
LÁSZLÓ TAMÁS

Kérem,sz61JOIl agyöke
reiről , az induíds árál!

Vasadi Péterrel
Édesanyám erdélyi származású, édesapám újpesti proletár, öntu
datos munkás családból származott. Az t, hogy proletár, József At
tila után olyan rangnak tartom, aminek semmi köze a prolihoz.
Apám magas rangot ért el. Kato na vo lt. Édesanyám hozta magá
va l egész Erdélyt. Olyan hatásokat szívtam föl közöttük, ame lyek
ről nem nagyon beszéltem. Ha llga tag, figyelő gyermekkén t élte m,
gyűjtögető, belső életmódot folytattam . Az újpest i Könyves Kál
mán Gimnáziumban , majd a Kem ény Zsigmond Gimnáziumban
tanultam. azu tán egy hadapródi skola kötelékében mentem ki nyu 
ga tra a háború alatt. Ez az időszak, beleértve a lerombolt Európa
látván yát , a legk ül önb ö zőbb kalando s utazások és küldetések rá
nyomták bélyegüket k és őbbi gondölkodásomra. Az élmé nyek töp
rengővé, figyelővé tettek, sőt úgy éreztem, hogy a figyelem olyan
ben nem, mintha az egész testem figyelne a szememe n át. Ott olvas
tam először József Attila kötet ét. a Nagtjon fáj címűt, miközben egy
teherkocsi őrzésével voltam megbízva egy bajtársammal. Olyan fa
ládán ül tem, amelyben nem had ititkok voltak, han em szépirodalmi
művek. A tetején volt egy megkopasztott Nagyon fáj című József At
tila kötet, amelyben az Eszméletet olvastam hold fény ben éjszaka,
miközben a Liberátorok százai csillogva húztak el a fejü nk fölött.

Hosszas viszontagságok után kerültünk haza. Odakin t éretts é
giztünk, aztán mégis le kellett itthon is érettségiznem a dolgo
zók iskolájában Újpesten . Majd beiratkoztam a bölcsészegyetemre,
de két félév ut án formálisan és politikailag megviselve kirúgtak.
Akkor elmentem egy bőrkereskedőhöz inasnak, elvégeztem a
bőrös szakmá t. Az u tán egy fémipari szakiskolába n tanultam
műszaki rajzot. Miu tán elvégeztem, elhelyezked tem a Csator
názási Műveknél , d e onna n is hamarosan kitet tek. Akkor jelent
keztem a Szépművészeti Főiskola fi lmrendezői tanszakára, mert
Gobbi Hildaval hozott össze a sors, aki az t mondta, hogy magá
nak filmrendezőnek kell lennie. Föl is ve ttek harmincunk közül
két kirakott bölcsészkarost, engem meg egy barát om at. Leho tay
Árpádot hallgattam , Gobbi Hildá t, Bán Frigyest, de onna n is ki
dobtak fél év m úlva . Úg yhogy elmentem segédmunkásnak egy
húsipari gyárba, térdig érő me leg vízben kellett a húsos faládá
kat sikálni. Ez volt az egyetlen hel y, ahol meleg volt az egész
gyá rban. Itt aztán las san el őrehaladtarn. normabeír ó. majd
üzemtervező lettem. Közben elvégeztem egy főiskolai jellegű há
rom éves tanfolyamot. átkerültem egy szállítási vállalathoz. ah ol
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Először a Jelentés Ba
bylonból cimü kötete

kapcsán hallottamÖn
ról Hogy indult költői,

írói pályája?

beruházási csoportvezető lettem. Akkor már írtam verseket.
Kész kötetem is volt, azzal együtt tanácsoltak el az írástól a
Magvető Kiadóban, de közben egy európai verspályázaton he
lyezést értem el más magyar íróval együtt. Ez elég volt ahhoz,
hogy miután 16 évet leszolgáltam ennél a szállítási vállalatnál,
fölvettek az Új Emberbe. Attól kezdve újságíró voltam.

Látszólag nehéz volt az indulásom, de csak látszólag, mert belül
már régen elindultam. Voltaképpen két sínen futottam egyszerre,
azon, amit nyilvántartottak, meg azon, ami bennem rakta le önma
gát. Ez határozottan imádságos helyzetbe hozott. Mert nem volt
más szövetségesem. Kezdtem tehát verseket írni, más kötettel is
próbálkoztam, nem túl nagy sikerrel. A verseimet összemarkolva
egyszer fölkerestem a Vigiliát. Pilinszky János fogadott, mint
ügyeletes, mondta, hogy ez itt egy vallásos lap, miért hoztam ide
ezeket? Mondtam, hogy azért, mert az. Jól van, jól van - mondta,
megbeszéljük Sík Sándor bácsival. Megbeszélték és mindjárt kö
zöltek is két oldal verset. Akkor eszméltem föl, hogy hát ezek jó
versek. Sándor bácsi, aki számomra felejthetetlen, megmondta,
hogy ő csak egy határig tud kísérni, aztán már magamnak kell
mennem, de addig ezt meg ezt ajánlom: korrektségre hívott föl,
hűségre és szorgalomra. Hol itt, holott kezdtem megjelenni. Si
mon Istvánnál próbálkoztam a Kortársnál, az nagyon nem ment,
mert mindenképpen a Pilinszky "zsákutcájá"-ból akart megmente
ni. Én mondtam, hogy az kérem szépen nem "zsákutca", abból na
gyon sokfelé van kijárat, csak ritka fajta utca. Akkor már azért benn
volt a kötetem Rónay György révén Illés Endrénél a Szépirodalmi
Kiadónál. Illés Endre azt írta, hogy ki fogom adni a kötetét, mert
szereterri a verseit. És valóban kiadta a Jelentés Babylonból című köte
temet. Negyvennyolc éves lehettem akkor. Ami azonban ezeknél
fontosabb, az az élet megpróbáltatásai után bennem leülepedőegy
szerűség. Ez vezetett oda, hogy mindenkivel szót tudok cserélni, hi
szen egészen jól értettem a világi dolgokhoz, mindig munkásokkal
meg sofőrökkel voltam körülvéve. Ugyanakkor mindenkit kicsit
magamnál magasabbnak éreztem, és érzek a mai napig. Rájöttem,
hogy az én helyem egy őrhely, egy gödör mélyén, ott sötét van, nem
lehet kikiabálni, de ki lehet onnan jönni, és az a verőfény, ami kint
fogad, az csodálatos. Egy nagy kinyílás következett mindebből,

nem pedig bezárkózás, de egy óvott magánnyal együtt. A forrada
lom elsodort engem is, munkástanács-titkár voltam egy nagyválla
latnál. A közösségi létben az egység érzése, az nagy dolog. Az, hogy
egy vagyok valamivel, a legkisebb erőlködés nélkül. Rájöttem arra,
hogy ennek sok halál és sok élet látása az előzménye. Valamilyen
koordinátarendszer közepébe kerültem. Amit nem én akartam,
mert oda nem mentem volna, de ahová újra és újra kerültem. Ez a
koordinátarendszer tele van ismeretlennel, meglepetéssel, szellemi
újdonsággal, szellemi találkozásokkal és főleg forrásokkal. Azóta
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Pilinszun, Stk Sán
dort, Rónay Györgyöt
emWette. Ők mibenha
tottak Önre? A beszél
getésünk elején emli
tette Babiisot, gondo
lom, vele is szelIemi
rokonság fűzi össze.
Egyik kötetének, a Fa
hídnak a fülszövegé
ben irja, hogy a versei
"elfordulást mutatnak
valamitó1 és odafordu
lást valamihez. Kü
lönbségtételt ésazonos
ságkeresést." Azt gon
dolom, ez nagtJon iz
galmas kérdés, az elfor
dulásésazodafordulás.

Ernlitette József Attilát
az Eszmélet cimü ver
se kapcsán, ez egy fan
tasztikus kép, amely
neka hatásábml azérta
Liberátorak meg az
egész helyzet, amit
mondott,együtt müko
dött.

is erre bízom magamat. Aztán az Evangéliumból jöttem rá, hogy itt
olyasmiről lehet szó, amit Jézus mondott a szikhemi kútnál az
asszonynak: forrást fakasztok benned. Azt mondta, hogy megitat
lak, de benned fakasztok forrást. Ebből arra a következtetésre jutok,
hogy ez mindenkiben megvan, aki befelé figyel. Innen jönnek a ver
sek. Évtizedek óta rábízom magamat erre a titkos helyre, lebbené
keny anyagra, és kiderült, hogy mindennél erősebb. Termést hoz,
mert hiszen minden elmúlik, de ami lelki, megmarad.

Rónay György írt egy antológiába a verseim elé néhány sort, ami
ben Illyés Gyulát idézte, aki azt mondta, hogya költők csapatok
ban érkeznek, mint a költöző madarak. És egyszer csak jön itt egy
magányos, csapzott ember, ki tudja honnan érkezett, és olyan ké
peket hoz magával, amelyekben sötét esők és misztikus fények
vannak. Rátapintott valamire, valóban egyedül érkeztem és egye
dül is mentem tovább. Meg lehet szeretni a magányos sorsot, ha az
ember nem lázad és teljesen eggyé válik vele. Sík Sándor költészete
nem hatott rám, sőt bizonyos finom kritikával illettem. Őt magát vi
szont nagyon szerettem. Pilinszkynek csodáltam a költészetét, de
nem kívántam követni. A Pilinszkyvel való viszonyom mélyen test
véri viszony. Minden sötétségét és világosságát megosztotta velem
olyan élességgel, hogy azt elviselni kellett. Rónay Györgytól a sze
retetét kaptam, meg az irányítását is, de az ő költészetétől is távol
álltam. Nem tudnám megmondani, hogy ki hatott rám, a világiro
dalom. A zene, a festészet. Oly mélyen, hogy mintegy zenésznek ér
zem magam, vagy képzőművésznek. A költészet nem hat rám köz
vetlenül. Meg tudom ítélni majdnem bizonyosan, hogy mi érdemes,
mi érdemtelen, de nem hat rám.

Ha a költészetet vallásnak fognánk föl, akkor József Attila Keresz
tes Szent János. Tőle nem tudok, és nem is akarok megszabadulni.
Olyan ez, mint amikor valaki kap egy könnyű köpenyt, és még az
izzó hőben sem veti le. De nem ő hat. Ez egy ölelés vele, vagy nem
tudom én minek nevezzem ezeket a kapcsolatokat. Hatni a Richter
hat rám, meg a Schiff András, meg a Glenn Gould, meg a Moholy
Nagy, meg a Picasso, meg a Braque, meg a Giacometti. Lehet,
hogy azért, mert ők szabadon hagynak. És aki nem hagy szaba
don, azt elhárítom. A rettenetes szabadságnak ez a szeretete gye
rekkori. A vagonok, az örökös dörgés, a vonulás, a holtak, és aztán
talán a legmélyebb forrásom, amiről nagyon nehéz beszélni. Bele
kerültünk szakadó esőben néhány bajtársammal egy koncentráci
ós tábor fölszámolásába. És ott találtam egy fenyőfa alatt haldokló
embert, kopasz volt, szemüveges, miközben igyekeztem valamit
csinálni vele. Tizenhét éves voltam, rumos tea volt nálam, legalább
ezzel akartam megitatni, láttam, hogy véres, átütötte már a pokró
cot is a vér. Tudta, mi van vele, azt hitte, lőni akarok, és azt mondta,
lőjek már: "Nur schiessen!" Ez azt jelenti, hogy nem volt német. Ek-
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NagtJon fontos, amit
most mondoti, egy
ilyen türelmetlen vi
lágban, amikorminden
azonnal és közvetlenül
kell, és ebbó1 hirtelen
távolságok, az egtJmás
tól való elidegenedés
keletkezik. Viszont az a
hozzáállás, amit most
fölvázolt, az az alkotás
magatartása. Azt gon
dolom,l/Ogy az elfordu
lás és az odafordulás
például ezt is jelenti
Önnek.

kor kitört rajtam egy idegi sokk, és egyszerűen feküdtem rajta soká
ig. Talán alattam halt meg. Ez földolgozhatatlan élmény, olyan,
mint egy folytonos sugárzó uránrész. A legnagyobb kegyelemnek
érzem, ha ilyen az emberrel előfordul. És aztán vonultunk tovább
az esőben. A barátom kis facipős gyerekeket mentett meg azzal,
hogy egy lovon ülő SS katonára, aki kötélen húzta őket maga után,
egyszerűen ráfogta a fegyverét. Az meg billentett egyet a vállán,
hátranyúlt, leoldotta a kötelet a nyeregről. A fiú meg fogta és vitte a
gyerekeket a bokrok mögé, mert akkor lehetett látni, hogy ott fekete
kendőben agyonázva két (apácának vélt) nő vár. A kezükbe adta a
kötelet. Az ember nem felejti el az aszott gyermekarcokat. .. A ka
tona meg ügetésre váltott és eltűnt az esőben.

Rátaláltam a hitre. A hitre, aztán a vallásomra, és annak min
den részletére és teológiai kalandjára, meg csodáira. Ezek táplál
ják a költészetemet. Mindez nagyon vegyesnek látszik, de a lé
lek mélyén megfér. És valami nagy egység van ott. Azt hiszem,
az igazság. Isten nem idegenkedhetik azoktól a szabálytalansá
goktól, amiktől mi megriadunk, és nincsenek ilyen érzékenysé
gei, megszokta a tűrhetetleneknek a tűrhetőségét. Ezekből aztán
fölmerülnek gondolatok, meg sorok, meg indulatok sokszor.
Annyit még hozzáfűznék, hogyazonnalra nem fogadom el őket,

hagyom távolodni a dolgokat, hogyaszemhatárra kerüljenek.
Ez is érdekes dolog: megtanultam távcsövön látni. Nemcsak azt
vizsgáltam meg, hogy hol lehet az ellenfél, meg mi hol van, hol
verjünk ütegállást, hanem ezt a távolodást lélekben is bevárom.
Nem szokott becsapni. De figyelmeztet. S aztán a távolodásból
keletkeznek az igazán mély közelítések.

Nem a világtól való elfordulásról beszélek, hanem éppen arról,
hogy nyíljunk meg a világnak. Nem a szépnek, vagy a rossznak,
hanem annak a világnak, ami van. Azt akarom látni, ami van. De
ezt látom is. És mivel látom, bizonyos dolgokat elutasítok ebből a
világból, de ezt a világ is megtenné, ha hagynák. Bizonyos dolgokat
pedig magamhoz ölelek, sőt részemmé teszem. Valahol le is írtam,
hogya szerzetesekben jól érzi magát a világ. Ott meleg van, hát
persze, odamegy. Akkor találtam rá Simone Weilnek arra a gondo
latára, hogy az embernek kályhameleg kellene és hideg tumultust
kap. Az elégtelenségektől elfordulok. Attól viszont elég kíméletle
nül. Ha "ilyen" elégtelenséggel találkozom, nagyon hamar befeje
zem és sértő mondatok nélkülotthagyom. Nem tudok mást csinál
ni, a belső szerkezetem jelez, nem tudok tovább beszélni, ha már
nincs értelme, nem tudok eljárni, ha rájöttem, hogy ez s az link do
log, nem tudok csak azért egy ajánlott verset jónak tartani, mert va
laki ajánlotta ... Nem valamiféle koronás jellemből ered mindez, ha
nem mert az vett birtokba, ami az emberinek a lényege. Ez pedig
az egyszerűség, az igazság szeretete, ami egymásból következik.
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Már kezdett beszélnia
hit világáról és a teoló
gia kalandjáról is. És a
beszélgetésünk elején
egygyönyöríí képetvá
zolt a szerzetesiéletró1,
aholaz ebéd úgy zajlik,
hogy felolvasnak a
Szentirásból, vagy pél
dáulaz Ön verseibó1né
hányat... Erró1 mond
jon valamit!

Amikor az Új Emberhez kerültem. belecsöppentem fontos köny
vek világába, ami körül ott nem mindenki tüsténkedett. Én meg
fölfogtam az egész szerkesztőség lehetséges eszmekörét, bár úgy
éreztem, hogy ezek amolyan arisztokraták, akik nem tudják, hogy
mit kaptak ingyen örökül. Érdekes emberekkel találkoztam. Nem
mindig beszéltem velük, hanem mikor jöttek, leültem melléjük,
igyekeztem szolgálni, vittem be kávét, elintéztem ezt-azt nekik.
Például bejött Belon Gellért, és én csak figyeltem. Ez a figyelem
valamiféle dialógus, és nem önmagammal folytatott dialógus.
Ezért aztán szeretek például úgy ülni, hogy lássam az illető fejét,
vagy úgy kerülni ... Ezek a találkozások föltárták bennem a hit mé
lyebb rétegeit. Rendszeresen olvastam. és ez magával hozta a sze
mélyes vallásos élet érését is. És hát aszerint is igyekeztem élni,
mint amit ott tanultam. Konfliktusaim támadtak, mert persze
igyekeztem mindent karakteresen csinálni. Már az első írásaimról
az volt a vélemény, hogy ezek nem illenek bele az Új Ember szer
kezetébe. Azt mondtam, nem biztos, hogy bele kell illeniük, lehet,
hogyalapnak kellene tennie valamit, ha ezek az írások igazak. Ez
zel együtt elég nehezen indultam el itt is. Volt úgy, hogy az utcára
kerülök. főleg, amikor az Állami Egyházügyi Hivatal kezdte a dol
gaimat böngészni. Csináltattak velem egy húsz oldalas életrajzot.
Végül is maradtam konyhafőnöknek. Egy nagyon jópofa sza
káccsal dolgoztam. de megengedték, hogy írjak. Minden időt a
családommal és a művek tanulmányozásával töltöttem. Sok esti és
éjszakai órán is, és egyre mélyebbre kerűltem. felismerve hitünk
páratlanságát, és Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az emberek
életében. Kezdtem megérteni: mindaz, amit keservesen éltem át if
júságomban, most hatszorosan kamatozik. Nemcsak abban, hogy
élesedett a látásom, szaporodtak szellemi tapasztalataim, hanem a
csodálat elmélyülésében is, tehát egy Keresztes Szent János, egy
Szent Ágoston, egy Szent Tamás lelkületét kezdtem megérezni.
Olyan helyre kerültem. ahol lehetett dolgozni.

A konfliktusosságom is megmaradt, mert valószínűleg olyas
miket vettem és veszek komolyan, amiket egyre kevésbé szoktak
a világban és az egyházban, vagyegyszerűen csak legyintenek
rájuk. Engem a dolgok mélye érdekel. Az Evangélium, Jézus
Krisztusnak a szavai, megértettem, hogy jelentésükben páratla
nok, és ami fokozatosan épült ki bennem, vagy teremtődött

meg, föl tudja használni ezeket. És rálel, mindig újra és újra lel
rá valamire, mert ugyanaz a szöveg újra és újra valami újat
mond magáról. Ebből következik az imádságnak önkéntelen át
fordulása az Irásba, vagy az írásnak imádságba. Vagy egyszerű

en a családi létnek önkéntelen fordulatai, amik az embert meg
imádkoztatják. Rájöttem, hogy az imádságnak számtalan formája
van. Nemcsak az elmélkedés, hanem a szótlan lét is imává lehet.
Vagyis az, hogy az ember imádsággá lesz mindenestül, nagy
gesztusok nélkül.
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Nagyon sok versének
van egészen kulonoeen
erőteljes rákospalotai
hangulata, ami rokona
a József Attila-i város
szélének, meg rokona
Babits jelenlétének, aki
épp itt a közelben élt
egyévet.Itt írtapéldául
a Május huszonhá
rom Rákospalotán ci
mütxrsét, ahol panasz
kodik a városszéli létre,
ugyanakkor avárosszé
li léthozzájárult ahhoz,
hogy sokkal jobban rá
lásson a dolgokra. A
verseiben rákospalotai
képek jelennek meg,hol
álomszerüen, hol egé
szen fényképszerűen

villannak föl, szinte a
hám ésakörnyezete su
gárzik beló1e. Mit jelent
Önnek Rákospalota, a
Magyar utca?

A kalendárium, amihez
miezt ariportot csinál
juk, a közösségró1 szól.
Ebbó1 a beszélgetésbó1
is,annakellenére, hogy
a magányt és az egye
düllét figyelmét is em
legeti, valami nagy kö
zösség felé irányulás,
annak az igenlése jele
nik meg. Önnek mi a
közösség, és mit kéne
csinálniuk az emberek
nek, hogy ne legyenek
annyira egyedül, és ne
legyenek annyiraelide
genedettek? Mert ugye
II magánymás,mint az
elidegenedés!

Szellemi tett volt, hogy idejöttünk. Mint ahogyan minden igazi tett
szellemi, és az élet maga is az, ami egyáltalán nem elvonatkozást
jelent, hanem azt, hogy bírja a lényegét. Korábban Újpesten lak
tunk, a háború alatt mindenünk elveszett. Amikor családomnak
mind a négy férfitagja hazatért nyugatról, nem tudtunk sehol sem
lakni. Egy rokonunknál húzódtunk meg öten - két testvérem,
anyám-apám és én. Majd egy albérletet találtunk, ott ismerkedtem
meg a feleségemmel. Nagyon szeretem ezt a helyen. Akárhova
megyünk, ide hazajönni, befordulni itt a sarkon, számomra a ha
zaérkezésnek, az otthonnak a melegét jelenti. Ismerem a templo
mait, beleértve az általam nagyon kedvelt református templomot
is, a Klarisszeumot, a piacát, ami most már bolhapiac lett, de vala
mikor igazi piac volt. És hát az utcái. Sokat sétáltunk itt. Szeretem
ezt a szót is, hogy Rákospalota. Ez nagyon szép magánhangzóren
dű szó, és szép mássalhangzórendje is van. A palotát különben ne
hezen viselem, mert ha valaki azt mondhatja, "vár", ne mondja,
hogy"palota". Ha azt mondhatja, "ló", ne mondja, hogy"paripa".
Na, de Rákospalota kivétel. És a Platán utca a platánsoraival. A
platánfa a foltosságával, a leveleivel, a laza és hatalmas koronájá
val. Valami ősközösség lehet közöttünk. Szeretem a türelmét, az
erősségét, a susogását, a nevét: "platán". Persze, szerepelnek az
írásaimban az udvaron álló fenyőink is. Ezek karácsonyra vásárolt
földlabdás fenyőkként kerültek a földbe, és megnőttek. Innen
mentek el a gyerekeink, ide jöttek vissza az unokáink. Ismerem a
kertünk földjét, füvet vetettem néha, olykor sikeresen, néha siker
telenül. Ez a mi otthonunk.

Azt hiszem, az ősi közösségek, a nagy falusi közösségek értékte
remtő közösségek voltak. Tessék megnézni egy 1820-ból való 16
éves parasztlányt, aki az életét kezdettől fogva munkában töltötte,
amikor főlöltözik. olyan, mint egy hercegnő. A szó szoros értelmé
ben. És nézzünk egy 25 éves fiatalembert, aki elvégezte a négy,
vagy hat elemijét, amikor fölöltözik és elmegy táncolni a lakoda
lomba, úgy néz ki, mint egy királyfi. Tudom, hogy ezt erkölcsileg
kell értelmezni, de a népművészet sohasem csak erkölcsi, hanem a
legvalóságosabb értelmű. A népművészet időtlen forrása ma is
minden igazi testi, lelki, szellemi törekvésnek. Bartók nem hiába
nyúlt hozzá, és benne a valósághoz, a teljességhez. A nép részben
örökölte az értékeket, részben gyarapította. Amikor az egész falu
elindult templomba, akkor nem ógva-mógva tette, hanem termé
szetesen. Nem biztos, hogy magas érzelmekkel, de ez nem is szük
séges, ugyanúgy mentek el, mint ahogya karthauzi rend 92 éves
generálisa még betegen is fölment az oratóriumba, és végigcsinálta
a matutinumot. Állandóság nélkül nincs közösség. Belső állandóság
nélkül. Ez az állandóság természetesen megteremti a külső bámula
tos sokféleséget is. Az állandóság pedig erkölcsi volt bennük, a hit,
a gyermeki hit Istenben. Az Erdélyi Zsuzsanna által föltárt énekek
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és imák is ezt bizonyítják. A szertartásos öregasszonyok és az este
Bibliát olvasó bácsik, a minden munka előtt keresztet vető, imádko
zó parasztemberek, akik ugyanolyan elmélyülten imádkoztak, mint
ahogy kapáltak. Enélkül nincs erkölcsiség, és ezt a számítógép sem
teszi fölöslegessé.

A közösség: szót értés. A másik ember meghallgatása, a másik
ember értékelése. Jön hozzám valaki, ez csoda, mert ennek az
embernek nem kellene hozzám jönnie, ez valamiért jön hozzám.
Lehet másképp fogadni embernek embert, mint ahogyan a gyón
tató a gyónóját? Az emberek közötti viszonynak kell megváltoz
nia. Ez pedig csak akkor fog megváltozni, ha erős belső indítást
érzünk arra, hogy engedjük változni, vagy változtassuk meg
magunkat. Azt hiszem, teljesen igaz lehet, amit Karl Rahnernek
vagy André Malraux-nak tulajdonítanak, hogya harmadik évez
red vagy misztikus lesz érzékenységében és vallásos gyakorlatá
ban, vagy nem lesz. Viszont nekünk, akik vallásosak vagyunk,
nagy erőfeszítéssel a mélyére kell hatolnunk és át kell élnünk,
mi az, amit a világ ebből el tud fogadni. Vallásosságunknak is
örökké változnia kell. Newman bíboros azt mondta, az életszent
ség nem más, mint az állandó változás szeretete. Nem elszenve
dése, hanem szeretete. Enélkül ez nagyon nehezen fog menni.
Azok a közösségek fognak megmaradni, amelyeknek van vala
milyen kifejezett tervük, konkrétan a szellemi előrehaladásban.

Persze nem lehet függetleníteni a közösséget attól, ami régen
volt, hiszen régen az erkölcsiség forrásából keletkeztek a közös
ségek, ma a kiüresedésben létrehozni kell a közösséget. De nem
lehet mindjárt ajtóstul berohanni, áttörni azzal a fölkiáltással, ha
nem vagy erkölcsös, akkor eredj a csudába, hanem lassan és fi
noman és emberien, az affinitást fölfedezve alakítgassuk összejö
veteleinket, ahol lehet kávézni, teázni, nevetni, eszmét cserélni.
De ott lappangjon, hogy valamilyen cél hoz össze minket. És ta
lán ezen az úton - ahogy Bibó mondta - a szabadság kis körei
megalakulnak.

Az igazi közösség nem fél ettől a szótól, hogy magány. Az
európai irodalom nem egy jelentős költője óvja és gyakorolja a
magányát, de nem állandóan, és a magánynak semmi köze az el
zárkózáshoz. A magány olyan, mint amikor a katona megbízást
kap. Hazaküldik, mosakodjon meg, aludja ki magát, szerelvényt
igazítson, készüljön föl az útra. Ezt nem lehet közösségben csi
nálni. Föl kell készülni. S a Lélek nem mindig közösségben kere
si föl az embert, a magányában is. Az embernek vannak angya
lai, az angyalok mindenképpen az erejét, a frissességét, élesztő

jellegét tartják fönn. Ebből a két helyzetből lehet épülni: elmenni
a jóleső közösségbe, majd készülni a következőre. Ahhoz a ma
gány ideje szükséges. Méghozzá zavartalan ideje, mert a ma
gány célja az elmélyedés. Ha a magány nem elmélyedést szol
gál, akkor ki is foszthat.
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Egy verse jut eszembe,
a Könyörgés a váro
sokért. Ebbeli vall egy
gyöllyörű sor: "Csak
ártatlanok tudnak ('Sy
kigyúlni!" Ebbeli bell
ne van az esti város
kép, de be/lile vall/zak
az ott éló'k vágyai, ál
mai, mindeniéle moz
dulata is. Nagy ember
szeretetet érzek ebbó1,
hogy "csak ártatlanok
tudnak így kigyúlni!"
Ma miért könyörög a
városokért, ezért a vá
rosért? Budapesiért, a
magyarságért?

Az eredeti beszélgetés
2006 tavaszán a Xv. ke
rületi Kalendáriumban je
lent meg, az itt közölt
szöveg annak szerkesz
tett változata.

Nagyon nehezet kérdezett. Ady Endre, akinek az egész költészete
egy diabolikus és magasra csapó küzdelem Istennel, bizony nagyon
keményen forgatta meg az ostort népe fölött. Annyira szerette.
hogy már-már gyűlölte. Szerethetetlennek tartotta. Az, hogya ma
gyarság ma a pusztulás szeretetének jeleit is mutatja, számomra azt
jelenti, hogy megérdemli, amitől szenved. Viszont biztos vagyok
benne, mert az emberben vagyok biztos, nem múlik el belőle, bármi
a látszat, a legmélyebb hívás. Ez pedig Isten hívása. Azt is hívja, aki
azt sem tudja, ki az Isten. Mellesleg, aki azt hiszi, hogy tudja, csa
lódhat. És nem is az a fontos, tudja-e, hanem hogy Vele legyen. Az
igazán önálló, aki nem mindig a saját fejére hallgat, hanem átengedi
a lehetőséget a Condvíselésnek, az fog az emberben is bízni.

A hazugságra nagyon éles lett a fülünk, a demagóg "dumák
ra", aszövegekre. Elengedjük a fülünk mellett. Majd megjönnek
azok az emberek, akik szívből, tisztán, igazat beszélnek. Már él
nek. Egyszer már fölbukkantak. Azt hiszem, nagyon is gondvi
selésszerű, hogy el kellett tűnniük. Föl fognak bukkanni újra, és
akkor nem bosszúval érkeznek, hanem a megmerített ember tu
dásával és világosságával. Hitem szerint ki fog bontakozni valami
politikailag is, érezhetően és világosan. Amiben gazdagíthatjuk
egymást. Mert nekem nem az a célom, hogy embereket romboljak
le médiából áradó ócska hatásokkal, hanem ha egyszer keserű az
előttem álló, akkor megerősítsen. Mindenesetre azt akarjam, hogy
ne legyen annyira az. Az emberszeretetben, ha nincs benne ez a
szolidaritás, akkor az üres szó. Viszont nemcsak akkor lehet szoli
dáris az ember, ha pénzt ad annak, kinek nincs, hanem ha figyel
rá. A figyelem fog megszületni, a bárkire való figyelem. Nekem
úgy hozta a sorsom, hogy magányban kell élnem ahhoz, hogy
közösségbe menjek. Tanúvallomásokat kell tennem. Ez azért azt is
jelenti, hogy az ember ennek a sérültje is lesz. Egyébként semmi
igazi dolgot nem lehet sebesülés nélkül megtenni. Nem az sért,
ha a személyemet nem rangsorolják, ezzel nem törődöm. Az bánt,
ha igaznak tartott helyzeteknek nem tudok jól megfelelni. Ifjúsá
gomat elég kemény közösségekben töltöttem el, tehát van fogal
mam róla, mi a közösség. Az ellenemondás meg az odasimulás
voltaképpen nem kettő, hanem az egy hűség két oldala. Nekem
íróként az a fontos, hogya leírtak kerüljenek az emberek elé, ne
az én személyem, mert ha az én személyem válik fontossá, akkor
nem tudok írni. Ez ambivalens helyzet, ami nekem természetes,
de nem mindenkinek az, aki kívülről közelíti. Viszont olyan
mély közösségben vagyok a magányban töltött időben a Szerit
háromsággal, ezt talán szabad így mondanom, hogy az mindent
kitölt és pótol, mert a Szentháromság nem önmagát hozza, ha
nem a vilá&ot. Egyedül Ő az, aki joggal emlegeti az emberiség
szót, mert O emberekként ismeri az emberiséget. Az én számból
az "emberiség" szó ürügy akár, mert mindig az az egy ember
fontos, aki éppen előttem van.
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