
Kemény Istvánnal
Kemény István (1961) költő, író. Édesanyja tanítónő, 1999-ben elhunyt
édesapja szobrász volt. Középiskolai tanulmányait Budaörsön végezte. Az
érettségi után négy évig jogot tanult, majd átjelentkezett az ELTE-re, ahol
1990-ben magyar–történelem szakon szerzett diplomát. Fontosabb verses -
kötetei: Csigalépcső az elfelejtett tanszékekhez (1984), Valami a vér-
ről. Válogatott és új versek (1998), Hideg. Versek 1996–2001 (2001),
Élőbeszéd (2006). Prózakötetei: Az ellenség művészete (1989); Csa-
lád, gyerekek, autó (1997), Kedves Ismeretlen (2009). Interjúkötet:
Amiről lehet (Bartis Attila és Kemény István beszélgetése, 2010).

A versírás és az egyetemre jelentkezés között nem volt összefüg-
gés, mert egyetlen jó verset sem írtam a felvételiig. Egyszerűen csak
arról volt szó, hogy nagyobb volt az esélye annak, hogy a jogra fel-
vesznek, mint a bölcsészkarra, és így a család kívánságának meg-
felelően jelentkeztem a jogra, fel is vettek. De aztán — ha négy év
alatt is — kiderült, hogy a jogi pálya nem nekem való. 1984-ben si-
került átmennem a bölcsészkarra, ahová vágyakoztam.

1979-ben harmadik gimnazistaként verseket küldtem a Sárvári Diák-
 költő- és író-találkozóra, és nyertem egy bronz oklevelet, a zsű ri elő-
legezett bizalmából — a versek nem voltak jók, de talán látszott ben-
nük valamilyen fantázia. Mezey Katalin és Papp Márió már akkor is
a zsűri tagjai voltak, mint ma. (A sárvári találkozóknak nagy hagyo-
mánya van különben. Az elsőt több mint negyven éve rendezték, és
minden évben megtartják ma is. A mai magyar költők és írók fele járt
Sárváron tizenéves korában.) 1981 szeptemberében meghívást kap-
tam egy társaságba („Írókör”), ami volt sárvárisokból alakult. Itt is-
merkedtem meg Vörös Istvánnal, Kun Árpáddal, majd Tóth Krisz -
tinával, András Lászlóval, évekkel később oda járt Bartis Attila, Poós
Zoltán, Térey János, Peer Krisztián és még sokan. 1981-ben másod -
éves voltam a jogon. Azon a nyáron három versem megjelent az Egye-
temi Lapokban, de alig tudtam nekik örülni, mert már tudtam ró luk,
hogy rosszak. Sorsszerűnek tekintem, hogy a Kör megalakulásával
szinte egy időben sikerült először olyan verset írnom — Tu dod, hogy
tévedek —, amellyel én is elégedett voltam. Ez a versem egyéb ként
nem jelent meg folyóiratban. Ahogy a korai verseim kilencven szá-
zaléka. A nyolcvanas években pirosbetűs alkalom volt, ha egy fiatal
költő versét közölte valamelyik folyóirat vagy újság. A „fiatal költő”
egy külön állatfaj volt. Költőnek költő, de nem számít. Gyakran éve-
ket kellett várni egy-egy folyóiratbeli megjelenésre, nemhogy egy kö-

BODNÁR DÁNIEL

Nyolcéves kora óta ír
verseket. Mégis a jogi
karra jelentkezett, s
csak később iratkozott
át a bölcsészkarra. Mi
volt e kitérő oka?

Harminc éve, 1981
nyarán jelentek meg
az első versei, az egye-
 temi lapban. Pályakez -
dő költőként tartozott-
e valamilyen irodalmi
csoporthoz?
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tetre. Ma ez értelmezhetetlen probléma; ha egy költőt vagy írót más-
hol nem jelentetnek meg, felteszi a versét vagy prózáját a Facebookra,
ahol többen olvassák, mint nyomtatásban.

Sokan voltak ilyenek. Szabolcsi Miklósnak hihetetlen rálátása volt a
világirodalomra, tőle azt tanultam meg, hogy lehet innen, a világ
végéről (de legalábbis Európa széléről, a vasfüggöny mögül) felül-
ről nézni a világra. Ő persze, a gigantikus műveltségével ezt meg-
tehette könnyen, én ennyire felülről azért nem nézhettem... Vagy
említhetem Szörényi László hasonlóan lenyűgöző tudását, fantasz-
tikus humorát, és azt a kombinatív képességét, amivel gyökeresen
különböző művek, korok, kulturális rétegek közötti elképesztő ösz-
szefüggéseket fedezett fel. Ahogy bebizonyította, hogy Kölcsey a
Kanásztánc dallamára-ritmusára írhatta a Himnuszt. Fráter Zoltán stí-
lusgyakorlati órái is nagyon fontosak voltak: a legendás Négyesy-
szeminárium hagyományát elevenítette fel, egyfajta kreatív írás-kur-
zust tartott leendő költőknek és íróknak: Wirth Imrének, Trenka
Csabának, Kurdy Imrének, Tatár Sándornak, Galántai Zoltánnak. És
Lator László műfordítói szemináriuma... Meg kell említenem Király
István nevét is, aki egykori kedves tanítványa, Mezey Katalin kéré-
sére közbenjárt értem, hogy vegyenek át a jogról a bölcsészkarra. Ki-
rály annak ellenére segített, hogy (miután Mezey Katalin elvitte
hozzá a verseimet) megmondta nekem: elég tehetségesnek tart
ugyan, de tőle idegenek ezek a „sehol otthon nem vagyok”-érzést ki-
fejező költemények. Király professzor nagy egyéniség volt, valami-
kor őszintén hihette, hogy a marxi szocializmus az emberiség jövője.
Ady egyik legfőbb kutatójaként is a társadalmilag elkötelezett köl-
tészet felsőbbségét hirdette: valószínűleg ezt tartotta az egyetlen
létjogosult költészetnek. Amikor én megismertem, már csalódott
lehetett, súlyos beteg volt, egy éven belül meg is halt.

Gyerekkoromban én is végigolvastam a magyar- és világirodalom je-
lentősebb ifjúsági regényeit, az Egri csillagokat jóformán tudtam kívül -
ről. Otthon apám gyakran mondott verseket a húgomnak és nekem,
főleg Adyt, Baudelaire-t, Arany-balladákat. Petőfi pedig olyan, mint
a levegő: egyszerűen belélegzi az ember. Van, és kész. Alapjáraton fel
sem tűnik, hogy mekkora költő. Erre is az egyetemen jöttem rá. Ti-
zenhét éves koromban kezdtem magamtól is verseket olvasni. Akkor
éreztem rá, hogy nekem ez belülről is kell. Akkor borzongattak meg
először. Ady gyakorolta rám talán a legnagyobb hatást, de megraga-
dott Verlaine hanyatlásvégi Rómája is. Néhány évvel később végig-
rágtam magam T. S. Elioton, a művein és a róla szóló kommentárokon
is, nagyon nehéz volt, de nélkülözhetetlen. A sznobság vitt oda hozzá,
hogy muszáj ismernem a huszadik századi világirodalom csúcsait.
De egyszer csak azon vettem észre magam, hogy én ezt értem. Vagyis
dehogyis értem, de mégis követni tudok egy költőt, akiben ott van a
sumértól a szansz kritig, a Nílustól a Jangcéig és a Bibliától a modern

Hogyan emlékszik
vissza az egyetemi évei-
re? Voltak-e olyan ta-
nárok, akik pozitívan
hatottak Önre?

Kik voltak azok az
írók, költők, akik kü-
lönösen nagy hatás-
sal voltak Önre? 
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antropológiáig az egész emberi hagyomány, tudás. Ismeri a nagyvi-
lági életet, a városi mocskot. Verseiben a hagyományba valódi életet
visz, egy-egy hétköznapi, kisszerű jelenetet pedig képes feltölteni
mitológiával. Eliot máig is biztos pont nekem.

Édesapám szobrásznak készült, nem érettségizett le, egyéni utakon
akart járni. Nagy tehetség volt. Rengeteget olvasott, sok mindent
tudott. Azt hiszem, a kitartás hiányzott belőle, és az önbizalom. És
a történelmi körülmények sem kedveztek neki ahhoz, hogy kibon-
takozhasson. Budapest ostroma alatt, nyolcévesen majdnem meg-
bénult, utána is sokat betegeskedett, az 56-os forradalomban való
részvétele miatt pedig azt gondolhatta, hogy úgysem vennék fel a
képzőművészetire. Valószínű, hogy így is volt, de ezzel sajnos fel is
mentette magát a küzdelem alól. Sajnos kevés szobor maradt utána.
Néhány szobra templomokba került, így például az egyik érdi
templomba.

Egyáltalán nem szántam iróniának. Az más kérdés, hogy a Kádár-
rendszerről sok vacakságot el lehet mondani, és rengeteget lehet rajta
ironizálni. Az viszont tény, hogy a hatvanas-hetvenes évek Európája
— és benne Magyarország — a világtörténelem legbiztonságosabb
helye volt. Béke volt. A születésem előtt néhány évvel lett általános a
penicillin, megszűnt a korábban oly sok áldozatot követelő tüdővész,
a gyermekbénulás, tüdőgyulladásban vagy torokgyíkban már alig
haltak meg emberek. Pedig ezektől a betegségektől még a szüleim
nemzedéke is rettegett. A Kádár-korszak nagy súlyt helyezett arra,
hogy csönd legyen, minden rendben van, gyerekek, nem kell félnetek
semmitől. Nyugodt, békés időszak volt ez egész Európában, de ezen
belül is a Kádár-rendszer volt a legnyugodtabb, legbiztonságosabb:
itt, keleten a legvidámabb barakk ugyebár, ahol azért diktatúra van,
vagyis rend: tiltva mindenféle társadalmi mozgás, ismeretlen a tün-
tetés, a kábítószer, a terrorizmus. Csak hát volt egy kis lábszaga az
egésznek, ami belengte az egész rendszert. Az alsó kispolgárságra jel-
lemző magatartásra gondolok. Kádár ízlése és lelkivilága valószínű-
leg erősen meghatározta az egész rendszert. Kisszerűség, ravaszság,
bezárkózás a magánélet bástyái mögé. Kádár meggyőzően hazudott,
rengetegen hittek neki. Sőt, rajongói is voltak. Az én nagybátyám iga-
zán nem tartozott ezek közé, ’56 után simán ki is végezhették volna,
senki nem utálta a rendszert nála jobban, de a hetvenes évek közepén
egyszer azt mondta nekem, hogy tény ami tény, Magyarország soha
nem állt ilyen jól gazdaságilag, végre kezdjük összeszedni magunkat,
és ezt nagyrészt Kádár politikájának köszönhetjük. Az is kétségtelen,
hogy Kádárék odafigyeltek a kultúrára, a sportra, sok olyan dologra,
amik a rendszerváltás óta folyamatosan épülnek le. Én és a gene-
rációm azt hittük, hogy ennek a mi életünkben nem lesz vége, és
ennek megfelelően kell berendezkednünk, élnünk az életünket. Tá-
gítani a korlátokat, amennyire lehetséges. Úgy éreztük, alapjában

Az ön édesanyja taní-
tónő volt, édesapja pe-
 dig szobrászművész…

Az Ön gyermek- és
ifjúkora a Kádár-rend-
szer fénykorára, majd
hanyatlására, végül
bukására esett. Ked-
ves Ismeretlen című
regényének huszoné-
ves főhőse, Krizsán
Tamás — aki nyilván
az Ön alteregója —
úgy véli, hogy a törté-
nelem „legnyugodtabb
és legbiztonságosabb
zugában” élt az el-
múlt évtizedekben,
Ma gyarországon. Ezt
iróniának szánta, vagy
valóban sokak életér-
zését fogalmazta meg?
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véve nem olyan vészes az egész, ha kilátni nem is nagyon látunk ki
belőle. A nyolcvanas években már hallottam olyan véleményeket is,
hogy tíz éven belül a harmadik világ szintjén leszünk, mert vészesen
lemaradunk a számítógépes fejlődésben. Csak hümmögtem, mert
igazából fogalmam sem volt a számítógépekről, azonkívül, hogy
számolni lehet rajtuk. Gondoltam, anélkül meg kibírom... Szóval az
alapérzés az volt, hogy nincs remény korszakos nagy változásra.
Megjegyzem, komoly politikusok sem hittek abban, hogy a kelet-kö -
zép-európai szocializmus belátható időn belül összedőlhet.

Miután ez a csoda mégiscsak bekövetkezett, sejtettem, mint min-
denki, hogy nehéz lesz, sok régi jó dolog összeomlik, eltűnik, vi-
szont pár év múlva valami jó dolog pörög majd ki mindebből. Táv-
latilag tagja leszünk az Európai Uniónak, jólétileg felzárkózunk az
európai átlaghoz. A társadalomban, a beszélgetésekben pedig elu-
ralkodik az a szellem, amit én a baráti körömben vagy az egyete-
men természetesnek tartottam. Valamiféle toleranciára gondoltam,
de nem bárgyú semlegességre, pláne közönyre. A hagyomány, a va-
lódi tudás, sőt, a tekintély tiszteletére, de úgy, hogy adott esetben az
ember röhögni is tudjon ezeken. És a saját hülyeségein pláne. Vitá-
ban meglátni a másikat. A kérdést meg is lehet fordítani, hogy mit
nem vártam a rendszerváltozástól? Azt, ami bekövetkezett. Arra
nem számítottam, hogy a tahóság pozitív értékké válik, vagy hogy
az úgynevezett „politikai korrektség” a megjelenése pillanatától
önnön karikatúrája lesz. Hogy a társadalom egy töredéke kirabolja
a többieket. Az értelmiség végletes kettészakadását pedig biztosan
nem vártam. Persze ez a lehetőség sajnos benne volt az 1990 előtti
időszakban, mégis reménykedtem a saját korosztályomban, hogy
mi ezt az ellentétet nem fogjuk reprodukálni. Mi fiatalok vagyunk,
nem nyomasztanak minket történelmi traumák, van humorunk,
érezzük a rock and rollt, van némi rálátásunk a világra, most meg
mindehhez még szabadok is leszünk, ezért ha az öregek egymás
torkának esnek, majd mi rájuk mosolygunk, és visszük a dolgokat
tovább, helyettük. Sajnos nem ez történt.

Nem tudom. Nem vagyok sem közgazdász, sem szociológus.
Érzem, hogy nagyon nagy baj van, szétesett szinte minden, és rossz
köröket jár a magyar társadalom, olyanokat, amik lefelé visznek.
Erről a magyar politikai elit csak részben tehet, mert szinte befo-
lyásolhatatlan gazdasági folyamatok zajlottak és zajlanak körülöt-
tünk. Folyamatosan haladunk a gyarmati státusz felé, egész Közép-
Európával együtt. Európa újra kettészakad, mi pedig lezuhanunk
a rosszabbik részbe. Ami viszont az itthoni viszonyokat illeti, azo-
kat elkeserítőnek érzem: úgy tűnik, hogy a politikai elit és az értel-
miség tehetetlen dühében együtt veri szét azt, ami még megmaradt
az országból. A szellemi, lelki egységet, a maradék bizalmat egy-
másban, meg a közös jövőben. Nem kívülről, a bűntelen öreg pró-

Mit remélt a rend-
szerváltozástól?

Ahogyan 2006-ban,
Adyról szóló esszéjé-
ben megfogalmazza:
az elmúlt másfél évti-
zedben „ez az ország
kisszerűségével, rész-
vétlenségével, irigy-
ségével, kishitűségé-
vel, szolgalelkűségével,
tunyaságával, parla-
mentjével, sajtójával,
nemzeti színházával,
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fétaként dörgöm ezeket a pusztából, hanem magamban is érzem az
önpusztító hajlamokat, látom a rossz köröket, amiket futok, érzem,
hogy mennyit mulasztok. Érzem, hogy egy-egy hétköznapi beszél-
getésben mennyi depressziót, negatív energiát tolok át a másikra.
Növelem az általános kilátástalanságot. Rongálom az országot.
Annyit tudok, hogy ezen változtatnom kéne. És azt is tudom, hogy
sok barátom hozzám hasonlóan el van keseredve ugyanezek miatt.
Ki kéne találnunk valamit, meg kéne találnunk egymást. Az fontos
volna. Annyit mindenki tehet, hogy a maga területén nem enged a
rettenetes magyarországi közhangulatnak, hogy minél rosszabb,
annál jobb. Vagyis megpróbálja a lehető legjobban végezni a mun-
káját. Nem kelt csalódást abban, aki még nem csalódott, és ezzel bi-
zalmat kelt abban, akiben még maradt erre fogadókészség.

De. De néha eljön az ember életében egy gonosz pillanat (mondhat-
juk a Gonosz pillanatának is), amikor azt mondjuk, hogy najóvan,
elégvót, nem leszek én jobb és különb, mostantól pont olyan rossz le-
szek, mint a többi. És ettől bizony meg lehet könnyebbülni, de az
ilyen pillanatokat mégis el kell kerülni, mert ez halálösztön.

Az imént elmondottak hatására. E mögött a vers mögött ott van az
elmúlt húsz év csalódottsága. A magyar ember legalább 1979 óta
hallja azt, hogy átmeneti megszorító intézkedésekre van szükség,
tehát ez nem 1990-ben kezdődött. Az elmúlt évtizedekben milliók
csúsztak le, vesztettek állást, egzisztenciát, büszkeséget, egészséget,
bizalmat, várható átlagéletkort. Ezenkívül ott van még az a fajta ki-
látástalanság, hogy harminckét évvel 1979 után sem mer senki fényt
ígérni az alagút végére. Nincsenek távlatosan gondolkodó politiku-
saink, vagy talán tényleg ennyire reménytelen a helyzet. Az egyik
oka annak, hogy megszületett ez a vers, az volt, hogy belefáradtam
az elmúlt húsz évbe. Eljátszottam a gondolattal, hogy lélekben el-
hagyom a hazámat, ne fájjon annyira, ami ma történik. És nemcsak
ma. Megingott a bizalmam magában a hazában is, ami úgy látszik
csak ennyire volt képes. Ennyit tudott kitermelni magából. Vissza-
nézve az elmúlt kétszáz év magyarságról gondolkodó, emigrált, ki-
végzett, megőrült nagyjaira, úgy tűnhet, hogy ugyanolyan rossz
nemzeti tulajdonságok ellen küzdöttek, és buktak el, mint amik ma
is megvannak. Közöny, tehetetlenség, rosszindulat, gőg. Ez az elke-
seredés is kellett ehhez a vershez. Talán könnyebb lenne ezek nélkül.

Lehet. Ahogy „rút szibarita váz”-nak is lehet. Meg „veréshez szo-
kott fajtának” is lehet. Csak persze nem jó szívvel. Rengeteg enyhítő
körülmény van persze. Ha egy külföldivel beszélgetek, aki meg-
hökkenten kérdi, mi történt Magyarországgal az utóbbi években, mi
baj, én is sorolom az enyhítő körülményeket: gazdaság, csalódott-
ság stb. De mi itthon nem keresgélhetjük mindig az enyhítő körül-
ményeket. A Búcsúlevélben provokatív kérdéseket tettem fel: lehet-e

futballjával, egész ön-
ként vállalt provincia-
lizmusával fényesen
bizonyította számom-
ra, hogy turáni átok lé-
tezik, itt van bennünk
és bennem is…” Kép-
telenség mindebből ki-
lépni?

Az nem belső igény az
emberben, hogy szán-
dékosan nem végzi
rosszul a feladatát?

A Holmi 2011. febru -
ári számában jelent
meg Búcsúlevél cí mű
verse, amelyben bár
„Édes hazám”-nak
nevezi Magyar orszá -
got, mégis elhagy ni
készül, mert: „Gonosz
lettél, vak és régi, egy
elbutult néni, aki gyű-
löletbe burkolózva még
ezer évig akar élni.”
Milyen élmények ha-
tására írta meg ezt a
végtelenül szomorú
verset?

Ez az érzelmi elszaka-
dás azonban nem vég-
leges: „Amíg élek, úton
leszek: / használni aka-
rom a szívemet, / a fe-
jemben szólal majd
meg, / ha csengetsz, /
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még szeretni Magyarországot? Van-e nekünk még egyáltalán ha-
zánk? Messzire mentem ezzel a verssel, de meg akartam ijeszteni,
akit még lehet. Reméltem, hogy lesznek, akik elgondolkoznak eze-
ken a kérdéseken, akár fel is háborodnak, de talán segítenek nekem
is. Voltak. Fel is háborodtak. El is gondolkodtak. És segítettek is.

A többször említett csalódottságból. Meg a fáradtságból. Itt min-
denki bele van fáradva a gondolkozásba. A legegyszerűbb mindig
a másikban keresni a hibát. Egy rossz házasságban a házastárs a
bűnös, egy csalódott, fáradt társadalomban a másik oldal. Van egy
olyan érzésem, és ez van benne a Nyakkendő című versben, hogy
egy társadalom ugyanúgy elromolhat két (húsz? kétszáz?) ember
gyűlöletén, mint egy házasság. Pillangó-effektus. És ott a válás.
Csakhogy a társadalomban a válást nem válásnak nevezik, hanem
polgárháborúnak.

Ez így igaz. Mondom, kilencven után sokáig azt hittem, hogy a dol-
gaink maguktól is jó irányba mennek, csak hagyni kell őket, mert az
értelmiségen belül megszólalnak majd a pozitív hangok: próbál-
junk kevesebb energiát elégetni a konfrontációval. Nem szólaltak
meg. Vagy elhaltak.

Azt is hittem, hogy a gondolkodó értelmiség alapvetően racionális
alapokon áll, de ezt ma már sajnos röhejes naivságnak tartom. Sen-
kinek nem érdeke két nemzedékkel előre látni. Közös, hosszú távú
terveket kidolgozni. Mondjuk ötvenéves tervet a cigányság fele-
melésére. Egész társadalomban gondolkozni senkinek nem érdeke.
Tulajdonképpen miért is kéne szóba állni egymással? Mert az olyan
erkölcsös dolog, igaz? Nem azért? Ja, azért, mert ésszerű?! Ugyan
már…

A rendszerváltozáskor, sőt, jóval előtte én is azt hittem, hogy a ha-
zával foglalkozó versek ideje egyszer és mindenkorra lejárt, a jö-
vőben erre nem lesz szükség. A legkevésbé magamról bírtam volna
elképzelni, hogy ósdi politikai verset írjak. Aztán így alakult. A ká-
dári diktatúrát puhának nevezték, s ennek megfelelően megpuhí-
totta a magyar társadalmat. Igénytelenek lettünk lelkileg, szellemi-
leg, testileg: kövérek, edzetlenek, nem elég kitartóak, önbizalom
nélküliek. A Kádár-korszak szánalmas büszkeségének az volt az
alapja, hogy mennyivel jobban élünk mi, mint a románok vagy a len-
 gyelek. Pedig ott, ahol rosszabbul éltek, maradt valami keménység.
Hogy történt-e előrelépés? Kétszáz éve, Kölcseyék idején jobbágy-
világ volt, száz éve, az első világháború előtt mintha a szabadság
felé haladtunk volna, és ez tartott iszonyú vargabetűkkel a rend-
szerváltásig, ott ránk szakadt a szabadság, amivel nem tudtunk
mit kezdeni — és újabban mintha megint az alattvalóvá válás felé
tartanánk.

édes hazám, szerette-
lek.” Nem általáno-
sít-e tévesen? Le het
egy egész népet gyű-
lölködőnek nevezni?

Másik nagy vihart ka-
vart verse a Nyakken -
dő. Ebben az „engesz-
telhetetlen, fékevesz-
tett, egész hazájukat
szétrohasztó gyűlölet -
re” utal. Miből fakad
Ön szerint ez a mérhe-
tetlen gyűlölet?

A szellemi-politikai élet
képviselőitől nem gyű-
lölködést várna az em-
ber, hanem pont az el-
lenkezőjét.

Ha az egyik oldalról
va laki szóba áll a má -
sik oldallal, gyanússá
válik. Ez oda-vissza
alapon működik…

1990 után sokan azt
hitték, lejárt a ma-
gyar ság létkérdéseiről
szóló verseknek az ide-
je. Ám mindig vissza-
tér az alapkérdés, mi
lesz a magyarsággal?
Kölcseyék óta nem tör-
tént semmi előrelépés
a sorsunkban?
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Ezeket a gondolatokat a Halál szájába adtam a versben, aki semle-
ges kívülállóként tűnődik az emberekről. Arról is, hogy a nácik mit
testesítettek meg az emberben. A kommunistákat a nácikkal szem-
ben valahogy az utolsó pillanatban mindig felmentjük, akárhány
millióval több gyilkosság is szárad a lelkükön. Tulajdonképpen
miért is? Az európai ember kétezer éves keresztény neveltetésében
lehet a kulcs. Ez ott van mindannyiunkban. A mennyekbe jutás le-
hetősége, a jónak kell lenni parancsa. A kommunisták ezzel nem
akartak vagy nem mertek szakítani, pedig el akarták pusztítani a
vallást, üldözték az egyházakat, gyilkolták a keresztényeket, de
mindeközben mégis azt hirdették, hogy a céljuk a földi mennyor-
szág megvalósítása. Isten nélkül persze. Ezzel szemben a nácik az
„Isten halott”-elvre alapozva meghirdették a totális önzést (nem-
zeti alapon), és ezzel gyakorlatilag a bennünk élő gonosz uralmát
valósították meg. Szó sem volt közös, emberi üdvtörténetről, még
a szavak szintjén sem, szemben a (legalább) hazudozó kommunis-
tákkal. És azt hiszem, ezt az őszintén erkölcstelen alapállást nincs,
aki meg bírná nekik bocsátani. Mert a közös, boldog jövő ideája a
legöntudatosabb ateista lelkében is ott él. Ennyire azért ő is keresz-
tény. És ennyiben a náci mindenképpen az ősbűn metaforája.

A gonoszság ott van bennünk. De lehetetlen, hogy egyszer tartsunk
majd egy Nagy Razziát, és letartóztassuk a gonoszságot, kivegyük
magunkból, bíróság elé állítsuk, és elítéljük. Már az is szép, hogy
egyáltalán tudunk róla. De azért — mint a kommunizmus eszmé-
jében a mennyek országa — a végső, nagy happy end ideája is ott
van a fejünkben.

Megvan bennem is a nyomorult kettősség: nem tudok hinni, bár sze-
retnék. És néha-néha azért megvillan előttem valami jó bizonyosság,
vagy inkább jó bizonytalanság. De megnyugodni soha nem tudok.
Nem tudok hinni Istenben, hacsak nem nevezem Végső Titoknak.
De akkor meg nem hit kérdése: Végső Titok van. Ennyiben van ben-
nem bizalom, vagy remény. A keresztény értékek pedig ott vannak
bennem is, erre neveltek. Ezek szerint élek, és ezeket szegem meg,
ha vétkezem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

Patai figurája több valóságos személyből és képzeletből van össze-
gyúrva. Ő a számomra egy alaptípus, lenyűgöz a tudásával, és főleg
a beszédjével. Amikor írtam a Kedves Ismeretlent, egyszer csak meg-
jelent Patai, és elkezdett beszélni, pedig nem terveztem ilyen sze-
replőt. Sátáni dolgokat művel, de saját magán nem tud segíteni. Egy
nagyszabásúnak született, bűntudat kínozta fickó, aki azt szeretné,
ha szeretnék, de legalább megbocsátana neki valaki.

Ahogy vannak bezzeg-gyerekek, úgy talán minden családnak van-
nak bezzeg-családjai is. Akikkel össze-összefonódik a sorsuk, és

Élőbeszéd című ver-
sében a költő előtt
megjelenik a Halál, s a
bennünk élő, „dédel-
getett” nácikról be-
szél, akik elintéznek
helyettünk dolgokat,
valójában szeretjük
őket. Ön szerint a náci
az ősbűn metaforája?

A másik őstoposza Ká -
in: „testvérgyilkosok
vagyunk, és közös kin-
csünk a rossz lelkiisme -
ret…” Mindenki bűnös
a maga területén?

Remény című versé-
ben váratlanul talál-
kozik Istennel, mégis
úgy érzi, végérvénye-
sen magányos maradt.
Nem hisz az isteni
Gondviselésben? 

A Kedves Ismeret-
len ben az Anti krisz tus
is megjelenik, a ki ugrott
szerzetes, Patai sze mé-
lyében, aki az ÁEH
egyik vezetője lesz.

Patai személye kap-
cso  lódik Tamás család-
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akik valahogy mindig a kihagyott lehetőségeket testesítik meg.
Tamás családja számára ilyen a Patai-család.

Patai papnak készült, aztán átállt a másik oldalra, és megvan benne
a lehetőség, hogy visszatérjen. Az ember ugyan nem tud kibújni a
bőréből, ez közhely, de egy konkrét emberre mégse merem biztosan
rámondani, hogy nem képes megváltozni. Patainak fontos a lelki
üdve, próbál érte valamit tenni. Van esélye. Hogy a sátán meg tud-e
változni, azt nem tudom, mert szerencsémre nincsenek erről sze-
mélyes tapasztalataim. Patai viszont nem sátán, csak megjátssza.

Ennek van családi alapja. Apámnak 1956-ban, a forradalom idején
elkopott a borotvája, és utána nem borotválkozott. Volt fontosabb
dolga ennél, például sebesülthordás. Megnőtt a szakálla, és no vem-
ber negyedikén már Krisztusfejnek nevezte mindenki. A Kedves Is-
meretlenben Krisztus megidézése egyszerre jelenti a Krizsán család
nagyravágyását és megváltás utáni vágyát.

Ha történetesen nem neveltek volna katolikusnak, akkor is egy
olyan világban nőttem volna fel, ami a keresztény etikán alapul.
A ke reszténység pedig a szereteten. Vagy legalábbis a szeretet pa-
rancsán. A szeretet parancsától persze jó nagy út van a valóságos
szeretetig, de legalább ki van jelölve.

Ha akarnám sem tudnék megszabadulni attól a kényszertől, hogy
valami végső értelmet keressek az életemnek. Ha pedig nem talá-
lom (márpedig elég gyakran nem találom), akkor rosszul érzem
magam. És segít keresni, ha olyan emberekről hallok, akik értelmes,
másoknak is hasznos — de mondhatjuk angyalinak is — életet
élnek. Egy Böjte Csabáról Erdélyből, egy Finta Laciról a budapesti
Nyitott Műhelyből, és sokakról. Ha ők megtalálták, talán nekem is
sikerülhet egyszer.

jához, miatta is bűn-
hődnek.

Patai azonban végül
mintha pozitív válto-
zá son menne keresz-
tül. Még az ördög is
megváltozhat po zití -
van?

A regényben többször
történik utalás Jézus -
ra. Például az 1956-os
szerepvállalása mi att
meghurcolt édesapja
hasonlít Krisztusra.

Krizsán Tamás számá-
ra a legfontosabb a sze-
retet. Ez a keresztény-
ség egyik alaptézise…

Krizsán Tamás a csa-
ládjáért küzd, ám „a
küzdelem reményte-
len”. Mi az, amiben
mégis bízik?
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Terri Apter: Testvérkötelék 2.800,–
Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve 1.900,–
Dobai Lili: Formula pietatis 1.100,–
A költészet jelenléte. In memoriam Czjzek Éva 1.200,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek 3.200,–
Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem remélt 2.500,–
Lukács László: Az Ige asztalánál 2.900,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja 1.400,–
Johann Baptist Metz: Memoria passionis 2.700,–
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,–
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,–
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