
 
1. Az író, mivel nem hozott anyagból készíti mű-
vét, közvetlen környezetéből a makrokozmoszig, a 
pokolból a mennyországig cikázik az értelemért, 
hogy szavakba sűrítse. Olykor magas és mélység 
között jól fog, ha akad nála legombolyításra való 
vezérfonál, hit, és egyéb apróságok. Nem a beava-
tottakkal mondom, hogy néha úgy tűnik, egyik-
másik fiatal alkotó úgy meztelenkedik, hogy eddig 
viselt ruháival együtt bőrét is leveti, kifordítja. Úgy 
akarja önmagát kifejezni, hogy maga sem érti, mit 
akar. Pedig: „Egyáltalán nem az értelem hiányzik 
belőlük, hanem a remény.” (Bajor Andor) Remény 
a tiszta beszéd törvényszerű győzelmében, a való-
ság alakíthatóságában, a logikában. 
 
2. Az írói közösség szakmabeliek tánca. Olykor 
sokan hiányoznak ebből a táncból, nekifeledkezve, 
példamutatóan pedig még a legjobban sem mindig 
ropják, kevés a cérnájuk, illetve vezérfonaluk. 
 
3. A páciens nélkül a lelkiismeretes orvos is csupán 
félkarú óriás, márpedig a legegyszerűbb injekció-
záshoz is legalább két, sokat tudó kéz szükséges, a 
kézben pedig erő, biztonság, az orvos-emberben 
szív, a betegben pedig nagylelkűen előlegezett bi-
zalom és halálra is elszánt bátorság, meg mindenfé-
le együttműködési hajlandóság kell, hogy funkcio-
náljon. 
 
4.Sohase mondd, hogy vége….”  Ez utóbbit örö-
költ és örökös gyávaságunkban, ősi és elavult szo-
kásainkhoz híven csökönyösen a Legfelsőbb Nagy 
Öregre hagyjuk, intézze, ha már gyermekének fo-
gadott, vagy csinált, ahogyan ezt az ájtatos embe-
rek tudják, prédikálják, és jobb híján bebeszélik 
nekünk. 
 
5. Figyeljük meg, amikor azt harsogjuk, hogy "úgy 
gondolom" még akkor sem mondunk újat, eredetit, 
hanem csupán ismételünk. A legtöbbször nem ma-
gunkat ismételjük, hanem mindazt, amit életünk-
ben összeszedtünk. Állítom, hogy a nagy többség 
nem gondolkodik, hanem a számítógéphez hason-
lóan tárolja a tyúkésszel, szemenként összeszedet 
szavakat, és előszeretettel azt szajkózza mindazt, 

amit ismételten hal, és akaratlanul, gondolkodás 
nélkül megjegyez „Úgy gondolom, hogy nem 
igazán egyértelműen éljük meg pragmatikusan 
a gondunk” - bölcsködik a divatos politikus. " 
A komplex viszonyok adekvát reflexiós formá-
kat indukálnak a komplexitás redukciójának 
mechanizmusa által." - írja a magas kultúra 
mellényében feszítő filozófus. „A Pista má me-
gint szórakozik velem, bazdmeg!” - szemetel a 
kellemesnek minősített, csevegő kisember. Pas-
cal szerint: "Az emberi sorból lép ki az, aki a 
középből lép ki. Az emberi lélek nagysága ab-
ban áll, hogy tudjunk megmaradni a középszer-
ben; egyáltalán nem az a nagyság, ha kilépünk 
belőle…" Mi ez, ha nem figyelmeztető intés 
arra, hogy csupán közepesen gondolkodjunk, 
vagyis a kigondolt gondolatot ismételjük, ha 
adunk valamit a lelkünkre. Több ezeréves dog-
máktól átitatódva gondolkodásunk azonos kör-
ben keringőzik. Pedig illene újra értelmeznünk 
ősrégi fogalmaink jelentéstartalmát, mielőtt 
használjuk ezeket. Feltevéseinket, hitünket min-
duntalan próbálnunk kell. Sablonként dobáló-
zunk szótárra való kifejezéssel: szent, ördög, 
angyal, hit, lélek, mennyország, pokol, üdvözü-
lés, sátán, isten stb. Számítógépek vagyunk csu-
pán, nem rendszereken gondolkodunk, hanem 
régi sablonos rendszerek műveleti utasításai 
szerint alkotjuk újat nem tartalmazó mondatain-
kat. Ha lelkünk volna, ha mi lennénk a lélek, 
nem tehetnénk ilyet. Nem lehet ez üdvözítő, 
hiszen az emberi fejlődést hátráltató téblábolás 
meghosszabbításához vezetne, állóvízhez vol-
nánk hasonlatosak, amikor tapasztalataink sze-
rint a mozgás, a tett, a továbbgondolás, a lehe-
tetlenek feszegetése vitt és visz előre mindent. 
Mennyországos révületeinkben cselekvésképte-
lenségünkkel küszködünk. 
 
6. A gyűlölet, akár a ciánkáli, kis adagokban 
nem öl. Svédországban öl a sör neve, büntetle-
nül nem vedelhető: öl, butit és nyomorba dönt. 
Ezért élelmiszerüzletben csak gyenge változata 
forgalmazható.. 
 
 

Tar Károly 
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Részlet a szerző Voltam  c. emlékiratainak  
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7. Az illem nem dogma, hanem az ésszerű-
séget követő, az emberi kapcsolatokból 
kikövetkeztethető hasznos szabályok sokasága. Az 
illemszabályok örökös átértékelésére, megújítására 
és megfogalmazására serkenti az olvasót. Sokan az 
életből lesik el, hol, miként illik viselkedni helye-
sen, és próbálnak magatartásuk szögletességeiből 
egyet-mást lecsiszolni. Az illemszabályok mindig 
is változtak, tökéletesedtek, korszerűsödtek. Ebből 
a folyamatból könnyen leszűrhető a tanulság: min-
den megszívlelendő viselkedési szabály kiinduló-
pontja a jóérzés, a tapintat, az erkölcs. Az emberek 
közötti kapcsolatok javításának folyamatában diva-
tos változások és változtatások úgy alakítanak az 
illemszabályokon, hogy az egyéni szabadság ne 
csorbuljon, és a természetesség uralkodjék a kö-
zösségenként, tájegységenként és országonként 
kialakult szokásokban. Viselkedését minden ember 
maga szabályozza az általa elfogadott és tisztelet-
ben tartott erkölcsi normák szerint. Ezért szüksé-
ges, hogy ne csak elfogadjunk bizonyos illemsza-
bályokat, hanem érzékenységünket és a másokkal 
szembeni magatartásunkat tökéletesítve időnként 
átfogalmazzuk, bővítsük, javítsuk őket. Persze, 
nincs vadonatúj illem. Minden szabály – még ha a 
meglévők tagadása is – valamiképpen folytatás. 
Minden illemtannal foglalkozó könyv viselkedé-
sünk követhető szabályainak ismétlése és ugyanak-
kor vidám búcsúzás a meghaladott szabályoktól. 
Némi ismerettel és sok-sok jóérzéssel minden illet-
lenség könnyen elkerülhető. 
 
8. A változó időnek megfelelően, a kezében köny-
vet tartó ember jelképe helyébe a képernyőre mere-
dő ember figurája kerül. De azért még nincs vége a 
Gutenberg-galaxisnak, ne készüljünk a temetésére. 
Napjainkban is számos erőfeszítésnek lehetünk 
tanúi, amelyek mind azért történnek, hogy a könyv 
népszerűsége továbbra is megmaradjon. Felesleges 
riogatnunk magunkat azzal, hogy máról holnapra 
eltűnik. Inkább csak átalakul. Olyasvalami törté-
nik, mint amikor az agyagtáblákról áttértünk a per-
gamenre, a papiruszra rajzolásról a nyomtatásra. A 
jövőben írásbeliségünk hordozója nemcsak a papír, 
hanem a mágneses lemez és a számítógép lesznek. 
Az indokok sorából most csak a szövegek kezelhe-
tőségét, a digitális könyvek könnyebb terjeszthető-
ségét, raktározását, olcsóságát vegyük figyelembe, 
és azt, hogy növekvő könyvéhségünkhöz amúgy 
sem lesz elég földünk minden erdeje. 
 
9. A műszaki iskola egyetlen rohanás: bele a fém-
porszagú életbe, a technikába, a számok, az alkat-
részek, a szerszámok csikorgó világába, mindenna-
pi kenyerünk előteremtésének, tervezésnek, építés-

nek, jövőálmodásnak szédítő távlataiba. 
A tanulás évei után kultúránk: csinnad-

rattás ünnepek sora, s aki egyébre is ráér, annak 
felejtő, pihentető olvasmányok, rágógumi-sorok 
és művek csendes feldarálása jelenti a művelő-
dést. És közben gondolatok szálldosnak körülöt-
tünk, költői erőlködések is, hogy tartós, szíjas-
ökörnyálként keringjenek és elállják vagy mutas-
sák utunk, amelyen önmagunkhoz juthatunk. A 
generációként következő évszakok forgásában 
egyszerre van tavaszunk és telünk, érzelmes for-
ró nyarunk és sok esőt permetező őszünk. Van-
nak pillanatok, amikor úgy érezzük, már nem 
hasadhat tovább az atommag magja, a kvantum-
elmélet bedöglött, mint egy kiszáradt gépkocsi a 
határozatlansági reláció hasba rúgta a filozófiát, 
jobb, ha a fizika marad a saját kaptafájánál, min-
den nyitott és ugyanakkor zárt, csak a költőnek 
van joga távoli asszociációkra, így amikor úgy 
érezzük, hogy nekünk befellegzett, akkor jöhet a 
költő.  Mindig is jönnie kell.  Zenével, szavak 
mágiájával, érzések kavalkádjával, értelmet talá-
ló értelemmel, csöndes nyári esőként reménykel-
tő simogatással. 
 
10. Ha gyenge az ember, kilyukad a gyomra a 
fekélytől, amit a bánat és a bú vírusa okoz. Ma-
radjon az ilyesmi jótékony homályban, Petrovics 
Sanyi orosz földből kikapart csontjainak valósá-
gosságáért sem volt szabad néhány ásónyommal 
megbolygatni szülei sírját, mert Mátyás király 
óta amúgy is oda az igazság, kiderülni pedig ma-
napság csak az egek szoktak, ez se könnyű, a so-
kasodó szmog miatt. Zsörtölődéssel nem sokra 
megyek, a magam elszámoltatása sem hasonlít-
ható a megszokott reggeli megkönnyebbüléshez, 
tulajdonképpen titokzatosan bonyolult dolog. 
Pásztázzunk csak életünk árnyékos bugyraiban, s 
rögvest rájövünk, hogy mindennek szaga van. 
Na, de kérdem én, miért éppen ez menne jól?! 
 
11. Jót vagy semmit, ez itt a kérdés. Azt mond-
juk: mindent.  Mert azért éltük túl, őseinket, ba-
rátainkat, kortársainkat, hogy mindent tudjunk 
róluk, mindent átvegyünk tőlük a folytatáshoz. 
Bennünk élnek és tudjuk, mire gondolnak, mit 
éreznek, minek és hogyan örvendtek, ha örvend-
tek az életnek, amit így vagy úgy, leginkább csak 
valahogy éltek, hogy bennünk továbbmunkálva 
megelőzzék, javítsák hibáinkat. valljanak és bűn-
hődjenek, igyekezzenek helyrehozni bennünk 
vétségeiket, balfogásaikat. Sejtjük, hogy néha 
reánk, az utánuk jövőkre gondoltak, mert kevés 
az embernek az egyetlen, sokszor elfuserált élet. 
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12. Tamási Áron így fogalmazott: Azért vagyunk a 
világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Ebbe 
ez is belefér: Azért vagyunk a világban, hogy meg-
értsük! Amennyit megértünk a világból – annyi a 
miénk. Véges és a végtelen dolgok erdejében bo-
lyongunk értetlenkedve és értetlenül. Fényt gyűj-
tünk a sötétben, hogy továbbadjuk az utánunk kö-
vetkezőknek. Ez ad értelmet életünknek. A génekbe 
menekülő véletlen következményeiként, és az iz-
zadva szerzett tudás rágógumiját szánkban forgatva, 
értelmünk határán sóhajtozunk beláthatatlanul szép 
távlatok küszöbén, amit átlépni nem enged korunk. 
A kor, amelyet dogmákból építettünk, és az életkor, 
amely elkoptat mindent, amit magunkban apránként 
összegyűjtöttünk. Előbb-utóbb rájövünk arra, hogy 
azért vagyunk a világon, hogy a múltból a jövőbe 
emelkedve, legalább a mi világunkat értsük. Ez - 
milliárdok közül néhányunknak - talán sikerül. 
 
13. Ha majd egyszer valóban eljön számomra is a 
megvilágosodás pillanata, újra és újra átgondolom 
fogas kérdéseimet, hogy végleg megszabaduljak 
ezektől, akkor majd a tökéletes szabadságérzésbe 
burkolózom, le- és felsétálhatok az élet rejtelmei-
nek virtuális könyvtárában, türelmes vitába bocsát-
kozom az istenekkel, a Magasságossal, az Örökkel 
és az Egyetlennel is. Platón szókratikus dialógusait 
folytatnám, és sohasem elégednék meg holmi szent-
nek hitt definíciókkal, amelyek kiúttalanságunk be-
látásához vezetnek. Ha a tudás végtelen, az emberi 
erény elérése az a folyamat, amely boldogsággal 
tölt el.  Most még gonosznak érzem magam, mert 
képtelen vagyok jót jól cselekedni. Nem lehetek 
egész, amíg hiányzó felem fájdalma önsajnálatra 
késztet. 
 
14. Kitartással hiszem, hogy egyszer majd egész 
bensőmet átjárja az a titokzatos jóérzés, hasonlatos 
leszek a fákhoz, amelyek kérgük mögött rejtett csa-
tornákban zöldselyem leveleket görgetnek a bimbó-
zó kijáratok felé, és akkor aztán lehet, hogy kiderül, 
nem hiába dolgoztam a műhelyben, ebben az ócska 
kócerájban, ahonnan éppen most semerre sincs kilá-
tás, egyetlen ablakunk sincs, be vagyunk kerítve 
betonszürke falakkal, a kékes fénycsővilágításban 
hamuszínű az arcunk, csupán gyomrunk jelzi, hogy 
szédületes magasságban vagy mélységben dolgo-
zunk, a patkányok is lihegve érkeznek hozzánk a 
kanálisok szövevényes csövezetén, talán a század 
nyolcvan- vagy kilencven-valahányadik emeleten 
van a műhelyünk, fölöttünk kőművesek dolgoznak, 
kényelmesen rakják a következő emeletet, mindig 
is lesz munkájuk, mert ez az épület befejezhetetlen, 

és mi nyomban követjük őket, amikor egy-egy 
szinttel fennebb költöznek. 
 
15. Szép gondolat fénynek tudni a mindenek fö-
lötti erőt, amelynek birtoklására vágyunk, hogy 
szemünk legyen magunk és mások, igazának látá-
sára. Nincs tökéletes fény, a dolgok egyik-másik 
része mindig árnyékban marad. Senki és semmi 
sem tökéletes. Fény a magunkból kivetülő gondo-
lat, kívülről is megvilágít bennünket. Az abszolút 
a végtelenségből integet mosolyogva, szikrája 
bennünk él és velünk hal meg. Teremtőképessé-
günk legfőbb eszköze, kettősége nyilvánvaló. A 
jó és a rossz, a szép és a ronda, az igaz és a hazug 
ugyanazon énből táplálkozó alkotóképességünk 
összege és igénye a folyamatos tökéletesítésre. A 
történelmi idő váltakozó sebessége hoz mozgást 
életünk állóvizébe. A kollektív emberi tudatban 
összegezhető az a pozitív energiától duzzadó tö-
meges vágy, amely a folyamatos sorfordításunk-
hoz szükséges. 
 
16. A jó költők zenét írnak költeményeikbe. A 
költemények megzenésíthetők. A szövegek hor-
dozta zenék kottázhatók. Száll a szó szájról száj-
ra. Szimfóniát is alkothatnánk regényformában. A 
tudományok közötti területek izgalmas kihívások 
a kutatók számára. Lennie kell szavak- és a zene-
közti területnek is. A zenei aláfestéssel írott szö-
veget olvasó fejében zengő zenekart az író számí-
tógépe billentyűinek koppintásaival vezényli. 
 
 

Mayer Hella kiállításairól 
 
„A magányról is szólnak ezek a képek, nem a gyermek 
magányáról, hiszen ő folyton mozgásban van, nem tudja 
még, mi az, hogy jó és mi az, hogy rossz. Nincs még bűn-
beesés. Ezért különleges alkotások Mayer Hella képei, 
mert azt hitetik el velünk, hogy létezik az ártatlanságok 
kora.”  
(Kölüs Lajos: Egy peregrinus Budapesten) 
 
 „Egyedül játszunk. A székeken, padokon nem ül senki. 
Látszólag minden természetes a képeken, nincsenek szo-
katlan, meghökkentő elemek, ennek ellenére szürreális a 
hangulat. Nyulak futnak, őzek képe halványodik, ébrede-
zünk, mint az olasz De Chiriconál, szobor figyel ránk, de 
nem hagyjuk el a nagy játszóteret. Mayer Hellával ját-
szunk.”  
(Deák Csillag: Végtelen játszótér)                                                      

► 
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Mayer Hella: 
  

Spiritusz 
 

Mama a te-
metőben  

és a 
Népszokások 

Mayer Hella: Kárpát utca és a  Csendes süllyedés 
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