
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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