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Előszó
A Magyar Nyelv Évének köszönhetően e számunkban Illyés Gyula
Bölcsőkutatók c. írását olvashatják (59. o.). Nyelv, kor és gondolkodás
összefüggésének érzékeltetésére pedig Baltasar Gracián spanyol szerző
sorait egy 1647-ben írt művéből, a pontokba szedett Az életbölcsesség
kézikönyvéből, amely a korabeli Európa egyik legolvasottabb műve volt, s
Faludi Ferenc fordításában a 18. században nálunk is ismertté vált.
48. Kiben mi lakozik, annyiban számíthat valakinek. Legyen a belső mindig
kétszer annyi, mint a külső mindenestül…
128. Lelki emelkedettség. A hős egyik legfontosabb kelléke, mert a nagyság
minden fajtája iránt fellelkesít: emeli az ízlést, tágítja a szívet, köszörüli az
elmét, nemesíti a kedélyt, és méltóságot kölcsönöz… A nagylelkűség, a
nagyvonalúság… forrásukat ismerik fel benne.
132. Kétszer gondolj át mindent. A másodszori felülvizsgálat nagy
biztonságot ad; kivált, ahol nem értesz jól valamit, igyekezzél időt nyerni…
Új érvek vetődnek fel, hogy álláspontodat erősítsék vagy igazolják…
200. Legyen kívánnivalód. E nélkül boldogságodban is szerencsétlen leszel.
A test lélegzik, a lélek áhít… Még az ész számára is kell, hogy maradjon
valami megtudnivaló, ami tápot ad a kíváncsiságnak… Az jutalmaz
ügyesen, aki sohasem elégít ki egészen. Ahol nincs kívánnivaló, annál több
a félnivaló… Ahol a vágy végződik, ott kezdődik a félelem.
229. Osszuk be életünket okosan. Nem, ahogyan az alkalmak adódnak, hanem
előrelátó és válogató módon. Pihenők nélkül gyötrelmes az élet, mint a
hosszú vándorút fogadók nélkül; kellemessé a tudós változatosság teszi.
Fordítsuk a szép élet első szakát a halottakkal folytatott beszélgetésre: azért
születtünk, hogy mást és magunkat megismerjük, s a hű könyvek tesznek
bennünket valakivé. Az út második szakaszát töltsük az élőkkel, lássunk
és vegyünk számba minden jót, ami a világon van… Az út harmadik
harmadában legyünk egészen a magunké, mert a végső boldogság a
bölcselkedés.
Mátyus Aliz
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