
A Vigilia beszélgetése

Vízkelety Andrással

-'- Professzor ÚrI Egyetemi óráira úgy emlékszem oissza, mint különösen halk,
bensőséges alkalmakra. Személyéro1 keveset mertünk tudakozodni, de csöndben sze
mélyes ügyünkké, vált a középkori lovagi epika, vagy ezdmdunkbot Thomas Mann
Kiválasztottja. Es sok minden, ami, túl a szaktudáson, inkább a sapientiahoz. böl
csességhez tartozik. Akiket tanított, azok emlékeikben ott hordozzák ezt a halkságot.

- Amióta elkezdtem tanítani, mindig attól féltem, nem tudok jó szemina
riumot vezetni, mert nem tudnék eleget beszéltetni. Az adagolás, hogy mit
szeretnék a téma kapcsán hallgatóimhoz közelebb hozni, bennem mindig
készen volt. Bizonytalan voltam, vajon azok, akik majdnem minden előké

szület nélkül szembesülnek ezekkel a meglehetősen idegen, furcsa, obskúrus
témákkal, azzal, amit az Artus-regénnyel, a Minnesanggal, az egész lovagi
életformával kapcsolatosan elmondok, hogyan fogják föl egyáltalán? Mit
gondolnak erről a különös életformáról, fikcionalitás és realitás Gratwande
rungjáról a mai egyetemisták, akik nincsenek abban a spirituális tréningben,
mint a teológus-hallgatók. Van-e nekik ehhez kanaluk?

- Mi az a fontos, ami miait úgy gondolta, mégiscsak érdekes a kevésbé jártas
egyetemistáknak is a Minnesang vagya lovagi epika?

- Ami kü1önösen megfogott a középkori laikus kultúrában, az a nagyfokú
nyitottsága, befogadókészsége az emberi kultúra olyan nagyon fontos forrás
vidékei felé, mint a keresztény gondolatvilág, a klasszikus antikvitás, s hogy
ezeket hogyan alakítja át. Az új keresztény Európának a lovagi kultúra az
első laikus világképe, amely mégis tele van keresztény elemekkel. tele van
antik mozaikkövecskékkel. Mint ahogyan Nagy Károly Ravennából hozatta
aacheni templomához az oszlopokat. Engem tudományosan ez érdekelt, és
úgy igazán ez érdekel ma is a középkor világában. S ami az egész régi iro
dalomban megvan még: a világi elemekből, világi értékekből - mínt a nő

kultusz és a lovagi, harci életforma - hogyan válhatik egyfajta laikus erény
gyakorlat. Tehát önnevelés, egyfajta konszolidációs program a társadalmon
belül.

Nem voltak olyan éles határok a realitás, a fikcionalitás meg a szándékos
befolyásolás között sem. Ezt ők egységnek tudták tekinteni, mint ahogy pár
éve volt a Monumenta Germaniae Historicának egy nagy kongresszusa Die
Fiilschungen im Mittelalter (Hamisítványok a k&épkorban) címen, ahol egyébként
a megnyitó előadást Umberto Eco tartotta, és az volt az érdekes eredmény,
hogy akkor ezt nem tartották hamisítványnak. A realitás, a fikcionalitás és a
befolyásolás nem vált szét annyira racionálisan, mint a mi világunkban.

- 1örténetírás,. retorika és szépirodalom egyszerre?
- Igen, igen. Es morális beállítottság. Ha meg voltak győződvearról, hogy

ennek úgy kell lennie, akkor nyugodtan hozzányúltak a tényekhez, mert úgy
gondolták, hogy ezzel az üdvtörténetet segítik elő, Ez természetesen más volt,
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mint a "cél szentesíti az eszközt" elve, amelyet racionális meggondolásból
hoztak létre a dolgok manipulálására. Ez pedig morális jellegű ...

- A Magyar Tudomá~yos Akadémia Kódextörede'kek Kutatóhelyének kis szobá
jában ülünk. Professzor Ur, szólna néhány szót jelenlegi munkájáról?

- Ezt a kutatóhelyet Mezey László hozta létre, abból kiindulva, hogy a
magyarországi kódexanyagot óriási pusztulás érte. Az aktualitásukat vesztett
kódexekbe azonban a barokk korban előszeretettel kötöttek be könyveket:
nyersanyagnak használva azokat. Az egészként elveszett kódexanyagnak így
egy kis része rekonstruálható úgy, ha rendszeresen végignézzük történeti
könyvtárainkat, és a kötéstáblákról leválasztjuk a kódextöredékeket, és érté
keljük tartalom és eredet szempontjából. Eddig az Egyetemi Könyvtár és a
Központi Szeminárium töredékeit dolgoztuk fel kötet formájában (a régi
nagyszombati és budai egyetemben ez a kettő még összetartozott). Most je
lenik meg az esztergomi könyvtárak anyaga - a bibliothecáé és a városi
könyvtáré is. Dolgozunk a győri szemináriumi könyvtár töredékein, Csóka
Gáspár pedig a győri bencés székház anyagából kiválasztott vagy húsz kő

tetet, amelyek kódexlapba voltak bekötve. Ez az anyag már itt van nálunk
leválasztva, és most kezdünk foglalkozni Sopronnal, a levéltár és a Berzsenyi
Gimnázium anyagával.

- Hogyan alakult eddigi tudományos munkássága?
- Még Hajdú Helga és Mollay Károly indíttatására kezdtem el a magyar-

országi német kódexekkel foglalkozni, ez megjelent aztán két kötetben, az
Akadémiai Kiadónál és Wiesbadenben. A másik nagy kiadói vállalkozás szin
tén így indult el. Wolfhart Spangenberg későhumanista-barokk drámaíró és
mesterdalnok egy elveszettnek hitt drámáját találtam meg a Széchenyi
Könyvtárban, így bízták rám összes műveinek a kiadását. Tarnai AndorraI
csináltuk ezt közösen - latin műveit ő rendezte sajtó alá. Végül érdekel az
anyanyelvi irodalmak és a latin irodalom kapcsolata a középkorban. Ezért
kezdtem el a Leuweni-kódexszel az Omagyar Mária-siralommal is intenzí
vebben foglalkozni. Azóta különböző véletlenek folytán több olyan kódexet
sikerült azonosítanom, nagyrészt külföldön - Bécsben. Velencében, Heili
genkreuzban -, amelyekben egyrészt azonos prédikációk vannak, mint a
Leuweni-kódexben, másrészt úgy tűnik, az egész kódexcsoport a magyaror
szági domonkos provinciának a tatárjárás utáni második alapításakor szüle
tett. A domonkosok a tatárjárás előtt telepedtek le, de a tatárok teljesen szét
dúlták a házaikat. Majd a tatárjárás utáni évtizedekben ismét nagy felvirág
zás következett.

Azután a Budapester Liederhandschrift. A nyolcvanas évek közepe táján egy
antikváriumból való vásárlás után előkerült négy pergamenlap, amely Min
nesang-töredékeket tartalmazott ugyanabba a szerkesztési elvbe csoportosítva
az anyagot, mint az ismert, nagy gyűjteményesMinnesang-kéziratok. Ez há
rom szerző alkotásának a részlete. A nagy dolog, amiért ezt az évszázad
leleményének aposztrofálták a németek, az az volt, hogya legkorábbi Min
nesanger, a Kürenbergi alkotása eddig csak a nagy heidelbergi dalkéziratból
volt ismeretes. A többi gyűjteményes kéziratból, lsten tudja miért, kihagyták.
Ezért egy csomó dologban az editorok erősen az emendálás felé hajlottak,
éppen azért, mert csak egy szöveg volt, s az elírás-, másolási hiba-gyanús. A
sorrendbe is - a strófák sorrendjébe is - szívesen belenyúltak a kiadók. Itt
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pedig előkerültek ezek a lapok ugyanazokkal a "hibákkal" , márpedig egyik
sem lehetett a másik másolata. Viszont másutt, így a híres Sólyom-dalban is
nagyon eltérő szövegvariánsok találhatók, amik az egyes dalok értelmezésé
be is beleszólnak. Az irodalomtörténeti érdekessége ennek még az volt, hogy
mind a három korábban ismert gyűjteményes kézirat a német nyelvterület
dél-nyugati csücskében keletkezett, a Konstanz-Zürich-Strassburg három
szögben. Es itt felbukkan most egy olyan kézirat, amely bizonyos, hogy oszt
rák-bajor nyelvterületen keletkezett, valószínű, hogy Passau-Regensburg te
rületén, és pontosan ugyanolyan redakciós szempontok szerint készült, mint
emezek, ráadásul talán ez a legkorábbi. Tehát eddig úgy gondolták, hogy ez
a gyűjtés csak egy ottani bibliofil klikknek lehetett, hogy úgy mondjam, a
találmánya, és ekkor előkerül néhány lap, pontosan ugyanolyan, rendi-hier
archikus elrendezésekben. azaz címerekkel. társadalmi rendekhez kötött sor
rendben, a portré meg a teljes oeuvre megőrzésének a szándékával. Tehát itt,
a Duna völgyében is volt olyan mecénás, aki számára ez készült, s folyt
irodalmi gyűjtőtevékenység.

- Hogyan találkozik Professzor Úr munkdssdgdban a középkori irodalomtörténet
oktatása és a kódextörede1cek meghatározása? Az egyik klasszikus szövegek értelme
zése, a másik inkább szobatudósi munkdlkodds, kéziratok betúzgetése.

- Amikor először adott megbízást az ELTE, hogy a középkori német iro
dalmat előadás formájában rendszeresen bemutassam, akkor már megvolt az
a két kötetem, amelyekben a Magyarországon lévő német kódexeket és kó
dextöredékeket földolgoztam. De számomra, miután egy csomó harmad-ne
gyed-hatodrangú írásbeliségi emlékkel foglalkoztam, óriási intellektuális él
vezetet jelentett, hogy a teljes irodalmat módszeresen áttekinthettem és meg
próbálhattam a súlypontokat meghatározni, a tradícióhoz kapcsolódó szála
kat és az innovációkat megjelölni.

- Az egyetemi órák azért is izgalmasak voltak, mert érze1celtük Professzor Úr
teológiai érdeklődését, jártasságát. Ez szorosan kapcsolódik élete egy ezakaszdhoz,
amikor piarista szerzetesnövende1c volt. Tanításában milyen szerepet játszik ez az
életszakasz?

- Rendkívül erőset. Már akkor láttam, amikor az ELTÉ-re kerültem, mi
csoda óriási előny az, amikor az embernek a teológiai főiskolán csakugyan
nincs más dolga, mint tanulni és a szellemi értékekkel foglalkozni. Megta
nultam egyrészt a mesterfogásokat, másrészt azt, amit leginkább valamiféle
tudományos aszkézisnek nevezhetnék: hogya tanulásnak megvan a maga
"ráfordítottsági igénye". El kell jegyeznie vele' magát az embernek. S hát
persze, hogy egy csomó diszciplína, amit ott tanultunk - egyháztörténet,
biblikum, morális, dogmatika, liturgika stb. - mind olyan, ami a medievisz
tib tudományos tanulmányozásában rendkívül fontos.

- Hogyan jutott el a piarista navíciátusig?
- Tatán születtem, ahol anyai nagyszüleim laktak, de a család akkor már

Győrben élt. Győrben kezdtem gimnáziumba járni, a bencésekhez. Osztály
főnökömtől féltünk. Katonapáter volt az első háborúban, kint lógott a szobá
jában a katonapáter-képe. Tudott ő kedves is lenni, de én elég félénk, visz
szahúzódó gyerek voltam. Nagy tanárélményem akkor a bencések között
Oloffson Placid, első némettanárom volt. Még mindig emlékszem: kicsit té
tován bejött hozzánk,és kapcsolatot keresve azzal kezdte az óráját, hogy egy
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csodálatos Miki-egeret rajzolt a táblára. Olyat:' szép Miki-egeret azóta se lát
tam. Azóta őt se. 1944-ben a németek bejöttek; valamikor április elején véget
ért a tanév, s mi lementünk Tatára, és ottragadtunk. Igy jártam aztán már a
negyediket is a tatai piaristáknál, az új tanévtől pedig végig, a 49~ érettségiig.

A háború utáni legelső évek valahogy nagyon összekovácsoltak a piarista
tanárainkkal. Az akkor újrainduló cserkészet, ahol tényleg úgy jártunk be-ki
a tanáraink szobájába, mintha otthon lennénk. Egyszerűbb emberi magatar
tásformákkai találkoztam ott. Innen datálódik egy nagy irodalomtanár-élmé
nyem is. Az első tudatos irodalmi élményem az volt, amikor Bátori tanár úr
az egész Szigeti veszedelmet hangosan felolvasta az órán.

Közben, tényleg a semmiből indulva, szerveztük a magunk fiús életét,
hajókat építettünk, kibéreltük a mozit: az amerikai követségtől Bátori úr szer
zett Bonzó- meg Miki-egér-filmeket. Matinét csináltunk, a bevételből vettünk
a pesti ganzosoktól egy ócska tízes kenut, azt rendbehoztuk. Asztalos
műhelyben dolgoztunk, együtt tanárainkkal, főztük a hajlított bordákat, gya
lultunk, csiszoltunk, festettünk.

Sok szállal szövődött be az életembe a piarista paptanári habitus. Nagyon
nagy hatással volt rám az emberközeli, nemcsak a tantárgyakon, hanern cser
készeten. természetjáráson, Mária-kongregáción át való nevelés. Ugy érez
tem, hogy ezt a fajta ifjúságirányítást szerétném és tudnám csinálni egy ren
den belül. Nagy hatással volt rám '48 nya.~a is, amikor már tudtuk, hogya
'48-'49-es tanév az első állami tanév lesz. Összegyűjtöttek a piaristák Veszp
rémben valamennyi piarista gimnáziumból 8-10 fiút, a felsőbb osztályokból.
Olyanokat próbáltak kiválogatni a diákjaik közül, akiket aztán a csoportmun
kába be lehet vonni, hogy önmagukat neveljék. és másokat is összefogjanak.
Az egyhónapos veszprémi lelkigyakorlat - tanfolyam, továbbképző-lelke
három piarista volt: Bulányi György, Juhász Miklós és Török Jenő. Juhász
Miklós volt közülük talán a legspirituálisabb és a legmagábavonultabb. Ké
sőbb aztán a Kalazantinumban, a mi növendékházunkban spirituális is lett.
Bulányival együtt tartóztatták le, és amikor '56-ban nem ment ki, mint Török
Jenő, hanem itthon maradt, akkor újra visszavitték. Néhány év múlva am
nesztiával szabadult. Haláláig tartottam vele a kapcsolatot. Ez a veszprémi
hónap számomra rendkívül sokat jelentő, lelkiséget alakító hatás volt, ami az
egész életnek, az egész vallásosságnak a külső jelektőllefosztott lényegére
próbálta irányítani figyelmünket. Ugy hiszem, hogy ezzel kezdődöft meg
bennem az olyasmitől való eltávolodás, mint a cserkészmozgalom. Pedig na
gyon lelkes vízicserkész voltam. Pár éve, amikor újra megalakultak a cser
készcsapatok, megkerestek az itteni öregcserkészek. de számomra már elkép
zelhetetlen, hogy egy ilyen, külsőleg is egységes képet adni akaró és egyen
ruhát hordó közösséggel azonosulni tudnék.

- Belépett hát a rendbe. Az egyetemre piaristaként felvételizett?
- Igen, érettségi után. Fura dolog volt ez. Először talán 1951 végén merült

föl, hogy testi hibám miatt kikerülök a rendből. Akkor szólt Sík úr először:

most itt van a nyár. Hogy ne vigyenek el munkaszolgálatosnak, próbáljak
valamilyen egyetemre bekerülni. Akkor még lehetett több helyre is felvéte
lizni, egy nyáron öt fölvételi vizsgát tettem. A sorban elsőként szerepelt a
TIK biológia-kémia szakja, mint ahova legszívesebben kerültem volna, de
aztán benne volt a szegedi főiskola orosz szakja is, és az egész a mezőgaz-
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dasági egyetemnek az állattenyésztő tanszakával végződött. Sehova sem vet
tek fel, mert akkor már két "szégyenfoltom" is volt; először is osztályidegen
voltam, másodszor meg klerikális múlttal rendelkeztem. Akit viszont felvet
tek volna a rendbe novíciusnak, az nem jött el, így megengedte aztán Sík úr,
hogy maradjak.

- Professzm Úr hogyan került aztán kapcsolatba a német középkorral?
- Végül mégis kicsöppentem a tizennégyes rendi keretből. Germanistá-

nak indultam, de nem ez a terület volt az, amivel foglalkozni szeréttem vol
na. Volt az egyetemen egy nagyon kedves tanárom, Bodi László. O '57 elején
Ausztráliába került, ott alapította meg az egyik ausztrál egyetemen az első

ausztrál germanisztikai tanszéket. Mi, egész generációk, Boditól tanultuk
meg, hogy egy szöveghez hogyan kell hozzányúlni. Egyszer elkapott a fo
lyosón: mihez akarsz kezdeni? Nem akarsz átmenni az orvosi egyetemre
vagy valahová? Adunk valami papírt, amivel átvesznek. - Nem, én szeretnék
itt maradni a bölcsészkaron - válaszoltam. Akkoriban nagyon vonzott a nép
rajz. - Jaj, mondta, a világért ne! A náci idők alatt az egész néprajz misztikus
barna tudománnyá vált. - El a kezekkel a néprajztól! Foglalkozz inkább a
középkorral! Egy csomó dolgot összetanultál, aminek ott hasznát veszed.

Megfogadtam a tanácsát, és így kezdtem aztán a középkori irodalom felé
fordulni. De ez már az én második botcsinálta pálfordulásom volt, mert vol
taképpen természettudós akartam lenni, és még mindig azt hiszem, hogy első

mikrofilológiai iskolámat akkor jártam, amikor még kisdiák koromban ösz
szeálütottam egy nagy bogárgyűjteményt.Ott pontosan meg van adva, ho
gyan kell a példányt besorolni a családba, az osztályba, a fajba. Szinte hason
ló feladat mint egy kódextöredék meghatározása, elhelyezése a korban a te
matika, az idézettauktoritások szerint...

- Talán visszatérhetnénk arra a meghatározó élményre, ami: nyolcadikos gimna
zista korában a piaristák veszprémi lelkigyakorlata jelentett. Igy fvgalmqzott: "külső

jelektol lefosztott lényeg..." Mit jelent ez a késoöbiekben Professzor Ur számára?
Talán intim kérdés ez...

- Igen, intim kérdés, de talán nem érdektelen. Ahogy az utóbbi évtize
dekben megfogalmaztam: a lelkiségben, de egy kicsit a foglalkozásomban is
csempészösvényt választottam magamnak. Ez nem az a belső emigráció,
amit a nácizmus alatt a humán értelmiség élt a nemzeti szocialista államban.
Talán más, mert engem beszédhibám is erre a csempészösvényre predesti
nált. De az a meggyőződés is biztosan benne volt, hogy amit én, tanítóim,
tanáraim értéknek tartottunk, azzal pontosan ellentétes az, amit ezekben az
évtizedekben haladásnak hívtak. Tudatosan akartam - szükségből erényt
csinálva - vállalni, hogy az ember nem a sikeres életformában képviseli és
menti át a maga értékeit. Hogy hova és meddig? Időben és történetileg meg-
határozhatatlan volt ennek az átmentésnek a vége. ,

197D-71-ben kaptam meg az első óraadói megbízatást az ELTE-n - soha
senki nem kérdezett, hogy mit tanítok, miért tanítom, mit mondok, hogyan
mondom. Lehet, hogy azért is volt ez, mert a német irodalomnak egy egészen
"érdektelen", régi korszakával foglalkoztam.

S ha már szóba került a cserkészet, az egyenruha, a Hungária-jelvény, a
kalap, az árvalányhaj, amitől idegenkedem, kerüljön az is széba, ami viszont
értékes örökség számomra. Ami aztán számomra a cserkészetből megmaradt,
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az a természetjérás egy formája. Ez középkori dolog is: az aventiure-utak,
amikor az ember elindul, és nem tudja, mi vár rá, és aztán az adventus, szem
besül majd valamivel. Ezért szerettem meg a víziutakat, a folyót, amely min
dig ugyanaz, de mindig más. A vízparton helyretevódnek az emberi élet
alapértékei: a száraz ruha, a meleg étel, egy sátorlap az ember feje fölött.
Számomra a cserkészetből származó örökség leginkább ez.

- Említett egyszer egy taborozast. dunai csónaktúrán, a beuroni bencés apátság
közelében. Még hajnal volt, s akkor felkelt, a sátorból pedig egyenesen...

- ...bementem a kolostorba, a könyvtáros páterhoz, aki teljesen magától
értetődően fogadott reggel 7-kor. Neki ez nem volt probléma.

- A csempéswsvények azt a lehetőséget is megadták, hogy inkább az állandóság
felol élje át a változásokat, a történelem alakulásait - a legújabb történelemét is.
Csakugyan így van ez? Hogyan érvényes napjainkban az az arány, amelyet kialakí
tott magában?

- Pár éve még úgy éreztem, joggal járom ezt a csempészösvényemet. Az
utóbbi években megerősödött bennem, hogy most ebből ki kell valahogy
lépnem. Azt, amit eddig a kötényembe vagy a hátizsákomba dugva vittem,
most ponyvára kell terítenem, és valamit el kell kezdenem: megmutatnom,
felkínálnom másoknak is. Legutóbb azt jelentette ez, hogyelfogadtam azt a
kínálatot és azt a kihívást, hogy megpróbálom a katolikus egyetem német
tanszékét megszervezni és elindítani. Itt megindult a tanítás a múlt szeptem
berben magyar, történelem, latin, görög és szlovák szakokon, és '93 szeptem
berében kezdjük el a német és az angol szakot.

- Mennyire lehet egy egyetem katolikus?
-Igen... én is zavarban voltam ezzel és vagyok is még némileg, mert hát

ugyanazt vallom, amit Sík Sándor tanított nekünk, hogy nincs katolikus iro
dalom. Mínden irodalom, ami igazán jó irodalom, az voltaképpen katolikus
irodalom is. Igy vagyok a katolikus egyetemmel is, tehát minden, ami való
ban a tudományos álláspontot felelősséggel - nemcsak tudományos, hanem
erkölcsi felelősséggel is - képviseli, az a katolikus egyetem, illetve katolikus
tudomány. Van a Szentatyának erről egy bullája, meg van a katolikus egye
temnek egy konstitúciója is. Ezek valóban nagyon tág keretet adnak, tehát
egy felekezetileg is teljesen nyitott kerete t: sem az oktatóktól, sem a hallga
tóktól nem várják el azt, hogy teljes egészükben katolikusok legyenek, csak
azt, hogy semmi olyat ne képviseljenek, ne hirdessenek, ami az egyház ellen
van. Ez lehetőség számomra: megpróbálni létrehozni egy új, jó, minden
irányba nyitott egyetemet.

- Olvasmányait tekintve nyilván nemcsak a régiségben él...
- Sajnos az utóbbi húsz évben már eléggé csak a régiségben élek. Ez a

mi szakrnánk borzasztó következménye. Elveszi az embertől az érdektelen
olvasás örömét. Régen mindig szerettem a német irodalom területén is ellen
méreggel élni. Osszeállítottam a Gruppe ,47.;.ről egy antológiát - az első

magyar antológiát. Szerettem a második világháború utáni német iroda
lommal foglalkozni: hogyan indult meg, hogyan állt talpra, hogyan próbált
a hagyományaihoz viszonyulni, illetve újat hozni. Ez akkor igen érdekelt, de
aztán körülbelül a hetvenes évek elején már le kellett állnom. Nem győztem

idővel, energiával. Az újabb magyar irodalomból persze időnként olvasok

622



valamit. Legutóbb Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnője volt nagy élményem:
talán a Duna miatt is. En is megtettem ezt a Duna-utat, és meg vagyok róla
győződve, hogy Péternél sem csak fiktív ez az út. Annyira hitelesek bizonyos
részletek, amiket csak akkor tudhatott megírni, ha ő is ott járt azon a Duna
parton, és látta például azokat a köveket, amelyeket megmozgat a folyó,
görget magával: fönt mennyivel nagyobbak még, s ahol aztán kisebb ereje
van a folyónak, ott mennyire kisebbednek és aztán homokká válnak. Erről ő

is ír. Ez az a bizonyos részlet-realizmus... Bármennyire fiktív is egy Artus-re
gény, azt nem lehet kitalálni, hogy mikor Erec és Enite együtt lovagol, és
jönnek a rablók, Enite veszi észre a veszélyt először, mert ő nem páncélban
és fegyverzetben lovagol, s a sok páncél nem csörömpöl a fülébe - hát ő

hallja. Szóval a folyók által görgetett kövek nagyságát látni kell. Azt nem
lehet íróasztal mellett kitalálni.

- A részletek realizmusa, az aprólékos figyelem, azt hiszem, mindenfajta józan
ítéletalkotásban fontos szerepet játszik. Abban is, ahogy emberi környezetünkro1 gon
dolkodunk. Talán segít türelmesebbnek lenni...

- Egyre inkább azt hiszem, hogy az emberi kultúrának egyik fokmérője

az, hogya másságot nemcsak elviselni kell tudni, összeharapott foggal, ha
nem azt kell természetesnek és magától értetődőnek venni. Es ezt nekünk is,
meg az egyháznak is aprópénzre váltva, a mindennapokban kell megélnie.
Ez borzasztó nehéz, mivel annyi a csoportérdek. Es itt kerül megint veszélybe
a tolerancia és a másságnak ez a magától értetődő elviselése. Sokat beszélnek
demokráciáról - a demokrácia veszélye éppen ez: a demokráciával nem élni
tudni. Ahogyan ma úgy tűnik, hogy sokszor nemigen tudunk vele élni. Ezt
csak úgy tudom magamban földolgozni, ha azt csinálom, amit az elmúlt
negyen évben. Az ember akkor is tudta, hogy nem ez a főcsapás, és csinálta
azt, amit jónak és szükségesnek látott.

- Mit tart igazán örömtelinek az életében?
- Sokfélét. Vannak az embernek a szakmai örömei. Amikor úgy érzem,

hogy valamit sikerült jól megfogalmaznom. Amikor először kezdtem el taní
tani az egyetemen, amit akkor írtam - ha nem is teljes egészében, de egy-egy
kiemelt rész - még ma is bekerül az előadásaimba. A másik nagy öröm, ami
megint csak a szakmával függ össze, amikor a magam fogalmazásait hallom
vissza hallgatók szájából. Sokszor mondják, hogy ez vagy az milyen jó volt,
hogy ezt én mondtam, ugye emlékszik rá? Dehogy emlékszem, fogalmam
sincs, hogy valaha is mondtam. De valahogy másnak, megfelelő helyen, meg
felelő időben pontosan úgy volt fontos.

Végül: volt már szó a természettel való együttélésről. Egyszerű körülmé
nyek között járni a világban, amikor alapértékek helyre kerülnek, amikor az
ember alkalmazkodik a világhoz. Nagyon rossz dolognak tartom, hogy ma
az emberek mindent rá akarnak kényszeríteni a világra, hogy az alkalmaz
kodjon hozzájuk. A vízi vándorlásokat ezért tartom nagy-nagy életiskolának.
Rákényszeríti az embert, hogy ő alkalmazkodjék a körülményekhez, amelyek
adva vannak, amelyeken nem lehet változtatni: hidegben, szélben, esőben,

ugye nem kell magyaráznom. Az utakhoz persze mások is hozzátartoznak,
ez nemcsak egy ember öröme. Több ember öröme, akik együtt járnak az úton.

Mártonffy Marcell
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