
Mai meditációk

- VAHRAM MARTIROSZJAN örmény költő,dramaturg ésirodalomtörténész 1959-ben
született Leninakanban. Ez a város, amelyet a forradalom előtt Alekszandropolnak
neveztek, az örmény humor nem hivatalosfővárosa, tehetséges művészek és sportolók
szülőhazája.

Martiroszjan középiskolái befejezése után 1976-banjelentkezettafereuániEgyetem
re. 19B1-ben végzett örmény nyelv és irodalom szakon.

15 éves kora óta publikálja verseit. Ekkor jelent meg első verseskötete Érzelmes
hajónapló címmel. Színdarabokat is ír és átdolgoz színpadra műveket.

A költő örmény nyelvre fordította a francia Verlaine, Rimbaud, Baudelaire,
Mallarmé, Claudel, Cendrars, Eluard, Saint John Perse verseit, fordított a század eleji
szimbolisták közül:AlekszandrBloktól, InnokentyijAnyenszkijtől,Vjacseszláv Ivanov
tól és a korai Majakovszkijtól.

Vahram Martiroszjan Magyarországon tartózkodott, hogy elsajátítsa a magyar
nyelvet.

VAHRAM MARTIROSZJAN

A háziállatok vörös könyve, avagy napjaink
művészeténekjelentősége

Milenne, ha a világ sorsa felett nem az ember rendelkezne, hanem egy nem emberszabású
valaki, aki mindenkinél erősebb s ráadásul nem bír értelemmel. Ereje természetesen
ösztönéből fakadna, abból, hogy uralkodjon másokon, következésképp ragadozó lenne.
Fölényét kihasználva rögtön és maradéktalanul megsemmisítené áldozatait, s így halálra
ítélné saját, halhatatlan fajtáját, vagy esetleg az utolsó pillanatban észbe kapna és
megőrizné azt a jövendőnek. Smiután ezt a kísérletet nem hajtottákvégce, eredményt sem
várhatunk. Ennek ellenére tarthatnánk egy kis rezervátumban farkast bárányokkal,
nyulakkal vagyzsenge őzgidákkal.Skegyetlenség helyett az emberi önmegismerés gazdag
tanulságáca tennénk szert.

Az embert foglalkoztatja a természet védelme, igyekszik meggátolni egyes állatfajok
kipusztulását. A háziállatokcól már nem is szólva... Életkörülményeiket napról napra
javítja,fajukat szakadatlan nemesíti. S az elégedett hála érzése teljességgel kiöli belőlük az
élőlények egyik legkínosabb ösztönét, a halálfélelmet. Könnyen lehetséges, hogy
utcáinkon hamarosan a vágóhídra önként vonuló csordakkal vagya baromfifeldolgozóba
elégedetten masírozö tyúkhaddal találkozunk, menetük derűs dalocskát fog dúdolni,
plakátokat cipelnek majd, vörös vagymás, nem kötelezőenelőírt színűeketa legkülönbö
zőbb jelszavakkal. Amíg húsevők vagyunk, ez a kép számunkra természetes. Nevetséges
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dolog lenne, ha vadászatot rendeznénk háziállatainkra s azt az illúziót keltenénk, hogy
harcolnak a létükért, mintha egészséges versengés folyna közöttünk

Más élőlényekről kívánok szót szölní, többek között ember és kutya, kutya és ember,
ember és ló, ló és ember viszonyáról. Az állatok nevében emberként kívánok szólni. Afent
említett farkassal ellentétben ugyanis az ember azt képzeli, hogy Isten képére teremtetett
és ezért annak majdhogynem helytartója a földön. Hogyan fogja az ember, aki néha a
természet ragyogó koronája, elrendezni bolygónk ügyeit? Egyelőre csupán a mi bolygónk
dolgait.

Lejárt egyes háziállatoknak az ember szolgálatát rögzítő tartós együttműködési

megállapodása. Egykor, egy szép nap a többiektől elkülönítve magunkhoz hívtuk őket,

munkát, ételt, szállást ígérve nekik. S lehetőségeinkhez képest teljesítettük ígéretünket.
Azután, mivel már nem volt rájuk sZükségünk, nekiláttunk a lovak megsemmisítésének
Azért a lovakkal és nem a szamarakkal kezdem, mivel a lovak a késői középkortöl kezdve

egészen a XIX. század végéig, legalábbis a lírában, a szerelmi költészettel egy szinten
holtversenyben a negyedik-ötödik helyet foglalták el. Vajon ezzel fizettük meg hűségünk

árát, vagy a titkos élvezetnek örvendtünk. ami akkor játszik velünk, ha gonoszak vagyunk.
Hiszen előbb-utóbb megmutatkozik ösztönös igyekezetünk, hogy a többi ragadozó
lényhez hasonlatosan öljünk Érvényes ez elsősorban korunkra, amikor az emberi faj
harcot folytat önpusztításának mind egyéni, mind tömeges megjelenési formáival, ez
utóbbit szótárainkban háború címszóval illetjük Mindannak ellenére; hogy rendkívül
nemes hatással van ránk, amikor helyettünk könyvekben és filmeken folyik az öldöklés, ez
nem ébreszt tiltakozást bennünk, hiszen gonosztevőkkelvégeznek Ily módon egy időre

elúzzük, pihentetjük gyilkolási szenvedélyeinket, megszabadulunk tőlük

Szeressük távolról az állatokat - ennek vagyok a híve. Az egyenjogú, a tisztelettel
ötvöződő szeretet pártján állok. A kutyák erkölcsi degradáIása egyenesen rémiszt. Ezért
aztán kevésbé félek a vadállatoktól, mint a legkisebb és legkifinomultabb házi ölebtől. A
pöttömnyi szobakutyácskák érthetetlen lényeknek tűnnek számomra.

Azért tartjuk otthon őket, hogy legyen kit sajnálnunk
Egyik egyetemi évfolyamtársam. aki rendkívüli képességekkel bírt a felszínes örömök

korlátlan élvezetében, kortárs barátunk temetésén oly vadul kesergett, hogy joggal hitték
róla, az elhunyt egyik legközelebbi hozzátartozója és szívből együttéreztek vele. Az
elhunyt igazi hozzátartozóit ez ugyan nem keserítette el, de legalábbis meglepte.
Hasonlóképpen aligha lesz kellemes az állatok oltalmazó urának az effajta nyálas szánalom.

Az állatok elégedetten vennék tudomásul, hogy már nem vagyunk annyira ragadozók,
mint voltunk Smíközben igyekszünk civilizációnkat kiterjeszteni, emberszabású, nyelvvel
bíró lényekké próbáljuk formálni őket.

Egyes országok - jelenlegi érdekeiknél szűkebbeketkövetve - szintúgy átvették ezt a
gyakorlatot és még sokáig fognak fizetni érte.

Szerettem volna elmondani, ám mégse tettem, hogy a kutyákat is vissza kellene adni a
természetnek, mert az az érzésem, hogy a világ teremtésének kezdetétőlkezesek voltak.
Mégsem bánhatunk úgy velük, mint holmi hétköznapi tárgyakkal, megfosztva őket létük
értelmétől.

Az állatok természettőladott testvéreink. Szeressük, ne feledjük őket, segítsünk nekik.
Közös tetőnk velük az égbolt és nem a mennyezet, mely az egyenlet egyik oldalán
szerepelve ágyunknak felel meg.

Gondolkodásunk effajta torzulásainak nagyszeru, ám képzelt példájaként lebeg előt

tünk az antik kentaurok alakja s valós, de terméketlen megfelelője-, az öszvér. Hegel azt
mondja, ha az egyéniség elveszíti valamelyik jellemző tulajdonságát, vele együtt létét is
elveszíti. Önös hasznunktól vezérelve feláldoztuk jó néhány állat természetes tulaj
donságát. Az ember és az állat barátságának a történelem folyamán kialakult hagyományai,
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az erőszak megszüntetésének felismerése, a gondoskodás és gyöngédség bizonyára
enyhítették belsőbomlásuk és tévelygéseik marcangoló érzését, ami akkor lesz úrrá Isten
teremtményén, ha egyik létfontosságú tulajdonságáról mond le. A külső körülmények
hosszas nyomására akadt-e valaki, aki kénytelen volt saját jellemével ellentétben
cselekedni? Sha akadt, tudja annak az árát, mit jelent önmagának elároIása. Azokban a ritka
pillanatokban, amikor cirkuszban voltam, vagy a tévé előtt ülve néztem a cirkuszi
közvetítéseket, nyomasztott az undor, amit az oroszlánok és tigrisek kifejeztek önmaguk,
kezes viselkedésük iránt, miként más kisebb vagy igen nagy állatok, olyanok, mint az
elefánt, amikor természetellenesen összpontosítottak a kitűzött feladat végrehajtására. Mi
több, az ember a cirkuszban nemcsak az állatokat, de önmagát is a porondra viszi, miután
még nem oly egészséges a lelke, hogy lemondjon meglepő. hihetetlenül bonyolult, ám
szükségtelen képességei bemutatásáról.

Ezután már akkor hagyhatjuk magukra az állatokat, amikor kedvünk. támad.
Nem is szólva azokról a régi gépekről, melyekben ha alig-alig, de ott rebeg a lélek. A

gépkocsik, hűtőgépek.mozdonyok jobban érzik magukat a rozsdatemetökben, ahol saját
körükből kialakult társaságoknak köszönhetőerrelevenen tartják létezésük gyakorlatának
legélőbb emlékeit, míközben magányukban - a használhatóságukról soha le nem mondó
gőzmozdonyokkivételével - egyhangúságával gyilkolja őket az anyag örök megmaradá
sának és a formák gyors felbomlásának törvénye. Sajátos módon háborognak a magányos,
kíöregedett harckocsik, melyek képtelenek fél percnél tovább összpontosítani bármire.

Sokkal őszintébbek és kegyesebbek vagyunk személyes használati tárgyaink iránt.
Nemcsak azért, mert elsősorbanrájuk illik Sartre meghatározása, hogy "a magántulajdon
nem más, mint a barátság tárgyak és az emberek között", találkozásunk velük idővel

véletlenből sZükségszerűvé válik. Ők képezik bioöltözékünk második rétegér, mely
megvéd bennünket a környezet hidegétől s ami a legfontosabb: a meglepetésektől,

melyek feszültségükkel mindennapi energiaadagunk jelentős részét lekötik.
Ha kidobott tárgyat látok, függetlenül attól, hogy mennyire használták el, vagy milyen

öreg, úgy érzem, itt nemrég emberjárt.
Az öntudattal rendelkező lények sorában a leghitelesebb az ember és a macska

kapcsolata. Itt, miután igen sok az egymásnak ellentmondó bizonyíték, nehéz lenne
eldönteni, hogy a macska választott-e ki bennünket vagy mi választottuk ki a macskát. S a
csecsemők csip-csip-csóka játékában, amikor elsőként akarjuk keZünket elkapni, a
macskamancsok azok, melyek utoljára engedik el kézfejünket.

Nem véletlenül hasonlítják a macskákat a nőkhöz. Az erős férfiaknál jobban tudják, hogy
a nők választják ki azokat a férfiakat, akik nagy nehézségek árán majd meghódítják őket,

ezért a férfiak, a n~ céloktól elcsábítva, alkotói energiájukat óva, nem vesznek részt
ebben a játékban. Oket ugyanis minden különösebb formaság nélkül kiválasztják a
hódítás szertartásától elfáradt és ezért nagyobb tapasztalattal rendelkező, néhány évvel
érettebb nők, akiknek ez a választás bizonyos szempontból kedvező...

Az egerek-macskák-kutyák tartása természetesen nálunk nem terjedt el annyira, mint
például Európában, ahol - ha jól emlékszem - egydán férfi jelentős vagyonát kandúrjára
hagyta örökül. Talánelsősorban azért nem terjedt el az állattartás nálunk, mert amúgy is
elég sok gondunk-bajunk van, ráadásul nem teszi ezt lehetövé életsZínvonalunk, valamint
civilizációs modellünk állandó és aránytalan europaizálódása, ami örökös kontliktusba
kerül a helyi politikai és nemzeti sajátosságokkal. A lényeg az, hogy a különböző

háziállatok megjelenésének gyakorisága az emberi otthonokban az emberi kommuni
káció csökkenésével jár együtt. Tehát - az állat az ember helyébe lép.

Miért nem javulnak az emberi kapcsolatok, hanem szúkülnek?
Szerintem az ember nemhogy nem akarja, de nem képes jobban szeremi embertársát,

mint amennyire tőle telik.
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Rendkívül kártékony szerepet játszik a régi művészetpéldáira támaszkodó morális és
esztétikai nevelés.

Meglehet, hogy napjainkban, amikor életünk egyre rohamosabban utilitarizálódik, viták
indulnak arról, ajövőbenmennyibenváltozik a művészet hatóköre és illetékessége s lehet,
hogy némileg túlzok, amikor olyan jegyekkel ruhazem fel az eszmecserét, amilyeneket
csak én látok Az emlitett szellemi csatomázásokban ugyanis kétségbe vonják a művészet

részvételét a múlt és jelen társadalmi életében.
(Ezekben a vitákban semmibe vész az a valóban megmagyarázhatatlan körülmény, hogy

az ember kizárólag a művészet révén tudhatja csak meg, kicsoda ő és mi létének értelme. S
szerencsénk vagy balszerencsénk, hogy viselkedésünket rendre a művészet sztereotípiái
hoz mérjük, nemritkán teljesen tőlük tesszük függővé.)Vannak országok, ahol mind a mai
napig azzal nyaggat ják az iskolásokat. ki az irodalmi eszményed? Jó néhány mű tilalmi
listán szerepel, másoknak pedig nem helyeslik forgatását. )

Az ember, ahogy egyesek állitják, nemcsak intellektuális megnyilvánulásaiban, de
érzelmi képességeiben is csak 4 százalékban támaszkodik - nehéz erre jobb szöt találni
- hagyományos érzékenységére. Vagyis mindennapi érzelmi világunk a gyakorlatból
ismert jelenségekkel összevetve sötét homályba merül előtte, ahol az igazi reakciókat
gyakran beidegződött szokások váltják fel.

Vajon nem azt jelenti ez, hogy az egészséges életmód elfogadható mértékletessége
megfelel annak, ahogy manapság éljük érzelmi életünket?

A többlet érzelmiség már-már pusztító az ember számára. S míközben többre
törekszünk belőle, úgy teszünk, mint az a megrendelő, aki páni félelmében, hogy a
visszamaradt anyagot a szabó saját céljaira használja fel, látván, hogy több szövetet vett,
mint amennyi egyetlen fejfedőhöz sZükséges, először két, majd tizenöt ruhadarabot
rendel meg. S a megbeszélt napon jutalma tizenöt használhatatlan, apró kalap lesz.

Korunk személyiségének mindkét válságrnodellje - a reménytelenség (keleti orszá
gok) s önmaga kizárása, elhatárolása a társadalomtól (nyugati országok) az Európa
centrikus civilizáció keretein belül azt az igyekezetet példázza, mint amikor egyetlen
életanyagból igyekszünk tizenöt életet kiszabní.

A klasszikus müvészet többnyire maximalista. Tárgya - az ember vagya természet 
hatalmas és sűrített. Ez a művészet mindennél jobban összpontosít tárgyára s ezt az
élettelen és élő természetben az izmok mozgató játékában leli meg. A levegőt is megfesti.

Fő témáinak a születést, szerelmet és halált választja.
Amikor gyermekként szemünket a világra nyitjuk, szabatosan megfogalmazott gondola

tok és szabatosan megrajzolt művészetképkorbácsa csattog köröttünk (s mivel mindkettő
szabatosan rögzített, régi is) s ez arra késztet bennünket, hogy próbáljuk néhány kész
öntőforma valamelyikébe egyéniségünk bizonytalanul szétornlö körvonalait belegyömö
szölní, Skésőbb, még képlékeny lényünket megajándékozzák a megszolgált cukorkával 
életbeni útravalóval, mely mint maga az élet, egy bizonyos évtől egy bizonyos évig
érvényes, s ami a legborzasztóbb, megajándékoznak egyfajta univerzális művészetfelfogás
sal. Ez már azért is rettenetes, mert meggátolja az állampolgárt abban, hogy megbarátkoz
zon a művészet jelenlegi állapotával. Mi több, részéről ez a barátkozási gesztus nem
áldozathozatal, a művészetnek önmaga társadalmi helyét meghatározó fejlődesealig függ
az effajta, véletlen tényezőktől,míközben az állampolgár számára a művészet az emberről
szerezhetö információk legfrissebb forrása.

Az emberi tevékenység egyre inkább specializálódik, a művészet humanista tartalma napról
napra gyarapszik. Smivel az utóbbi időbena tudomány egyre sikeresebben vállaljamagára az
anyagi világ titkaiba való behatolás gondjait, a müvészet mindinkább szellemivé válik.

A tragikus előrejelzéseknek,melyek szerint úgymond a művészet (vagy annak egyes
ágai) elhúzódó válságot élnek át s hamarosan eljutnak pusztulásukhoz, van bizonyos
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igazságtartalma. Megszúnik művészet és tudomány történelmileg megszabott, szigorú
elhatároltsága.

A reneszánsz festészetének abszolút átgondoltsága, optikai és anatómiai tökéletessége,
Bach szárnyalásának üdvözült harmóniája, Balzac hőseinek végzetes sorsszerűsége,

Tolsztoj ijesztő objektivitása, aki egyetlen terjedelmes mondatban, végtelen távlatú
pillantással képes megragadni, hogyan lépett be Anna a terembe, kik mellett haladt el,
milyen ruha volt rajta, hogyan viselkedett a jelenlevőkkel, azok milyen öltözéket viseltek,
hogyan fogadták Anna megjelenését, s közben hogyan változott az érzések összhangja a
Vronszkij-Kitty-Anna-Levin négyszögben - mindez felfoghatatlan az átlagos megfi
gyelőképességű ember számára és a maga hiperrealizmusával a szemlélőnek a valós világ
irrealitását sugallja.

Korántsem hiszem, hogy valamivel is jobbak vagyunk őseinknél, Bachnál, Balzacnál és
Tolsztojnál. Anemzedékek többrétegűrerakódott tortájában mi vagyunk a legfelső, fényes
mázzal csillogó, de nem a legízletesebb réteg. Csupán mi elégedettebbeknek látszunk,
mivel élünk. Amikor elődeinkkelvitatkozva úgy érezzük, hogy diadalt arattunk, elfeledke
zünk róla, hogyvoltaképp csak mi vitatkozunk. Hiszen ők már régen elmondták a magukét
s most csak el-elvétve válaszolnak egyikőnk révén másikunknak. Miután sok dologban
méltatlanul lebecsüljük magunkat, egyvalamit nem kerülhetünk ki. Fölényünk abban
rejlik, hogy jobban ismerjük őket, mint ő bennünket.

Fölényünkből kiindulva bizonyos következtetésekre juthatunk. Például arra, hogy a
klasszikus művészet annyira cáfolhatatlanul igazolta az ember nagyságát és zsenialitását,
hogy az, ember védtelen és gyámoltalan voltának lehetősége elképzelhetetlen számára.

A művészet annyira szabályozza az emberi viselkedést, magatartást, hogy számunkra a
szabadság tömeges korlátozása hihetetlennek, sőt, illuzórikusnak tetszik.

Egyes vezéregyéniségek az emberek akaratának és deduktívan rájuk erőltetett

szándékainak hirdetőivé lettek
Szükségszerűvévált annak felismerése, hogy az ember gyönge és korlátokkal bír.
Azösszes élőlényközül ő kerül leggyakrabban véletlen összeütközésbe szilárd testekkel

s heteken át viseli magán ezek lilás folt jait. Sete-suta kétbalkezesként ejti ki és zúzza
ripityára a törékeny tárgyakat. Miközben görcsösen szorongatja kezében tolIát, idegesen
néz írószerszám után. Könnyek között születík és kínlódva hal meg.

Ráadásul a klasszikus művészet elvbarát jának és ráhatása tárgyának tekinti
őt, az első esetben kegyetlenül, a másodikban nagyképűenbánva el vele.

Az ember, gondjai és veszteségei közepette képtelen huzamosabb ideig eligazodni
érzéseinek tombolva múködővulkánjai között, élete kitöréseik szomszédságában telik el.
Születésekor egy ideig még az anya testének része s inkább érzi az őt világra hozó teremtés
fájdalmát és kételyeit, mint önnön születésének örömét.

A környezetében levők fokozatos eltűnését - a halált - nemcsak képtelen elhinni,
hanem egyszeruen fel sem tudja fogni. Sazelsiratás szörnyűszertartásában önkéntelenül
is a rámért büntetés keserve van túlsúlyban, az iszonytató emlékezés az Úristen átkára,
amit a paradicsomból való kiűzetésekor mondott: "Halálnak halálával halsz s ugyanígy
vesznek el gyermekeid is ... " Svigasztalan a sajnálat a visszavonhatatlan veszteség, a halál
élete felett.

A szerelem egoista öntagadás, melyben a kétfajta véglet közötti egyensúly megbomlása
( önzés és önfeláldozás) valamelyik szeretö fél egyéniségének a pusztulásával ér véget.

A hőstett értelmet ad az ember múltjának és értéktelenné teszi jövőjét.
A kortársi művészet az értékek befogadásában semmiben nem tér el, nem körözi le

napjaink átlagemberét. Egy tévelygő nyújtja oda kezét eltévedt társának. Ám a klasszikus
művészet túlontúl kalóriadús táplálékától megrémült és megsértett ember ijedten
elfordul s akár az állatokhoz is menekül. Oly lelkesen teszi ezt, hogy könnyen lehetséges,
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ha meg akarjuk lelni a kulcsot belső világához, akkor ezt az állatokkal való magatartása,
szeretetük pontos elemzésében kell hogy keressük.

Ám a kortársi művészet olyan közös nyelv feltalálására törekszik, mely méltóbb
önmagához és az emberhez. Nem hatnipróbál az emberre (végsősoron szörakoztatni őt),
hanem párbeszédet kezdeményez vele. A kapcsolattartás hagyományos formáját, amikor a
befogadó átéli az alkotást, vagy azonosul a szereplőkkel, a cselekmény elemeivel, a
szerzővel, új forma váltja fel - dialógus, melyben az ember a részére kijelölt terrénumra
lépve maga is részt vesz a műben, s ettől a pillanattól kezdve az e g y m á s r a h a t á s
k ö l c s ö n ö s, a folyamat dialektikus s korlátlanok a további fejlődés lehetőségei.

Ez a fajta kapcsolat nemcsak ember és művészet, de ember és ember lehető legjobb
viszonya.

Az új művészet még nem teljesen tisztáZott önnön é r t h e tő s é g é vel közel áll az
emberhez. Ez a gondolat természetesen manapság aligha kelt bizalmat, mivel a kortársi
müvészetet rendszerint igen bonyolultnak és érthetetlennek kiáltják ki. És mégis, ennek
ellenére napjainkművészeteb efo g a d h a t ó. Ugyanis a z t á b r á z o l ja, a m it l á t é s
n e m a z t, a m i t t u d. Sokat tud, ám keveset láttat, csak annyit, amennyi látható. Mert az
ember csak egyszer látja a jelenségeket s csak utána kezdi a megismerést. Ez utóbbi pedig
már a tudományra tartozik, mely széles befogadóskálájával is csak empirikus tapasztalat és
miután vannak bizonyos céljai, eleve elfogult.

Úgy érzem, az előttem ismert művészeti ágak közül a primitív festészet is képes
hozzávetőlegesenannyit megrajzolni (lehet, hogy talán valamicskével többet is), mint
amennyit az ember látni képes.

Az új művészet totális icányadója leginkább az impresszionizmus lehet, mely nemcsak
azt ábráZolja, amire az ember a látványból emlékszik, de azt is érzékeltetni igyekszik, ami
nem maradt meg az emberben. Bizonytalan, rebegő, szertefoszló világképében ott van az
ember v á g Ya i s. Ez pedig az ember jelenléte és feloldódása a világban s a világ jelenléte
és feloldódása az emberben. Az érzés némileg erotikus, de átélhető.

Alegzseniálisabb művésznekis szüksége van másolandó modellre s ez azt igazolja, hogy
az ember elfeledi a művészet tárgyát, elfeledi az embert. Ezért a realizmus és absztrakt
deklarációja a művészetben rendkívüli óvatosságot igényel. Picasso híres festményén, a
Guernicán azt láttatta, amit l á t o t t. Egyszeruen nem tanulmányozta a látottakat, annak
részleteit. A kép példamutatöan adja vissza azt, ami a művészt megráZta, végzetes
élményeit.

Ugyanezt teszi a modern regény, mely az emberi lét néhány párhuzamos vonalával
együtt a mítoszát tárja fel. .. Vagy idézi az emberi gondolatok zűrzavarát.

Bergman filmjeiben egyikőnkmegsebzett személyiség.
A kortársi művészet bizonytalan útkeresése ellenére a legfőbb kérdésben, az őszin

teségben azért egyetért. A valóságtól való menekülés több száZ lehetséges változata
helyett az emberhez fordul. Bármilyen fájdalmas és szokatlan is ez.

S ránk vár még a magyarázat, mely tüzetes közelségbe kell hogy hozza az embert és a
művészetet, vagyis az embert és az embert. Az ismeretlenség gomolyagából kibomló
valóságnak útitársai ők, a tisztáZás vár rájuk, amelyről PilinszkyJános egyik versében szinte
minden elmondhatót elmondott:

A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél, vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.

Fö/deák Iván fordítása
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