
ELJUTUNK A DERÜIG

Rádióbeszélgetés Pilinszky Jánossal a muzsikáról

- Egy zenésztől miről kérdez qz ember általában? Természetesen zenéről. Egy költőtől,

irodalmártól az irodalomról. Am a kettő között létezik bizonyos átfedés, hiszen a nyelv
egyben zene is. Meggyőződésem, hogy a muzsikus szükségszerűen költő is, és hogy ez
megfordítva is igaz. Pilinszky Jánost kérdezem: mit jelent számodra a zene, és hogyan
kerültél egyáltalán kapcsolatba vele?

- Azt mondtad, hogya vers zene is, de másképp zene, mint ahogy gondolják. Jellemző,
hogy sokszor az úgynevezett legzeneibb költők, mint amilyen Babits volt, közismerten
botfülűek. Én a költészetben sokkal jobban szeretem a fedett zenét, a bőr alatti zenét.
A zenéhez való kapcsolatom új keletű. Körülbelül 16-17 éve érdekel a zene. Ami meglepő
és ugyanakkor érthető, mivel nagybátyám egyike volt - sőt a 30-as éveknek biztos - a
legnagyobb Wagner-énekeseknek. Vele készítette az amerikai Columbia-társaság a világ
első Wagner-opera felvételét, a Tannhiiuser-i, Toscanini betanításában. Azt hiszem,
nyolcéves lehettem, amikor Zsiga bácsi a Városi Színházban vendégszerepelt, a
Lohengrin-ben énekelt, és egy páholyt kaptunk, családi páholyt. S édesapám mondta,
hogy most akarják Zsiga bácsit leszúrni. En majdnem belekiabáltam, hogy vigyázzon,
az életére akarnak törni. Ez egy kicsit megfelelője annak, amikor először voltam mozi
ban, egy passió-filmet vetítettek - némafilm volt -, és mikor Krisztus urunkat meg
akarták feszíteni, én fel akartam szaladni a mozivászonra. Utána beteg is lettem, lázas
lettem. Volt egy másik nagybátyám is, Géza bácsi, aki kezdetben elsőhegedűs volt az
Operaházban, majd a hamburgi operaház szólistája lett, s Bayreuthban többször énekelt;
a családban voltak még ketten vagy hárman, akik elvégezték a Zeneakadémiát. En nem
tudom miért, mégis valahogy - ez egy nagyon gyerekes dolog lehetett tőlem -, talán
befolyásolt Thomas Mann-nak egy mondata.és talán Tolsztoj Kreutzer s~onátá-ja, hogy
a zene ópium és megfoszt az éleslátásomtól. En elzárkóztam a zene elől. Es akkor 1963
ban, vagy 62-ben nyitva felejtettem a rádiót. Egyedül laktam akkor egy kis lakásban
nagyon boldogan, és takarítottam. És egyszerre valami egészen fantasztikus zene szólt
a rádióban úgy, hogy megváltozott a fajsúlya, és szaladtam megnézni a rádióújságot, mi
volt ez? Bach h-moll szvitje volt. Még délután felkerestem Pernye Andrást és megkérdez
tem tőle, hogy Bach sokat írt? Azt mondta Andris, rengeteget. Hát rögtön vásároltam
egy magnetofont, egy lemezjátszót és körülbelül napi 10-12, sőt 16 óra zenét hallgattam.
Merem mondani, hogy például a Hi-moll misé-t háromszázszor hallgattam meg. Bach
volt a nagy élményem, és tulajdonképpen ma is az. Itt mondok egy nagyon furcsát.
Gyerekkoromban észrevettem, hogy ha nagyon lázas vagyok, csak bizonyos könyveket
tudok olvasni. Például Baudelaire-t nagyon becsültem, nagyon korán megismertem és
nagyon tiszteltem. Hát több mint tiszteltem, rajongtam érte, de lázasan nem bírtam
olvasni. Lázasan csak Tolsztojt, Dickenst, Andersent és talán még sorolhatnék egy-két
szerzőt, s ez nagyon elgondolkoztatott.

- Mal fejjel meg tudod-e fejteni, vagy fogalmazni, hogy vajon miért volt ez?

- Igen. Talán meg tudom fogalmazni. Szóval művészies póz volt. Baudelaire büszke
volt arra, hogy a természetben nincs semmi szép, csak ami természetellenes. Nem ez élteti
őt ma már, Adyt se a modora élteti. Ma az ember ezt igyekszik nem tudomásul venni,

Az itt közölt beszélgetés részletei elhangzottak a Magyar Rádióban. A riporter Szigeti István, az
adás szerkesztője Liptay Katalin volt.
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mert akkor szenved attól, hogy a New Yorkban trónol valaki, Auschwitz után például
ez nevetséges. Hála istennek, didergő atomokká váltunk, ami nem kis szó, tudniillik az
egész világegyetem atomokból van felépítve és nem pózokból. Bachhal való kapcsolatom
még mélyebb: és ez nyilván nemcsak betegség, hanem a bűneim következménye, hogy
hajlamossá váltain a depresszióra, hajlamossá váltam a rettenetes, az elviselhetetlen
bűntudatra. Hermann Hesse írja egyik hőséről, aki ő maga, hogy olyan önmegvetésben
élt, hogy mindenkihez kedves volt. Aki ezt a mondatot leírja, az tudja, mi a depresszió,
ahogy például Zbigniew Herberttel a rotterdami repülőtérenősszetalálkoztunk,egymás
ra néztünk, átölelt és azt mondta: testvér. Pedig mosolyogtam. Egy nagy depressziós írta
egyik levelében: most már jobban vagyok, most már föl tudok tenni egy-egy Bach-lemezt.
Tudniillik a depresszióban Bachot se lehet föltenni, de a szabadulás az, ha föl tudsz tenni
egy Bach-lemezt, akkor már kezdesz kifele menni.

- Nincs ennek forditottja: a depressziós állapoton nem segít Bach zenéje?

- Sajnos azt kell hogy mondjam - pedig azt 'biszem, hogy a legmélyebben talán őt
tisztelem minden művész közül, talán Homéroszt és az Iliászt tudom mellé állítani -,
nem. Ez egyúttal jelzi a művészet határait is... Tehát a művészet mindenek ellenére
valahol a testi fájdaimon innen van. Tudod, ezt nekem nagyon, nagyon nehéz volt
elhelyeznem. Ma talán annyit tudok, hogya testi fájdalmat semmiféle filozófiával sem
lehet kivédeni. A keleti vallások itt tévednek, mert a bölcs tulajdonképpen sorstalanítani
kívánja magát. Jézus esetében az a fantasztikus; hogy mindazt tudta, amit Buddha, és
ugyanakkor végigcsinálta a legvéresebb sorsot. O tudta, hogy azt a küszöböt nem lehet
elkerülni, amikor az értelem és minden kialszik, és nincs segítség. Ezt nagyon szépen,
régi-régi festők úgy ábrázolták, hogyJézus agóniájában Atyja lehunyja szemét és a Szent
Lélek oldalt fordul. Ezt tudni kell. Es Bach tudta, Bach tudta, abszolút ismerte ennek
határait. Gondolj a kantátái közül például az Ich habs genug-ra. Ennek ellenére mondom,
a zene számomra több mint az irodalom, és több mint a filozófia. Főként ma.

- Azt hiszem, mindannyian máskéntfogalmazzuk meg. Most számodra miért lehet több
a zene, mint az irodalom, holott költő vagy?

- Legyünk igazságosak. Tulajdonképpen egy bizonyos fokon túl mindegy. Nekem
Bach nagyobb gondolkodó, mint Kant. Itt rögtön különbséget teszek gondolkodó és
filozófus között. Mi a különbség? Az, hogya gondolkodó hallatlan nagy gondolatokat
közöl veled, például Dosztojevszkij, de nem akarja százszázalékosan bizonyítani azt,
amit mond. Ez a különbség a gondolkodó és a filozófus között. Nekem nagyon nagy
hajlamom volt a teoretikus gondolkodásra, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én
utam, és hasonlóvá válok a féltékeny férjhez, aki egészen bizonyos akar lenni felesége
felől, és szükségszerűen végül semmit se lát belőle és elveszti. Míg ha megmarad a
gondolkodás toleráns szintjén, akkor helyet ad a másiknak, és esetleg megszülethet az
a csoda, amit szerelemnek, házasságnak, barátságnak nevezünk. Ez a zene nemcsak zene,
Bach nem azzal -hat, hogy gyönyörűen harmonizál, ez nyilvánvaló, különben üres játék
lenne. Gabriel Marcel, aki jó barátom volt, azt mondta, hogy Bach megragad egy olyan
realitást, ami a világban nem létezik. Tudniillik a világban tények léteznek, amit mi
valóságnak mondunk, és tudod, a valóság az rettenetes erős és rettenetes gyengéd,
szubtilis. Ez az asztal, amit most itt megfogok, kemény tény. Egy gondolat már sokkal
finomabb. Erre mondta Rilke, rettenetes, hogyatényektől sohase tudhatjuk meg a
valóságot. A tények befalazzák a valóságot. A művészet tulajdonképpen nem más, mint
áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. Ez a filozófia, ez az irodalom, ez a zene. Tehát
egy bizonyos fokon túl teljesen mindegy, hogy muzsikussal ülök-e együtt, ha eljutunk
hasonló, vagy megfelelő felismerésekhez, egyszerűen praxisból. Lassan észrevettem,
minden megfontolás és meggondolás nélkül, hogy muzsikusokkal érintkezem.

A legtündökletesebb találkozásom talán Kocsis Zolival volt. Nála lenyűgöz,hogy ilyen
mezítelenül a tehetség jelenlétét még nem láttam emberben. A szeretetnek és az aggódás
nak olyan fokát váltja ki belőlem, amit én nagyon kevés emberrel szemben éreztem. Es
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beszélgetvedolgokról, oly tisztán látott irodalmi nehézségeket. zenei nehézségeket. .. Én
nagyon későn fedeztem föl Schubertet, és el voltam ragadtatva tőle, és Beethovennel
szemben, aki végig titán maradt számomra - tehát hol döngeti a falakat, hol iszonyú
finomsággal próbál kiszállni az ablakon, de nem megy-, Schubert az első hangra kiröpül.
Tulajdonképpen, főként az utolsó darabjai, olykor csodálatos tisztaságúak, mint egy
agonizáló gyereknek a hallucinációja. Ö már nem komponál, ő egyszerűen leír dolgokat,
amik jelentkeznek. Zolival vitatkoztam erről Párizsban, négy éve ennek. És most fél éve
Simon Alberttel ültünk itt hármasban, teljesen másról beszélgettünk, és Zoli, aki mindig
lóugrásokban beszél, odafordul felém, rámnéz, azt mondja: Schubert kérdésében igazad
volt.

- Zenészekkel szemben csatát nyertél.

- Te, nem nyertem csatát, mert volt amikor ő söpört el, és nagyon boldog voltam...
Valójában felmértem nemcsak mint művészt, hanem mint embert is és mint gondolko
dót. Egy párizsi koncertje után, amikor úgy adódott, hogy együtt jöttünk haza, és a
repülőgépen elkezdtem neki forditani kritikákat, nagyon szelíden azt mondja: - Jancsi,
ne fáraszd magad. Engem nem érdekel a kritika, és egyáltalán semmiféle kritika, mert
az ember saját magának a legpontosabb kritikusa, csak legyen ereje odafigyelni. Azóta
tudom, hogy legalábbis egykorúak vagyunk, de lehet, hogy ő idősebb. Ö azt mondja, egy
nap különbség sincs köztünk. 1975-ben Zoltán koncertezett Párizsban, felhívott, hogy
nagyon fontos megbeszélnivalója van velem, és akkor elmentem egy kávéházba, ő ott
ült egy asztalnál egyedül, magában, és mondom, mi az, Zolikám, mi olyan fontos és
sürgős? Azt mondja, szeretnék veled egy operát csinálni, mert te vagy az egyetlen olyan
szerző, aki helyet hagyamuzsikusnak. Hát mondom, boldogan, de hát soha nem
gondoltam arra, hogy operát írjak. Ezek után fogok erre gondolni, és majd meglátjuk.
Eltelt néhány hónap, egész máshol, itthon, a Táborhegyen találkoztunk, és mondom
neki, Zoli, mi van az operával? Azt mondja: - Opera? Hát olyan nem létezik. En erre
le is álltam. Mígnem egyszer egy éjjel, nem sokkal azelőtt, hogy kórházba kerültem,
telefonált, és azt mondja, Jancsi, te ígértél nekem valamit. Mondom, mit? Hát egy operát.
Ha tényleg komolyan gondolod, akkor majd gondolkodom rajta. Felírtam a cimet,
három egyfelvonásos opera, énekesek nélkül. Az első felvonás képe egy barokk foyer,
olajfestékes ajtókkal, amiben a legkülönbözőbb korú gyerekek állnak kosztümökben és
hallgatóznak, kopognak, dörömbölnek, majd mozarti ritmusokat vernek ki az ajtón. Ez
az első kép. A második kép ugyanez aggastyánokkal, a harmadik kép ugyanez, de senki
nincs a színen. S a nagy csöndben egyszerre elkezdenek bentről kifele kopogtatni,
dörömbölni, hallgatózni és mozarti ütemeket is kikopogtatni. Ez az első egyfelvonásos.

- Többször em/ítetted a mozarti ritmusokat; elkezdtük Bachnál a zenéről való beszélge
tésűnket, megem/ítettük Schubertet és egy merész ugrással máris a mánál, illetve egy
cseppet ajövőnél kötöttünk ki. Olyan kráterszerűen közelítünk középre. Úgy érzem, valami
mélyebb kötődés/űz téged Mozarthoz.

- Én Turenben jelen voltam egy zenei fesztiválon, Berio Dante-darabját mutatták be,
azt hiszem, a Poklot. Maga Berio olvasta fel a szöveget, és utána, másnap délelőtt Boulez
Mozart Fúvósszerenád-ját vezényelte. Rendkívül frappírozott a Berio-mű. Ugyanakkor
olyan volt, hogy tisztára hatásokból volt kikeverve. Mozart nekem úgy tűnt ez után a
Berio-darab után, mint egy régi orvos, mondjuk a XVIII. században, aki fodros ingben
és kézelővel érkezik, és mirit halálpontos diagnoszta, kitapintja a halálos pontot és abban
a pillanatban lekapja az ujját, és megigazítja kezén a fodrot. Ez a másodperc, vagy a
másodpercnek ez a töredéke olyan összetett, hogy kár a jelzőket keresgélnünk, a legna
gyobb jelzőket lehet elmondani: ahogy a konvencióba kvázi visszalép anélkül, hogy
bármilyen fölösleges gesztust csinálna ... Mert végül az utolsó kép, mikor belülről kifele
dörömbölnek, ez a pokol, érted? Ez sokkal kevesebb, mint ho~y mozarti ritmusokat
kopogtatnak ki, ami már majdnem az üdvösség, vagy talán az üdvösség. Es ezzel
megadják az egésznek, ennek a harmadik képnek a mozarti komplexitását. Bachról
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nincsen kételyed, de Mozart néha egy pillanatra olyan, mint egy angyal zuhanása. És
akkor újra megnyugtatja ahallgatót.

- Ahogy én elkezdtem, hogy beszéljünk a zenéről. nem tudtunk erre koncentrálni,
automatikusan kiderült a tény, hogy nincsen külön zene, nincsen külön költészet, nincsen
külön képzőművészet, hanem mindannyian ugyanazt akarják elmondani. Más anyaggal és
máshogyan. Beszéltünk a találkozásokról. Az emberi találkozások. úgy hiszem, tulajdon
képpen csodálatos vagy' borzalmas pillanatok az életben. En úgy érzem, a verseidben is
ezeket apillanatokat ragadod meg, amiket magad sem tudsz mindig megmagyarázni. Illetve
ha meg tudnád, talán nem is imád meg, vagy akkor nem lenne vers, és azt hiszem, nem lenne
zene sem. Próbáljuk meg komplexen megközelíteni a valóságra való törekvést a zenében
és a költészetben.

- Most nagyon nehéz kérdést tettél fel, nem is tudom honnan induljak el. Nézd, az,
hogy baj van a szemünkkel, baj van velünk, baj van magukkal a tárgyakkal is, ugyanak
kor meg vagyok győződve, hogy egy műanyag kilincs legvégül semmivel se hitványabb
egy szép rézkilincsnél. Viszont egyre több műanyag vesz körül bennünket, a szemünk
egyre inkább kopog a tárgyakon, és ez egy számkivetettség-érzést ébreszt bennünk. De
egyszerre tudom, hogy ez akármilyen erős érzés, nem igaz. Én hiszek abban, hogy egy
műanyag, egy tönkrement műanyag lavór éppolyan szakrális, mint az Esthajnalcsillag,
viszont az üdvösséget nem szabad előlegezni. Tehát ha pillantásomban, vagy az értékelé
semben ez nem elemi, akkor nem szabad jobbat mondani arról a dologról. Szóval a
műanyagot műanyagabbá kell tenni, és abban a pillanatban elkezd sírni és abban a
pillanatban a tortúra súlya alatt olyan sikolyt ad, mint a mártírok. Tulajdonképpen egy
versben ezt a nagyon néma, cérnavékony sírást kell meghallani, amit ezek a tárgyak, ezek
a lények, ezek a szituációk adnak. Es itt van az én nagyon gyötrelmes és hányatott
reményem, amit én a legvégső bizalomnak nevezek. Minden tárggyal, minden szituáció
val és minden emberrel szemben, beleértve még önmagamat is.

- Mielőtt bekapcsoltuk a magnetofont erről beszéltünk. Akkor valahogy nagyon szépen
megfogalmaztad. Elmondanád még egyszer a legvégső bizalomról?

- Nézd, optimizmus, pesszimizmus: ez a tények szintjén érvényes. Túl a tényeken, a .
realitás szintjén már nem. Ha én egy operettet látok, egyszer láttam, megértem, hogy 
a két világháború közti szegénycselédlányok azon a vasárnapon és az után az operett
után lettek öngyilkosok a legnagyobb számban, tudniillik - nincs deprimálóbb. Ha leülsz
egy Chopin-etűdöt hallgatni, akkor nem a .Rámás csizmát visel a babám"-ot akarod
hallani, és abban te nem fogsz felszabadulni.

- Emlitetted már az operettet. Olyan hamis illúziót ad. ami eleve kilátástalan. A művé

szet talán fölveti a problémát, talán gondolkodásra serkent, de önmagunkban kell a
befejezést keresni. Ezt nem kaphatjuk meg kívülről?

- Én azt hiszem, hogy már a művészet olyan szinten zajlik, amit nem tudunk ellenőriz
ni. Amiről nagyon keveset tudunk. Hogy hány jegy kelt el, legfeljebb annyit. Az, hogy
mi a hatása, mi fele megy, lehet, hogy nem gondolkodásra késztet, hanem ólmeleget ad
például, nem tudom. Ugyanúgy ellenőrizhetetlen, mint az ima. Mindenesetre olyan
korokban, amikor a kommunikációról súlyos kételyeink vannak, amikor a metakommu
nikációt is kénytelenek vagyunk bizonyos értelemben kétségbe vonni, az írás személyte
lenségében vagy a művészet személytelenségében még mindig van remény a párbeszédre.

- Hiszel ennek a lehetőségében?

- Én hiszek. Én hiszek abban, hogy ha például Tolsztojjal beszélgetnék és utána
lefeküdnék az ágyba és elolvasnám a Iljics Iván halálá-t, akkor beszélgetnék vele igazán.

- Így az irás személyessé válik . . .
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- Személyessé válik a személytelenségében. Tudniillik érzed, hogy nem a semmi felé
akar taszigálni, taszigálással még senkit se térítettek se észre, se nem üdvözítettek, és nem
boldogítottak. A könyvnek - és most újra irodalompárti vagyok, bár tudnék kottát
olvasni - az a hallatlan szépsége, hogy valaki, aki egyedül van vele, belekezd a legmélyebb
párbeszédbe, és ezt a könyvet egy érdekmentes szférában bármikor a kezembe vehetem.
Nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb dolog, de mégis a vigasztaló dolgok közé
tartozik.

- Egy nagyon kedves, jó barátom. irodalmár egyszer azt mondta nekem: tudod, nálam
aza baj, hogy időnként összetévesztem az irodalmat az élettel. En akkor csak azt kérdeztem
tőle, hogy szerinted ez baj?

- Igen. Tudniillik nincs különbség. Én nem tudok különbséget tenni. Illetőleg ameny
nyiben különbséget tudok tenni, az irodalmat nem szeretem. Az a bizonyos csak iroda
lom... Az irodalom és a művészet talán nem is több, mint egy széles baráti kör.

- Úgy érzem újra egy olyan ponthoz érkeztünk, amiről érdemes külön is beszélni,
nevezetesen a barátságról.

- Igen, beszéltünk arról, hogy szívesebben olvasom el az Iljics Ivánt, mint beszélgetek .
Tolsztojjal. Illetőleg inkább párbeszéd Tolsztojtól elolvasni az I/jics Iván halálá-t, mint
esetleg elbeszélgetni vele. Azt mondják, a nők mindig valakihez beszélnek, a férfiak a
témához szólnak hozzá. A művészet valami ilyen: megkeresni azt a személytelen és forró
attitűdöt, amellyel zavartalanul és mindenfajta kirekesztés nélkül és ugyanakkor nagyon
személyesen mindenkivel szót válthatok. Hát valami ilyesmire céloztam, amikor ezt
mondtam, hiszen a gesamtkunst zseniális tévedés, mert a művészet eleve egy, és ahogy
a görögök mondták, végül minden egy, tehát valahol, azt hiszem, ezen az úton, a
barátságnak ezen az útján kell járnunk. Furcsa módon a művészet egy olyan szerelem,
ami a barátság törvényei szerint funkcionál és egzisztál. Hiszen tulajdonképpen ezt
szeretnénk mindannyian. Befut az a valami is, ami szeretet, befut a részvét is. Egy művész

esetleg minden látszat ellenére mélységes részvétet is érez önmaga és mindenki iránt, s
ez olyan messze megy, ez a legszebb számomra. Ezt mindig elismétlem, de valahogy nem
jut el az emberekhez. Simon Weil egyik jegyzetében írja, hogyan szabad a hazát szeretni?
Azt mondja, a hazát csak egyféleképpen szabad és lehetséges szeretni, úgy, ahogy
Homérosz az Iliász-ban, ahogy Jézus az evangéliumok szenvedéstörténetében, vagy úgy,
ahogy a nép a népdalokban. Es levonja a végkövetkeztetést. A hazát egyedül részvéttel
szabad, és egyedül részvéttellehet szeretni. Es látod ez milyen messze, messze eső valami,
és máris látja az ember például, hogyanépművészetben létrejön az, ami a barátok közt:
mindenki egyenlő lesz. Es furcsa módon valóban egyenlő. Majdnem olyan, mint a
megtestesült mennyek országa, tudniillik minőségileg is egyenlő. Minél mélyebben meg
értem a kereszténységet, annál mélyebben megértem a buddhizmust, minél mélyebben
megértem Bachot, annál mélyebben megértem Mozartot. A minőségek nem zárhatják
ki egymást. Azok bizony már ott ülnek annál az asztalnál, ahol nincs első és nincs utolsó
vendég.

- Fölvetődött közben bennem egy probléma, egy kérdés. Jó száz éve, Arany János, óta,
Magyarországon és világszerte beszélünk az úgynevezett nagyvárosi magányról. Es mi
most itt, 1979-ben. ahogy mondani szoktuk, a XX. század végén barátságról beszélünk.
Létezhet ilyen ma?

- Nagyon nehéz kérdés. Nézd, ha akadémikusan válaszolok, akkor nyilván sose
létezett olyan értelemben, ahogy abszolút kör nem létezik, vagy abszolút pont nem
létezik. Holott van pont, szükségszerűen kell hogy legyen pont, holott nem létezik.
Realizálhatatlan. Van, amikor ez valóban úgy tűnik, Jtogy közelebb kerül li megvalósu
láshoz, vannak tökéletesebb és tökéletlenebb körök. Ujra és újra felépülnek a nagyváro
sok, hiszen a nagyváros problematikáját már Róma és Babilon is ismerte, és mégis, újra
és újra felhúzzuk a nagyvárosokat. Hát bizony, azt hiszem, ez nem segíti az emberi
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érintkezést. A beszélgetésünk elején én mondtam, hogy a tényeket illetően pesszimista
vagyok, pontosabban optimista és pesszimista vagyok. Szerintem ez már maga a pesszi
mizmus. Ez önmagamnak eleve egy leszűkítése, de a tények szerint én csak ez lehetek.

Beszéltünk arról, hogy van a valóság, amit keresünk, és van, amikor a tények rárakód
nak, jobban rárakódnak a valóságra, a valóságélményünkre. Történt egy tragédia, nem
tudjuk megnevezni. Én mint hivő ezt mondhatom, de akár hivő vagyok, akár nem,
éreznem kell, hogy az emberi szituáció végül is tragikus, de nem pesszimista. Ha ellentét
párt kellene felállítanom, azt mondanám, hogy a görögök tragikus életérzésben éltek és
derűvel. Nem lehet optimistán pesszimistának lenni, vagy pesszimistán optimistának. Ezt
a kettőt így nem lehet vegyíteni. Ez egy nem létező keverék, és egy nem létező választás.
Nagyon tisztán tudnunk kell, vagy úgy is tudjuk, mindenki tudja, talán a kövek is, hogy
tragikus szituációban vannak, de eljuthatunk a derűig. Ami egyáltalán nem azt jelenti,
hogy meghúzhatjuk a létezésnek azokat az adományait és csapásait, amik messze megha
ladnak minket.

- Fölmerült bennem egy kett& kérdés. Személy szerint számodra a barátság mit jelent
mint embernek, és mit jelent mint költőnek?

- Engem a barátság tartott életben. Én barátságra születtem. Nekem nagyon sok
barátom volt és van hála istennek, de nem is ez a döntő: én a barátoknál is fontosabbnak
tartom a barátságot. Az egy emberi magatartás. Ezzel kell mindenkihe közeledni.
A barátság atmoszférájában kell élni. Akivel kapcsolatom támad, ha az öt percnél
tovább tart és csak egy ezrelék lehetősége van, én azonnal átlépek a barátság szférájába,
mert különben nem tudok mit kezdeni a másikkal és föltehetőleg ő se tud velem. Es ez
tényleg életemnek talán legnagyobb ajándéka. Epp a barátság zár ki például minden
klikket, minden tömörülést - univerzális. A weltbürgert, a világpolgárt illett szembeállíta
ni a hazafivaLSzembe is lehet állítani, mert mindannyian az univerzum polgárai va
gyunk, és azt hiszem, a barátság valahol itt érintkezik a művészettel, hogy ezt érzem; az
univerzum polgára vagyok.

Steven Rose: A TUDATOS AGY. A neurobioló
gia legújabb eredményeit is feldolgozó, az agy
kutatás fejlődésétés az agy működését ismertető

munka egyetlen hipotézist vagy következtetést
sem fogad el kritikátlanul. Különösen érdekesek
a filozófiai és pszichológiai kérdéseket is érintő

- l. az "Örültség és miszticizmus", a "Van-e az
agynak jövője?" - fejezetek elnagyolt, egyolda
lú, számunkra erősenvitatott fejtegetései. Mesz
szemenően egyetértünk azonban a következő

soraival: "Amikor megállapitjuk, hogy a leg
több egyén nem alkalmazkodik a környezeté
hez, nem azt állitjuk, hogy ezek az egyének bete
gek, hanem azt, hogy a környezet beteg, amely
hez állandó alkalmazkodási kisérleteket kényte
lenek tenni. Az egyének »rneggyógyításának«
ilyenkor egyedüli módja a társadalom megvál
toztatása akár az egyén sajátos problémájának
megfelelő kisebb körön belül, akár gyökeresen,
a társadalom egészét érintően." (Gondolat.
1983)
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Roland Mortier: AZ EURÚPAI FELVILÁGO
SODÁS FÉNYEI ÉS ÁRNYAI A szerző a Bel
ga Akadémia rendes, a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagja; az európai felvilá
gosodás egyik legkiválóbb ismerője. Könyve az
összehasonlító irodalomtudomány segítségével
igyekszik megközelíteni a felvilágosodás egyete
mes és sajátos problémáit. Tanulmányai - Bene
Ede válogatásában és szerkesztésében - közül
fölöttébb érdekesek "A felvilágosodás árnyai",
a "Libertinizmus és nyugtalanság", a "Voltaire,
Diderot és Holbach" című fejezetbe csoportosí
tottak. A vizsgált írók és művek alapján ismétel
ten rádöbbenünk, mennyi fontos és értékes mű
hiányzik még ma is a magyar olvasó könyvtára
ból, amelyek mind könyvkiadásunk változatlan
adósságai. (Gondolat. 1983)

De Coll Lajos
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