
A Vigilia beszélgetése

Jókai Annával

- Alexikonokban, összefoglalásokban egyhangúan azt olvashatjuk Önről: a kö
zösség nyitott kérdései foglalkoztatják. Napjainkban mintha inkább az egyén szenve
dése és boldogulása lenne a fontosabb kérdés. Olyan fontosnak látja mégis a
közösséget, s az - hogy nagy sikerűkönyve eimét kölcsönözzük - "együttlétet"?

- A közösség devalválódott, lejáratott, kiüresített fogalmához - ahogy napjainkban
általában értelmezik - nincs közöm, De létezik egy másik kollektívum is, melynek
cselekvő és részesedő paranya boldogan lennék magam is. Ez azonban az időben tőlünk

még messzire van. Ember-tnértékkel kifejezhetetlenül messze. Minden bizonnyal a világ
történet végén várakozik, mint optimum. Ebben az irányban igyekszem dolgozni, az
odavezető út szellemi kukorica-szemeit egyenként, a mából a holnapba haladva fölszede
getni. Igazában ez érdekel. Ezt a közösséget majd semmiféle irritáció nem zavarja. Túl lesz
már a korokon, fajokon, nemzeteken - sőt, a külön-külön vallásokon is. Mert egyetlenegy
lesz, s ezért szükségszerüen benne foglaltatik minden. Szenvedély, érdek mint megrepedt,
feleslegesült héj, aláhullik bizonnyal. Jó volna ebben a végső képben tétlenül megnyugod
ni. De nem szabad. Nem más fogja helyettünk, kintről,velünk mindezt .megtörténítení".
Nekünk kell odáig átvágni magunkat. Minden csábító, visszafelé közelebbnek tűnő

megoldást lezárva. Példa rejlik a növényvilágban; persze, minden példa leegyszerűsítert.

Mégis. A mag - ha már a földbe vetették - valamilyen rnödon meg akar maradni. Tetszik,
nem tetszik: gyötrelmesen ki kell csíráznia. Majd félre kell löknie a göröngyöt. Ki kell
hajtania. A maga milliárd változatában - nem uniformizáltan! - be kell teljesülnie. A
földben lefelé számára csak a meddő rothadás van. A földjéből kiforgatva csak az
elszáradás. A fényt és a nedvet felülről kapja. Ez a segítség. Sót: a feltétel. A fázisokat 
sarjadás és termés között - nem lehet elegánsan kiiktatni. Legfeljebb meggyorsítani. Hát
ezt akarom. Dúsítani a talajt. A még gyenge szárakat karőzni. Hol nagy fagyok járnak, hol
nagy viharok. Amott meg csillogó lavinák görögnek. Ki kell találni a fennmaradás kinek
kinek most és itt érvényes módozatait - de nem egymás ellenére. És most már hagyjuk a
képes beszédet. Az ember helyzete minden élőénél nehezebb. Azzal, hogy választhat,
szegény. Butaságában, vélt okosságában akár a pusztulását is választhatja. Az Isten sír
miattunk - s mi még nem érünk fel odáig, hogy letöröljük a könnyeit. De legalább
ágaskodjunk. Összekapaszkodva: támolygók - de támogatók. Önítélők - de testvér
felmentők. Szűkölködők - de mégis szétosztök. Igen, ilyen közösséget áhítok. S ebbe
beleférnek a közös vállalások; a jelenbeli, de a jövőben is még aktuális fontos értékekért:
legyen az egy nemzet saját, romlatlan arca, egy elgörbült, deformálódott társadalmi rend
arányosabbá kalapálása, vagy csak egy-egy szerény akció, ami az önösségből kiemel. Ezek
élvezetes együttlétek. Egyelőre kivételesek. Azonban a kivételes sem igényelhet kivétele
zettséget. Bizony együtt vagyunk - ha tetszik, ha nem - a gyilkosokkal is; ugyanabban a
világban. Ha gyilkosok ölik egymást, az sem vigasztaló. De ha csak az egyik gyilkos, a másik
pedig "gyiloktalan" - akkor mormolhatjuk álom előtt, az áthívó éjben: hiszen a gyilkos is
potenciális angyal! Így igaz. Mégis. Hajnalra ökölbe szorított kézzel ébredünk. Pedig nem
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tudni, hogyan, nem tudni, pontosan miért, de szellemi sejtjeinkben érezZük: a gyilko
sokért is mi vagyunk felelősek... Az Én. Különbséget teszek: az igazi kollektívum
sohasem áll szemben a valóságos személtyei, csak a megkeményedett individuummal, az
önző énnel, amelyik mohóságában el tudja képzelni, hogy a többitől függetlenül is
sikerülhet, a legvégsőkig befejezetten sikerülhet kilépni a Teremtés könyvének földi
jelenetsorából; sikerülhet egyedül is boldogulni - fölészállni, amíg a többi lentragad. Én
erről azt gondolom: az átszenvedett, átégetett, feleslegestőlmegcsupaszított értényes
személyiség csak a képességet szerzi meg: nem belebonyolódni többé az emberi
szenvedésbe, érdem szerint megpihenhetni egy, a körülményeknek már ki nem szolgálta
tott boldogságban végre. De ha ezt a képességet már megérdemli - akkor már nem kíván
élni vele. Talán szabad - de mégsem teszi. Zajlik a személyiség önkéntes mentőszolgálata
az ál-kollektivitásba veszett, lineáris életgörcsbe rögződött szegény kis gőgös individuu
mokért. Minden tündöklés nélküli munka ez: a hétköznapokban folyik, heroikus
külsőségei nincsenek. Ennél csak a kegyelem hatékonyabb; de leggyakrabban ezt is egy
másik ember közvetíti. Végső soron együtt kell élnünk, ha külön-külön is. Nincs megoldás
a személytelen kollektivitásban. De nincs üdvösség a kollektívírás nélküli individuumban
sem. Az egyik agyagmassza - a másik agyaggolyó. A személyek teljes, milliárd variációban
megvalósuló szabadságán keresztül vezet az út az igazi közösséghez, ezt Hamvassal együtt
vallom.

- Bűn és bűnh6dés is igen fontos szerepet játszik műveiben. A Jákob lajtorjája
például úgy is értelmezhet6, mint ennek az ellentétpárnak lélektani igényű feldolgo
zása. Hogyan érzékeli: manapság valóban a bűn eljegyzettjei vagyunk? S ha igen,
tudunk alázatosan bűnh6dni?

- A bűn nem "eljegyzett", hanem .Jeszólított" bennünket, s mi úgy beugrottunk a
csábításnak (s nem is újkeletűleg), hogy még bele is szerettünk ... Azt hiszem, tökéletesen
bűntelenember ma nincs. Aki magát "kivonja", aki magának glóriát lop, az a legszerencsét
lenebb. Alázatosan bűnhődni? Még lázadozva is alig tudunk. Az első adandó alkalommal
gyorsan áthárítjuk saját bűntudatunkat a másikra. A "kézreállót" okoljuk. Vagycsak sértöen
"kioktatjuk" ebben-abban bünösségéröl. Ez tévedés. Ez hiba. Az emberi lélekben
ugyanazon az ágon ül ugyanannak a jója és rossza, nagyon közel egymáshoz. A bűntudatot

akarjuk megébreszteni a társunkban egy irányzatos dobással - és a teljes önhitványság
romboló képzetét riasztjuk fel helyette. Vagy egyáltalán semmit. Vagy visszafordul a vád,
egyre mélyebb, egyre sötétebb medret vájva, ingajáratban. Becsületesebb ezért a bűnt a
magunk portáján keresni. Az ön igazságot a másiknak meghagyni. S nyakon csípni az
ügyben a saját ördögünket.

A bűntudat ugyanakkor nem kötelező.Mindenki önként veszi magára. Megteheti, hogy
éltében sose néz a Tükörbe. Éltében még megteheti. De (a]ákob lajtotjájá-ból idézek)
mégis: "Van, aki a Tükörbe néz és kibírja. Van, aki a Tükröt töri össze. Van, aki a látványtól
önmagát. Ésakad, akinek azŐ irgalma a Tükröt letakarja". Ez utóbbiak a nyomorban élők, a
betegek, az áldozatok. Akinek a testében lakik a korbács, a testében fizet. Mi magunk
pedig? Hol így, hol úgy. Majdnem összetörjük és majdnem összetörtünk. Talán csak
majdnem. Ez a reményem. S talán-talán képesek leszünk szembesülni. Vállalni a ránk eső

részt. Ahogy Az együttlét-ben Ladár mondja: .Egyszemélyben fölvállalni a világ összes
bűneit - ezt csak Krisztus bírta. Ső sem zokszó nélkül. De hogy jövök én Hozzá? Hiszen
csak egy rész, s már abba is majd beleroskadok ... A bűntudattól mindenki menekül, S aki
mégsem: arra aztán q,>yretöbb esik. Mert ha kevesebb a vállalkozó, az egyfőre jutó teher is
nagyobb. Egyszeru matematika. Akinek csak bűntudata van, alighanem belepusztul. De
akinek egyáltalán nincs bűntudata.csak a felszínen él." Igen, igen. A saját "kicsi" bűneink a
világ nagy vétkeiben fölismerszenek. A magán-erőszak a terrorizmusban, az ellenséges,
gyilkos vita-düh a háborúkban, az egyes családokban dúló önkény a despotikus hatalmak
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eljárásaiban, a vállrándító cinikusság az anarchiában, a mániákus korlátoltság a fanatizmus
ban, a gondolkodás lustasága, csököttsége a dogmatizmusban. Ne csodálkozzunk, milyen
"szörnyű a világ". Többé-kevésbé mi vagyunk ilyen szörnyüek, Csak az nagyítódhat fel a
gonosz által, ami bármely kicsinyben is, de sajnos, bennünk is létezik. Ne sopánkodjunk!
Inkább változzunk. De ezt is demagógia nélkül. Erről azonban - mivel e tárgyban minden
mindennel összefügg - az előző kérdésnél már beszéltem. Hogy tudniillik csukott
szemmel, vaktában előreszaladnia vágyott Eliziumba, káprázat csupán. Itt centiméterről
centiméterre haladó, minden aktualitásra, de ugyanakkor minden örökösre is kiterjedő

éberség kívántatik. És szilárd bizalom a Viszonyítási Pontban.
Azt hiszem, van egy ál-bűntudat is: inkább szó-rnagía, cirkusz, krokodilkönny, modor 

amelyikjóvátételre nem törekszik. A jóvátétel persze néha reménytelen. Minden erőnkkel

- akár Don Quijote-ként lemosolyogva is - meg kell próbálnunk mégis. Ha másképp
nem megy, akkor, ahogy a Napok-ban írtam: egy másiknál törleszteni, amit az egyiknél
elmulasztottunk. Tudunk-e alázatosan bűnhődni? - kérdi. S én továbbkérdem: hát
megbocsátani, úgy Isten-igazából, tudunk-e? Eltörölve a másikban és magunkban a bántás
nyomait? Vagy csak lamentáció, sanda önmutogatás, alkalom a lelki hencegésre, farizeus
ígéret: "Én néked megbocsátok, mert én még erre is képes vagyok, ládd-e ... !"
Megbocsátani, de soha el nem feledni jószívvel a vétségeket: a fölhánytorgatás bármikor
elsüthető.esőre töltött fegyverével a zsebünkben napról napra közlekedni! Ez kényelmet
len. Ez utálatos. Az egykori "bűnösnek" pedig ez az állapot rettenetesebb. Rettenetesebb,
mint az azonnali megtorlás. Persze, vannak iszonyatos bűntettek, amelyek talán nem is
rajtunk, de a szeretteinken esnek. A szadista, a tömeggyilkos nem folyamodhat bo
csánatért. Irgalmat kérhet. Az irgalom isteni képesség. Gyakorolni ezért majdnem
emberfeletti. Az irgalom jelenléte az irgalmatlan világban ezért olyan fontos.

Kamilla búcsúzik így Az együttlét-ben, de búcsúzhatnék így akár én is: ,,Atyámfia, nem
azokat sóvárgom, akik boldoggá tettek, s én nemkülönben őket - hanem azokat, akik
nagyon fájtak nekem, s én csakúgy nekik ... Jótevőimetáldja az Isten; hóhéraimat nekem
kell megáldanom. Ahol kötöztem sebet, a seb gyógyulása azonnal megfizette. De ahol a
sebet én ütöttem, legalább a jól-rosszul beforrt hegeket engedteme látnom."

- Igen jelentős társadalmi kérdéseket elemzett A feladat cimü regényében. Ha
uulgárisan és egyszerűsítve foglaljuk össze: a nö - itt és most. Ennek a rendkívül
bonyolult kérdéseornee, illetve analízisnek szentelte müuét. Hagy-e lehetőséget a mi
világunk a nö önmegvalósítására ? És ha a nö megvalósítja önmagát, nemjutunk-e egy
illúziót/an világba, amelybő! azok az életértékek hiányoznak majd, melyekkel az
anyák, feleségek, az asszonyok és lányok sugározzák be az életünket?

- Látja, ez az az .életgond", amiről a legkevésbé szeretek beszélni. A látszat ellenére
ebben vagyok a legtájékozatlanabb. Számomra a legtöbb paradoxon itt lakozik. Nem
véletlen, hogy "a nő itt és rnost" - kérdéskörrel csak egyetlen regényemben foglalkoztam
föszöíamszerüen. A feladat-ban egy férfi mondja ki, amit én magam is, általánosítva
gondolok: ,,A természet bölcsessége, ami elemi, cáfolhatatlan bölcsesség, megszabta a
törvényt: a férfi teremti a világot, a nő pedig megtartja és gondozza. Egyik funkció sem
alacsonyabb rendű, mert az egyik csődjével értelmét veszti a másik. Kölcsönösen függnek
egymástól. Tételezzük fel, hogy a nők tömegesen kapcsolódnak ki a megtartás funkciója
ból, mert félreértik, s ezért megalázónak érzik. Nem vállalják többé az anyaságot, a
családösszetartó kohéziós szerepet. Mi történik? A bölcsesség mérlege megbillen, a
serpenyők táncolni kezdenek. Az egyik oldalon óriási hiány, üresség keletkezik. Hiába
jönnek a felfedezések, a technikai bravúrok, a szellem megismerése, az élet vize fakadhat
akár ezer forrásból egyszerre, ha nem lesz, aki felfogja. " Mi minden vár még a nőre!

Megtartani. az nem megalázó szolgaságot, kiszolgáltatottságot kell hogy jelentsen, hanem
a harmónia őrzését, a tudomány ápolását és fiaztatását, a művészet üzeneteinek
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értelmezését és terjesztését ..." - Igaz. Ma is egyetértek ebben a tizenkét évvel ezelőtti

maganunal. Azzal is, hogy ez a többségre, a törvényt szabó átlagra vonatkozik. Az
úgynevezett "önmegvalósításból" mérgezett fogalom lett. Legalizálja a másik emberrel
szembeni kíméletlenséget, sokszor könyörtelenséget - s rendszerint nem más, mint
puszta karriervagy. Nem szeretem ezt a szöt, Inkább olyasmiket használok helyette, mint
.megvalösulas", "beteljesedés", "személyesedés", "beérés" - akár férfi, akár nő szándéka
áll is mögötte. Ha az életfeladatot a hozzánk szerkesztett sors feloldásában látjuk, ebbe
belefér - sőt, e nélkül nem is teljesíthető - a környezet iránti felelősség; tapintat. Az
ember (férfi, nő) az legyen, ami - legjobb lényege szerint. "Avíz nem akar bor lenni. Víz
akar lenni: de nem zavaros lé egy hiábavaló igyekezetben, hanem minél tisztább víz ..."

Igen ám, de - s ez is tetszik vagy nem tetszik - egyre nagyobb számban megjelenik a
kivétel! A nő, aki kapott teremtőerőt.Mit tegyen vele? Vesztegesse el? Fojtsa meg? Nem ő

akarta. Talán kényelmesebben és boldogabban meglenne nélküle. Kapta. Ő csak
felismerte és most bajlódik vele. Kötelessége az ilyen-olyan irányú tehetséget fölnevelnie.
Mert ez a valami a nemek fölött áll, mint az adományozó Gazda. Itt már más a mérce. Snagy
kegyelem, ha az ilyen "beoltott" asszonya női létből is teljesíthet - alázattal - valamit.
Szülhet utódot. Keservesen és végletesen, akár ostobán is, szerethet. De amíg él, a
"különösség" bélyegét magáról lesúrolni hasztalanul igyekszik. Egyébként a Jákob
lajtoTjájá.ban a Sugárzó ígyvigasztal: "Férfi és nő: egység és mégsem. Férfi és nő: minden
titok. Nem ismerjük a legfelső szándékot." Mindenesetre: mintha az egyes esetekben - a
megbízatásos kiválásokban - valami jel csillanna fel, egy sokkal-sokkal későbbi állapot
egyelőre előlegezett jele.

- Ha már az életértékekrőlkérdezem, hadd egészítsem ki a kérdéskört. Vitathatat
lan, hogy napjaink egyik legveszélyesebb betegségea közöny, a meg nem értés, a szeretet
hiánya. Ha össze akarnám foglalni íróipályájának legfontosabbjellemzőjét,valahogy
ígyfogalmaznék: Elsőregényétő~a nagy sikerű4447-től,az utolsóig, Az együttlét-ig, az
epika érvényességi körét és kifejezésmódját egyre szélesítve a közömbösség ellen küzd
rendületlenül. Helyénvalónak érzi ezt a jellemzést?

- Jólesik a lelkemnek, hogy ezt a makacs szándékomat az életműben észrevette. Igen,
valaminek az irtózatos hiányáról beszéltem mindig. Bár más és más fokon. Első

könyveimben ordítottam, rugdaltam a világot (amelybőlmagamat ki sose vontam! ): nem
érzitek, nem látjátok, hogy valami innen hiányzik?A mindennapjainkból, a terveinkből, a
kapcsolatainkból, az örömeinkből és bánatainkból - s ezért a halálunkból is! Aztán már a
hiányt néven tudtam nevezni. Talán a Napok az első ilyen könyvem, amelyik nemcsak
kétségbeesetten noszogat és vádol - hanem a tápászkodáshoz már némi fogódzót is ad.
Jajongás helyett kötelet próbál vetni a verembe. Az életmérleget készítő ember itt már
legalább felismer valamit. Gondolkodik. Nem menti fel a társadalmat, de tudja, ami lett·
s ami ilyen Vigasztalan lett -, abban ő is benne van. Már fáj neki a gyávasága, szellemi
halogatása, következetlensége, szeretetlensége. Halála előtt már tudja, milyen irányban
kellett volna a romolhatatlan értékeket keresnie. Ez a férfi, Viktor (Győző!) az utolsó
percben megvalósítja, amit majd a Jákob lajtoTjájá-ban a Sugárzó parancsol:· "Ha
repeszted a burkot, magadban kettőt keress: egyet, akit elpusztíthatsz, és egyet, akit
fölnevelhetsz." Az a fázis, amelyben jelenleg is munkálkodom, a Jákob lajtoTjájá-val
kezdödön. Sürgetővágyam támadt, azt is végre megmutatni, bármennyire is hiányzik az
a bizonyos Valami-Valaki, valamilyen módon azért mégisjelen van. Így történik, hogy
Szomjas Juli a Vörös és vörös-ben már idejében leválik a sikeres látszat-útról. Így történik,
hogyAzegyüttlét-ben az egyelőre "felesleges", az egyelőre "szélmalom-harcos" Ladár már
ráébred: ,,Az érvényes szeretet nem csak a vérségi köteléken alapuló, az már nem elég,
Krisztus után; és nem elég az sem, hogy mint ember az embert, némiképp kötelességből

szeretlek ... én azt akarom közölni veled, hogy egészében ismerlek, átlátlak, együtt a jóval
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és a rosszal, próbálom látni lényed eredetét és majdani torkolatát. " Amit ez a
harmincvalahány éves, az úgynevezett "reális" életében kallódó, de szellemiségében egyre
tisztuló fiatalember mond, én is vele rnondom. magasabb dolgokra hivatkozva nem
hagyhatjuk cserben az "alacsonyan" szenvedőket.Nem tudom, hol olvastam, kinek a híres
megállapítása, hogy aki a létezőkkel törődik, az elfecsérli az energiáját, ahelyett, hogy
minden idejét, erejét a létre, a lét kérdéseire fordítaná ... Ez különüt! Veszedelmesen
meredek ösvény. És közvétlenül a pokol mellett vezet. Hártyaszerűválaszfallal. Én ezen
nem akarok járni. A megváltó szeretetben nem válik szét a nyomorult teremtmény meg a
diadalmas lsten. A személyt kell figyelemmel szeretni és megkülönböztetni, a Teremtő

nevében, éppen. Nem kiszárnítottan, egyengetve holmi égi karriereket.
Mégis, úgy tetszik, a gyakorlatban nagyon nehéz így szeretni. Részvét helyett gyakran

csak sajnálkozás ébred, állítólagos jótetteink nyomán a hálát mohón bezsebeljük. szeretet
éhségben komyadozunk; mástól várjuk, amit mi magunk sem tudunk nyújtani. Ha pedig
mégis sikerül a magunk tökéletlen módján szeretní, a gyakori viszonzatlanságok
keserítenek: nem értjük, nem értjük ... Sok mindent nem értünk a szeretet körül. Mert ha
nem tökéletes, a gyúlöletnél is jobban tud fájni.

Tudja, én magam is sokat és sokáig kínlódtam, vélt vagy valós hiányok miatt - sokáig
ezek a hiányok táplálták az íráskedvemet is. Ma már úgy vagyok, hogy inkább az okoz
szenvedést, ha nem sikerül a vélt vagy valódi fölöslegeimet elhelyezni. Azt hiszem, az
emberek egy része eljut oda, hogy őszintén óhajt valami cselekvő-ápoló, hatásos
közrernűködést a láthatóan siralmas, szánalmas állapotú világban - az aztán nagy
kegyelem, ha közülük valaki meg is kapja a saját .Jepratelepét". Legtöbbször azonban meg
kell elégednünk az aprómunkával: a közvetlenül ránkbízottaknak adni annyit, amennyit ők
megengednek nekünk.

- Szereti a fiatalokat, szánja a magatehetetlen, kiszolgáltatott öregeket. Már akkor
figyelmeztetett arra a feszűltségre, melyet e két korosztály létének megoldatlansága
sugall, amikor ilyesmiről nem illett írni, még kevésbé beszélni. A Kötél nélkül
elbeszélései márhúszéve arra intettek: baj van a fiatalokkal is,az öregekkel is.Ha szelíd
iróniával is, de errőlbeszél a már említett utolsó könyvében. Lát bármi reményt arra,
hogy az irodalom enyhíthetia valós, társadalmigondokat? Egyáltalán: mit tehet ma az
írő?Mi az író dolga?

- Ott folytathatom, ahol abbahagytam. Baj van. Öregekkel is, fiatalokkal is - és a
középkorűakkal is, természetesen. A baj közös gyökere mindaz, amiről eddig is
beszéltünk. Az a fiatal, aki nem látja élete valós célját, ídösödve tetszetősre pingált mű
célokat kreál magának vagy a gyakori ismétléssel, .szoktatassal" elébe tartott hamis
céltáblát fogadja el igaznak. Ebbe a látszat-nyüzsgésbe "öregszik bele". Aztán - mivel
élete valódi célját nem ismerte fel - halálának se tud már magasabb célt adni.
Öregkorban, kopott szervezettel, fizikai veszteségek közepette, folyamatosan szegényed
ve, kifosztva, ráadásul elhanyagolódva, "leírva" - az önáltatás, a napi mákoriy-dózis
megszerzése is egyre reménytelenebb. S végül csak a csupasz vegetáció marad: az
álarcában elborzasztó halál perspektívája. A le nem leplezett, meg nem szólított, meg
nem szentelt halál rettenete. Hogyne szánnarn őket - hiszen nincs messze már az idő,

amikor én is öreg leszek, de bármily közel van, még sok a kockázatom addig: nem
tudhatom, végül is lesz-e erőm a "hirdetett elméletet" végig, a .rnegvaíösult gyakorlatban"
hitelesíteni. Lelkem olyan állapotában meghalni, ahogy kell: alázatosan, könnyen válva 
mert éretten. A fiatalokban pedig bízom. Nem mindegyikükben. Hanem a keresökben. a
sémát elvetőkben, az új késztetéseket hozókban - egy szigorú agyű, de jobb szívű

nemzedékben. Fiatalokban, akik nem elégszenek meg a felszínnel. Rokonszenvem azoké a
fiataloké, akik nemcsak a szeleteket látják, hanem akiket az egész érdekel. (Meglehet,
nekik fogalmuk sincs talán erről a rokonszenvről. ) Akik bár a fennmaradásukhoz
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szükséges, s egyre nehezebben megszerezhetőhelyükért küzdenek: lakást, állást, tisztes
fizetséget, esélyt követelnek a munkájuk alapján, beleszólast a társadalomba emberi
jogaik alapján - de mindennél fontosabbnak tartják szellemi kötelességüket: újra
megnézni, gondolkodva vizsgálódni: tulajdonképpen hol van ez a most már minden
eresztékre kiterjedő,boldogtalan emberi hiba? Kisiklás? Miből származik a sok "kis-csőd",

"zsák-utcácska", "repedés" - tév-funkció, rendeltetés elleni használat? Mitől vagyunk mi
- végeredményben megváltottak - ilyen konokul megválthatatlanok? Ilyen hisztériku
san idegesek? Ilyen bambává nyugtatottak? A]ákob lajtorjájá-ban a Hang figyelmezteti az
induló emberpárt: .Fogyasszatok a megtermelt elfogyaszthatót, tiétek! De termeljétek
párhuzamban az elfogyhatatlant." Lám, az életműben benne van minden. De ha csak az
életműben. az bizony botrány. Szinte kudarc.

Mit tehet egy író! - kérdi. Hát többek között tanúságot tehet. Józan tanúságot az őrült

vádlók, a megfélemlített vádlottak (vagy a megfélemlített vádlók és őrült vádlottak)
között. Ne bíró legyen - ehhez megbízást nem kapott. Az ügyész szerepébe gyakran
beugratják - s gyakran önként helyettesíti a védőügyvédet. Persze, minden írónak,
minden "íróságnak" megvan a maga saját története. Más a hátországunk. Sezért talán nem
helyes, ha az egy általánosító érvénnyel beszél a többiről is. Én - mióta az alkotói eszemet
tudom - a tett és írás viszonyával küszködöm. Eleinte az írás, a kezdet felfalt minden
energiát: írtam a megcselekvés helyett. Egy darabig túlságosan népszerű is voltam. Ennek
csak a kezdet legkezdetén örültem gyanútlanul. A 4447, a Kötél nélkül, a Tartozik és
követel idején. A Mindhalálig írója már tudja: "nem az a fontos, hogy szeressenek. Más,
más, ami fontos." A Mindhalálig írója még abban bízik, hogy a bennünk lévő rosszat
(hiúság, irigység, gyűlölet) fel lehet használni, a jó ügy érdekében meg lehet lovagolni:
"Micsoda makrancos, szeszélyes vágta! Nagy rnerészség, a Fausténál magasabb rendű:

szövetség helyett nyerget vetni a hátára ... hiába ő visz téged, mégis te hajtod őt: micsoda
vágta, ördögháton a Paradicsomba!" Azt hittem, a rnüben sugallt minőség felment a
megtett rosszak és a meg nem tett jók következményei alól. Sok müvész hiszi ezt. Lehet:
enyhítő körülmény. Lehet: beszámítják. De nem ment fel, ma úgy gondolom.' Ha
dolgozom, nyújtózkodva teszem. Aztán megpróbálom magamat föltornászni a rnű

szemleleti magasába. Nagyon fáradságos. Nagyon kényelmetlen. Óriásiakat lehet pottyan
ni. De hát mégis: mit tehet egy író, ha egyáltalán tenni akar? Szó és tett között a szakadékot
egyre keskenyebbre húzza. Érvényesen. esztétikai izzásban beszélhetni. isteni kegyelem.
Ennél csak egy rnélyebb kegyelem van: érvényesen elhallgatni; a lehetséges világát a van
világába helyezni. De ez még odébb van. - egyelőre mindössze szégyen nélkül igyekszem
írni.

Talán bele kell nyugodnunk korlátainkba. Újra és újra fölmenni a tűzért. újra és újra
lehozni. Aztán újra és újra lemenni az alvilágba, a lelkünk éjsötét és agyagnehéz, alámerült
feléért. Egyszerre válni Orpheusszá és Eurüdikévé. A katarzisig sodorni a lustaságba tapadt
emberiséget. Nem kicsinyelve, hanyagolva az esztétika törvényeit, hanem éppen kötelező

en alkalmazva. Esztétikum nélkül nincs művészet, De legalább bizonyos fokú szakrális
ihletettség, transzcendentális érintettség, legalább minimális "beavatottság" nélkül nincs
esztétikum. Az igazi szellemi közlés (nem a sirám, nem a közhely, nem a halandzsa, nem a
panel-beszédr) mindig feszes, mindig egyben művészet is. Erőltetettség, szándékoltság,
modorosság, meghökkentés nélkül az. (Persze, jelenünkben sok író él ihletőjével

békétlen vagy soha fel nem fedezett társbérletben - nem is tud róla, valójában rnilyen
magas rangú munkatársa van!) Hát például ezt teheti az író: ráhagyatkozik az Örökre, s
ennek birtokában - már a saját felelősségére - a jelenben nyilatkozik meg. Itt, Kelet
(Közép?)-Európában, szinte bizonyosan, politikába is bonyolódik. Igen-nel és nem-mel
szavaz, lelkiismerete szerint. A környezet - a társadalmi valótlan-valóság - akarva
akaratlan a rnűbe beszüremlik. Kinek-kinek témája, alkata szabja meg a rnértéket. S az is
politikának tűnik, ha Pascalt komolyan vesszük: .Mível nem tudták elérni, hogy ami
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igazságos, az egyúttal erős is legyen, úgy intézték az emberek, hogy az legyen igazságos,
ami erős. Össze kell tehát kapcsoini az igazságot az erővel, ezért vagy az igazságot kell
erőssé, vagy az erőset igazságossá tenni."

- Napok cimü regényéből jegyeztem ki a következő idézetet: ,,A tudás közben
érkezik, észrevétlenül, látványosság nélkül." Érvényesnek véti tízegynéhány esztendő
vel a regény' megjelenése után is e gondolatát? Mit tegyünk, hogy megszerezzük ezt a
"tudást"? On szerint elképzelhető-e,hogy visszaáll majda dolgok természetes egysége, s
ez a "tudás" egyszerre jelenti az ész és a lélek bölcsességét, belátását?

- Mindketten tudjuk, hogy nem a rnegszerezhetö ismeretanyagról van szö, Hanem arról
a bizonyosról, ami több mint adathalmaz, több mint amit logikával el lehet érni - nincs is
nyilvános, "állami" egyeteme, csak csöndes, szorgos magánműhelyei.Igen, ma is vallom: ez a
tudás közben érkezik. De hogy mennyi? S milyen fokú? Hiszen ahogy aJákob Úljtorjájá-ban
a Sugárzó-Lény megfogalmazza: "Legjobb annak, aki helyesen megéli, amit helyesen hirdet.
Jó annak, aki helyesen éli meg, amiről nincsen tudása. Rossz annak, aki rosszul él, mert
rosszul tudja. Rosszabb, aki tudja, de nem teszi. De a legrosszabb a mindenkori
meghamisítóknak. " Az a kevés viszonylagos, amit az abszolúthoz képest megtanultunk,
lehet csapda is. Csábíthat kinyilatkoztatásra, tetszeleghet csalhatatlanságban. Végső soron
tudni a nem-tudást és mégis folytatni: emberfölötti az emberben. Ezt tegyük. Az öregség a
szellemi perspektíva tágulásának is ideje (lehetősége), hiszem. Mégsem helyes azonban arra
várni, hogy amit megszenvedtünk, kitapasztaltunk, majd a rezzenéstelen, kikerekedett
öregkori bölcsességgel ömlesztjük, egy tömbben. a világ nyakába.

Visszaáll-e majd az akarat, értelem, érzelem hármas egysége és rendje? Majdha amit hiszünk,
tudjuk is már. Samit tudunk, el merjük hinni. S azt akarjukszabadon, amí a szabadság valóban.
Majd... ha már fog tajni,hogy nekünk van és a másiknak nincs (akár egészség, akár tehetség;
szépség vagypénz; boldogság és harmónia), mint például egygennyes fog lüktetése, olyan ...
fizikailag és elviselhetetlenül. Majdha úgyfog tajnia más baja.Ott és akkor kezdődik a személyes
bölcsesség birodalma - ahol már átjár a szerétet mindent.

- Ilyen, bizonyos értelemben összefoglaló könyv után, mint Az együttlét, a
továbblépés nehéz. Mi született a jelenben azóta? S mi foglalkoztatja, ha a jövőbe

tekint?
- Most valami nagyon "egyszerű" készült eI. Régen terveztem. de csak mcstanában

szerezrern hozzá mélyen megélt fizikai-lelki-szellemi tapasztalatot. Egy naplót írtam:
leírtam az erdélyí'Szegény Sudár Anna megcsalattatásait. Árva Bethlen Kata után: ma és ott
- a mindennél nagyobb tragédiát. Magyar vagyok. Fontos nekem ez a nemzet. Ide
vetettek eI. Ezen a nyelven, ebben a kultürkörben, ebben a jellegzetes hagyományban élek
csak igazán. Felelősségem is van. Nem hallgathatok. De ez a felelősségem arra is kiterjed,
hogy ne csak egy helyhez és időhöz kötött történet szörnyűségeitmcséljern. hanem azt is
sugalljam, hogyan lehet mégis - Kinek, minek a nevében? - az oly sokszor s oly
különbözö formában támadó, igazságtalannak tűnő szenvedést elviselni.

Mit csinálok a jövőben? Mi foglalkoztat? Minden, ami eddig. Mindenesetre a szabályos
"szépprózától" mintha távolodnék. Nem tudom pontosan, mi az, amit még szeretnék. De nem
vagyok izgatott. Viszonylagos nyugalmam van. Isten ezért ne büntessen: ha most kéne innen
elmennem, nem panaszolnám, amit az alkotók oly sokan: hogy még teli bőrönddel kellett
távoznom. Isten ezért ne büntessen. Úgy érzem, amit kaptam, nagyjából bízony előadtarn,

kicsomagoltam, fölmutattam - ezt-azt tán túl sietősen. Amit elkapkodtam, azért kár. De jó
perceimben remélem, a hozományt szaporítottam is. S most kíváncsian várok: lesz-e
"utántöltés"? Vagy megtalálom-e a rugót, ami kipattantja az utolsó rejtekhelyet'

Rónay László
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