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Irodalomtörténész, kritikus

azt akarjuk megtudni, hogy az emberek hogyan vélekednek saját
magukról és környezetükről.

Felmérésünk eredményei arra mutatnak, hogya magyar tár
sadalom beállítottságai, az emberek lelkében játszódó esemé
nyek teljesen mások, mint a felszín harsányellenségessége. Po
litikusaink közűl is sokan barátságban teniszeznek együtt a ta
báni teniszpályán, ezt viszont csak a környék lakói látják. A
magyar társadalom lelki tartalékaira utal az együttműködési

készség, a tolerancia, a koherencia és az élet értelmébe vetett
bizalom. Ezek a tartalékok mindannyiszor meg is mutatkoztak,
ha valódi alkalom kínálkozott nemzeti összefogásra, mint a ro
mániai forradalom, a délszláv menekültek befogadása vagy az
árvizek idején.

Teremtő
• •peSSZImIzmus

Október végi, ködös reggel. Hét óra, még sötét van, de te már az
uszodából jössz. Frissen, jókedvűen. A csupasz vadgesztenyefák
alatt fiatal pár jön veled szemben. Egy férfi és egy nő. Hajadonfőtt,

nagykabát nélkül, átkarolják egymást. A férfi megállít: - Tessék
mondani, merre van az Édesanyák útja? - Az nem erre van. 
Mutatod: - Oda a vasútállomástól indul az autóbusz. A szülészeti
klinika van ott. - Az, az, a szülészeti klinika - mondja a sápadt
arcú, fiatal nő. Megfordulnak, és az ellenkező irányban mennek to
vább. Benned különféle gyanakvó gondolatok támadnak. "Miért
keresik ezek már hajnalban a szülészeti klinikát?" Követhetnéd
őket, egy darabig együtt mehetnétek, szólhatnál hozzájuk. De
nem. Te átmégy az utca túlsó oldalára.

Fölszállsz az autóbuszra az első ajtónál. Egyetlen pillantással
fölméred, hogy hol van üres ülőhely. Jobbra egy szóló ülés, de
akkor a menetiránynak háttal kell ülnöd. Balra egy páros ülés,
és akkor szemben ülhetsz. De ott, az ablak mellett már ül egy
férfi. Kötött sapka a fején, mészfoltos dzsekit visel. Gondozatlan,
vöröses szakállú arc, kialvatlan szemek, tompa tekintet. "Talán
szaga is van" - gondolod. - "Hajléktalan alkoholista. Potya
utas. Megy il végállomásig a Támasz alapítvány konyhájára." A
szóló ülést választod, és leülsz a menetiránynak háttal.

Délelőtt csöngetnek. Idősebb hölgy áll a kapuban. - Kit ke
res? - kiáltod. - Használt ruhát gyűjtünk a szegényeknek. Ha
volna valami... - Nekünk nincs használt ruhánk. Ha van, azt a
kukába dobjuk - mondod, és behúzod az ablakot.
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Még tíz óra sincs. Három pillanatkép egyetlen napod regge
léről.

Rosszkedvű, erodálódó, szürke világban élünk. Minden okod
megvan rá, hogy gyanakvó légy. Naponta tapasztalod a mai
élet traumáit, egyfelől a "hajtást", az önzést, a kőnyőklést, más
felől a kiszolgáltatottságot, a félelmet, a fenyegetettséget, az
erőszakot.

Volt két énekesmadarad. Nyáron kitetted a kalitkát az udvar
ra. Amíg ebédeltetek. a madarakat kalitkástól valaki ellopta.

A szomszédos kétszintes házban történt. A család az emeleten
aludt. Éjszaka a földszinti szobákból minden műszaki eszközt,
rádiót, televíziót. magnetofont, hangfalakat. számítógépet, videót
elemeltek.

A csöngetésre kinéztél az emeleti ablakon. Kopott ruhájú fia
tal nő állt a kerítésen kívül. Karján néhány hónapos csecsemő.

- Ha pár forintot tudna adni - mondta siránkozó hangon. Az
emeleti ablakból jól láthattad, hogy az úttesten, a bokrok takará
sában egy piros színű autó állt. A kormány mögött zsíros arcú
férfi ült. Bal könyökével a leeresztett ablak üvegjére támaszko
dott. Onnét intett a nőnek, hogy melyik házhoz csöngessen be.
"Ezek már jelmezben. kellékkel és díszlettel csinálják" - mesél
ted abarátodnak.

Vannak másféle tapasztalataid is? Igen, vannak.
Az egyházmegyei Caritas - olvastad az újságban - általá

nos iskolai felső tagozatos és középiskolás diákok számára pá
lyázatot hirdet. Apályázóknak háromoldalas dolgozatot kell írni
"Mit jelent neked karácsony?" címmel. - Nem lehet elég korán
elkezdeni a szolidaritásra nevelést - mondja a szervezet igazga
tója. - És minden pályázónak jutalmat adunk. ..

Feleséged elmondja: úgy döntött, az idén adójának egy száza
lékát a sokgyermekes családokat támogató alapítványnak aján
lotta föl.

Ismersz egy orvost, aki hetente minden ellenszolgáltatás nél
kül olyan intézményben rendel egy alkalommal, ahol magányos,
idős embereket helyeztek el.

Ha kérdezik, a riasztó és a vigasztaló példákat mindenki egy
aránt hosszan tudja sorolni. A mérleg melyik serpenyője a súlyo
sabb?

Az én válaszom a teremtő pesszimizmusé. (Az, amit Pilinszky
más szavakkal "tragikus derűnek" mond.) Van pesszimizmus,
amely lever, kőzőrnbőssé, cselekvésképtelenné tesz. Ez a termé
ketlen pesszimizmus. És van pesszimizmus, amely fölméri a va
lóságot, számot vet a reális helyzettel, elfogadja a keserű ténye
ket, és mindezek ellenére a cselekvést, a tettet, a jövőt vállalja.
Ezt mondom teremtő, kreatív pesszimizmusnak.

A közelmúltban a Duna Televízióban egy félórás filmet lát
tam. 1997 szeptemberében, az észak-olaszországi földrengés al-
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kalmával Assisiben a Szent Ferenc bazilikát súlyos kár érte,
Cimabue híres, 13. századi freskói elpusztultak. Kevesen hittek
abban, hogya templomot újjá lehet építeni. A film bemutatta a
romokat, a megroppant falakat, a darabokra tört vakolatot, az
elpusztult freskókat. És bemutatta az újjáépítés folyamatát és
eredményét, a helyreállított és megújult bazilikát. A film utolsó
mondatai a reménykedőket, az újjáépítőket idézte. Valahogyan
így hangzott: "Véghezvittek valamit, ami megvalósíthatatlannak
látszott." Erre mondom: ez kell.

Ez a derűs, cselekvő, teremtő pesszimizmus.

A párbeszéd
képessége
Mi mással felelhetnénk a Vigilia súlyos kérdéseire így Advent kű
szöbén, küzdve az év meglepetésével, amikor véget nem érve tor
lódnak egymásra a megemlékezések és a konferenciák, a meghívá
sok, amikor megfáradt és közönyös társadalmunk mégsem közö
nyös és fáradt, mert tudni akarja, amikor emlékezetvesztettnek
vélt országunk távoli szegleteiben is tudni akarják, mi történt há
rom évszázaddal ezelőtt, mi mással felelhetnénk arra, ami megvá
laszolhatatlan, mert újszülött századunk mögött bűnös évszázad
okon át vonulhatunk az idők kezdeteiig vissza, mi mással, mint a
fejedelem karácsonyi elmélkedéséivel. A Confessio peccatoris már
címében is a karácsonyi élményt közli velünk: Egy bűnös vallomása
a szivében megszületett Megváltó jászlánál, melyet a Krisztus születése
előtti napokban kezdett meg. Az első sorok gondolatritmusa pedig
pontosít, és átzeng a behavazott századok felett: "Nem Betlehemben
kereslek, hanem a szívemben, mert kegyelmeddel méltóvá tettél, hogy
megszüless bennem."

S következik a magyar neolatin irodalom talán legszebb, de
biztos, hogy legmerészebb invokációja. Beszélgetnek Betlehem és
Borsi, a jelenek és a múltak, a mindennapok és a transzcendens,
mert megfoghatatlan és mégis létező valóságok, s mintha felbo
rulna a világ természetes, megszokott egyensúlya. "Te, az Isten,
aki megteremtettél engem és a világegyetemet, istállóban születsz, és én
palotában. .. A Te szüleid szegények ,az enyémek fejedelmek. Te sze
génységben jössz a világra, én dúsgazdagságban." Egymásra vetül a
végtelen idő több nagy pillanata: Isten megteremti a világot,
megszületik a Megváltó, világra jön ő, és ami mindezt összefog
ja, fölsejlik a megújulás lehetősége, szándéka, vállalása a józan
ésszel nem vállalhatónak. A leírásban összetörik az egysíkú fo
lyamatosság, az idő több dimenzióban fut, és a döntő pillanatot,
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