőtt továbbmennénk, álljon itt a költemény: 

 

  Kálnoky László 

                                                           
9
   https://librarius.hu/2020/11/23/ady-endre-legjobb-mondata/ 

10
   https://librarius.hu/2021/01/12/szabo-lorinc-legjobb-mondata/ 
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Önhittség 

 

Engem köszönt a porcelántorony 

kilencezer csengője reggel óta. 

Hajam álhaj, szemöldököm korom, 

piros falábon járok, mint a gólya. 

 

Kegyeskedtem versem elmondani, 

s enyém lett az opálszemű királylány. 

Homlokomat szent macskák talpai 

illették az Áhítat Délutánján. 

 

És este, bár a vásár még zsivajgott, 

a tarkasapkás főpapok s a majmok 

rézcsörgőt rázva tódultak körém. 

 

Mézsört kínáltak s gyömbéres befőttet… 

Láttam, hogy szinte leigázta őket 

a lényemből kiáradó fölény. 

 

  A Dunántúli Napló munkatársa 1984-ben, az akkor 72 éves írónak feltette a 

kérdést: "Mint költő, milyen olvasót kíván magának?" 

 

  Kálnoky László válasza: 

 

  "A kérdésről egy barátom kesernyés jótanácsa jut eszembe. „Ha találkozol egy 

olvasóval, és azt mondja, tetszett a versed, köszönd meg neki, de a világért ne 
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kérdezd meg, melyik és miért, mert hátha csalódás ér.” Az egyik olvasó 

ösztönösen megtalálja az értéket, a másik tájékozottsága tanuláson alapszik. A 

modern élet, a könnyűzene, a rohanó tempó sok fiatalt elfordított a verstől, 

ugyanakkor megnőtt az érdeklődés a dokumentum, különösen az elmúlt 

évtizedek történelme iránt. Mondhatjuk-e, hogy egyik tábor értékesebb, mint a 

másik? Az mindenesetre biztos, hogy kellő ízlésen és ismereteken nyugvó 

válogatás, az alapos, megfontolt, átgondolt olvasás az, ami valóban gazdagítja 

az embert." 

 

  Azt hiszem, hogy a költő közel negyven évvel ezelőtti szavai elgondolkodtatóak 

nekünk mai olvasóknak is. Tehát alapos, megfontolt, átgondolt olvasás. Ezt 

javasolja. Köszönjük, igyekszünk. 

 

  Azonban nemcsak az olvasóknak üzen és ad tanácsot Kálnoky László, hanem 

egy másik művében a pályatársaknak is, maguknak az íróknak. Sőt, tanácsa talán 

nem is csak az íróknak szól, hanem minden embernek itt a földön. Azoknak az 

ártatlan tömegeknek, akik az önhittség és a hatalom felfuvalkodásával 

kénytelenek szembenézni. A költő üzenete már-már szinte zen, egyfajta európai 

koan, vagy talán egy lélegzettel hosszabb haiku. Az érzelmi és gondolati világnak 

egy olyan képszerű és tömény pillanatnyi koncentráltsága ez a pár sor, a 

létélménynek egy olyan kifeszített pillanata ez néhány szóba sűrítve, ami 

tökéletes bepillantást nyújt a porcelántorony kilencezer csengőjének világába. 

 

  A Munkamódszerül című versében Kálnoky László így ír: 

 

"Úgy nézd a jelenségeket, 

mint ahogy a be nem kötött szemű fogoly 

látja a fákat, bokrokat, 

egy pillanattal a sortűz előtt." 
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Mészöly Miklós és a halk léptek 

 
 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Mészöly Miklós és a halk léptek. 

 

  Mit üzen egy táj a maga csendességével? 
 

  Sok mindent. Múltat, jelent, jövőt, életeket, történelmet. Ott van a fákban a 

gyász, a születés, a mosoly és a kacagás. A tankok, a katonák, a vetés és az 

aratás. A toszkán tájban Andrea Bocelli megénekelte11, hogy tiszta reggeleken 

ott áll egy malom a dombok közt, ott, ahol a sorsa született. Az olasz tenor a 

toszkán vidékről énekel, szerelemről, elmúlásról, Mészöly Miklós pedig a lankás 

Dunántúl történelméről mesél, tűnődésről és vágyakozásról. 1989-ben kiadott 

válogatáskötete harmincöt év írását, kisprózai gyűjteményét helyezte az olvasók 

elé, hogy megismerhessék az író szívének kedves vidéket, ott a dombok közt, a 

tiszta reggeleken, igen a tájat, ahol a sorsa született. 

 

  Mi szükség a művészetre? 
 

  Alapvető kérdés ez, és milyen sok leágazása lehet a válasznak, magának az 

egész témának. A Somerset Maugham idézet12 cseng a fülemben már régóta, aki 

úgy fogalmazta meg, hogy a művészet célja a hatásaiban keresendő. De mi lehet 

az a bizonyos hatás? 

 

  Megnyitja a szívünket a művészet? Kifinomultabb emberré válunk talán? 

                                                           
11

   https://librarius.hu/2021/10/31/andrea-bocelli-elsirja-banatat-az-olasz-dombok-kozott/ 
12

   https://librarius.hu/2021/04/18/william-somerset-maugham-legjobb-mondata/ 
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Erkölcsösebbé? Identitást ad? Transzcendens élményeket élünk át? Katarzist? 

Vagy elgondolkodtat talán a kultúra, felemel, ráébreszt, kibillent, megválaszol, 

megvigasztal, elmesél, rámutat... és lehetne még halmozni a fogalmakat és a 

kérdéseket, mindenesetre történelmi korszakokon átívelően érezte szükségét 

mindig is az ember, hogy kultúrát alkosson és fogyasszon. Valamiért erős 

késztetést éreztünk rá mindig is, hogy kapcsolatba kerüljünk a kultúrával, és a 

friss levegőhöz hasonlóan talán nem is tudunk nélküle létezni. Azt hiszem jól 

tesszük, ha a kulturális szomjunkat oltó poharunkat alkalmanként bizony 

Mészöly Miklós írásaival töltjük meg. Talán hatni fog. 

 

  Halk léptek 

 

  Domboldali présházak hangulata, asszonyok puha combja, fronton lévő katonák 

korgó gyomra, kisvárosok, vasútállomás, solymásztelep, tanyavilág, nélkülözés és 

mámor, tűnődések az emberről és a történelemről. Mészöly mintha csak ülne 

egy domboldali kis ház teraszán és mesélne. Olyan nagybácsisan. Mélyet szív a 

cigarettából, a füstöt kifújja, és ráérősen egy újabb történetbe kezd. Elsőre talán 

nem is értjük miről beszél, meg hogy miért, aztán ahogy sodródunk a 

történeteivel, egyre inkább kiviláglik, hogy mégis valami mély mondanivalója van 

számunkra, csak jobban oda kell figyelnünk. 

 

  Nádas Péter egyszer ezt írta: "Mikor a lépteimmel nem ütöttem már nagy zajt, 

szabad bejárásom lett a mesterek csarnokába." 

 

  Jól tesszük mi magunk is, ha lépteinket halkabbra vesszük mikor megközelítjük 

Mészöly Miklós teraszát, mert csak elcsendesedve lehet a völgyet, és annak 

mélységet igazán meghallani. 

 

  1964. 
 

  Ez az évszám áll a Volt egyszer egy Közép-Európa című válogatáskötet 

háromrészes Epilógusának középső, "Legyek, legyek" című fejezeténél. Nádas 

Péternek ajánlotta Mészöly Miklós. Alcíme: az elmondhatóság határa. 

 

  Az írás közel húsz évvel a világháború után született. Van min töprengeni, van 
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mit feldolgozni, és bizony tényleg van olyan, hogy megérkezik az ember az 

elmondhatóság határához. 

 

  1984. 
 

  Aztán eltelt újabb húsz év, és 1984-ben Mészöly megírja a "Levél a völgyből" 

című kisprózát. Ez kerül a válogatás kötet legvégére, ez az Epilógus harmadik 

fejezete, ezzel búcsúzik tehát a könyv. Valahonnan ismerős az egésznek a 

hangulata. Az érzések, a töprengések, a filozófia, a völgy, a kert, a fák, a 

szomszédok, bepillantás az élet rejtélyeibe... amikor is kitisztul fejem felett az ég, 

és rájövök kinek a társaságában éreztem hasonlót: Lénárd Sándor13, Brazília, 

Donna Emma völgy. 

 

  Ő onnan, abból a brazíl völgyből küldte ki leveleit a nagyvilágba. Bachról írt, 

Micimackóról, borsóról és teafüvekről, és ha épp ráért, akkor magáról az 

emberről, a munkáról, életről és halálról. Azt hiszem, hogy ott is az 

elmondhatóság határát keresték a veteményezés, fűrészelés, kerti munkák, és a 

völgyet beborító csillagfényes nyári éjszakák közepette. 

 

  Igaza volt Nádas Péternek, jobb ilyenkor lépteinkkel nem nagy zajt csapni, 

csupán halkan közeledni. 

 

  Vannak akik szorgalmasan keresik és kutatják azt, ami még elmondható. 

 

  Mi pedig jól tesszük ha figyelünk, hallgatunk, és megpróbáljuk felfogni még azt, 

ami felfogható. 

 

  A cigarettából az utolsó slukkot is beszívja, a füstöt kicsit benntartja, majd maga 

elé tekintve lassan kifújja, és a csikk vörösen izzó végét sisteregve a 

hamutartóban elnyomja. A teraszról az esti holdfénybe tekint, a völgy már alszik, 

engem pedig utamra enged. Korán kell kelnie, munka várja reggel a kertben. El 

kell végezni azt, ami még elvégezhető.  

 

                                                           
13

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

 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: A bárótok. 

 

  Kukába akarták dobni a szerkesztőségben azt a nyilvános levelet, ami végül 

mégiscsak megjelent az újságban, és amitől az egész város kiborult, ahol 

aláírásként hűvösen csak ennyi állt: bárótok. Kíméletlen őszinteség volt a 

levélben, kőkemény sorok, elgondolkodtató figyelmeztetés, olyan, amit nehezen 

emésztettek ott vidéken a kisvárosban. Ilyen volt az a levél, és bizony mindenki 

olvasta. 

 

  Krasznahorkai László ötszáz oldalon mesélte el Báró Wenckheim hazatérését, 

amiből sok mindent megtudhattunk a környékről és az eseményekről, de a fent 

említett levél valódi aláírójáról semmit. Nem derült ki, hogy pontosan ki is volt. 

Mert lehet hogy úgy írta alá az ismeretlen szerző, hogy "bárótok", de 

nyilvánvalóan nem Báró Wenckheim írta, hanem valaki más. De vajon ki? Több 

tippje is lehet az éles szemű olvasónak, de némi töprengés után mégis érdemes 

továbblépni, és inkább a levél szigorú mondatainak mélyére tekinteni. Mert 

kemény a levél, kétség sem férhet hozzá. De milyen szigor ez? Apai? Aggódóan 

mentori? Talán egy edző jóakaratú üvöltése? Sértett ember hangja? Kisstílű 

vádaskodás lenne ez, vagy mélyreható pszichológia? Kíméletlenül egyenes 

őszinteség, vagy egy félig elborult elme hőbörgése? Mi lehet itt? 

 

  A kisvárosban mindenki olvasta az újságban megjelent levelet, és nem tudták 

hová tenni azt magukban. Egész életükben nem találkoztak talán ennyire őszinte 

sorokkal. Vajon átlépte a levél azt a bizonyos társadalmi és kulturális normát? 

Vagy talán pont erre van szükség néha, hogy felébredjen az alvó, hogy 
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kijózanodjon a részeg, hogy megmozduljon a lusta, hogy elgondolkodjon a 

tompa? Mire van pontosan szükségünk? 

 

  A báró leszállt a Bécsből érkező vonatról, és a kisváros a maga sete-sutaságával 

ott ünnepelte az állomáson. Várták, mert szükségük volt rá. Tervük volt a 

báróval, reményük volt a báróban. Felnéztek rá, bíztak benne, és álmokat 

dédelgettek. Aztán a dolgok mégsem úgy alakultak, ahogy remélték. 

 

  Vágyjuk-e az igazat, bírjuk-e az őszintét? Régi dilemmája ez az emberiségnek, 

hogy miképpen tudjuk elviselni a valóságot. Persze, lehet azon is tűnődni, hogy 

egyáltalán mi is az, hogy VALÓSÁG. De ennyire most ne menjünk el a filozofikus 

és a transzcendens magasságokig. Maradjunk meg a hétköznapok szintjén. 

Elbírunk-e tehát az őszintességgel? Akár egyénileg, akár kollektíven. Szembe 

tudunk nézni a tükörrel? 

 

  Az érem másik oldala, hogy képesek vagyunk-e felismerni, mikor szükséges az, 

hogy mi írjunk meg egy hasonló levelet, mint amit írt a "bárótok". Akár kisebb, 

akár nagyobb közösség számára. És ha felismertük, hogy itt az ideje, akkor azt 

hogyan tegyük meg? Írásban vagy szóban? Keményen vagy kedvesen? Röviden 

vagy hosszan? Finoman utalgatva, vagy nyílegyenesen? Humorosan, vagy 

komolyan? 

 

  Krasznahorkai László egy hosszabb interjút adott 2021-ben Jankovics 

Mártonnak a 24hu portálon. Szóba került több minden mellett a modern világ 

kapcsolata a kultúrával, és ott említett egy megragadóan képszerű példázatot. 

Azt mondta Krasznahorkai, afelé halad a világ, hogy a százötven kilós amerikai 

turista már a nézésével megsemmisíti a Ryoanji zen templom kőkertjét. Hmm... 

én kérdezem csendben, megoldatlan feladványként, hogy ebben az esetben 

milyen levelet lehetne írni annak a bizonyos százötven kilós amerikai turistának, 

aki már csak a nézésével is. Költői jellegű ráadás kérdés: milyen levelet lenne 

érdemes írni 2022 Magyarországának? 

 

  Azt hiszem, még ha a reménytelenség szele is lengi be, de mégiscsak kellenek 

néha kemény levelek, még ha ki is borul tőle egy komplett város, akkor is. Írj 

még bárónk, írj! 
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Bibliai tájakon 

 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. Eheti téma: Bibliai tájakon. 

 

  Indiana Jonesként szorítsuk kalapunkat a fejünkre, hogy el ne fújja a szél, aztán 

egy kötél segítségével ereszkedjünk le Thomas Mann kútjának14 mélységesen 

mély aljára, oda, ahol kezdetben vala az ige. Aztán lett az ég és lett a föld, lett 

víz, sötétség és világosság, és aztán olyan tömény történetmesélés vette 

kezdetét, hogy a mai napig géppisztollyal és imákkal vigyázzák a szentségét. A 

helyszínek: Éden, Ararát, Sodoma, Egyiptom, Nílus, Sínai, és hasonlóan legendás 

helyek. Kísérőnk: Bruce Feiler, és a négyszáz oldalas remekműve. 

 

  Bestseller könyvek, publikációk, TED talk-ok, és TV műsorok szegélyezik Bruce 

Feiler lába nyomát, amelyekben folyamatosan az emberi létezés mélységét, 

történeteit és boldogságát keresi. Ilyen motivációval minden önismereti 

kalandvágyó előbb-utóbb elkerülhetetlenül szembe találkozik a könyvek 

könyvével, magával a Bibliával. Ami aztán egy életreszóló töprengést kínál 

mindenkinek, hiszen nem kis feladat a Biblia, több ezer éve boncolgatja már az 

emberiség. Gubbaszt fölötte a tudós, a pap, a tanár, hívő és hitetlen, pápák és 

apácák, rapperek és gengszterek. Olvassák, vizsgálják, kutatják és forgatják. Így 

tett Bruce Feiler is, aztán tűnődéseit hamar hátizsákra váltotta, és elindult, hogy 

megtekintse Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, és a többiek lába nyomát. 

Többrészes sorozat is készült a kalandjából: 

                                                           
14

   https://librarius.hu/2020/11/17/thomas-mann-legjobb-mondata/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=CqljSNh6_kw  

 

  Meg akarta hallani a sivatag hangját, a kőtáblák koppanását, és megtekinteni 

történelmünk kezdetének helyszíneit, Isten és az ember együttműködésének 

botladozó szárnypróbálgatását. Bruce Feiler vállára vette tehát hátizsákját, hogy 

bebarangolja azokat a tájakat, amelyeknek neveit a történelem során talán a 

legtöbbször említették emberi ajkak. 

 

  Andrew Greely, a chicago-i egyetem társadalomtudományok professzora, aki 

mellette még papi és írói hivatást is betöltött, így fogalmazott a könyvről: 

 

  "A régészetnek igen kevés mondanivalója van a vallási hiedelmekről. Ám amikor 

termékeny kölcsönhatásba lép vele, mint ebben a lenyűgöző könyvben is, e kettő 

kombinációjából gazdag, érzékletes benyomást nyerünk arról a vallási közegről, 

amelyben a judaizmus és a kereszténység megszületett. Bármit is hiszünk a 

Bibliáról, ez a könyv segíteni fog abban, hogy jobban megértsük." 

 

  Korabeli Netflix? 

 

  Mit mesélhet nekünk Ábrahám, Mózes, és a bibliai szereplők poros saruja? Mit 

tanulhatunk tőlük, ha követjük lábuk nyomát, a küzdelmes vándorlásaik útját? 

 

  A Netflix és HBO sorozatok legsikeresebbjei állítólag azok közül kerülnek ki, 

amelyekben a szereplők jelentős karakterfejlődésen mennek át. Azaz, a 

történeteik és megpróbáltatásaik során a személyiségük jelentős változáson 

megy keresztül. A sikeres sorozatok titkának megfejtésénél talán kevesebb szó 

esik arról, hogy nemcsak a szereplők mennek át jelentős személyiség fejlődésen, 

hanem megvan erre az esély a nézőben is. Ha jól van elkészítve egy film, akkor a 

néző egyszerűen bevonódik a történetbe, részese lesz, hasonul, szóval 

párhuzamosan átéli a látottakat, és ezáltal benne is elindulnak folyamatok. 

Nyilván nem olyan mértékben, mint egy filmnek a szereplőiben, vagy a való élet 

https://www.youtube.com/watch?v=CqljSNh6_kw
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átélésekor, de azért a nézőben is megmozdulnak energiák, amelyek aztán 

nagyobb hullámot is elindíthatnak. 

 

  A kábeltelevíziók, okos TV-k, és a szélessávú internet feltalálása előtt, a 

tömegek számára hasonló szerepet töltöttek be a könyvek. A legnépszerűbb és 

legtöbbször futtatott sorozat valójában nem más, mint a könyvek könyvek, maga 

a Biblia. Korabeli Netflixként mesélte el újra és újra a karakterek fejlődését, a 

sztorik tanulságát, hogy celebjeinek nevét generációk jegyezzék meg. És közben 

az olvasói...  hát igen, néha káprázatos jellemfejlődésen mentek át, ami vagy 

szívet melengető szeretetbe és gondoskodásba, vagy vérontással teli háborúba 

csapott át. Veszélyes ám a képernyő előtt ülni, és gondolkodás nélküli 

nyomogatni a távirányítót! 

 

  A Komplexitás Testamentuma 

 

  Itt van előttünk tehát a Biblia, amelyet ha kinyitunk, akkor évezredek 

történelme, legendáriuma, irodalma, hite, vallása, hiedelme és kultúrája kel 

életre. Olyan szövevényes, bonyolult és összetett történetek és szereplők állnak 

előttünk, amelyeknek példázatából sok-sok tanulság nyerhető. Ezeken tűnődik 

az író Bruce Feiler is a maga könyvében, a Bibliai tájakon címűben, és ezen 

tűnődhet az olvasó is, ha figyelmesen követi a szerző utazását. Térképek 

segítségével halad Bruce Feiler egyik bibliai helyszínről a másikig, miközben egy 

komplex belső utazás is kezdetét veszi. Ebben társulhatunk hozzá, akár egy 

kényelmes fotelben ülve az esti lámpafénynél. Átélhetjük valamelyest Ábrahám 

küzdelmeit, Mózes vándorlását, de magának a szerzőnek, Bruce Feiler 

személyiségének is a változását. Bonyolult lélek az ember, komplex, összetett 

teremtmény, és ha nyitott a változásra, akkor csodák történnek. 

 

  A Le Nem Írt Szavak 

 

  Bruce Feiler nemcsak önmagával viaskodik, nemcsak a saját belső 

monológjának ad hangot a könyvben, hanem azoknak a párbeszédeknek is, 
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amiket kutatókkal, professzorokkal, egyszerű lakosokkal, szóval azokkal az 

emberekkel bonyolít, akikkel kapcsolatba került utazása során. Több ilyen is 

olvasható, amelyek mind-mind elindíthatnak bennünk termékeny folyamatokat. 

Tűnődéseket, töprengéseket, vitát, változást, együttérzést, vagy éppen 

mélyreható kérdéseket. 

 

  Záródjon ez a könyvajánló Bruce Feiler egyik beszélgetésének részletével, amit 

útitársával, Avner Goren régészprofesszorral folytatott: 

 

  - Ha mindez így igaz, ahogy mondod, akkor ennek a történetnek a legnagyobb 

iróniája, hogy bármennyit is jegyeztek le belőle, a Bibliának az a legfontosabb 

része, amit nem írtak le. 

  - Mert ezt a részt mindig az írja, aki éppen kapcsolatba kerül a szöveggel. 

  - Az egyes olvasó. 

  - Pontosan. Abból indulunk ki, ami le van írva, feltesszük a magunk kérdéseit, és 

megküzdünk a válaszért. 

  - Így teljesül be a "menj el" parancsa. 

-   És ez a folyamat, ez a vágyódás az elérhetetlen eléréséért... 

  - ...ez vezet bennünket Istenhez - fejeztem be a mondatot. 

  Avner elvigyorodott: 

  - Hová máshová? 
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A barátság dala 

 
 

  Dilemmáink kínjában, avagy embert próbáló kérdések a reggeli zoknik és a 

nemzetközi glóbusz szférájából. Egy író, olvasó, gondolkodó, és kalkuláló ember 

tűnődései arról, hová tart századunk, mit vigyünk magunkkal, mit hagyjunk el, és 

hány cukorral igyuk a reggeli kávét. Filozofikus szemlélődés a kultúra, a 

gazdaság, a zoknik, a tőzsdék, a kávéscsészék, no és nem utolsósorban a 

könyvespolcok világából. A sorozat eheti, és egyben utolsó témája: A barátság 

dala. 

 

  A barátság dala Skóciában született szabadkőműves ihletettséggel, hogy 

néhány évtized alatt körbe szaladjon a világon és szimbólumává váljon a múló 

időnek, barátságnak és boldogságnak. Auld Lang Syne a dal címe, ami több, mint 

kétszáz éve indult hódító útjára. 

 

  Miért kapaszkodnak össze a kezükkel az emberek, hogy együtt énekeljék az 

Auld Lang Syne-t? - teszi fel a kérdést a BBC15, aztán egy hosszabb írásban meg is 

válaszolja. A világszerte ismerős dallam milliók fülébe kúszott már be, különösen 

ahogy mámoros arcú emberek szilveszteri képe is hozzá társul, ahogy 

összekapaszkodva búcsúztatják az óévet. De honnan jön ez az egész? 

 

  Az Edinburgh Egyetemen készült kutatás alapján írja a BBC, hogy a dal a skót 

szabadkőműves hagyományokon alapszik. Már az 1800-as évek második felében 

megemlítik, ahogy skót szabadkőműves páholyokban összekapaszkodva 

énekelték. A dal azonban túllépett ezen páholyok világán és emberek millióinak 

szívét érintette meg, hiszen a dallam és a szövegvilág olyan felemelő és nemes 

érzelmeket pendít meg, ami könnyen magával ragad, hiszen ott van ez mélyen 

talán mindannyiunkban. A barátság és az együtt töltött idő vágya. A bajtársiasság 

és a közösen átélt pillanatok. Ezekre való emlékezés, a koccintás, és az 

összetartozás öröme. 

                                                           
15

   https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59838057 
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  Robert Burns, a kiemelkedő skót költő írta ezt a dalt az 1700-as évek végén egy 

régi népdal dallamára. Burns szabadkőműves volt, így a barátság és az együvé 

tartozás élményét ezen körön belül élte meg. A dal aztán túllépve a páholyok 

világán megérkezett a modern 20. századba, ahol a rádió és a televízió 

népszerűségének terjedésével, mintegy nagykövetként vitte hírét az 

összetartozásnak, a barátságnak, és a közösen átélt pillanatok nosztalgikusan 

boldog emlékezésének. New Yorktól Tokióig, Londontól Sydneyig éneklik ezt 

szilveszterkor, vagy egyszerűen csak ha megérinti az embereket az 

összetartozás, a búcsúzás, és a nosztalgia szele. A dal népszerűsége a 21. 

században sem csökkent, sőt! A rádió és televízió hullámokon túllépve 

beköltözött a szélessávú internet eszközeire is, hogy azokon keresztül vigye 

tovább a barátság üzenetét. 

 

  Az interneten számos előadásban elérhető már a dal. Éneklik amatőrök és 

profik, egyének és csoportok, fehérek és feketék, amerikaiak és ázsiaiak, és 

mindannyian örömmel adják át magukat az összetartozás érzésének. Annak, 

ahogy a régi idők emlékére felhajtunk egy korsónyi kedvességet, add a kezed 

cimbora, csapj bele, nem engedjük el egymást, hiszen micsoda fantasztikus 

dolgokat csináltunk együtt végig, hát hogyne emlékeznénk rá, hiszen nem 

felejtjük őket, hogyan is felejthetnénk el, ahogy domboldalon caplattunk, ahogy 

reggeltől-estig közösen vándoroltunk, ahogy patakokban gázoltunk, hogyan is 

felejthetnénk el ezeket az együtt töltött időket barátom, hogyan is felejthetnénk 

el a régi cimborákat, hogyan is felejthetnénk el a régi szép napokat, nem 

felejtjük, hisz itt vagyunk, emlékezünk és összekapaszkodunk, énekelünk és 

koccintunk, for auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of 

kindness yet, for auld lang syne. 

 

  Ezzel a dallal búcsúzik a Librarius olvasóitól ez a 20 részes, Tűnődések című 

sorozat. A skóciai Stirling kastély évszázados falai közül szóljon most a dal Rod 

Stewart előadásában a barátságért: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Al7ONqrdscY 

https://www.youtube.com/watch?v=Al7ONqrdscY


63 
 

  Az égbolt sötétjében hatalmas színes tűzijátékok durrannak, vidámság, énekszó 

és dudahang, egy pillanatra pedig mintha a sok szív is együtt dobbanna. 

Koccintás és barátság. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne. 
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Utószó 
 
 
   Lenyűgőző kiállításnak adott helyet Sopronban a Lenck-villa. A város 19. 

századi polgári életformáját mutatták be több teremben. Tárgyakkal gazdagon 

illusztrálva lehetett megtekinteni a különböző szakmákat, öltözködést, 

hétköznapokat, azt, miképpen élték elődeink. 

 

  Ahogy lépkedtem a nagypolgári villa termeiben, teljesen magával ragadott a 

kor hangulata. Különösen az a terem fogott meg, ahol a soproni céhek ládáit 

mutatták be. Túlzás a Frigyládát említenem párhuzamként, de mégis valamifajta 

esszenciális erővel bírtak ezek a ládák. Inasok, legények, mesterek, szakmai és 

emberi csúcsteljesítményei gyűltek köré, hogy aztán együtt építsék a 

környezetüket és a világot. 

 

  Ceremoniális jelleggel tartották nyitva a ládát addig, amíg ülésezett a céh, majd 

a megbeszélés hivatalos végét a láda lezárása jelezte. Egy ilyen céhláda 

záródásának képzeletbeli halk koppanása jellezze most e kötet végét, közös 

tűnődésünk lejárt idejét. A gyűlést berekesztem, vegyük a kabátot és induljunk. 

A tanulságokat és az új ismereteket mindenki vigye haza magával, majd építsen 

vele egy szebb és jobb világot. 

 

                               
                                           Séra András, Sopron, Lenck-villa, 2022. február. 
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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 

 

  A kolostor legjobb mondata 

  Cikkgyűjtemény   

 

  https://mek.oszk.hu/22000/22034/ 

 

  https://mek.oszk.hu/22000/22034/22034.pdf 

 

 Töltőtoll és Tőzsde 

 Filozofikus jegyzetek a gazdaság, a történelem, az irodalom,  

 és a tőzsde találkozásáról  

 

https://mek.oszk.hu/22600/22601/ 
 
 

https://mek.oszk.hu/22600/22601/22601.pdf 

https://mek.oszk.hu/20700/20782/
https://mek.oszk.hu/20700/20782/20782.pdf
https://mek.oszk.hu/20300/20361/
https://mek.oszk.hu/20300/20361/20361.pdf
https://mek.oszk.hu/22000/22034/
https://mek.oszk.hu/22000/22034/22034.pdf
https://mek.oszk.hu/22600/22601/
https://mek.oszk.hu/22600/22601/22601.pdf
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