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.wnü"em ávoh "oh ,mes tza ed ,modut men ,notú wnu"av atóiM

Mióta vagyunk úton, nem tudom, de azt sem, hogy hová megyünk.

sé ,gem watdaram iámrof sení%lef a wa' wensézektniré ittözöq wózatu zA
.le ttodoklaru sédőröteleb sé gástlusáf a noknujá!dnim si tréze nálat
-tá "oh ,arra wnődi ne"el "oh ,lleQ .iné"e rokkana"u ,sözöq wnusros A
,wnütlétá tima ,tza wüzzédilef arjú gem arjú sé ,tatlúm a wujlodnogtá gem
men asázoglodlef a wantlúm A .wnutnáb si gem rám nálat sé wnüttevökle
.le!égi tsétí%efőre rám asázoglodlef ővöj a ed ,tadalef "an

Az utazók közötti érintkezésnek csak a felszínes formái maradtak meg, és
talán ezért is mindnyájunkon a fásultság és beletörődés uralkodott el. A
sorsunk közös, ugyanakkor egyéni. Kell, hogy legyen időnk arra, hogy átmeg átgondoljuk a múltat, és újra meg újra felidézzük azt, amit átéltünk,
elkövettünk és talán már meg is bántunk. A múltnak a feldolgozása nem
nagy feladat, de a jövő feldolgozása már erőfeszítést igényel.

,ainzókribgem lleq nölüq-nölüq wenknüki"ednim le++ema ,za iné"e zA
.wansám"e wnütehtíges ed ,lótsám"e tá wujtahlalláv men tze

Az egyéni az, amellyel mindegyikünknek külön-külön kell megbirkóznia,
ezt nem vállalhatjuk át egymástól, de segíthetünk egymásnak.

xsédréq iteremsiiklel galóráziq ze "oh ,teheL
wünneb nojlaló%gem "ohmes we!élnöt%ö bbákni lakkos wózatu zA
.gnah ősleb imalav

Lehet, hogy ez kizárólag lelkiismereti kérdés?
Az utazók sokkal inkább ösztönlények semhogy megszólaljon bennük
valami belső hang.

-ah ,egésűní%ólav a "an wenima ,neltetehlesivle za za men arkumá°
.erőle wájtál men tiasátah ttezédiőle evtelli ,tia!ára wenima ,za men
a "oh ,lükléna ótahlán%ahlef si nasotadut sáluzrot űkétrém so!oziB
sáluzrot a tjaB .anzotlávgem péq ttoko%gem ipannednim ,sete%émret
tehel men takábih ttezekteleq a rám rokkE .zoko esélevön űkétrém"an
.innet éttnétröt men gem levésétetnűtle réttáh óravaz a neűre%"e

Számukra nem az az elviselhetetlen, aminek nagy a valószínűsége, hanem az, aminek arányait, illetve előidézett hatásait nem látják előre.
Bizonyos mértékű torzulás tudatosan is felhasználható anélkül, hogy a
természetes, mindennapi megszokott kép megváltozna. Bajt a torzulás
nagymértékű növelése okoz. Ekkor már a keletkezett hibákat nem lehet
egyszerűen a zavaró háttér eltűntetésével meg nem történtté tenni.

dagof men gésűre%%é za te+ema ,inlétíle tehel teketedekele' na+o zA
.tahla!rá% si nebme% leggésűre%%é za gém talodnog a ,le

Az olyan cselekedeteket lehet elítélni, amelyet az ésszerűség nem fogad
el, a gondolat még az ésszerűséggel szemben is szárnyalhat.
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lőtimmes rám _ "oh ,ólav arra evtelli ,ój arra sétínölükle inatsom A
+ema ,tekeme%cnál óz!áih a wü××elli absám"e nasodnog _ avtrat mes
-of a tnéknassaL .ttetehlürekis men nabá!áih gés%éq őlelefgem a gidde
-es sátí!ári óllánö za nebgésűtérkos a lláer+eh sé ,wanlusonoza wamlag
-totrat nebtez+eh őgebel gidde we+ema ,wesétöq a wozA .si lüklén géstíg
,tez+eh ttotídrof a sé ,wendőzedner ,takotalodnog ttodólá%uke%%ö za wát
.tnűtle nesejlet ,tto%táj tepere% őtígesiq wa' giedi ze +ema
xsázatu za trat giddem nojaV

A mostani elkülönítés arra jó, illetve arra való, hogy – már semmitől
sem tartva – gondosan egymásba illesszük a hiányzó láncszemeket, amely
eddig a megfelelő készség hiányában nem sikerülhetett. Lassanként a fogalmak azonosulnak, és helyreáll a sokrétűségben az önálló irányítás segítség nélkül is. Azok a kötések, amelyek eddig lebegő helyzetben tartották az összekuszálódott gondolatokat, rendeződnek, és a fordított helyzet,
amely ez ideig csak kisegítő szerepet játszott, teljesen eltűnt.
Vajon meddig tart az utazás?

tére%dóm sátí!o%iv a sé ,wandózát%it si wesétréerléf a nassal-nassaL
-azotláv a itehzölüklén men tá nődi ú%%oh rebme zA .sézmele za ajtlávlef
nérőb tájas a téséggüfe%%ö we!émese za ed ,takosádlogem itelrésíq sot
-ő"el gáslovát sé ődi za e!émzektevöq sete%émret sázotláv A .ilekézré
-tali!gem eléftéq wantopallá za wannana"u narka" gástrázeb A .eséz
.ajámrof isázoq

Lassan-lassan a félreértések is tisztázódnak, és a viszonyítás módszerét
felváltja az elemzés. Az ember hosszú időn át nem nélkülözheti a változatos kísérleti megoldásokat, de az események összefüggését a saját bőrén
érzékeli. A változás természetes következménye az idő és távolság legyőzése. A bezártság gyakran ugyanannak az állapotnak kétféle megnyilatkozási formája.

takoza mes"oh ,wabbatlulo!ob lakkos ieséggüfe%%ö tél semete"e zA
-nah"e zA .inzára"amgem nessehel lekkegésűre%!évröt űmletré"e
-otzib gidnim men sádoklodnog sotama+of a ttaim gásúkís"e sé gásúg
-öq sete%émret na"oha ,evév eb!égi nav "ú men tezevre% A .ótahtís
a menah ,anlov ótahráv _ ttellem sázotláv ódnallá za _ ttözöq we!émlür
se"e zA .náros sázatu za tza gem azzorátah e+é%e% dner segésretsem
tsétetkefeb bböt nesege!él asárátlef waniakétídni ,wenietedekele' wózatu
.inatíson%ah entehel men nabá!áih ődi tze s ,enle!égi

Az egyetemes lét összefüggései sokkal bonyolultabbak, hogysem azokat
egyértelmű törvényszerűségekkel lehessen megmagyarázni. Az egyhangúság és egysíkúság miatt a folyamatos gondolkodás nem mindig biztosítható. A szervezet nem úgy van igénybe véve, ahogyan természetes körülmények között – az állandó változás mellett – várható lenne, hanem a
mesterséges rend szeszélye határozza meg azt az utazás során. Az egyes
utazók cselekedeteinek, indítékainak feltárása lényegesen több befektetést
igényelne, s ezt idő hiányában nem lehetne hasznosítani.

xwesepéq wnu"av eriM
xllá erknüsézekledner ima ,za iM
-me za ed ,wizekledner lassárrofaigrene ttoba%gem "a irebme "e-"E
,naltatah"ofiq latláze s ,llá ersézekledner nasotama+of eré%ér jaf ireb
.wélatrataigrene ólujúgem ékkörö
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Mire vagyunk képesek?
Mi az, ami rendelkezésünkre áll?

Egy-egy emberi agy megszabott energiaforrással rendelkezik, de az emberi faj részére folyamatosan rendelkezésre áll, s ezáltal kifogyhatatlan,
örökké megújuló energiatartalék.

ed ,wenkegésnelej iklel ózokal wnünneb a iaru űröq sejlet wnu"av meN
wnutahludaba%gem nabboj lánna ,takniatálroq wüjremsigem nabboj lénim
sé wesélezpékle za woza wennű%gem latlázE .lőtknügésneltetehet tájas
-lesiv wátlosá+ofeb nab!ári őlelefgem men nabbároq we+ema ,wosáltág
.neltetehlekétré lóbtnopme% imlezré za ,ajtlávlef ima ,zA .teknüsédeq

Nem vagyunk teljes körű urai a bennünk lakozó lelki jelenségeknek, de
minél jobban megismerjük korlátainkat, annál jobban megszabadulhatunk
saját tehetetlenségünktől. Ezáltal megszűnnek azok az elképzelések és
gátlások, amelyek korábban nem megfelelő irányban befolyásolták viselkedésünket. Az, ami felváltja, az érzelmi szempontból értékelhetetlen.

wenne sé ,lussalel si géssepékővkele' a lavásázotálroq wotalodnog A
wesérétle si tnéknené"e náros asátjahergév sétetzektevöq a neőlelefgem
.wandóda

A gondolatok korlátozásával a cselekvőképesség is lelassul, és ennek
megfelelően a következtetés végrehajtása során egyénenként is eltérések
adódnak.

.teke!émzektevöq a nasogáliv wujtál men "oh ,za jab bbo"angel A
xdaram iM

A legnagyobb baj az, hogy nem látjuk világosan a következményeket.
Mi marad?

-!éq _ wotadalef sotnof ébséveq sé sotnof _ woglod sení%lef a sé sérűt A
.asátjahergév űre%
-otnop sé neűre%"e sézgévaknum ,wi%tet "ú ah "av ,sévkele' a zE
.ótahzo+ába% nas
ed ,tsátí!ári so!ámo"ah a nesetezektevöq le ajráv men teze!röq A
tima ,lazza wesetétnelle wene"el en wokétídni iné"e za "oh ,sege!él
.návíkgem za

A tűrés és a felszínes dolgok – fontos és kevésbé fontos feladatok – kényszerű végrehajtása.
Ez a cselekvés, vagy ha úgy tetszik, munkavégzés egyszerűen és pontosan szabályozható.
A környezet nem várja el következetesen a hagyományos irányítást, de
lényeges, hogy az egyéni indítékok ne legyenek ellentétesek azzal, amit
az megkíván.

lakko+ába% ózotálroq tteze+eheb neűre%teltö tehel men tekeletétlef A
.inatíkalaiq
-teleq lóbtadutnűb ótahzát%it nezehen ,soravaz +ema ,sádlo-ságnoro% A
-zotlávgem togásólav a we!émlüröq a levim ,gem ótahtísólav men ,wizeq
-lodnog a gem wa' ajtahzo+ádaka sádokzamlakla zA .wéttetseftá ,wáttat
.tésélehretlút sádoq

A feltételeket nem lehet ötletszerűen behelyezett korlátozó szabályokkal
kialakítani.
A szorongás-oldás, amely zavaros, nehezen tisztázható bűntudatból keletkezik, nem valósítható meg, mivel a körülmények a valóságot megváltoztatták, átfestették. Az alkalmazkodás akadályozhatja csak meg a gondolkodás túlterhelését.

Xindok%apakeleb ebiq 'niN
-el men rám t!émkele' tnétrötgem a ed ,arságnoro% a wo men gém zE
-nelej A .tuf nolá% wos nasogáslút levim ,inzednerle nodóm őlelefgem teh
naólavnávli! ze s ,tságnoro% wnülőleb iq tláv talo'paq tluzrotle igel
.tegéstlü%ef tlukalaiq wnüttölüröq a ilevön
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Nincs kibe belekapaszkodni!
Ez még nem ok a szorongásra, de a megtörtént cselekményt már nem lehet megfelelő módon elrendezni, mivel túlságosan sok szálon fut. A jelenlegi eltorzult kapcsolat vált ki belőlünk szorongást, s ez nyilvánvalóan
növeli a körülöttünk kialakult feszültséget.

walá% imele zA .eindőljef lleq tnire% ie!évröt te%émret a wennedniM
.lőtteze!röq a sádaka%le :asátatzotlávgem űre%sárgu wenésétípélef
xtekemlede%ev a wüjremsi mes wnugam loha ,wnünlé tto tehel na"oH
xwnutahdok%apaq ebiM

Mindennek a természet törvényei szerint kell fejlődnie. Az elemi szálak
felépítésének ugrásszerű megváltoztatása: elszakadás a környezettől.
Hogyan lehet ott élnünk, ahol magunk sem ismerjük a veszedelmeket?
Mibe kapaszkodhatunk?

.le%%é za nebtétnelle 'nin nabialanov!ári bbőf +ema ,absállav a nálaT
.dner imladasrát 'nin lüklén 'lökre ,'lökre 'nin lüklén tih sé sállaV

Talán a vallásba, amely főbb irányvonalaiban nincs ellentétben az ésszel.
Vallás és hit nélkül nincs erkölcs, erkölcs nélkül nincs társadalmi rend.

-a%%iv wnüteremsiiklel "av ,tezev ebéjőtref nűb a tú za nabá!áih wezE
.zehétih wnieső tírét

Ezek hiányában az út a bűn fertőjébe vezet, vagy lelkiismeretünk visszatérít őseink hitéhez.

-öq ialá% wnusros a widóvieb ,tlof tnim ,ttet ttetevökle za sé tlúm tlétá zA
-tere% inlükenem nasotadut ahén ,nesönöt%ö ahéN .lunaltatahtílovátle éz
-etrekis wenne "oh ,wujtáleb bbótu-bbőle nabnozA .löle wnugamnö wnén
sé lőrgésőlne"e za ,lóráicárkomed a wnullah atóiM .űre%!évröt egésnel
-e za lánsátísólavgem a "oh ,jab a za wa~ Xlórgoj őtelligem tiknednim a
-orogu= árrípap ődneze+eh abádál őtjű"tazava% isát%aláv a gésőlne"
órpa wezE .wannav wnietelétíőle "oh ,lórra wnütehet men nátu wezE .wid
-sánabbor a :wanráv armolakla őlelefgem a wa' sé wnünneb wengé laggnál
-loh lórám wennétröt men nabnoza nabmoladasrát a wosálukalatá zA .ar
,tégéssebes sázotlávtá za itnekkö' +ema ,nav őze!ét wos-wos ,arpan
xzohtú za wnáigrene sigém _ nátu weze _ nav nannoH
bbo"angel sé bbezehengel a taknugam wujdut inetísetnem "oh ,nannO
iakizif men ze nebé%ér őtnöd wetese zA .lóla sélehret ől!égi tsétí%efőre
.tnelej tletéveb!égi
xnotú za mettellem nav iq nálatlá"e e-lekedrÉ
-ém wisám a ,gástlognahe%%ö imlezré :lleq sávuklagem zehsélé ttü"e zA
a wezevret tővöj ne+im "oh ,za nabrosóslotu men sé eséremsigem bbe+
a wi+eM .tráq tsom devne% talo'paq a zE .arámá% wőlé ttü"e melev
xneb+ém a wi+ema "av ,wizekteleq není%lüq a wi+ema za :bbaso+ús
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Az átélt múlt és az elkövetett tett, mint folt, beivódik a sorsunk szálai közé eltávolíthatatlanul. Néha ösztönösen, néha tudatosan menekülni szeretnénk önmagunk elöl. Azonban előbb-utóbb belátjuk, hogy ennek sikertelensége törvényszerű. Mióta hallunk a demokráciáról, az egyenlőségről és
a mindenkit megillető jogról! Csak az a baj, hogy a megvalósításnál az egyenlőség a választási szavazatgyűjtő ládába helyezendő papírrá zsugorodik. Ezek után nem tehetünk arról, hogy előítéleteink vannak. Ezek apró
lánggal égnek bennünk és csak a megfelelő alkalomra várnak: a robbanásra. Az átalakulások a társadalomban azonban nem történnek máról holnapra, sok-sok tényező van, amely csökkenti az átváltozás sebességét,
Honnan van – ezek után – mégis energiánk az úthoz?
Onnan, hogy mentesíteni tudjuk magunkat a legnehezebb és legnagyobb
erőfeszítést igénylő terhelés alól. Az esetek döntő részében ez nem fizikai
igénybevételt jelent.
Érdekel-e egyáltalán ki van mellettem az úton?
Az együtt éléshez megalkuvás kell: érzelmi összehangoltság, a másik mélyebb megismerése és nem utolsósorban az, hogy milyen jövőt tervezek a
velem együtt élők számára. Ez a kapcsolat szenved most kárt. Melyik a
súlyosabb: az amelyik a külszínen keletkezik, vagy amelyik a mélyben?

xlőr+ém a wnudut tim nálatlá"E

Egyáltalán mit tudunk a mélyről?

sámo! ttozokof ,ődezehen wujár a watlupmotle wnienöt%ö iső ,wniekézrÉ
-av wansádólrús sokédná% nát+of sézektniré őnétröt lassám"e zA .ttala
tegésiné"e za ima ,tzadnim wnulór wájtatpokel nassal "í s ,evétiq wnu"
-ladasrát a :togássokédná% a izörküt nese!éf !émdere zA.azzorátahgem
.tégéssetnem Ysádoklodnogy wo!o%iv irebme sé im

Érzékeink, ősi ösztöneink eltompultak a rájuk nehezedő, fokozott nyomás
alatt. Az egymással történő érintkezés folytán szándékos súrlódásnak vagyunk kitéve, s így lassan lekoptatják rólunk mindazt, ami az egyéniséget
meghatározza.Az eredmény fényesen tükrözi a szándékosságot: a társadalmi és emberi viszonyok „gondolkodás” mentességét.

taknusádoklodnog we+ema ,weteremsi ttozomlahlef sé trátlef a wettel ávoH
xwéntehleret ab!ári ój si taknutu ibbávot sé

Hová lettek a feltárt és felhalmozott ismeretek, amelyek gondolkodásunkat
és további utunkat is jó irányba terelhetnék?

xtdaramgem +ema ,za ságnoro% a wa~
Xwnülüreq ará+ápre%!éq sé ,wnuláv ánnalat+ús nebnölüq ,lleq wnünetnöD
-étrésgem ibbávot welél a sé ,dejretiq ernednim +ema ,lleq talág=iv na+O
.őtehzegévle lüklén asálo'nor ,es

Csak a szorongás az, amely megmaradt?
Döntenünk kell, különben súlytalanná válunk, és kényszerpályára kerülünk!
Olyan vizsgálat kell, amely mindenre kiterjed, és a lélek további megsértése, roncsolása nélkül elvégezhető.

-gem men ah trem ,si tásáríbrehet welél a ed ,tset a wa'men inrém lleq leF
géssepéq óríbrehet a "av rokka ,wnüzektípé arpala dráli% neőlelef
-tezif lleq tará "an nasogáslút "av ,telüpé za e%%ö daksor ttaim a!áih
.tréésétísőregem pala za wnün

Fel kell mérni nemcsak a test, de a lélek teherbírását is, mert ha nem megfelelően szilárd alapra építkezünk, akkor vagy a teherbíró képesség
hiánya miatt roskad össze az épület, vagy túlságosan nagy árat kell fizetnünk az alap megerősítéséért.

-dek%elli lleq eleb "av ,wo+ába% ttetíre%!éq wnár a e-wótahladihtÁ
-nog llá lovát lüneletgév +ema ,ebteze!röq negedi arknumá% "e wnün
-eremsi za :ttödődzekle rám ima ,za e-wizektevökeB xlótknudómsádoklod
ttozodroh enneb a ,gozom tréágamnö +ema ,asálmará űkétrém na+o wet
sé ,wnu"av wesegelselef menka' rokka ,negi aH xlünelteggüf lótmolatrat
.wiláv ébbettötökgem er"e wná+áp

Áthidalhatók-e a ránk kényszerített szabályok, vagy bele kell illeszkednünk egy számunkra idegen környezetbe, amely végtelenül távol áll gondolkodásmódunktól? Bekövetkezik-e az, ami már elkezdődött: az ismeretek olyan mértékű áramlása, amely önmagáért mozog, a benne hordozott
tartalomtól függetlenül? Ha igen, akkor csaknem feleslegesek vagyunk, és
pályánk egyre megkötöttebbé válik.

lessépél "e-"e ettiv aros wekédezmen notú őtezev élef sálusólavgem A
we!émese za bbasamlaklagel a men topallá nelej A .totalodnog a erbbőle
bbe+ém ólavinadnom a sé ,mele"if a lu!ári élefkos lúT .erésérémlef
-elétí ttodokramahle za topallá za zE .zehketlekedré za le tuj men amlatrat
-étröt noránednim wanásálukalaiq !émelév sogászagi za sé aka%roq wet
.sádújav :lavó% sáM .asázo+ádakagem őn

A megvalósulás felé vezető úton nemzedékek sora vitte egy-egy lépéssel
előbbre a gondolatot. A jelen állapot nem a legalkalmasabb az események
felmérésére. Túl sokfelé irányul a figyelem, és a mondanivaló mélyebb
tartalma nem jut el az érdekeltekhez. Ez az állapot az elhamarkodott ítéletek korszaka és az igazságos vélemény kialakulásának mindenáron történő megakadályozása. Más szóval: vajúdás.
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-otláv nasotama+of si im menah ,nednim wizotláv wnüttölüröq wa'meN
wanzoko men ,takoza wüjtevöq nasamlagur ah ,wosázotláv a wezE .wnuz
.arámá% wnütezevre% wentehel wese+é%ev nebtese őzeknelle gím ,tjab
xwnünzekré lleq le ávoha ,+eh a za %el ne+iM
-ételü%gem jú za wannav wniesélezpékle so+ámoh wa' ,wujdut mes tzE
.ttözöq sédőrtö" sé moladjáf ,walas ,!!e% :lukala tsom +ema ,lőrés
,abknutadut a wandóvieleb ne+ém woga!aózodroh ótíkala toka%roq A
.bbótu léniq ,bbőle léniq ,gem wanludráli% tto sé
za wennöj nátu sám"e ,notrapregnet %alo za tnim ,evzéniq nokalba zA
,ze sokédná° .wnár lurob géstétös arjú rám ,wnénzénté% eriM .watugala
tze ,"í tlukala nát+of asázotláv se+é%e% we!évröt ite%émret a "av
inkare%%ö lleq lőbkepéktanallip a lőbkeze ,soN .inetírediq tehel men rám
-ih tel%ér wos nasogáslút me%ih tzA .tépéq ővöj őtílezöq nasogásólav a
-%ö ősleb a e!émzektevöq wenne s ,zehésézejefeb wétájsókariq a wiz!á
őreőtí%ef tnim ,gásólav tlétá za ,we!émese tnétrötgem A .sádoravaze%
.tleq takotaludni sé wnünneb wizoglod
xtúiq a tehel iM
-nölüq wnundut lleq gem :asátatzotlávgem dómsádoklodnog a ,me%ih tzA
teke!émzektevöq a erőle intál sé ,lótsotnof ébséveq a tasotnof a intetzöb
.si
tá neppéknednim nezE .nav artáh gém túgala bba%%ohgel sé óslotu zA
itetnű%gem ,tegéstétös a izűle ima ,tza wüjréle "oh ,zohha wnünnem lleq
_ lelletéviq séveq _ erima za ze ,molodnog "ú sé ,taknuságnoro% a
.wnu"áv nai!!adnim
nabávah ótnobgéj .233334555567 ,tsepsiQ
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Nemcsak körülöttünk változik minden, hanem mi is folyamatosan változunk. Ezek a változások, ha rugalmasan követjük azokat, nem okoznak
bajt, míg ellenkező esetben veszélyesek lehetnek szervezetünk számára.
Milyen lesz az a hely, ahová el kell érkeznünk?
Ezt sem tudjuk, csak homályos elképzeléseink vannak az új megszületéséről, amely most alakul: szenny, salak, fájdalom és gyötrődés között.
A korszakot alakító hordozóanyagok mélyen beleivódnak a tudatunkba,
és ott szilárdulnak meg, kinél előbb, kinél utóbb.
Az ablakon kinézve, mint az olasz tengerparton, egymás után jönnek az
alagutak. Mire szétnéznénk, már újra sötétség borul ránk. Szándékos ez,
vagy a természeti törvények szeszélyes változása folytán alakult így, ezt
már nem lehet kideríteni. Nos, ezekből a pillanatképekből kell összerakni
a valóságosan közelítő jövő képét. Azt hiszem túlságosan sok részlet hiányzik a kirakósjáték befejezéséhez, s ennek következménye a belső öszszezavarodás. A megtörtént események, az átélt valóság, mint feszítőerő
dolgozik bennünk és indulatokat kelt.
Mi lehet a kiút?
Azt hiszem, a gondolkodásmód megváltoztatása: meg kell tudnunk különböztetni a fontosat a kevésbé fontostól, és látni előre a következményeket
is.
Az utolsó és leghosszabb alagút még hátra van. Ezen mindenképpen át
kell mennünk ahhoz, hogy elérjük azt, ami elűzi a sötétséget megszűnteti
a szorongásunkat, és úgy gondolom, ez az amire – kevés kivétellel –
mindannyian vágyunk.

Kispest, 1995. jégbontó havában

:alittA irí˘

si talodnog a…

Nyíri Attila:

…a gondolat is

widótat+of sázatu zA

Az utazás folytatódik

(%ér .11)

(2. rész)

-ólavékkörö "e rám lőtésédzekgem sázatu za "oh ,armomá% winűt "Ú
xajdut iQ .le tlet gás
xgásólavékkörö za si iM
-ado re%"e nebvé nednim zeh+ema ,"ehtnámé" "e tlov ,tnire% esem igér "E
-tnámé" a ze rokima ,soN .térő' a etlürö%ökgem sé rádamsiq "e tlüper
.ecrepdosám ősle wangásólavékkörö za el wilet rokka ,wipokle "eh
.ékkörö djam si trat sé trat avgof lőtkörö si sázatu za nájpala zE
xnáros sázatu za gem wnüzrő tiM

Úgy tűnik számomra, hogy az utazás megkezdésétől már egy örökkévalóság telt el. Ki tudja?
Mi is az örökkévalóság?
Egy régi mese szerint, volt egy gyémánthegy, amelyhez minden évben
egyszer odarepült egy kismadár és megköszörülte a csőrét. Nos, amikor
ez a gyémánthegy elkopik, akkor telik le az örökkévalóságnak első másodperce. Ez alapján az utazás is öröktől fogva tart és tart is majd örökké.
Mit őrzünk meg az utazás során?

-lúm a we+ema ,tekekélme ,tísotzib takogojőle +ema ,tamlatah so!oziB
takosátratre% a we+ema ,takámrofsédeklesiv ttoko%gem sé wizédi tat
.lef witínevele

Bizonyos hatalmat, amely előjogokat biztosít, emlékeket, amelyek a múltat idézik és megszokott viselkedésformákat, amelyek a szertartásokat
elevenítik fel.

atlalgof ,tá ettetniket ttala wotanallip neűre%nöt%ö +ema ,géssepéq a zA
-táh nétni%"ú ,tégésőtehel se%%ö tez+eh ttoda za lef atlán%ah sé e%%ö
tnednim neltetehel trem ,noglod a inetíges zéhen lüvíkdneR .tluro% ebrét
a "oh innávíq tza anlov gésneletpéq gelőtelli ,inatízagi zohttoko%gem a
-eh tazára"am ,tekegésneltőlne"e _ naltalokodni nebtese wos _ óllánnef
.wéstnekkö' tte+

Az a képesség, amely ösztönszerűen pillanatok alatt tekintette át, foglalta
össze és használta fel az adott helyzet összes lehetőségét, úgyszintén háttérbe szorult. Rendkívül nehéz segíteni a dolgon, mert lehetetlen mindent
a megszokotthoz igazítani, illetőleg képtelenség volna azt kívánni hogy a
fennálló – sok esetben indokolatlan – egyenlőtlenségeket, magyarázat helyett csökkentsék.

wnutu ttetgem A .si wnu!o%iv ólav zöhődi za wizotláv náros sázatu zA
-nö za ttodobso+ús sé ővöj ttő%tá lekkevret sení% a tlüdivörgem náros
.tlúm ,őlüpé ertezekélme nasogalóráziq men ,őzetél nabágam
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Az utazás során változik az időhöz való viszonyunk is. A megtett utunk
során megrövidült a színes tervekkel átszőtt jövő és súlyosbodott az önmagában létező, nem kizárólagosan emlékezetre épülő, múlt.

lénim űre%léc ,wenlüreq ie!émese tlúm a eb+ema ,abká=itáh a abbA
nav erim "oh ,erőle ój inlodnog lleq tá "í ,inlogamo'eb tebbeseveq
-aif A .lakknugam inniv tza wa' sé ,notú ibbávot a wnügéskü% lüneltétlef
-ad "e gásólav ttotrat wanój wnulatlá za eb+ema _ toká=itáh a tza wolat
a ,natludaba%lef "í sé ,wájbodle nátu woras ősle za _ wütze+eh tájákbar
-bávot sé ősle za gem wi%et ,avráj tájtú ttotíkrat lekkördög ,sögör wugam
.tekesépél ib
-géskü% asálukalatá waná!o%iv ólav zöhkőlü% a were" a nodóm ne+I
-tevökeb wosázotláv a ttü"e lezzE .si todála' a attatzotlávgem neűre%
.wüjtehtniket wensete%émret t%érómo!lút tésézeq

Abba a hátizsákba, amelybe a múlt eseményei kerülnek, célszerű minél
kevesebbet becsomagolni, így át kell gondolni jó előre, hogy mire van
feltétlenül szükségünk a további úton, és csak azt vinni magunkkal. A fiatalok azt a hátizsákot – amelybe az általunk jónak tartott valóság egy darabkáját helyeztük – az első sarok után eldobják, és így felszabadultan, a
maguk rögös, gödrökkel tarkított útját járva, teszik meg az első és további lépéseket.
Ilyen módon a gyerek a szülőkhöz való viszonyának átalakulása szükségszerűen megváltoztatta a családot is. Ezzel együtt a változások bekövetkezését túlnyomórészt természetesnek tekinthetjük.

-okatláv _ sro" ébséveq "av sro" _ inátu sám"e wanko%aka%telé zA
-si _ wánzóp!ögrüs ódalahle ttőle iakalba tanovsro" a tnim ,na+o asáz
.emetü őtevöq tsám"e _ neődőltém

Az életszakaszoknak egymás utáni – gyors vagy kevésbé gyors – váltakozása olyan, mint a gyorsvonat ablakai előtt elhaladó sürgönypóznák – ismétlődően – egymást követő üteme.

,asálukalaiq wanáka%ődi taraka za ajtlávlef tsédőlélme% irokkemre" A
séréta%%iv tletémsi lügév s ,atopallá wenésépéllef talat%apat a itevöq tze
ne+i avtokla teví wébrög somazuhráp A .zohsátratagam ődőlélme% a
zA .telgév téq a neseteléköt tsám"e gem itré trézE .wanlurázeb nodóm
.wensélesivdnog a ajádo' wi"e si ze náros sázatu

A gyermekkori szemlélődést felváltja az akarat időszakának kialakulása,
ezt követi a tapasztalat fellépésének állapota, s végül ismételt visszatérés
a szemlélődő magatartáshoz. A párhuzamos görbék ívet alkotva ilyen
módon bezárulnak. Ezért érti meg egymást tökéletesen a két véglet. Az
utazás során ez is egyik csodája a gondviselésnek.

"oh ,zohha segéskü% esérémlef őlelefgem tez+eh a sé talat%apat woS
le++ema ,akélatrat imalav nav weniknedniM .wnussahtujle nasotzib giádi
le nebnölüq trem ,űre%neltelév men ze s ,wizekledner roksételü% rám
tú za ,lénéletétgem wesépél őslegel a trájdnim wnunlut%up anlov ttelleq
-öq we!émlüröq nelej _ nabmoladasrát a gésnelej űre%neltelév A .néjele
a si tásálsovro wojab ővélgem a sé ,sogalóráziq men ed ,gásaktir _ ttöz
ú!áribböt gém zehéséremsilef jab a nabnozA .inedzeq lleq lénkerekö"
-gem siq órpa ttezre% ttala wevédezit tős ,wevÉ .segéskü% si talat%apat
éggés!ekévet ótokla ,áttalat%apat dut rebme séveq no"an tekeséle"if
-elnölüq sé tazála őlleq ,teremsirebme "an ,ődi wos negi zehhE .inetírűs
,inzorátkarle tekeséle"ifgem a ,inle"ifgem tnedniM .lleq gásttoda seg
-dere za ,inlábórpiq takoza ,innovel tekesétetzektevöq italroka" wülőleb
sé inetí%égeiq tekeséle"ifgem igér a ,intetzektevöq bbávot lőbke!ém
-tísekétré nabtalroka" ,ótahlán%ah lőbkeze gíma ,giddadnim inatísodóm
.tsádut a ajda ze sé ,tadalef a ze :wen%el wotalat%apat őteh

Sok tapasztalat és a helyzet megfelelő felmérése szükséges ahhoz, hogy
idáig biztosan eljuthassunk. Mindenkinek van valami tartaléka, amellyel
már születéskor rendelkezik, s ez nem véletlenszerű, mert különben el
kellett volna pusztulnunk mindjárt a legelső lépések megtételénél, az út
elején. A véletlenszerű jelenség a társadalomban – jelen körülmények között – ritkaság, de nem kizárólagos, és a meglévő bajok orvoslását is a
gyökereknél kell kezdeni. Azonban a baj felismeréséhez még többirányú
tapasztalat is szükséges. Évek, sőt tizedévek alatt szerzett apró kis megfigyeléseket nagyon kevés ember tud tapasztalattá, alkotó tevékenységgé
sűríteni. Ehhez igen sok idő, nagy emberismeret, kellő alázat és különleges adottság kell. Mindent megfigyelni, a megfigyeléseket elraktározni,
belőlük gyakorlati következtetéseket levonni, azokat kipróbálni, az eredményekből tovább következtetni, a régi megfigyeléseket kiegészíteni és
módosítani mindaddig, amíg ezekből használható, gyakorlatban értékesíthető tapasztalatok lesznek: ez a feladat, és ez adja a tudást.
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menah ,sézre%teremsi űre%sázoklalgof mes ze naólnosah zehbé"e sám woS
.togásttotavihle za tős ,tsátavih a ajlozagi bbőséq +ema ,géssepéq

Sok más egyébhez hasonlóan ez sem foglalkozásszerű ismeretszerzés, hanem
képesség, amely később igazolja a hivatást, sőt az elhivatottságot.

-bassal nesege!él lüklén egéstíges sé atalat%apat wosám náros sázatu zA
né"e za nebmeletré sám ,őn esélehret welél a wa' ,erőle wnutahtuj nab
erbbe%%em nokopala bbeselé% lénkeigidde zA .wizotláv epere% tlölejiq
.nabsádagat a sé nebkniesédőző"gem a wnutahtuj

Az utazás során mások tapasztalata és segítsége nélkül lényegesen lassabban juthatunk előre, csak a lélek terhelése nő, más értelemben az egyén
kijelölt szerepe változik. Az eddigieknél szélesebb alapokon messzebbre
juthatunk a meggyőződéseinkben és a tagadásban.

-ámladasrát ővöj a za ,tah tnékre%!éq nabknumladasrát iam a ima ,zA
-wnutaraka daba% nebi!!ema nesete%émret ,tehel ődőtetré lótágam nab
.wü%%et lób

Az, ami a mai társadalmunkban kényszerként hat, az a jövő társadalmában magától értetődő lehet, természetesen amennyiben szabad akaratunkból tesszük.

.ggüf lőtteze!röq sé lőt!émlüröq ttoda za nedniM

Minden az adott körülménytől és környezettől függ.

wodála' ,wetezmen tlécgév a sé tsétezevlanov őnétröt élef ajléc sázatu zA
-élttü"e za tnim ,wájtíkala wo!ámo"ah iső "úppé nebétese wené"e sé
-idni őslüq a dnim ,ősleb a dnim lleq indokzamlakla naúrogi% zehhe ,tet
.wankotropo' tlünölükle ,ótagllah arkokét

Az utazás célja felé történő vonalvezetést és a végcélt nemzetek, családok
és egyének esetében éppúgy ősi hagyományok alakítják, mint az együttlétet, ehhez szigorúan alkalmazkodni kell mind a belső, mind a külső inditékokra hallgató, elkülönült csoportoknak.

ódalahgem tsátah igásso!ára za wotalo'paq ózorátahgem tetélttü"e zA
-asrát a ed ,né"e zA .wanluzalgem sé wandosopalle arásátah letéveb!égi
-zib +ema ,sádokzamlakla se!émdere za sege!él si nebétez+eh molad
-ásálusodóm weletétlef iteze!röq a inatrat nojdut tsépél "oh ,tza ajtísot
nabbattozokof wujdut rokka wa' takosálusodóm a tekezE .levémetü wan
-of wevéderze gidep ,ebgév wennem nasro" _ gal!o%iv _ ah ,inlekézré
a nebbE .neőlelefgem wenke!évröt ite%émret a wizotláv nednim náma+
armolaná% sé se!ége% tnim ,bböt men ővél notú za nabságrofröq "an
.widekremsi levieséggüfe%%ö órpa telé za ika ,nebézeq sros a zök%e ótlém

Az együttlétet meghatározó kapcsolatok az arányossági hatást meghaladó
igénybevétel hatására ellaposodnak és meglazulnak. Az egyén, de a társadalom helyzetében is lényeges az eredményes alkalmazkodás, amely biztosítja azt, hogy lépést tudjon tartani a környezeti feltételek módosulásának ütemével. Ezeket a módosulásokat csak akkor tudjuk fokozottabban
érzékelni, ha – viszonylag – gyorsan mennek végbe, pedig ezredévek folyamán minden változik a természeti törvényeknek megfelelően. Ebben a
nagy körforgásban az úton lévő nem több, mint szegényes és szánalomra
méltó eszköz a sors kezében, aki az élet apró összefüggéseivel ismerkedik.

er"e ttü"e le!!égi za nabkaibbávot a ,sépél ősle za wa' nabnoza zE
lóbázagi za ajtísólavgem +ema ,sá"áv inremsigem ,inlunat a widózokof
-ahtál "e lőriemletjer gáliv őtehremsi men gem ,ótahlunat men gem ahos
-niketeb őnétröt égöm !öggüf ólluha%%iv sé ődeklemelef latlá zéq naltat
neb+é%ev etenem sédőljef a nabknuroq őremsi takomallad simah A .tsét
,goj a ,gásnotzib a wa' ,tllágem sédőljef a "oh ,itnelej tza men zE .gorof
.tsádosoráq devne% ttözöq wózatu za sétrégem a sé gászagi za

Ez azonban csak az első lépés, a továbbiakban az igénnyel együtt egyre
fokozódik a tanulni, megismerni vágyás, amely megvalósítja az igazából
soha meg nem tanulható, meg nem ismerhető világ rejtelmeiről egy láthatatlan kéz által felemelkedő és visszahulló függöny mögé történő betekintést. A hamis dallamokat ismerő korunkban a fejlődés menete veszélyben
forog. Ez nem azt jelenti, hogy a fejlődés megállt, csak a biztonság, a jog,
az igazság és a megértés az utazók között szenved károsodást.
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wózatu za weze levim ,wőre ólobmor wendökűm sé wetdökűm nabroq nedniM
.wótaht%aláv men le lótiasázoktali!gem
xségetter a winű%gem djam rokima ,ődi za le nöj rokiM
imladasrát bbetteljefgel a levim ,t%aláv a indagem ajdut mes iknes errE
,tekönöt%ö !ávtih a inatrat nabádroq "av inzekéfgem ajdut mes amrof
-a ,tővöj a ajtál za ,artú za tlü%éklef lój ika ,nabnozA .takotaludni avrud
.nalatsátáliq men ed ,őtjeebgéstéq éggéle +em
tős ,gem wnüré men rám im te+ema ,!éf siq "e gnered lóbgáslovát "an no"aN
.éleflef tú za ludnile gíma ,nebgés+ém a le winűt aros wekédezmen
xarólav ze wiláv rokiM
-lórám mes ebgéstétös a tú za levim ,tehel men inadnomgem erőle tzE
.notnop+ém a wnutrat men gém gelnelej sé eb ttezektevöq arpanloh
a nöjlE .nav artáh gém ,tekétré nednim temeteb +ema ,sázotláv "an A
,"ú gem wenlüsimmes ióillim wózatu za rokima ,ődi za za nebővöjlezöq
.sédelef a sé rop a ipeleb tekükélme "oh
xesézektevökeb a wenne űre%!évröT

Minden korban működtek és működnek romboló erők, mivel ezek az utazók
megnyilatkozásaitól el nem választhatók.
Mikor jön el az idő, amikor majd megszűnik a rettegés?
Erre senki sem tudja megadni a választ, mivel a legfejlettebb társadalmi
forma sem tudja megfékezni vagy kordában tartani a hitvány ösztönöket,
durva indulatokat. Azonban, aki jól felkészült az útra, az látja a jövőt, amely eléggé kétségbeejtő, de nem kilátástalan.
Nagyon nagy távolságból dereng egy kis fény, amelyet mi már nem érünk
meg, sőt nemzedékek sora tűnik el a mélységben, amíg elindul az út felfelé.
Mikor válik ez valóra?
Ezt előre megmondani nem lehet, mivel az út a sötétségbe sem márólholnapra következett be és jelenleg még nem tartunk a mélyponton.
A nagy változás, amely betemet minden értéket, még hátra van. Eljön a
közeljövőben az az idő, amikor az utazók milliói semmisülnek meg úgy,
hogy emléküket belepi a por és a feledés.
Törvényszerű ennek a bekövetkezése?

A .wileven arsátít%up sé arsálobmor ,arka%őre takolataif a nátuim ,negI
ttotídaba%lef nebienöt%ö %onog sé neltelevűm "e támlaru za molatah
+ema ,tsázotláv "an a tza le izgév zE .ajtahtísotzib levégéstíges gemöt
:gáliv jú ,ilovát lüneltetehréle arknumá% a gem widőtmeret námo!
.ővöj a

Igen, miután a fiatalokat erőszakra, rombolásra és pusztításra nevelik. A
hatalom az uralmát egy műveletlen és gonosz ösztöneiben felszabadított
tömeg segítségével biztosíthatja. Ez végzi el azt a nagy változást, amely
nyomán teremtődik meg a számunkra elérhetetlenül távoli, új világ:
a jövő.

ődre jú nelével tlut%uple za :lüpé erigér a jú nednim tnire% !évröt isŐ
bbótu-bbőle sé ,wizektípé géssözöq jú nekesélüpelet tlőd abmor a ,dajras
:za ne"el si lohráb telé za "oh ,arra wenlém%eár wózatu tdaramgem a
-átu ,űre%"e nájdóm agam a sé gadzag nesegésnef ,pé% nasotazárpáq
.neltetehletémsigem sé naltatahzon

Ősi törvény szerint minden új a régire épül: az elpusztult levélen új erdő
sarjad, a romba dőlt településeken új közösség építkezik, és előbb-utóbb
a megmaradt utazók ráeszmélnek arra, hogy az élet bárhol is legyen az:
káprázatosan szép, fenségesen gazdag és a maga módján egyszerű, utánozhatatlan és megismételhetetlen.
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takoza inat%aláv wnundut lleq nölüq zehésézemletré wanámlagof telé zA
-ólav a za na"oha tnim ,gem wnuttokla bbőle teke+ema ,takogássotájas a
segeldősle za indaa%%iv tehel mes nabmolagof nelte"E .ttöjertél nabgás
wangászagi za tako%aláv ú!ári ttozorátahgem őderbé nájpala wosátah
.neőlelefgem

Az élet fogalmának értelmezéséhez külön kell tudnunk választani azokat
a sajátosságokat, amelyeket előbb alkottunk meg, mint ahogyan az a valóságban létrejött. Egyetlen fogalomban sem lehet visszaadni az elsődleges
hatások alapján ébredő meghatározott irányú válaszokat az igazságnak
megfelelően.

wankogászagi so!ámodut a widoso!ozibeb rö%bböt er"e nabkniajpaN
.wasimah "oh ,lórkosátípallágem ttodagofle

Napjainkban egyre többször bebizonyosodik a tudományos igazságoknak
elfogadott megállapításokról, hogy hamisak.

-ere za sé talodnog ój a tláv ébbőtegrüs _ tréze neppé _ nebődi ibbótu zA
-éq a nabnozA .esétetnü%gem te%temt%ereq wű% ittözöq talodnog ited
_ ne+eh tnávíq a _ asázohertél wanásázánkaiq űkétrém sejlet wegéssep
eséréle léc ttotjahó za "oh ,itnelej tza gidep zE .tlürekis men gém gidde
menah ,le!égi toga!ateremsi tlusoráp lessétniketlüröq sodnog wa' men
.si gés%éq ólav argásttoti! ,arsátrattalo'paq őlelefgem ázzoh segéskü%

Az utóbbi időben – éppen ezért – sürgetőbbé vált a jó gondolat és az eredeti gondolat közötti szűk keresztmetszet megszüntetése. Azonban a képességek teljes mértékű kiaknázásának létrehozása – a kívánt helyen –
eddig még nem sikerült. Ez pedig azt jelenti, hogy az óhajtott cél elérése
nem csak gondos körültekintéssel párosult ismeretanyagot igényel, hanem
szükséges hozzá megfelelő kapcsolattartásra, nyitottságra való készség is.

a gés%ékőtíges sé sétrégem ,gésdégne" ,melerüt a lánsátrattalo'paq A
.ttözöq wámrofsédeklesiv a bbasotnofgel

A kapcsolattartásnál a türelem, gyengédség, megértés és segítőkészség a
legfontosabb a viselkedésformák között.

waná"áv séremsigem a men wemlezré sejletőre za lénkika ,wózatu za wozA
-tuj ertni% !o'ala wa' ,erbbőle togáliv a wi%iv men ,wantah nabá!ári
.nételüret wugam a le wantah

Azok az utazók, akiknél az erőteljes érzelmek nem a megismerés vágyának
irányában hatnak, nem viszik a világot előbbre, csak alacsony szintre juthatnak el a maguk területén.

ózotláv tnéknózatu "í ,weőzöbnölüq tnéknené"e wegéssepéq a leviM
.esénelejgem we!émlüröq ,weteremsi jú za le!égi teke!émletevöq
námrof"e ,wájda tsádut a we+ema ,takotalat%apat a sé tsézre%teremsi zA
azzorátah esédökűm settü"e weze trem ,inrém lleq lef neűre%géskü%
.tegéstehet a sé tegéssepéq a gem
xartadalef a e-wnu"av weőlelefgeM
xknüzekledner laváigrene i!!eM
xinréle wnuraka tiM
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Mivel a képességek egyénenként különbözőek, így utazónként változó
követelményeket igényel az új ismeretek, körülmények megjelenése.
Az ismeretszerzést és a tapasztalatokat, amelyek a tudást adják, egyformán
szükségszerűen fel kell mérni, mert ezek együttes működése határozza
meg a képességet és a tehetséget.
Megfelelőek vagyunk-e a feladatra?
Mennyi energiával rendelkezünk?
Mit akarunk elérni?

ttoda za sát%aláviq a gem tehnétröt nátu sérémlef ttozorátahgem erőlE
-zegévle wesepéq wózatu tlü%éklef neőlelefgem wa~ .erésézgévle tadalef
-e woza lőbkegemöt "an A .nebékedré léc ttözűtiq a totadalef "an a in
semedrÉ .erésélesivle wehret ttozokof a wasamlakla wika ,iq wentehdeklem
-zorátah nebkétrém ne+im lánkózatu za "oh ,si nabgásólav a inle"ifgem
.tésédréq sálláázzoh a gásttoda iné"e za sé !émlüröq a gem az
gem wótahtípallá men ,weneljer wnünneb we+ema ,wegéssepéq a wozA
-gem italat%apat a bbűre%"e sé bbótahzíbgeM .lekkere%dóm inatmá%
.talroka" a :séremsi

Előre meghatározott felmérés után történhet meg a kiválasztás az adott
feladat elvégzésére. Csak megfelelően felkészült utazók képesek elvégezni a nagy feladatot a kitűzött cél érdekében. A nagy tömegekből azok emelkedhetnek ki, akik alkalmasak a fokozott terhek elviselésére. Érdemes
megfigyelni a valóságban is, hogy az utazóknál milyen mértékben határozza meg a körülmény és az egyéni adottság a hozzáállás kérdését.
Azok a képességek, amelyek bennünk rejlenek, nem állapíthatók meg
számtani módszerekkel. Megbízhatóbb és egyszerűbb a tapasztalati megismerés: a gyakorlat.

-i teke+ema ,si nokátnim samlakla sérém a ótahdlogem nesete%émreT
-bbávot sé sálrokaˇ .inze+eh ézöq we!émlüröq őlelefgem wnü%ke"
.intatzokatnobiq takogásttoda ttetelü% wnülev a tehel men lüklén sét%eljef

Természetesen megoldható a mérés alkalmas mintákon is, amelyeket igyekszünk megfelelő körülmények közé helyezni. Gyakorlás és továbbfejlesztés nélkül nem lehet a velünk született adottságokat kibontakoztatni.

za ettetígestá nebtese nalatmá% rám +ema ,!ét a za Ysáraka no"any A
-am a wájráj tnire% 'narap "an iső za wika s ,nokotnop zéhen a takózatu
-%ékrüfiq a takutadalef a wizgév sé nájtúgá%ro neletgév telé za tájtú wug
.nebékedré erekis ővöj nelteteh

A „nagyon akarás” az a tény, amely már számtalan esetben átsegítette az
utazókat a nehéz pontokon, s akik az ősi nagy parancs szerint járják a maguk útját az élet végtelen országútján és végzik a feladatukat a kifürkészhetetlen jövő sikere érdekében.

nabávah telekiq .233334555567 ,a'araregÉ
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Égeraracsa, 1995. kikelet havában

:alittA irí˘

x%évle talodnog a

Nyíri Attila:

a gondolat elvész?

wandosakos watu zA

Az utak sokasodnak

(%ér .111)

(3. rész)

a teke+ema ,arkatu za arkoza wenzekélme nebtese nednim men wózatu zA
-jalut wöső za lünelteggüf lőttE .watrájeb nabtalodnog "av nabgásólav
-wie!émzektevöq gidepgém ,wannav wnülev si am ietedekele' ,iagásnod
-le za ed ,esédek!ét sogásólav a wa'men wanózatu nednim latlázE .neb
a levim ,egéssőlelef a lukala "Í .ajtíkala tővöj a ,nabám a ,si asázorátah
.ató wődiső rám naltazotláv eretní% we!émese ódó%tájel

Az utazók nem minden esetben emlékeznek azokra az utakra, amelyeket
a valóságban vagy gondolatban bejártak. Ettől függetlenül az ősök tulajdonságai, cselekedetei ma is velünk vannak, mégpedig következményeikben. Ezáltal minden utazónak nemcsak a valóságos ténykedése, de az elhatározása is, a mában, a jövőt alakítja. Így alakul a felelőssége, mivel a
lejátszódó események színtere változatlan már ősidők óta.

-wetezeke"i őröt arásátísólavgem woléc a innel lettetniket lleq trézE
tásros wózatu za wájtíkala wőze!ét so!oziB .arkogásttoda ővélgem a lén
-laru za :wene+I .náros sádokzamlakla őnétröt zehke!émlüröq ővélgem a
a nabrosóslotu men sé wnülé neb+ema ,teze!röq a ,wo!ámo"ah ódoq
"an si gidda wővél notú zA .lekkepén dé%mo% őlé wnülev a talo'paq
-lah a "oh ,giádo wattotujle lőtsévkeröt sönöt%ö za gíma ,gem wettet tatu
.tővöj a gem wéttetmeret nebnelej a tte+eh esésereq igálivlút gásnaltatah

Ezért kell tekintettel lenni a célok megvalósítására törő igyekezeteknél a meglévő adottságokra. Bizonyos tényezők alakítják az utazók sorsát
a meglévő körülményekhez történő alkalmazkodás során. Ilyenek: az uralkodó hagyományok, a környezet, amelyben élünk és nem utolsósorban a
kapcsolat a velünk élő szomszéd népekkel. Az úton lévők addig is nagy
utat tettek meg, amíg az ösztönös törekvéstől eljutottak odáig, hogy a halhatatlanság túlvilági keresése helyett a jelenben teremtették meg a jövőt.

-e gikétrém so!ozib wa' nabnoza sádalah őnétröt élef ővöj a lóbtlúm A
.ődőltémsi aságrofröq we!émese za levim ,sátujeről
-nimgáliv a sé tsétmeret a noros ősgév notú óraka inremsigem tágamnö zA
-évröt semete"e ótí!ári tegésnednim A .emle ótatuq a isereq tegésned
-ialanovőre tlognahe%%ö re%dner %ége za esétrésgem űmenimráb we!
-me% lezzE .nátu agam ajnov tásázotlávgem segelgév "av soka%ődi wan
-ef naltatahdlo ttet tdaka%ebléf lóbko ne+imalav "av neltezejefeb a neb
.ze!émdere tegéstlü%
őze!ét wisám "e ráj ttü"e esédösőrelef őze!ét wi"e za nabtama+of "E
.neltetehze"ee%%ö men sátah ódnomtnelle wansám"e téq a :levésélügne"
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A múltból a jövő felé történő haladás azonban csak bizonyos mértékig előrejutás, mivel az események körforgása ismétlődő.
Az önmagát megismerni akaró úton végső soron a teremtést és a világmindenséget keresi a kutató elme. A mindenséget irányító egyetemes törvények bárminemű megsértése az egész rendszer összehangolt erővonalainak időszakos vagy végleges megváltozását vonja maga után. Ezzel szemben a befejezetlen vagy valamilyen okból félbeszakadt tett oldhatatlan feszültséget eredményez.
Egy folyamatban az egyik tényező felerősödése együtt jár egy másik tényező
gyengülésével: a két egymásnak ellentmondó hatás nem összeegyezhetetlen.

xmoladasrát a sé te%émret a e-őtehtetze"ee%%Ö
-edré ertesenednim lóbájtnopme% asálukalaiq wenégési+éme% wózatu zA
-ődi so!ozib moladasrát a "av te%émret a e-őtehtísette+eh "oh ,seq
.nab%aka%telé sé nabtnop

Összeegyeztethető-e a természet és a társadalom?
Az utazók személyiségének kialakulása szempontjából mindenesetre érdekes, hogy helyettesíthető-e a természet vagy a társadalom bizonyos időpontban és életszakaszban.

-őljef a nebke!émzektevöq ódólo'paq wujázzoh a sé nabkamladasrát A
.tnékgásólav lef pél !ét őrétle lőttremsizöq a ah ,lef lusro" rokka séd

A társadalmakban és a hozzájuk kapcsolódó következményekben a fejlődés akkor gyorsul fel, ha a közismerttől eltérő tény lép fel valóságként.

-inahem a :bbőzö'lömü" a wi+em arámá% moladasrát a "oh ,sédréQ
.sátoklatelétí őlelefgem a "av asátíson%ah tezekélme suq

Kérdés, hogy a társadalom számára melyik a gyümölcsözőbb: a mechanikus emlékezet hasznosítása vagy a megfelelő ítéletalkotás.

sé lénésélekézré inátu sám"e we!émese za nav géskü% erőtteq a dniM
-leq "áv inátu séremsigem a lénsélekézré zA .náros tú za lánásátíson%ah
witígesőle si wőze!ét sám gém lüvíq nogási'návíq a ah ,widösőrelef neől
,tsávgu!gem we!émdere tlémer lőtkeze zA .tésé%ékrüfiq nelteremsi za
.arámá% wózatu za wenetnelej tsédőtlötlef sé t!émer ,tetih

Mind a kettőre szükség van az események egymás utáni érzékelésénél és
hasznosításánál az út során. Az érzékelésnél a megismerés utáni vágy kellően felerősödik, ha a kíváncsiságon kívül még más tényezők is elősegítik
az ismeretlen kifürkészését. Az ezektől remélt eredmények megnyugvást,
hitet, reményt és feltöltődést jelentenek az utazók számára.

a géskü% nav nabbattozokof ,wnü"em ebgéstétös a rokima ,nabkniajpaN
.er!émer sé ertih

Napjainkban, amikor a sötétségbe megyünk, fokozottabban van szükség a
hitre és reményre.

-tá őnétröt abjú za lőbigér a luádlép "í ,egésbböt ómo!lút wetenemtá zA
-atdókzárgem óráj lekketenemtá zA .temledzüq a itehzölüklén mes ,sépél
-ebme% igér A .ertél ttöj nasotazokof ,wenlétá wózatu za tsom te+ema ,sát
-rata%%iv a esézeknelle óraka inzirőgem tétez+eh a ,lajjú za esédekze+eh
.aráttál wnüme% ebgév tsom "em meledzüq a ze _ lannaltatahtatzót

Az átmenetek túlnyomó többsége, így például a régiből az újba történő átlépés, sem nélkülözheti a küzdelmet. Az átmenetekkel járó megrázkódtatás, amelyet most az utazók átélnek, fokozatosan jött létre. A régi szembehelyezkedése az újjal, a helyzetét megőrizni akaró ellenkezése a visszatartóztathatatlannal – ez a küzdelem megy most végbe szemünk láttára.

.melenétröt a :wétí!ozib bbojgel erre ,naltatahtíllágem tama+of a zE
xtenemtá za ze ráj leviM
-áq ,lekke!émkele' soka%őre :wenlétá tsom wózatu za tima ,lazzadniM
-tá wanámlagof telé i'lökre za sé lakkúrobáh ,le%%évzűt ,lessézere%ótíb
.levésédőzedner
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Ez a folyamat megállíthatatlan, erre legjobb bizonyíték: a történelem.

Mivel jár ez az átmenet?
Mindazzal, amit az utazók most átélnek: erőszakos cselekményekkel, kábítószerezéssel, tűzvésszel, háborúkkal és az erkölcsi élet fogalmának átrendeződésével.

xwnütlétá gidde náros tenemtá za tima ,za iM
-nerdlöf ,wosápa' ilüvíkdner ,wele%ógrof ,wamladarrof ,úrobáhgáliv téQ
sé eséseté% wamladorib ttih wensegés"e ,wesétírétle pégőlüper ,weség
nátu asádopalli'el tenemtá zA .gésneltemelleq sé jab iné"e wos-wos gém
tekétré jú wos si gidde rám +ema , Yroq őtnözíVy jú za támlatah i%evtá
wózatu ődnezektevökle za djam tllá tednerkétré jú nebővöj a sé ,ttetmeret
.arámá%

Mi az, amit az átmenet során eddig átéltünk?
Két világháború, forradalmak, forgószelek, rendkívüli csapások, földrengések, repülőgép eltérítések, egységesnek hitt birodalmak szétesése és
még sok-sok egyéni baj és kellemetlenség. Az átmenet lecsillapodása után
átveszi hatalmát az új „Vízöntő kor” , amely már eddig is sok új értéket
teremtett, és a jövőben új értékrendet állt majd az elkövetkezendő utazók
számára.

.evlétí wannav ersét%ev tréze sé ,wilesivpéq troq igér a wózatu őlé gelnelej A

A jelenleg élő utazók a régi kort képviselik, és ezért vesztésre vannak ítélve.

sé igásadzag a le ití%ev nasotazokof ,ttodoklaru gidde +ema ,jaf réhef A
,tluso'rokle nebie'lökre "oh ,atazára"am a za wennE .támlatah i'lökre
lezzE .wi%gerö nasotama+of sé tnekkö' nesőtnelej egéssepékódoropa%
nabkugás"an sé watdoropa% ,wetdösőregem wojaf ttomo!le za nebme%
sé nasotama+of ed ,nassal (etekef sé agrás) jaf Ysení%y A .wetdekevöngem
.ézöq weréhef a eb wanlumo! lunaltatahtatzótratlef

A fehér faj, amely eddig uralkodott, fokozatosan veszíti el a gazdasági és
erkölcsi hatalmát. Ennek az a magyarázata, hogy erkölcseiben elkorcsosult,
szaporodóképessége jelentősen csökkent és folyamatosan öregszik. Ezzel
szemben az elnyomott fajok megerősödtek, szaporodtak és nagyságukban
megnövekedtek. A „színes” faj (sárga és fekete) lassan, de folyamatosan és
feltartóztathatatlanul nyomulnak be a fehérek közé.

.lekkeréhef ődegeröle za nebme% ,wesepékódoropa% sé wesőre ,wolataiF
.wanláv ávódoklaru lezze sé ,t!élöf a gem wizre% wŐ

Fiatalok, erősek és szaporodóképesek, szemben az elöregedő fehérekkel.
Ők szerzik meg a fölényt, és ezzel uralkodóvá válnak.

men crah a ze "í ,le djam lőd ttözöq jaf őpéllef nannojú téq e molaru zA
ika ,%el éza melező" A .ékojaf a menah ,%el ajúrobáh wegésitezmen a
wágrás a tno%iv ,iesrőőle wétekef a wa' wánrab A .bbesepéktelégel a
.wabbasro"

Az uralom e két újonnan fellépő faj között dől majd el, így ez a harc nem
a nemzetiségek háborúja lesz, hanem a fajoké. A győzelem azé lesz, aki
a legéletképesebb. A barnák csak a feketék előőrsei, viszont a sárgák
gyorsabbak.

-té% óráj lattopallá itenemtá za etremsilef ajtropo' "e wózatu Ysení%y A
nebkétrém bbo"angel őtehel a "í ,tá!ártáh sé té!őle i!!emalav sése
getér iődeksereq a tze ajt%amátálA .tekegésőtehel ttoda za ajlán%ahiq
men wŐ .teke!émdere tréle gidde za izrő nasóví% +ema ,esénelejgem
vret ttozoglodiq nasodnog menah ,takutadalef a wizgév tré!őle iga!a
.tréésétí%ékőle ővöj nelteremsi arknumá% a tőre iq wenetjef nájpala

A „színes” utazók egy csoportja felismerte az átmeneti állapottal járó szétesés valamennyi előnyét és hátrányát, így a lehető legnagyobb mértékben
kihasználja az adott lehetőségeket. Alátámasztja ezt a kereskedői réteg
megjelenése, amely szívósan őrzi az eddig elért eredményeket. Ők nem
anyagi előnyért végzik a feladatukat, hanem gondosan kidolgozott terv
alapján fejtenek ki erőt a számunkra ismeretlen jövő előkészítéséért.

sédőljef a takugam wázzodlálef nebékedré asátísólavgem em%e "e ”Í
.nárátlo
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Így egy eszme megvalósítása érdekében feláldozzák magukat a fejlődés
oltárán.

webbesení%lef ,wótuftá "av webbesőtnelej wentehel wosálukalatá nezE
-ebme% ráka ,wnulusonoza ráka gelimlezré ertesenednim ,webbe+ém "av
-leb a ózatu nednim "Í .tekegésnelej a wüjlétá ,lekkesénétröt a wnuludrof
-e!ét iteze!röq a widólo'paq avludniiq lóbkogásttoda ,lőbkeletétlef ős
.zohiasátah wőz

Ezen átalakulások lehetnek jelentősebbek vagy átfutók, felszínesebbek
vagy mélyebbek, mindenesetre érzelmileg akár azonosulunk, akár szembefordulunk a történésekkel, átéljük a jelenségeket. Így minden utazó a belső feltételekből, adottságokból kiindulva kapcsolódik a környezeti tényezők hatásaihoz.

za wenggüfe%%ö lunaltataht%alávle wosázotláv őpéllef nabmoladasrát A
.tehel si ólobmor ed ,őtípé wa' men wusátah s ,lakkámrof ózodroh takoza
-ásújfi za we+ema ,si levégésbböt a wankamlagzom a wankoza ze nav "Í
.lassátálerőle őnétröt nodóm őlleq sé lassátímá% sotnop gem wázzoléc tog

A társadalomban fellépő változások elválaszthatatlanul összefüggnek az
azokat hordozó formákkal, s hatásuk nem csak építő, de romboló is lehet.
Így van ez azoknak a mozgalmaknak a többségével is, amelyek az ifjúságot célozzák meg pontos számítással és kellő módon történő előrelátással.

-ü ttetípélef nasodnog molatah a togásújfi ótrat ttü"e laggáliv ónahor A
,it%ellüzle leggésűre%vret ttetí%ékőle lój ,ótálebővöj sé lessédekse"
ajtatumeB .itípéár tiarávgél ttozopalagem naso!áih ,setelülef a ttőleim
ttözöq webböt :wünneb raka inetízgör te+ema ,tatu ődnetevöq a arkumá%
,tepék!ém%e tnim ,tózatu ttözötlö lu%%or ,sátsorob a ajtíllá lüpékadlép
,gásújfi za za "Í .rakat togásnaltalopá sé togástloga!ahle wa' ze ttoloh
i'lökre sé lef őn nájalat gésnelet!égi imelle% a ,lüpé ővöj a er+ema
molatah a wiláv éggemöt ótahtíkala ,ótahlosá+ofeb ,névél men asátratagam
.nebézeq

A rohanó világgal együtt tartó ifjúságot a hatalom gondosan felépített ügyeskedéssel és jövőbelátó, jól előkészített tervszerűséggel elzülleszti,
mielőtt a felületes, hiányosan megalapozott légvárait ráépíti. Bemutatja
számukra a követendő utat, amelyet rögzíteni akar bennük: többek között
példaképül állítja a borostás, rosszul öltözött utazót, mint eszményképet,
holott ez csak elhanyagoltságot és ápolatlanságot takar. Így az az ifjúság,
amelyre a jövő épül, a szellemi igénytelenség talaján nő fel és erkölcsi
magatartása nem lévén, befolyásolható, alakítható tömeggé válik a hatalom
kezében.

a tza nabároq asátísímahgem we!émdere za sé sédőlekétréel imelle% A
-u! ,gem azzoléc tásálta!ah géstlevűm semete"e za +ema ,tegésnelej
.lef witetnüt tnéke!émdere ótlémartaládo' sádalah a notag
sélébbávot a +ema ,za sét%evétgem sé sétezeverléf ,gásguzah a wa~
xeletétlef
-etam sé atsilaedi za menah ,eb tlüpé ebsétmeret a wa' men molagof a zE
nebtese téq a dnim ne%iH .si abágálivtalodnog wózatu űtelélme% atsilair
za nebbE .wiz!áih :tétezéngáliv wugam a witípélef er+ema ,őkpala za za
evtmeretgem levim ,nav nebtez+eh bbe!!öq ózatu atsilaedi za nebtese
-am A .tekegésnelej ibbávot a ajtatzamrá% lóbba ,tájótahnednim agam a
őtetzedere za wa' iken levim ,etez+eh a bbezehen wanózatu atsilairet
-udniiq a a%%iv tetzektevöq lőbtelrésíq úmá% őlelefgem :tdaram re%dóm
.arsál
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A szellemi leértékelődés és az eredmények meghamísítása korában azt a
jelenséget, amely az egyetemes műveltség hanyatlását célozza meg, nyugaton a haladás csodálatraméltó eredményeként tüntetik fel.
Csak a hazugság, félrevezetés és megtévesztés az, amely a továbbélés
feltétele?
Ez a fogalom nem csak a teremtésbe épült be, hanem az idealista és materialista szemléletű utazók gondolatvilágába is. Hiszen mind a két esetben
az az alapkő, amelyre felépítik a maguk világnézetét: hiányzik. Ebben az
esetben az idealista utazó könnyebb helyzetben van, mivel megteremtve
a maga mindenhatóját, abból származtatja a további jelenségeket. A materialista utazónak nehezebb a helyzete, mivel neki csak az eredeztető
módszer maradt: megfelelő számú kísérletből következtet vissza a kiindulásra.

wo"av a ,taraka za sé meletré za ,ga!a za sé melle% a "oh ,segésteheL
xajámrof isázoktali!gem eléfsám wanáigrene za wannana"u wetmeret sé
,lóbáigrene za lőbbe néjele tú za tákbarad "e paq eki"ednim wózatu zA
-aigrene za zE .izeven wantadut atsilairetam a ,wenkelél atsilaedi za tze
nátu esézejefeb sázatu za sé ,náros wujtú tekő le irésíq akbarad
.ólav ávoha ,ado lüreka%%iv

Lehetséges, hogy a szellem és az anyag, az értelem és az akarat, a vagyok
és teremtek ugyanannak az energiának másféle megnyilatkozási formája?
Az utazók mindegyike kap egy darabkát az út elején ebből az energiából,
ezt az idealista léleknek, a materialista tudatnak nevezi. Ez az energia-darabka kíséri el őket útjuk során, és az utazás befejezése után visszakerül
oda, ahová való.

-si sé tremsi za :tadalef bbasotnofgel a arámá% wózatu za náros sázatu zA
a neteleQ .sálunat a :lavó%sám ,eséremsigem woglod ,wamlagof nelterem
-raka _ wotopallá igelnelej A .wájtrat togásnaltadut a a wenétedere wönűb
,wanásátíkalaiq sádoklodnog imlagof a wenzevdeq men _ xnaltaraka xav
.wizöktü ebkegészéhen sáludnile őnétröt nájtú séremsigem izagi za "í

Az utazás során az utazók számára a legfontosabb feladat: az ismert és ismeretlen fogalmak, dolgok megismerése, másszóval: a tanulás. Keleten a
bűnök eredetének a a tudatlanságot tartják. A jelenlegi állapotok – akarva? akaratlan? – nem kedveznek a fogalmi gondolkodás kialakításának,
így az igazi megismerés útján történő elindulás nehézségekbe ütközik.

rám a wezE .tépén sádut a _ rokimalav _ etzepéq ajtropo' "e wózatu zA
erkédezmen lőrkédezmen tsádut ttezre% nannojú za sé ővél nabkukotrib
"oh ,őtehnö%öq wennE .nödlöF a etre% le wéttet%ejret sé bbávot wátda
-gem sádut ibbávot a +ema ,teremsi za za ttotujle eré%ér nednim gáliv a
.segéskü% zehésézre%
tsom sé nebécnedem-tápráQ a wenlé si am iattozamrá%el wenépén sádut A
.tsátínat a :wetdzekle wieső tima ,tza wájtat+of si

Az utazók egy csoportja képezte – valamikor – a tudás népét. Ezek a már
birtokukban lévő és az újonnan szerzett tudást nemzedékről nemzedékre
adták tovább és terjesztették el szerte a Földön. Ennek köszönhető, hogy
a világ minden részére eljutott az az ismeret, amely a további tudás megszerzéséhez szükséges.
A tudás népének leszármazottai ma is élnek a Kárpát-medencében és most
is folytatják azt, amit őseik elkezdtek: a tanítást.

-atah a menah ,!ére men sádut a rám am ah ,zagi si rokka tama+of a zE
"ú ,nőtjel őtezev ebgéstétös a dalah melenétröt a na"ohA .ezök%e mol
za "Í .wiláv ávútnopzökné bbákni er"e sádoklodnog ótísotzib tsádut a
-esévkeröt imelle% a ajtíro% sé attotíro% ebréttáh sádoklodnog saiga!a
-adlef wesévkeröt imelle% A .éssete%émret tláv ze arámá% ajózatu am a sé ,teq
-ednertelüret izjardlöf a tevöq tetenemtalodnog ólnosah zohágástlobar
ttozúhgem lüneltemletré za sé wamladorib ttotokla nesegésretsem A .si séz
,witelü% wa%roq jú rokima ,tsoM .gigésneletgév a wótahtrat men worátah
a inzoh tsétnöd ótatgu!gem ,sejletgéssőlelef lleq wankózatu igelnelej a
-ahur ,sállav ódoklaru ,sárájvle! :wőze!ét bbőzöbnölükgel A .nebsédréq
-"e wózorátahgem a wo!ámo"ah ttölkörö ,sáko% isézektemet ,telesiv
őzölüklén topala nednim ,ttozohgem nabbároq A .lénésérémlef tezevö "e
-if we!émlüröq jú za tréze ,trájel si netelüret a neze egésse!évré wetelétí
-nopme% nednim ,ttozo+úsne"eiq a indoksodnog lleq levéletévebmele"
.lőrsétnöd ólupala nokotalat%apat sé neke!ét ,őlegelrém tot
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Ez a folyamat akkor is igaz, ha ma már a tudás nem erény, hanem a hatalom eszköze. Ahogyan a történelem halad a sötétségbe vezető lejtőn, úgy
a tudást biztosító gondolkodás egyre inkább énközpontúvá válik. Így az
anyagias gondolkodás háttérbe szorította és szorítja a szellemi törekvéseket, és a ma utazója számára ez vált természetessé. A szellemi törekvések
feldaraboltságához hasonló gondolatmenetet követ a földrajzi területrendezés is. A mesterségesen alkotott birodalmak és az értelmetlenül meghúzott
határok nem tarthatók a végtelenségig. Most, amikor új korszak születik,
a jelenlegi utazóknak kell felelősségteljes, megnyugtató döntést hozni a
kérdésben. A legkülönbözőbb tényezők: nyelvjárás, uralkodó vallás, ruhaviselet, temetkezési szokás, öröklött hagyományok a meghatározók egyegy övezet felmérésénél. A korábban meghozott, minden alapot nélkülöző
ítéletek érvényessége ezen a területen is lejárt, ezért az új körülmények figyelembevételével kell gondoskodni a kiegyensúlyozott, minden szempontot mérlegelő, tényeken és tapasztalatokon alapuló döntésről.

xsádlogem a iM

Mi a megoldás?

-jarpén sé wetelüret izjardlöf ,wegésitezmen a worátah a wandósomle "ohA
wogá%ro sé womallá takorátah a intetnü%gem lleq "ú ,ttözöq wosáko% iz
,takosáko% iső za ,totadutnö itezmen a inzirő lleq gem rokkana"U .ttözöq
.tako!ámo"ah ttölkörö za innivbbávot sé inlopá

Ahogy elmosódnak a határok a nemzetiségek, földrajzi területek és néprajzi szokások között, úgy kell megszüntetni a határokat államok és országok
között. Ugyanakkor meg kell őrizni a nemzeti öntudatot, az ősi szokásokat,
ápolni és továbbvinni az öröklött hagyományokat.

igásadzag a sé zohásátílláer+eh télój a tahlurájázzoh +ema ,ajtú ővöj a zE
.zohásázo+úsne"eiq we!émlüröq

Ez a jövő útja, amely hozzájárulhat a jólét helyreállításához és a gazdasági
körülmények kiegyensúlyozásához.

wegésnelej imlezré sé wőze!ét ősleb sé őslüq ttotatzokaroslef gidde zA
to'ánat ,tsátízagiabtú "oh ,léc a za lavásátatumeb wenieséggüfe%%ö
za zE .zehésélesivle wegésnelej óráj lassálukalatá za wózatu za wanajpaq
eteze!röq sé ózatu za ne%ih ,ernednim tahiq lüneletgéstéq sálukalatá
-zéq rotáb teze!röq A .lassám"e llá nabsátahnö'löq naltataht%alávle
-tto lóbásákal a ikalav rokima tnim ,itnelej tzana"u asátíkala őnétröt lez
.lo=árav tnoh

Az eddig felsorakoztatott külső és belső tényezők és érzelmi jelenségek
összefüggéseinek bemutatásával az a cél, hogy útbaigazítást, tanácsot
kapjanak az utazók az átalakulással járó jelenségek elviseléséhez. Ez az
átalakulás kétségtelenül kihat mindenre, hiszen az utazó és környezete
elválaszthatatlan kölcsönhatásban áll egymással. A környezet bátor kézzel történő alakítása ugyanazt jelenti, mint amikor valaki a lakásából otthont varázsol.

men ah ,daram molagof ttorí nápu' talodnog ,ó% tríel a nesete%émreT
gam ttetevle za "oh ,melémer nabnoza ,tamlatrat settögöm a gem wüjtré
arán%ah latláze s ,t%erbé takotalodnog ibbávot talodnog tríel a sé lekiq
.wankózatu ttü"e melev a wiláv

Természetesen a leírt szó, gondolat csupán írott fogalom marad, ha nem
értjük meg a mögöttes tartalmat, azonban remélem, hogy az elvetett mag
kikel és a leírt gondolat további gondolatokat ébreszt, s ezáltal hasznára
válik a velem együtt utazóknak.

nabávah sádlá .233334555567 ,a'araregÉ
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Égeraracsa, 1995. áldás havában

Melléklet
telkélleM

a nav ttü"e nebépékní% meletré zA
ittelef tadut a sé sotadut a ,nalattadut

Az értelem színképében együtt van a
tudattalan, a tudatos és a tudat feletti

woti! tótjA

Ajtót nyitok

werev tadih ,werev tadiH

Hidat verek, hidat verek

.werebme Xó ,wetézöq tsom

most közétek, ó! emberek.

,tehel men za ,tehel men zA

Az nem lehet, az nem lehet,

.teret si né wajpaq en "oh

hogy ne kapjak én is teret.

,woráv ?"oha ,woráv ?"ohA

Ahogy' várok, ahogy' várok,

.worátah a wan+ofe%%ö

összefolynak a határok.

metelé za ,metelé zA

Az életem, az életem

.neletgév ,rét ógzomkörö

örökmozgó tér, végtelen.

widorogu= ,widorogu`

Zsugorodik, zsugorodik

.widotah a s ődi sé rét

tér és idő s a hatodik.

:%avar tú za ,%avar tú zA

Az út ravasz, az út ravasz:

.zana"u gér tnel sé tnef a

a fent és lent rég ugyanaz.

,wöröt tatu ,wöröt tatU

Utat török, utat török,

.wörö nelej a s ődi za

az idő s a jelen örök.

,tnem abtlúm a ,tnem abtlúm A

A múltba ment, a múltba ment,

.tnelej traka inetré iq?

'ki érteni akart jelent.

.tlúm a ga!a ,tlúm a ga!A

Anyag a múlt, anyag a múlt.

.tlú! ebővöj lattalodnog

gondolattal jövőbe nyúlt.

tadut sagam ,tadut sagaM

Magas tudat, magas tudat

.tatu tatum ne!ekévet

tevékenyen mutat utat.

,woti! tótja ,woti! tótjA

Ajtót nyitok, ajtót nyitok,

.wotit %el men %ér imele

elemi rész nem lesz titok.

:!évevöj a ,!évevöj A

A jövevény, a jövevény:

.!éF ttotlit a s meletrÉ za

az Értelem s a tiltott Fény.

nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. január 25.
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,ttözöq golod wos dagam gem d%o eNy
.ődi daram men erge!él a rokka trem
Yesétípé dagamnÖ xge!él a iM
nairaM wátpiL

„Ne oszd meg magad sok dolog között,
mert akkor a lényegre nem marad idő.
Mi a lényeg? Önmagad építése”
Lipták Mariann

x ráv ar%aláV

Válaszra vár ?

,léc a nav loH
,wnüjnem errem
,ge!él e-nav
xwnü'niq a im

Hol van a cél,
merre menjünk,
van-e lényeg,
mi a kincsünk?

,nessezev iM
,t%aláv da iq
,%taht%aláv tim
x%tahláv évim s

Mi vezessen,
ki ad választ,
mit választhatsz,
s mivé válhatsz?

nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. december 3.
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„A jövő képei, amelyeket az ember
megpillanthat, mindig csak valószínűségek,
de sohasem bizonyosságok”
David-Neel Alexandra

rebme za teke+ema ,iepéq ővöj Ay
,wegésűní%ólav wa' gidnim ,tahtnallipgem
Ywogásso!ozib mesahos ed
ardna%kelA líN-divéD

acnát weme%rop A

A porszemek tánca

nebődi zará% nogáliv a etre°
.notú za wi%kef ek'eme%rop wos-woS
_ nesemledegne _ wájráv evlü%ékleF
.nozzúh éleflef "oh ,tőre őlleq A

Szerte a világon száraz időben
Sok-sok porszemecske fekszik az úton.
Felkészülve várják – engedelmesen –
A kellő erőt, hogy felfelé húzzon.

azzoh abságzom ,wutjar röpösgigéV
.wanpaq tetelüdnel sé ,lé% a tekŐ
,avnahor wanlocnát ,wandoravakleF
.wansám"e wendőtü evtegreq tsám"E

Végigsöpör rajtuk, mozgásba hozza
Őket a szél, és lendületet kapnak.
Felkavarodnak, táncolnak rohanva,
Egymást kergetve ütődnek egymásnak.

,amrof a úlanovröq ódósomlE
.nalat!ozib sé wantokla te+emA
,abkala eléfzá% péq a lláe%%Ö
.nasro" na+o ,ttöj ?"oha ,wil%oté% sÉ

Elmosódó körvonalú a forma,
Amelyet alkotnak és bizonytalan.
Összeáll a kép százféle alakba,
És szétoszlik, ahogy' jött, olyan gyorsan.

_ sédréq a ze _ xwattotílnosah zehiM
xtalzáv a tlürekis lu%%or "av lóJ
séköl naltaráv "e trem ,za mesgém mÁ
.tahráv :atró%té% tsálukalaiq A

Mihez hasonlítottak? – ez a kérdés –
Jól vagy rosszul sikerült a vázlat?
Ám mégsem az, mert egy váratlan lökés
A kialakulást szétszórta: várhat.

nabávah terégí .112711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2007. május 20.
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