
Csodálatos szüleim szeretete mellett létezésem teljesen új értelmet
és dimenziót kapott feleségem, életem társának megtalálásával — per-
sze aligha véletlen, hogy mi is a zene segítségével leltünk egymásra.
És két kisfiam születése óta tovább tágult az emberi élet látómezeje,
valamint az így érzett felelősség is: vajon mit kívánjak, milyen segít-
séget kérjek az ő életükhöz, és mi lehet az, amit esetleg én is átadha-
tok nekik? Végső soron csak azt kívánhatom nekik — ahogy szeret-
teimnek, barátaimnak, valamint minden más „jóakaratú” embernek
is —, amit én is, oly szerencsésként kaptam Istentől. Nyilván ki-ki éle-
tében más-más lesz az a szerep, amelyet a zene betölt, de egyetértek
korunk nagy angol muzsikusának Bach hangjairól tett kijelentésével:
„Here is God’s grace available” (Isten kegyelme itt elérhető).

„Mi dolgunk
a világon?”
A kérdés, valahányszor felvetődik megválaszolásának a gondolata,
azonnal fejre áll bennem, megfordul a tudatomban; bár, még így is
megválaszolhatatlannak tűnik fel. Mi dolga a világnak velünk?
Bennünk? De mi is a világ, és ki is a bennünk? Talán ezekre, igen,
ezekre, ha választ találnék, lehet, sokkal egyszerűbb lenne minden.
Ám az ilyen kérdésekre adott válaszok nem feltétlenül érdekelnék
a Vigiliát, a Vigilia olvasóit, fordítsuk hát vissza a kérdést, és ma-
gun kat, a világ bennünk-levéséből a világban benne-levésbe, fejéről
a talpára a Vörösmarty-kérdést! 

Mi dolgunk a világban?
A legkézenfekvőbb, de mégiscsak a legelkapkodottabb válasz:

vélhetően az a dolgunk a világon, hogy boldogok legyünk benne.
(Ez egy nyelvi lehetetlenséggel terhelt mondat, mondhatni, nyelvi
nonszensz, de gondolatilag, talán, amúgy, vagy egyedül, helyén-
való.) Ha itt be tudnánk fejezni a választ, azaz, ha itt vége szakadna
ennek a szövegnek, nagyon egyszerűnek tűnnék fel a helyzetünk,
és mi magunk is arról tennénk (tanú)bizonyosságot, hogy azok va-
gyunk. Mármint boldogok, és válaszra képesek. De nem va gyunk
azok. Sem boldogok, sem válaszra képesek.

Az ettől legtávolabb eső, így a legmegfontoltabb válasz: vélhe-
tően az a dolgunk a világon, hogy boldogtalanok legyünk benne.
(Föntebb már szó esett a nyelvi lehetetlenségről, innentől oda értel -
mez hetünk.) De boldogtalannak legalább olyan nehéz, mint bol-
dognak lenni, mert ez tartósan (el)viselhetetlen emberi minőség,
jóllehet gyakoribb állapotunk, mint fosztóképző nélküli kiinduló-
pontja. S mivel a boldogság kellemesebb és emberibb élet ér zé sünk
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a boldogtalanságnál, ez a kijelentés sem tartható fent következmé-
nyek nélkül.

Az ebből következő, bevallottan legspekulatívabb válasz: vélhe-
tően az a dolgunk a világon, hogy boldogtalanságunkból boldog-
ságba vezessük át magunkat benne. (Nyelvi nonszensz, magyarázat
fentebb.) Ebben az esetben legalább két problémával kell szembenéz-
zünk. Azt állítjuk, hogy az ember eleve boldogtalanságba születik
bele, születésével egyenesen erre ítéltetett, amelyen csak enyhíthet,
már ha módjában áll rajta enyhíteni. Ugyanakkor azt is, hogy lehet-
séges ebből az állapotból átkerülni egy másikba, eljutni az ellentétes
pólushoz. Az átvezetés módozatai között ott lehet hídként a hit, de
éppen úgy a hitetlenség is, a szabadság, de éppen úgy a gúzsba kö-
töttség tánca, az önmegvalósítás, meg éppen úgy az önfeladás, mint
a felelősségünk (felelőtlenségünk) másokra átruházásának a gesztusa,
vagy a munka, mely lehet éppúgy két kézzel elvégzett tevékenység,
mint a mozdulatlanságban végrehajtott meditáció, szellemi kaland…
És most nagyon népszerűtlent mondok: minden forma lehet átvezető,
minőségi ítélet nélkül, amely boldogságot okoz nekünk — a mások
sértése, bántása, ellehetetlenítése, kirekesztése, megsemmisítése etc.
nélkül. Kötelességünk ezek után felvetni, mi van akkor, ha mégsem
boldogtalanságra születtünk. Vagy, ha mégis, miért nincs az átveze-
tésnek, boldogtalanságból boldogságba, kitüntetett útja vagy módo-
zata? Vagy, ami talán ennél is fontosabb, lehet-e világba vetettsé-
günkben célunk a boldogság? S ha lehet, hogyan lehet az?

Az ebből következő legelbátortalanodottabb válasz: vélhetően
az a dolgunk a világon, hogy a világba vetettségünkből törvény-
szerűen következő, boldogtalanságot okozó bizonytalanságot bol-
dogságot hozó biztonságra váltsuk át benne. (Itt fáradtunk bele a
nyelvi nonszensz fölemlegetésébe…) Ha van olyan, hogy biztonság.
De hogyan lehet biztonságra szert tenni egy minden megnyilvánu-
lásával elbizonytalanító világban, egyszerűsítsük a megfogalma-
zást, létben? Mivel erre semmiféle embernek megadott, megvilá-
gosodáshoz vezető válasz nem képzelhető el, legalábbis számomra
nem, hogy személyes felelősségem is szerepet kapjon ebben a töp-
rengésben, a mondó vagyok, hogy az a dolgunk a világ ban, hogy
va lahogy benne legyünk, és maradjunk, amíg — és ahogyan — ez
lehetséges a számunkra.

Az ebből következő egyetlen, redukált, és talán éppen ezért vál-
lalható, a látszat ellenére sem kézenfekvő válasz: az a dolgunk a vi-
lágon, hogy benne legyünk. Rimbaud kócos szavával élve: minde-
nestül. Azaz, magamra vonatkoztatva, mert mégsem vagyok az
emberiség, hogy nagyképűen meghatározzam fajtám feladatát: hogy
benne legyek. Úgy, mindenestül. És legyek, ez azért fontos kitétel
egy következő bizonytalan töprengés elindításához, valamennyire,
amennyire ez lehetséges, megadatik (újabb nyelvi nonszensz, már
csak azért is, mert a nyelvi nonszenszek sokat elárulnak mindenkori
állapotunkról) — többes számban…
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