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Déry-levelek. kommenlárolt
AZ ELSO találkozásom vele természetesen az olvasó találkozása volt. Az

itvenes években jártunk. Irodalomszerető, sót az .írást már gyakorló barátaimmal
forgattuk, vitattuk Felelet című regényét, amely az akkori idők sematikus iro
dalom-rengetegében nekünk felüdítő olvasmányt jelentett. Meg-megálltunk egy
·egy részletnél,' ellentmondásosnak tűnő textusánál és megpróbáltunk a szavak
mélyére nézni, a mondatok mögött a lényegi értelmet keresni. így töprengtünk
többek közt Farkas Zénó professzor kijelentésein is, amiket Istenről, a tudomány
ban való engesztelhetetlen hitéről tett, némiképp az író véleményének is tulaj
donítva azokat. "A gyengeség órájában szükségünk lehet rá - feleli egyik
tamtványának -, de az erő órájában el fogjuk vetni", méghozzá akkor, amikor
"majd megtanulunk teremteni". Farkas Zénó úgy gondolta, ha tudásunk, egyre
terebélyesedő ismeretanyagunk nem pusztán holt betűk halmaza lesz a fejünk
ben, hanem eleven ténnyé, lüktető cselekvésekké válik, Irányítja-alakítja.' az
életünket, Istent nem fogjuk többé bevallani.

Néhány lappal odébb azonban a nővérével, Angelával csevegve, voltaire-i
f.rdulattal él. Egy légyottja kapcsán, kicsit szórakozottan, kicsit ironikusan
jegyzi meg: "Amiből az látszik kiderülní, hogy mégiscsak szükség van Istenre".
..- Miél't? Megsegített? - kérdezte Angéla. - Gyermeteg kérdés! - mondja
a tanár. - Ha van Isten, akkor nem azért van, hogy segítsen, hanem hogy
higgyünk benne..." Hiába tűnődtünk annak idején, világot ~ fürkésző, friss él
ményekre éhes fiatalok, hiába tűnődtünk a szükséges és a szükségtelen katego
riáin, a gyengeség és az ·eróellentétpárján, csak kérdések kavarogtak bennünk,
kielégítetlenül, megválaszolatlanul. Mikor jut az ember végképp az erő birtokába?
Hogyan boldogul és hogyan boldogítja magát az emberiség az értelem kincsei
vel, ha egyszer mindenkinek egyenlően megadatnak? És a teremtés, sőt az
újrateremtés képessége vajon kizárja-e ebből a megtervezett s megszervezett
sorsból az egyén tragédíáit, vétkes gyengeségeit? Aztán: ha hiszünk. benne, van,
ha nem hiszünk, nincs' Isten? De ha van, miért elégedne meg azzal, hogy eltűri

az ember ragaszkodását? Passzívan, bálványként? Ha pedig nincs, miért olyan
nagy és feszítő kérdés ez az ateista professzornak, Farkas Zén6nak, illetve az
írónak, Déry Tibornak? Ha bizonyosak volnánk akár ebben, akár abban 
gondoltuk mi ákkor -, nem kezelnék - diáknyelven szólva - ilyen felemásan
a labdát, nem játszanának döntetlenre.

Jóval később, a hatvanas évek végén, a személyes találkozások. ismerkedések
sotán kaptam választ tőle ifjonb tépelődéseinkre. Nevetett. - Azt hiszed, hogy
If Z a gond csak múló ifjúkori? Legalább .annyira az öregkor gondja is. El tudod
lcépzelni, hOUll egyfol1ltában, egy egész életen át hi7mi lehet, megtÖTetések, csaló
dások, veszteségek után, szünet nélküli hevületben hinni lehet akár a rációban,
akcir az Istenben?! Aki ezt állít·3a, magát is, másokat is becsapja. Nekem is meg
.oltak a magam kísértései. A hivót a .hitetlenség,' engem a hit kísértett. Két
komoly ellágrJulásomra emlékszem igazán. Egyszer ifjúkoromban, egyszer meg a
fJörtönben fogott el... Ez volt ~ ahogy ó nevezte - "materialista sóhajainak"
iitka: a materialista is küzd a maga materializmusával és az istenhívő is küzd
<il maga istenhitével, mert semmiben sincs állandóság, az emberben különösen nem.

Ekkorra már önéletírásában, az Itélet nincsben is elkészült a válasszal :
.,Egészében véve józan léptékű életemból is emlékszem egy-egy percre, amely
ben Istenh.ez kívántam volna szólni, Nem szégyellem, ma is megeshetik. Gyön
~e vagyok, s ezért alázatos is tudok lenni, négyszemközt a mindenséggel, Nem
hiszem, hogy az ember a teremtés koronája. Nem hiszem, hogy tudata valaha
rs befogja az élet eredetét és célját, ha ugyan van célja. Leleményes műszere

zéssel egyre több részletet derítünk fel égen és földön, az anyagban s a fo
lyamatokban, s bár mélységesen tisztelem tudományos kíváncsiságunkat s a
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nyomába lépő teremtő kedvet, kétlem, hogy bármikor is eljutnánk a végs6
kérdésíg, amelyre ha nincs válasz, a felderítő út, minden ígérete ellenére, mín
den öröme ellenére is a puszta semmibe futtat..."

Tisztázta magában, lelkiismerete szerínt, hogy a végső kérdés nem is egyet
len kérdés, a kérdések özönét. tartogatja s indítja el, mihelyt megközelítjük.
S külön-külön valamennyi súlyos próbákat sejtet; közülük akár egyetlenegyet
is talán csak az életünk árán tudunk világosan látni.' tömören megfogalmazni.
Létünk egész ideje,· teljessége adhat csak eligazítást, de sokaknak még ez is
kevés lehet. Az emberi életút gyarló, nem a bizonyosságokhoz vezet el, hanem
a kételkedések állomásaíhoz, ahonnan - mínduntalan biztosabb jelzőtáblákat

keresve - újabb kételyek hármasútjához jutunk. Azzal segítünk tájékozatlan
ságunkon, hogy gyakorta is-is-sel, részben-nel vagy félig-meddig-gel hárítjuk el
a kérdezősködést, ez illik leginkább emberi természetünkhöz. - Ovatosan, lia
tal barátom, óvatosan - mondta. - Az érvényes választ úgyis magunkban kell
megtalálnunk, bármely irányba forduljon is a tekintetünk.· Az élet szeretetéről

ázonban soha, semmilyen körülmények között nem szabad lemondanu:nk...

ITÁLIAI HÁNYATTATÁSA idején, 1926-ban írta prózaversét, a Hétszáz
éves Szent Ferenc vagy az Assisi-filmet, amely az avantgardista magyar mozi
számára nagyszeru lehetőséget kínált, egy értő rendező kezében irodalmi for
gatókönyvül szelgálhatott volna. Olvasása közben lehetetlen nem gondolni Bunuel
1929-es Andaluziai kutyájára, vagy René Clair 1924-es Felvonásközére. Déry
műve tisztelgés a Poverelle emléke előtt, aki "kemény volt mint a kóc / puha

-mínt a kenyér / adakozó mint egy nyitott seb / míért nem emeltek emlékedre
egy egyenes fehér vonalat mint az életed? / körülötte minden elfér". A látott
jelenségeket belső folyamatokkal kapcsolja össze, látomás és valóság egyidejű

, ábrázolására tesz kísérletet. Az Assisi lába -elé helyezi a megbukott életet, a
. megbukott embereket, az eseményeket, amelyek megcsúfolják a Szent tanítá

sait. Csak a képzelet tud számot adni arról, ami Ferenc barát nyomán. lehet
ne, de nincs, mert azt ez a létezés nem engedi meg, és ez már elegendő ok
arra, hogy meneküljünk a létezés küzdelme és feladata elől, hacsak nem akarjuk
megadni magunkat a ködnek, a vérnek, a halálnak. A menekülés egyik módja,
ha Szent Ferencet követjük, De vajon követhetjük-e mindvégíg? A jelenésen túl
ra, egy ismeretlen dimenzióba vagy illúzióba? "Szent Ferenc lebeg az autóbusz
fölött /. te édes poverello / cukoroszlop -a szélben / sűrű rajokban menetelnek
mögötted az umbriai parasztok zöld napernyőik alatt / érintsük meg csuháját I
a ciliciumot / megcsókolta a kezemet -I valamennyien meghalunk...".

Az író Szent Ferenc-idézése olyan, mint egy hosszan elnyújtott kiáltás -
"...hajtsd ránk végtelen arcodat Szent Ferenc aranyhala!" -, amely sokáig
visszhangzik bennünk sejtelmes hasonlatokkal a fülünkben, szürrealisztíkus
képkockákkal a retinánkon és zavart fájdalommal a tagjainkban. Ez idő tájt
keletkezett verseiben megrajzolja a maga sajátos istenképét is. A véletlen, az
ellentétek. a bűn és a tévedések szülőjét, a természetben rejtőzőt, aki végül 
látván, amit látott - rendet és torvényt szab, hogy mederbe terélje a világot,
magyarázható sorba rakja az emberi elmének támasztott konfliktusokatr "Meg
tanultuk a számokat és a bűnbánatot. Mindennél nehezebb vagy, minden edény
fenekén megtaláltuk Iábnyomaídat" (lsten). A magyarázatokat azonban szűkös

nek és lelületesnek találja, szegényesnek egy másfajta eszmélődéshez. Túlságosan
is a tényekhez, a valóság fogható kereteihez tapadt értelmét nem győzik meg
metafizikai képletek, elvonatkoztatott disputák. Neki az élet kell, az életben
kamatoztatható igazságok. reális terek és elérhető teljesség; nélkülük. magá
nyosnak és kitaszítottnak érzi magát, bárhol is várják örömök vagy bánatok.
". .. istenem, istenem áraszd meg a vizet, hadd vigyen el engem a templom
tornyára, a templom tornyáról az ég kapujára / ég kapujára vagy ördög há
zába / hadd tudjam meg végül ki lát el kenyérrel ki lát el fedéllel vérrel
mézzel és fekete bitóval / elárvult életem lehullt minden levelem..." (Variáció
népdalra).
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Hasonló erejű <fe profundis clamaví kiáltás szakadt ki belőle börtönévei
alatt. "Ismeretes, hogy az 56-os események nyomán. -' olvashatjuk az Ú;abb
napok hordaléka egyik jegyzetében - kilencévi börtönre ítéltettem, ebből hál'''
mat le is töltöttem. Noha a börtönben jól bántak velem, kórházi ápolásban is
részesültern, azt hiszem, sohasem jártam oly közel a léleknek azokhoz a tájaíhoz,
amelyek pokolnak neveztetnek..." Itt írja meg, /!.. kétségbeesés, az embertől való
elidegenedés s az Istentől való elhagyatottság állapotában, kafkai vízióját, il

. G. A. úr X-bent civilizációnk jövójéröl. A kép olyan sötét, olyan reménytelen,
hogy szemlélőjének a megváltás-megváltódás elkerülhetetlen szükségszerűségére

.kell ébrednie. Ha egy komputer-vezényelte, agyon-manipulált, teleautomatíkus
mechanizmus élvezőjévé és kiszolgálójává válik az ember, történnie kell vala
minek, ·jönnie kell Valakinek, hogy helyreállítsa a mindenség rendjét, az, emberi
értékek rendszerét. Ha nyelvünkkel már nem fejezünk ki semmi érdemlegeset,
ha beszédünkből már hiányoznak a fogalmaink, ha már észre sem vesszük a be
széd, a gondolkodás krízisét; az ember odáig süllyed gyanakvásában, kifejezé9
képtelenségében és tagadásában. hogy alkalmatlannak látszik a szerepére, lassan
önmagát számolja fel - valahonnan á reménynek is meg kell érkeznie: "Ti,
akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s
nincs, aki megmenthet titeket" (Zsoltárok 50,22).

1957 JANUARJABAN kaptam tőle az első levelet. Előzőleg egy korábbi kül
deményern sorsa iránt érdeklődtem; írásaimat készültem megmutatni s megta
nácskozní vele. Személyes hogyléte felőli kérdezősködésemre az alábbi soro
kat küldte:

Ige·n tisztelt Uram,
ha tényleg válasz nélkül maradt volna levele, tud;a be kérem az elmúlt'

idők eseményeinek, melyek mást 17tár több, mint egy éve igénybe veszi1c
minden teherbírásomat. Nem vagyok most alkalmas idegállapotban semmi
lyen beszélgetésre, de ha valamilyen konkrét s általában elintézhető kérdés
ben van rám· szüksége, kérem, írja meg levélben. Elmézését kérve

Déry Tibor

A következő levélig tizenkét év telik el. Közben megjelenik a G. A. úr X-ben,
A kiközösítő és az· Itélet nincs. Olyan fontos művek, amelyek az íróról alkotott
képünket jelentős mértékben módosították, iLletve munkásságának eddigi értékelé
séhez újabb vizsgálati anyagót szolgáltattak, A kiközösítő (1966) témaválasztása
is szekatlan Déry Tibortól. Szent Ambrusról, Milánó püspökéról írt könyvet, il

kiváló egyházi szónokról - állítólag beszédeinek hatására tért meg Szent Agos
ton is -, aki lelkipásztori működése során a felebaráti szeretetet hirdette és
gyakorolta, egész vagyonát a szegényeknek adta. Ezzel a csintalan hangú, ke
serű humorú történelmi regénnyel az író mintha egykori Szent Ferenc-történe
téhez nyúlna vissza, a húszas években elkezdett, de félbehagyott tárgyát ele
venítené föl most Szent Ambrus alakjában. Valóságos és a hagyományoknak
tulajdonított meséje itt is csak ürügy arra, hogy mai problémákat láttasson,
izgató filozófiai kérdéseket firtasson egyén és közösség, hatalom és erőszak, Mt
és kétely viszonyairól s új módon, más oldalról fogalmazza meg kapcsolataikat.

A kötet lapjain rábukkanunk az élet, - a természet pártját fogó író már-már
panteista vallomására is, amivel később, medítáló jegyzeteiben gyakran találko
zunk. Szavait nemegyszer Szent Ambrus szájából halljuk: ,,- Kövessük a termé
szetet, mível a természetet Isten teremtette s célirányosan teremtette. A ter
mészet szép és erkölcsös, ám minden, ami eltér tőle, ocsmány és gyalázatos. A
természet szerénységre tanít, .az igazság kutatására, mértékletességre, a házas
társ iránti hűségre és önzetlenségre. A természet törvényeivel ellenkezik, hogy
megvonjuk segítségünket társainktól. Mert úgy vagyunk alkotva, hogy tagjaink
egymással megegyezzenek, s egymásnak kölcsönös szelgálatára legyenek, s ha a
kéz kívájná a szernet, vagy megsértene a lábat, az egész test látná kárát. Már
pedig mennyível nagyobb bűn egy egész embert, mint csak egy tagot megsérteni!
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Ilert na egy megbénult tag által megsérül az egész test, bizonyára egyetlenegy
ember megsértése által felbomlik az egész emberiség közössége, megbecstelenít
kltik az emberi nem természete s az Anyaszentegyház egysége, melyet a hit és a
SlIeretet fűz össze."

Déry emberi tapasztalatai, vizsgálódásai úgy hatnak gondolkodásmódjára,
mint a szelekciós elvek. Arra késztetik és képesítik, hogy a teljes valóság bizo
ayos oldalait elevenebb erővel ragadja meg, más részét viszont majdnem érin
tetlenül hagyva, mellőzze, (Saiátcs írói látásmódja teremt alkalmat munkái értel
mezhetőségének külőnbözőségére is.) Ugyanakkor éppen e képességének köszön
Itető, hogy az egyetemes valóság egy-egy szeletét rendkívüli érzékenységgel
lieriti föl, ez teszi lehetővé számára az egy-egy problémába, egy-egy jelenségbe
TalÓ nagyfokú behatolást és elmélyülést. Nem hanyagolhatók el tehát a lelki

. tapasztalatok impulzusai sem, amelyek időnként át- meg átlendítették szellemét
az önmagának húzott határvonalon a transzcendencia irányába. Ezért jut ei!
iregkorának nem egy írásában, nem egy gondolattársításában a nem teljes ta
pdás és nem teljes bizonytalanság stádiumába. Véleménye szerínt a modern
ember válságában már nem létezik Isten, illetőleg nem létezik az eddig értél
mezett, tételekbe-tanokba merevített Isten, szétfoszlott a "mítosz" Isten körül.
A hit' azonban nem mítosz, a hit egyrészt a természetbe és önmagukba vetett
bizalom, másrészt harci készség és küzdelem is önmagunkkal és a viiiággal
IIlZemben, éberség, érzékenység és egyfajta megfeledkezés is önmagunkról. De
na Isten meg is tagadható, szét is rombolható - azért még meg nem közelithe
w... A kihullott mítosz helyébe más természetű tanítások, vallási elméletek
éb feltevések lépnek s közülük jó néhány szorosan kötődik a társadalmi-gaz
dasági viszonyokhoz, vagy legalábbis történetileg alkalmazkodik hozzájuk.

Ennek a folyton vajúdó, folyton megújulni kész szellemnek a bölcs változásait
szerettem volna nyomon követni egy vele való beszélgetés során, Tetten érni
a születő gondolatot, amely Isten távollétének a sérelmét érzi át. A most kö
vetkező két levele a Vigilia hasábjain közölt (1970 február) beszélgetésünkhöz
kapcsolódik. Az egyikben a beszélgetést ajánló invitálásomra válaszolt, a má
sikban arra, a levelemre, melyben a találkozás élményéről számolok be.

Kedves Heg1/Í úr,

köszö'I'lőm megtisztplő levelét. Egyelőre azonban aTTa kell kérnem,
hogy halasszuk el a beszélgetést (szándékosan nem használom. az interjú
,zát), mt:.rt egyeZőre méfl Füreden vagyok 8 Pestre történő visszatéresem
után, kbltözéssel leszek elfoglalva. Ha módjában van, decemberben ir;ou
nekem, de már új cimemre........ alá, vagy telefonáljon.

B.-fvred 1969. okt. 21. Köszönettel
Déry Tibor

Kedves Barátom,

levele nagyon meghatott. Lássa, a fiatalságnak egyik érdeme, hogy paza
rolni tudja érzelmeit s attól sem fél, háZistennek, hogy kimondja őket.

Ezekből az adományokból én sajnos már ki1coptam, az én koromban Q·Z

ember - részben a tapasztalatok nyomása alatt - de a növekvő vérsze
génység mictt is egyre zsugoribbá válik. Levele azonban őszinte örömöt
szerzett, s ha úgy gondolja, hogy társaságomból bármilyen hasz'l'/.ot tud
húzni, mindig rendelkezésé1'e állok, nemcsak háZáboZ persze, 'hanem a
magam örömére és hasznára is.

Mellékelten a kijavitott kézirat.
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Ezután többször is, ha nem is gyakran, találkoztunk egy-egy kiadós
beszélgetésre, vagy inkább elfoglaltságok, munkák, betegségek miatt -
leveleket váltottunk egymással.

EGY tZBEN felvetettem neki: - A kereszténység mai látóhatára nem olyan
beszűkült, mínt régebben. Mai látóhatára kozmikus látóhatár. Végső sorompói
transzcendens kereszteződésűek ugyan, de a felelőssége, a magatartása mégiscsak
evilági becsületre késztetí, mert tanítása szerint az embert halála' után ill
kóvetik cselekedeteinek eredményei, egy másfajta lét mezején is jelentősége van
földi helytállásának.

Az író rezignáltan mosolygott: - A vallásos emberek számára az a prob
~ma - már ahogy én látom a dolgot -, hógy mit lehetne elhagyni a vallásból,
hogy meddig élhet tovább mint intézmény, feltéve, hogy 'tanai elkiilöniilnek
azoktól a hamis absztrakcióktól, amelyekkel mindmáig összefonódnak.
Nem gondolod, hogy a párbeszéd elősegíti, sót meggyorsítja a szemléleti tisztá
zódást, a vallásosság formálását? Hiszen feilmérhető szerepet játszik az emberek
egymás közt kialakított társaslétében. életvitelükben és új vonásokkal gazdagítja
a gondolkodás és az életmód kapcsolatát; - Minden vallásos intézmény tele van
egzisztenciális ellentmondásokkal, amiket a való élet produkál, más intézmények
kel, ideológiákkal és hitekkel viaskodva, nemegyszer olyan komplikált helyzetek
ben, amikor lehetetlen előre megmondani, hogyan és mikor folytatódhat és fe;
lődhet a párbeszéd. Abból az axiómából kiindulva, hogy a dialógus jobb, mih'
a harc, nagyonis szükséges, hogy átlépjiik a pszichológiai falakat, amiket a
mások megbántásától való félelem álLított fel. Egy azonban biZonyos: minden
fajta dialógus, tehát nemcsak a keresztényekkel folytatott dialógus, voltaképpen
saját szabadságu71k, az egész, ország szabadságának kiterjesztése. Valójában a
dialógusban részt vevő partnerek annyiban szabadok, aJMnnyiben a másik fél
is az. De ennek a fordított ja is igaz: a másik fél is csak akkor élhet szabadságá
val, ha partnere i.~ szabadon élhet vele.

A Vigiliával való Írói kapcsolata sem szakadt meg. Publíkálatlan verseiból és
noveUáiból küldött, amelyek rendszeresen megjelentek a lapban (1970 február,
március - versek; 1970 szeptember, 71 február - novellák). További részvéte
lenek nehézségeiről az: alábbi két levél tudósit.

Kedves Barátom,

sajnos ezúttal nem tudom kérésedet teljeftteni. Oszintén: torkig valJflok
a körkérdésekkel, amelyekr.tll az utóbbi időben valósággal elárasztottak,
pedig nem irónak - legalábbis nem a magamfajta irónak val6 múla;.

Ami a kéziratot illeti: ha lesz, szívesen küldök.

1971. ll. 26. Szeretettel

Déry Tibor

Kedves Barátom,

elnézésedet kérem a késő feleletért. De elsősorban azért, hogy nem. tu
dom teljesíteni kérésedet: már hosszabb ideje betegeskedem (idegek!) s
nem tudok dolgozni, amibe belekezdtem, azt .sem tudom befejezni. ÍUIJ
hát bocsássatok meg nekem - s elsősorban Rónay! -, hDYV nem tudom
ellátni ezt a feladatot, amelyet egyébként szivesen, örömmel "állaltam
volna.

Bp. 1973. I. 3. Szivélyesen, szer(1tettel
üdvözöl

Déry Tibor
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Munkáin, különösen az éregkoríakon, érezhetó a Biblia olvasata.. Néha fel
feIcsendül soraiban a biblikus hangvétel is, főleg ott és akkor, amikor egy-egy
emberi jelenség okát kutatja sokszor egy pszichológus vagy egy szentírásmagya
rázó kitartásával és elemzőkészségével, amikor egy-egy morálís következtetést fo
galmaz meg, amely az emberi sorssal van filozofikus összefüggésben. Itéletei álta
lában a hitelesített mérlegé: mindkét serpenyőben megtalálhatók azok az igazságok
- egyikben érvek, másikban ellenérvek, pro és kontra bizonyítások -, amelyek
a tisztességes egyensúly fenntartásához, a vád és a védelem gondos megállapítá
sához elengedhetetlenül szükségesek.. Rendszeresen tanulmányozta mind az 0-,
mind az Újszövetséget. Esténként bele-beleolvasott a könyvekbe, meditált a szöve
geken. Javarészt költészetnek tartotta, olyan ősforrásnak. amelyből minden század
minden embere meríthet bölcsességeket, találhat elmélkedni valót, kaphat vigaszt
megbántásaira és ösztönzést élete próbáihoz. Több nyelven is őrizte a régi kiadá
sokat.' Magyarul a Károli Gáspár-féle fordítást szerette.

Tisztelte mások hitét, meggyőződését, ha hűségesek voltak hozzá. Közismert
tréfás megjegyzése, amit azoknak mondott, akik másképp vélekedtek erről-arról,

mint ő: - Nem értek egyet veled. Béla, de jó hallgatni, ahogy előadod. - Nem
rnozgat egy csipetnyi önhittség? - Az önhittséget legfeljebb nekem szabad állí
taní magamról, de tiltakoznék az ellen, ha bárki más élne ezzel a jellemzéssel. 
Helyedet a világban, eVlberi-íróihasznodat miképp összegeznéd ? - Nem tudom,
nem korai-e nekem erre válaszolnom? - hunyorított a szemével. --- Még sok min
ddnt meg akarok irni, úgy érzem, van egy pár kései, elvégezni valóm...

A gyilkos és én című "bűnügyi beszélyének" (1975) következő mondatait akár
saját önelszámolásának is tekinthetjük: "Ami engem illet, nem alkuszom. Tettem,
amit tettem; jól-e, rosszul-e, nem tudható. Hamis hang a világ zengésében? I.

talán szükség volt rá. Hü maradtam magamhoz; ezzel védekeznék, ha el akar
nám magam marasztalni, Felületességgel nem vádolhatnám magam, alapos voltam
- a legszebb emberi erény - mind képzeletemben, mind képzeleteim véghez
vitelében. Egyformán jó szószólója igyekeztem lenni mennynek és pokolnak: a
Teremtésnek. S nem rajtam múlík, hogy a pokol seregei bőkezűbben veszteget
nek meg bennünket, mint a menny angyalai,"

- És a túlvítág? - kérdeztem. - Ha az embert nem is tartom egyébként
sem nagyon javíthatónak, sem példamutató lénynek az élővilágban, nem jelenti
azt, hogy ne érezném németukor efTlI ísmeretlen erö, egy hatalom. lehetséges!>e!iét,
amely így vagy úgy rajtunk tartja a szemét. Azt, hogy ott, ahol Einstein szerint
a tér véget ér, mi következik, milyen más tér, vagy mi más... Ki tudJa... Az
hivja elő a transzcendéns hitet, hogy az ember hajlamos a kétségbeesésre. Vajon
e~ a "túlvilág" nem egy általunk elképzelt téren kívüli világ-e, nem egy eddig
ismeretlen csillagrendszer, ami a mi képzeletilnkbet egy fordított evilág képét
"yeri el? Nem azért ragaszkodunk hozzá, mert nélküle végképp értelmetlen volna
feladatunk és célunk a mindenségben? Vajon Jézus nem ezért, éppen ezért ígérte
be nekünk a mennyeket? Tiltakozni próbáltam, de módszere, a baráti közeledés,
a nyitottság minden humánus mondandó iránt, a már-már naivitásig fokozódó
kíváncsisága - lefegyverzett. Anélkül, hogy bízalrnaskodna vagy fontoskodna, az
emberi magatartás etikai normáit faggatja, nem a szavak érdeklik elsősorban,

hanem a tettek, a tények állítása. Nem a tekintély... - A "tekintély" címzése
ellen különben is tiltakozom. Akárhányszor nekem is visszaadnak vagy kikorri
gáltatnak kéziTatot. A tekintély csinált és hamis dolog. Nem érv. Csak az ostobák
nak, a kóklereknek. A tények, az- emberek, az emberi sorsok a valódi érvek.
S mí lesz a sérült, megbántott emberekkel? Azokkal, akiket akarva-akaratlan
kitermel a társadalom? Személyes ügyek, hétköznapi konfliktusok révén, kisebb
emberi-egzisztenciális vagy morálls-Ielkiisrneretí összeütközések miatt? - Ilyenek
mindig voltak, és mindig lesznek. Tudomásul kell vennünk, hagy· népi demokrá
Ciában élünk s el kell fogadnunk játékszabályait: melyek egyébként sok elonnyel
is járnak - a Nyugattal szemben is. Ez persze nem vigasz annak a számára, aki
megsérül általuk.
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KEDVES BARATOM - írta egyik levelében nekem' -, ínterjúid egy n4f11j

részét ismerem és becsülöm, megérdemlik a megjelenést, más munkáidhoz nem
tudok hozzászólni; nagyon keveset ol'vasok, öregkotomat hozva fel mentségül. . • 
a dátum Balatonfüred, 1974. augusztus 12. Aláírás: Szívélyes üdvözlettel híved
Déry Tibor. Amikor legközelebb találkoztunk, a kiadás után érdeklődött. Sajná
lom, hogy nem érhette meg... Tréfával ütötte el aztán" a kérdést. Hallottam-e,
tartja-e magát még az a hír, amit egy írótársa terjesztett róla, hogy a Bazilíká
ban megkeresztelkedett.tEgyesek azt is tudni vélték, ki volt- a keresztapa. Mond·
tam, már elült a hír. De tényleg nincs semmi alapja? - kérdeztem. Az író
huncutul, kisfiúsan felnevetett. - Olvastad, nem? Ft!le1:tem a feltevésre.

". ..A.. hír elsietett.' Nincs szándékomban katolizálni, de ha valaha tán
egy voltaire-i betegágyban - mégis sor kerülne rá, kiváló írótársamat expressz
-ajánlott levélben értesíteni fogom róla."

.vÁRosi ISTVÁN VERSEI

Ki vagy?

Itt, vagy ismét és sugdosod a versed;
Nyelveden szók színes pompája reszket. '
Ijedten nézlek: rosszkor jössz, vagy jókor?
Vasvesszővel ver érted az utókor.••

Azt sem tudom: hol és mikor sziilettél.
Azt sem tudom: hogyan, miképpen lettél.
Azt sem tudom, létezel-e valóban,
vagy képzeletem rajzol nyárban, hóban?

Talán csak szellem vagy a szellemekből.

Közeledben az 6 törvény ís megdől.•
Nevetsz, ha sírok. sírsz, ha kinevetlek,
Tüzes beszéddel fojtod meg a csendet.

Hol a lakásod? Ki küld, ha jössz'
hozzám?

Miért nem fáj, ha meghervad az orcám?
Miért akarsz megint új versbe verni,
Meg tudok. én a versed nélkül lenni,

Xísérsz, gyötörsz és megcsókol az ajkad.
A másvilág más ízét érzem rajtad.••
S mint a részeg, ha jobb eszét elitta
Verset firkálok szűrke papirosra. . .

Hetvenkedés

Hamis a mércém, líterem folyik.
Szemem gyöngül, kezem rozsdásodik.'
Szelek kapkodják szilrke szavamat,
De csillagokkal mérem magamat.

Ki a fényesebb, én, t'agy fönt a nap?
Kettőnk közül homályban ki marad?
Benne nagyobb a tűz. de lényegén
Győztes hadúrként tipor az enyém.

A sárga holdra legyint a kezem.
Még a szépségét is csak nevetem• • •
Eddig ti1.ndöklő,- árva lányka 'volt,
Ma máT cselédem lett a sárga hold.

Gazdag Tejút, ha sok-sok aranyad
Eltékozlod. teremsz még aranyat,
De Alkot6dhoz nincs élő sza·oad...
Halló Tejút, hát ki'a gazdagabb?

Galaktikák, sziporkás. kék ködök.
Csavarogtok az örvények fölött. . .
CsiHogó verset mormogok s hideg
VUágotokban azt sem értitek.

Mit akartok? Ki főz le engemet,
Még Háry János sincs közöttetek...
Ha milliószor több csillag ragyog,
A többet é't'ő mégis én vagyok.
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