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Abszurd időszak volt. Gyerek voltam, annak minden örömével, szo-
rongásával. Nemrég ott voltam kiváló tanárom és mesterem, Géher
István temetésén, s az emberek fájdalmát és szeretetét látva eszembe
jutott nyelvész nagyapámnak a temetése, 1987-ben. Hatalmas volt a
tömeg, mintha demonstrációra gyűltek volna össze az emberek. Ren-
geteg volt a rendőr, biztos zendüléstől tartottak, de csöndes, szép ese-
mény volt, néma tüntetés a magyarság méltósága mellett. Szerintem
ott és akkor magyarnak lenni bizonyos szempontból könnyebb volt,
mint románnak, mert a magyarság, ahogy én láttam, sokkal kevésbé
hitt a rendszerben, ezért nagyobb volt a belső ellenállása. Kétszer vet-
tem részt országos tanulmányi versenyen, Moldvában és Havas al földön,
és ott láttam, hogy a románok közül milyen sokan hisznek a Ceausescu-
féle szocializmusban. Erdélyben ez nem így volt, alig találkoztam olyan
emberrel, aki őszintén, nem pedig félelemből hirdette volna, hogy a rend-
szer működőképes. Szinte háborús idők voltak, nemcsak a békeharc
légköre és az élelmiszerjegyek miatt, hanem a térfoglalásnak, az erő-
teljes elrománosításnak is tanúja voltam. Az iskolánk, a Báthory Líceum
négyszáz évig magyar volt, és akkor betettek előbb egy, majd több ro-
mán osztályt. Levették a régi tablókat, bezárták a dísztermet, nem akar-
ták, hogy összegyűljenek az emberek ünnepelni. Szorongató volt az
egész, mégis voltak nagy pillanatok. Az idén márciusban meghalt Fo-
dor Sándor író szintén a Báthoryba járt, és nagyon korán elhunyt lá-
nya, Fodor Éva emlékére alapított egy díjat, mellyel a legjobb iro dalmi
teljesítményt nyújtó diákot tüntették ki az utolsó év végén. Az iskolánk
tizenkét osztályos volt. Nagyon szerettem volna megkapni ezt a dí-
jat, de sajnos nem teljesült a vágyam, ugyanis amikor 1987-ben el-
jöttünk Erdélyből, még csak kilencedikes voltam. Ez a díj is csendes
demonstráció volt a magyarság mellett a civilek részéről, hiszen egy
diktatúrában minden erővel elnyomják, nem engedik kibontakoz-
ni a civileket. Mégis, Fodor Sándor kezdeményezését valahogy csak
felkarolhatta az iskola. Nagyon erős, jó iskola volt.

Igen, sokat. Az első fontosabb versem is erről szólt. Rengeteg verset ír-
tam egészen kicsi koromtól kezdve, az iskolai újságban már ötödikes
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Kolozsvárott született,
serdülő kamaszlány
volt a Ceausescu-dik-
tatúra utolsó éveiben.
Milyen élményeket őriz
azokból az időkből?

Írt verseket erről a kor-
szakról?
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koromban megjelentem, de ez volt az első, amikor úgy éreztem, hogy
valami tényleg sikerült. Megmutattam édesapámnak, neki is tetszett,
ezért elvitt Lászlóffy Aladárhoz. Ő azt mondta, hogy szép, szép ez a
szöveg, de nem lehet közölni, mert ez politikai vers. Igaza volt, mert
a versem arról szól, hogy üvegfalak között menetelünk, látjuk a kin-
ti jobb világot, de lehetetlen a kitörés. Ez akkor valóban közölhetetlen
volt. Egyébként költők közelében nőttem fel. Nagyon szerettem Ve ress
Zoltán verseit — ő ma Svédországban él —, nagyon tetszett, amikor
rímes játékot játszott velünk, az egész osztállyal. Nagyapám jóban volt
Kányádi Sándorral, akit egészen kiskoromtól kezdve ismerek, a leg-
első könyvemet kétéves koromban kaptam tőle, dedikálva. Kányádi
meghatározó költő volt az életemben. Édesapám kezében láttam az első
szamizdatot, abban egy kifejezetten rendszerellenes Kányádi-verssel,
Kettős ballada a címe: „A homlokzatra kent süket betűknek is szakálla nőtt,
növesztik lassan szőrüket már a hatalmas meszelők…”, ez a refrénje, és em-
lékszem arra a borzongató izgalomra, amikor a kezembe vettem eze-
ket az egészen vékony lapokat. Komoly, felnőtt, veszélyes ügy volt, fi-
gyelmeztettek is, hogy ezt nem szabad elmondanom senkinek.

Ez nagyon érdekes, máig sem teljesen feldolgozott kérdés számomra.
Sokáig azt hittem, hogy csak tisztelem őt, bár első unoka voltam, s ezért
figyelt rám jobban, mint a többi, később született unokájára. Ehhez az
is hozzájárult, hogy a család többi része már Magyarországon élt, de
én és az öcsém a szüleinkkel együtt közel laktunk a nagyszüleinkhez,
sokat voltam náluk. Kivételezett helyzetben voltam, a legnagyobb fiú
első gyermeke, kirándulni jártam velük, nagyapám ilyenkor a nyakában
vitt, sőt, óvodába is eljött értem. Mégis, igazán bensőséges a nagy-
mamámmal volt a kapcsolatom. Nagyapám elég megközelíthetetlen
volt számomra, mert nem a család, hanem a munka volt számára az
első. Éretlen voltam még ahhoz, hogy elmélyülten beszélgessek vele,
hiszen tizenöt éves voltam, amikor meghalt. Közelről láthattam viszont,
hogy milyen roppant fegyelmezett életet élt, nagyon korán felkelt, azon-
nal az íróasztalához ült, majd gyalog indult munkába. Délután aludt
egy-két órát, majd ismét dolgozott. Nagy életművet csak ilyen aszke-
tikus fegyelemmel lehet létrehozni. Ez még mindig példa előttem. Ő
talán nem függött annyira a határidőktől, ahogyan mi, szabadúszóként.
Én különben sem vagyok ennyire fegyelmezett, sokkal csapongóbb va-
gyok, ami talán a költők természetéből fakad, mert ez asszociatívabb,
lebegőbb, szabadabb, de kiszolgáltatottabb is az úgynevezett ihletnek.
A szellemi munka tiszteletét elsősorban nagyapámtól tanultam, mel-
lette pedig édesapámtól, aki szintén egész életében fordított, írt. Ő bio-
lógus, és már egészen kicsi koromban felolvasott nekem, nemcsak iro-
dalmat, hanem a saját munkáit vagy fordításait is. Nem számított, hogy
kislány voltam, édesapám olyan komolyan vett, mintha felnőtt lettem
volna. Utólag nagyon hálás vagyok neki ezért. Visszatérve nagyapámra,
csak amikor váratlanul meghalt, akkor döbbentem rá, hogy nagyon sze-
rettem, napokig nem tértem magamhoz a sokkból. Mesebeli öreg ki-

Az imént szóba ke-
rült apai nagyapja, az
Erdély-szerte ismert
és tisztelt, már életé-
ben legendává emel-
kedett Szabó T. Attila
nyelvész professzor,
irodalom- és néprajz-
tudós. Hogyan hatott
az ő nem mindennapi
személyisége és mun-
kássága önre?
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rály-figura volt, aki percegő lúdtollakkal írt, kalamárisból mártogat-
ta a tintát. Amikor nem volt otthon, be-belopóztam a dolgozószobá-
jába, megnéztem az íróasztalfiókjait, a rengeteg cédulával. Dédnagy-
anyám, aki ott lakott velük, gyakran olvasta fel nekem Móra Ferenctől
A didergő királyt, az öreg király és a kis pásztorlányka történetét. Utó-
lag azt mondom, hogy ez a mese terápiaszerű volt, mert úgy éreztem,
nagyapám megközelíthetetlen számomra, holott csak dolgozott, fan-
tasztikusan nagy fegyelemmel, és a napi unokázásból csak arra futotta,
hogy amikor munka közben belopóztam hozzá, és észrevett, úgy tett,
mint aki hű, de nagyon megijed, aztán visszabújt a munkába — ez volt
a mi játékunk. Most én is újraélem mindezt a saját gyerekeimmel, mert
nap mint nap szembesülök vele, hogy az intenzív, megfeszített mun-
ka közben a szülő is nehezen tud figyelni a gyerekeire — különösen,
hogy az iskola pár óráját leszámítva mindig együtt van a család. Igyek-
szünk persze odafigyelni, de vannak pillanatok, amikor kénytelenek
vagyunk elutasítani, vagy csak félvállról játszani egy játékot, de hát ilyen-
kor a gyerek is és a szülő is tudja, hogy ez nem az igazi. Lelkiismeret-
furdalásom van emiatt, és ezért ma már jobban megértem nagyapám
kedves, de egyúttal távolságtartó viselkedését, mert védte a saját kö-
reit. Minden nagy életműhöz kellett ez az önzés. Szerencsére nagya-
pám után maradtak könyvek, és az ilyen emberekkel holtukban is le-
het beszélgetni. A könyv legfontosabb értelme ez.

Védett gyerekkorom volt, a szüleim akkoriban kíméletből nem von-
tak be engem a döntéseikbe, de utólag édesapám elmesélte: egyrészt
attól tartott, hogy ha fel is vesznek az egyetemre, utána kilátástalan
lesz a helyzetem, íróként és tanárként is. Abban az időben ugyanis
a végzett magyartanárokat a hegyekbe, a román falvakba küldték
tanítónak, és ott elég keserves élet várt rájuk, egészen mást kellett
csinálniuk, mint amit elterveztek. Ez volt az egyik ok. A másik pedig
az, hogy édesapám tartott egy magyarellenes pogromtól — ami ké-
sőbb, 1990 márciusában Marosvásárhelyen sajnos be is következett.
Ennek a félelemnek volt alapja, hiszen az ablakunk előtt vonultak
el többször is, magyarellenes jelszavakat harsogva ultranacionalista
csoportok. Látszott, hogy a tömeg manipulálható és hergelhető.
Édesapám a család érdekét tartotta szem előtt. Ennek ellenére azt
hiszem, azóta is lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy eljöttünk.
Én azonban utólag is állítom, hogy 1987-ben a legkisebb jele nem
volt annak, hogy annak a rendszernek valaha is vége lesz, sőt in-
kább az látszott, hogy egyre őrültebb és lehetetlenebb az életeket is
veszélyeztető állapot. Édesapám testvérei Magyarországon éltek,
így tehát benne volt az elképzelésében az is, hogy újra egyesülhet a
család. S ez be is következett. Az idősebb nagybátyám, a tragikusan
korán meghalt Szabó T. Ádám így taníthatott engem egy félévig az
Eötvös Collegiumban, a másik nagybátyám pedig itt lakik Buda ör -
sön, pár percre tőlünk, és itt van a nagymamám és a nagybátyám
sírja is a budaörsi temetőben. Nagyon közel került egymáshoz a

A szüleivel és az öcs-
csével együtt 1987-ben
települtek át az anya-
országba. Politikai okai
voltak ennek, vagy
egyéb körülmények
miatt döntöttek így?
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család, édesanyámék másfél órányira laknak tőlünk, megteremtet-
tük egymásban az elveszett otthont, aminek örülök. Nekem pedig az
tett igazán jót, hogy leszármazott helyett itt saját magam lehettem.
Erdélyben mindenki ismerte nagyapámat, a kétkezi munkástól
kezdve az egyetemi tanárig, ha nem is arcról, de a hírét hallotta,
Szombathelyen viszont, ahol először éltünk, a főiskolán kívül szinte
senki. Fel kellett építenem magam, de nem féltem, mert nagyon szi-
lárdak voltak az alapjaim.

Most már kevésbé, mert nagyok, tíz- és hatévesek, de a gyermekver-
sekben és a mesefordításokban ma is nagyon sokat segítenek. A min-
dennapokban nagyon fontos megőrizni a szem kíváncsiságát. Ahogy
Áprily Lajos mondja az Ámulni még című versében: „Ámulni még, amed-
dig még lehet, / amíg a szíved jó ütemre dobban, / megőrizni a táguló szemet,
/ mellyel csodálkoztál gyerekkorodban. // Elálmélkodni megszokottakon: / az
andezitre plántált ősi váron, / virágokon, felhőkön, patakon, / az azúrban ke-
rengő vadmadáron, // a csillagon, ha végtelen terek hajítják át a késő-nyári égen.
/ S ámulva szólni: Most voltam gyerek. / S vén volnék már — S itt volna már
a végem?” Aki megtartja ezt a kíváncsiságot, s ámuló szemmel nézi a
világot, az szerencsés ember. Ez az egyik legnehezebb dolog számomra,
bár bennem elég nagy örömkészség van, és a kíváncsiság meg az öröm-
készség összefügg. Ha ezt elvesztem, akkor az nagy baj. A gyermekien
tiszta szem nem naiv látásmódot jelent, hanem kíváncsi, felfedező, iz-
gatott látásmódot, ami közelről szemléli a dolgokat, és nem veszi őket
készpénznek, vagy nem gondolja megszokottnak, közönségesnek, hét-
köznapinak. Ebben pedig a legjobban egy egészen pici gyerek segít,
aki a gravitációtól kezdve a tárgyaknak a hideg-meleg tapintásáig min-
dent saját maga fedez fel. Ez tényleg csoda, egy pohár víz is az, és a
gravitáció is, hogy ebben a pillanatban is működik, és ha az ember így
tudja látni a világot, akkor van értelme minden percnek. Számomra
egyébként alapvetően fontos a látás, a tapintás csak ezután követke-
zik. Édesapám mint biológus egészen kiskoromban megmutatta már
a virágokat, a legkisebb fű legkisebb levelét, azt, hogy miként külön-
böztetünk meg egymástól növényeket, és ez roppant fontos volt szá-
momra. A gyerek eleve földközeli, mindig jól megnézi a növényeket,
a tárgyakat. Remélem, hogy mindig meg fog maradni bennem ez a cso-
dálkozás. Vigyáznom kell, mert szorongó ember vagyok, és a szorongás
ki tudja oltani a kíváncsiságot is, annyira eluralkodhat az emberen.

Amíg a gyermekeim egészen kicsik voltak, az különlegesen katar-
tikus időszak volt az életemben. Nyilván olyan ez, mint az apaság,
csak abból a szempontból más, hogy míg kicsi a gyerek, én nem
akartam senkinek az istene lenni. Tény, hogy a szülő felnőttkorá-
ban is képvisel valamiféle olümposzi pozíciót, de én nem akartam
azt, hogy a gyermekek világának abszolút középpontja legyek, és
mégis megtörtént. Akkor kezdtem el mélységeiben gondolkozni az
anya–gyerek viszonyon, vagy Mária alakján, aki azelőtt nem fog-

Verseinek egyik alap-
motívuma, hogyan le-
het visszanyerni lega-
lább egy keveset a világ
gyermekien őszinte és
egyszerű látásából,
megértéséből. A gyer-
mekei mennyire segítik
ebben a törekvésében?

Sok verset írt az anya-
ságról, a születés misz-
tériumáról. Gyerme-
kei születése alapvető
hatást gyakorolt a köl-
tészetére, de a szemé-
lyiségére is.

854

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 854



lalkoztatott. Az anya meghajtja a fejét, és elfogadja az angyaltól a
gyermeket, de azt is, hogy elveszik tőle. Az áldozatról férfiak dön-
tenek. Én azonban rettenetesen haragos és lázadó voltam magam-
ban, az első gyermeknél különösebben bennem volt, hogy nem
adom oda, még az Istennek sem. A személyiségem nem változott
meg ettől, csak sokkal intenzívebb lett minden pillanat. Nem sze-
retném sem férfi, sem női ágra felosztani a költészetet, nem hiszem,
hogy a szemünk vagy akár a szellemünk olyan különösebben más
lenne, az anyaság talán az egyetlen, ami kicsit mélyebben, mond-
hatni, belülről érinti a nőket. Csak hát nagyon nehéz fizikai síkra
emelni azt, ami ennyire testi, és ez is hozzátartozik az élményhez,
hogy a vers az lélekből van, az anyaság meg testből, s ezt nem köny-
nyű jól megfogalmazni. Az örömöt még nehezebb megfogni, mint
a szomorúságot, pedig nekem alapvető élményem az öröm — a
látás, a tapintás, az ízlelés öröme. Az más kérdés, hogy az ember
soha nem lehet teljesen és folyamatosan boldog, mert a boldogság
megelégedés, a megelégedés pedig statikus állapot. Ha pedig egy
író írni akar, nem lehet huzamosabb ideig statikus állapotban.

Nekem úgy tűnik, hogy Sík Sándor a kezdetektől elfogadta a próféta
szerepét — „Az Isten küld, testvéreim, tinéktek” —, de annyira hisz a hi-
vatása és az elhivatása igazában, hogy ez a látszólagos alázat néha in-
kább gőgnek tűnik. Talán segít, ha Babitscsal, vagy még inkább
Pilinszkyvel hasonlítjuk össze. Babits hite fájdalmas, számon kérő, ha-
ragos, és csak a végén fogadja el, nagyon nehezen, a felsőbb irányítást
— ez szerintem is izgalmasabb út, mint a Sík Sándoré, mert Babits
megszenvedte a maga hitét, és a versek is rétegzettebbek, dinamiku-
sabbak tőle. Pilinszkynél is az „égi semmi” tudatával kezdődnek a ver-
sek, az ismeretlen, de szükségszerű Istent ostromolja, ettől lesz drámai
és emberi az életmű, a keresés fájdalmától. Ő legtöbbször a világ ne-
gatívját, a földi poklot akarta megmutatni, felmutatni: „Ne a nászasz-
talt. A lehulló maradékot, hideget, árnyakat.” Nála egyszerűbben talán
senki nem írt, nagyon limitált, szándékosan szűkített szókinccsel al-
kotta meg az életművét. Szinte végkövetkeztetés az egyik versében
az a „Semmit sem tudunk”. Csodálatos ez az aszkézis, ez a végletekre
lecsupaszított, misztikus szemlélet, de én ennél, ha nem is feltétlenül
optimistább, de mindenképpen játékosabb vagyok. A játékos sokfé-
leség mestere pedig Weöres Sándor, aki a gyermekien közönségestől
az éterien bonyolultig minden regisztert meg tudott szólaltatni.
Pilinszky és Weöres pólusai között keresem a helyemet, de ma még in-
kább sokféle szeretnék lenni, ilyen szempontból Weöres sokkal köze-
lebb áll a kíváncsi természetemhez, de az egyszerűség szempontjából
Pilinszky lenne az ideál. „Kimondhatatlan jól van ami van. / Minden te-
tőről látni a Napot.” Ezt is Pilinszky írta, az öröm és az eksztázis ritka
pillanatában. Önmagában ez a két sor nyilván problematikus is le-
hetne, a maga reflektálatlan boldogságával. Ezért fontos, hogy az
egész alkotót nézzük, ne csak kiragadott sorokat az életműből.

S vajon az örömből,
vagy az ideiglenesen
statikus állapotból
nem születhetnek je-
lentős versek? Lehet ez
minőségi kritérium?
A magyar katolikus
költészet egyik emble-
matikus alakjáról, Sík
Sándorról szokták le-
írni kritikusai, hogy
Istenhez ma már nem
lehet olyan egyszerűen
viszonyulni, ahogyan
ő tette a verseiben. S
ha számára az volt a
természetes, hogy örö-
mét lelte a hitben? Ha
a nem létező kétségeit
fogalmazta volna meg,
az éppen hogy őszin-
tétlennek, mesterkélt-
nek hatott volna tőle.
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Pilinszkynél ennek a nagyon világos sornak úgy van súlya, hogy mö-
götte van a földi pokol sötétsége. Elhazudni semmit nem szabad. Az
örömöt elhazudni például ugyanolyan baj, mint a fájdalmat titkolni.
A költészetben divatos a kínlódás, de a kínlódó költő elhazudja, vagy
inkább eltagadja az örömöt — már persze, ha van neki. Nem akarok
az öröm zászlóvivője lenni, dehogyis akarom én a könnyűséget pro-
pagálni, sőt. Az öröm nem boldogság, az öröm a rátalálás, a kegyelem
lehetőségének felismerése. Sok költőnek sikerült már a sötét és a vi-
lágos egyenlő súlyú bemutatása. Rakovszky Zsuzsának komor versei
vannak, mégis, a mindenség teljessége jellemzi a költészetét. Vagy
Lator László, aki leírja, hogyan kell végigizzani egy életet.

Az ő jellegzetes módján mondja, de örülök, hogy harcostársnak
nevez, mert ez egyenlőséget feltételez, két ember egymásért, a gyer-
mekeiért és a hivatásukért folytatott közös küzdelmét. A magáné-
letről beszélni — ehhez vagy naivitás, vagy bátorság kell. Négy kö-
teten keresztül — az első kötet pár versét leszámítva — hallgattam
erről, aztán megírtam, mert meg kellett írnom, bár ettől nagyon se-
bezhető, vagy legalábbis támadható lesz az ember. Ezekhez a sze-
relem-versekhez is az anyaság tapasztalata segített hozzá: akkor, a
kórházi ágyon, életem legintimebb élményében idegeneknek ki-
szolgáltatva jöttem rá, hogy nem számít, nem én számítok: a törté-
nés számít, a szülés maga. A szerelem is ilyen történés, nem egyéni
tapasztalat, hanem mindannyiunké, akik átéltük. Amiről azonban
az idézett versekben szó van, az inkább a szövetség — mi nagyon
szerencsések vagyunk, mert van egy harmadik pont is, ami össze-
köt bennünket, az irodalom és az írás, ami azért fontos, mert föl-
jebb van, mint mi vagyunk, és még följebb visz. Az ember egész
életében fölfelé néz. A transzcendencia egyik formája maga a
transzcendenciára való törekvés is, a remény, hogy a megfoghatat-
lan és láthatatlan engedi magát legalább megközelíteni. A szere-
lemnek is van földi és égi oldala, és ez utóbbi fontosabb. Ami pedig
a túlvilágot illeti: nincs róla semmilyen fogalmam, az idézett vers
nagyon korai szöveg, talán tizenkilenc éves voltam, amikor írtam —
megjegyzem: Pilinszky hatása alatt —, de most úgy érzem, hogy a
túlvilág, amiről ott beszélek, az alkotás teremtett világának a túlvi-
lága. Abban talán meg lehet maradni egy ideig.

Nem feltétlenül rosszindulatú dolog a skatulyázás, de a legkönnyebb.
Én is belekerültem egy kicsit ebbe a skatulyába, mert vannak, akik a
boldogság, a hétköznapok költőjének neveznek. Pilinszky transzcen-
dens költő, de mégis a tetőkről ír, a nyáláról, ami a kabátjára folyik,
nem rugaszkodik el a konkrétumoktól. Én talán, éppen azért, mert
megmaradt bennem a gyermeki lelkesedés a dolgok iránt, talán egy
kicsit lazább vagyok ebben, jobban engedek az élményeknek. Van
ilyen költőalkat, Lackfi János is ilyen például. Természetesen létezik
egészen másféle költőtermészet is, Beney Zsuzsa jut eszembe, őt még

Szerelmes verseiben ab-
szolút nyíltan ír a fér-
jéhez fűződő érzelmei-
ről. A mai nap címmel
így fogalmaz: „Nem
érdekel, hol leszünk,
csak együtt.” Ennek a
transzcendens párjá-
ban, az És végül újra
az Édenben pedig:
„Ketten leszünk a túl-
világi kertben.” Hisz
az örökké tartó, a földi
életet is túlélő szere-
lemben? Hogy a re-
mélhetőleg édenkerti
túlvilágban is együtt
lesznek a férjével, aki
egyébként a harcostár-
sának nevezi önt…

Egyik kritikusa szerint
ön élményköltészetet
művel, rögzíteni a pil-
lanatokat, érzéseket.
Felvetődik bennem a
kérdés: nem minden
költészet — egyálta-
lán, az irodalom, a mű-
vészet — erről szól?
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Weöres is megfoghatatlannak tartotta. Sokáig nagyon nehezen tud-
tam megközelíteni a verseit, mert ő nem anyagszerű, hanem minden,
amiről ír, az egy fokkal magasabban van, a misztikus tapasztalat szint-
jén, amiről szinte nem is lehet beszélni. Az anyagszerű testetlenül, ta-
pinthatatlanul jelenik meg nála, egy kerítést is bele tud úgy írni a ver-
sébe, hogy mindjárt más értelme van, mint a hétköznapi kerítésnek.
Nekem a tárgyak általában tárgyak, de hangsúlyozom, hogy ez lá-
tásmód kérdése. A számomra nagyon fontos Lator László leír egy ud-
vart, s azon keresztül valami más idéződik meg, a kert lényege. Én a
hétköznapi versbe megpróbálom beletenni azt, ami több, amitől va-
lami ragyog. Van, aki a dolgoknak nem a ragyogására, hanem a sö-
tétségére hajlamosabb, vagy az érdességét jobban szereti, mint az
édességét. De ez abszolút alkat kérdése. Ha nem sikerül beletennem
a szövegbe az ellensúlyt, az baj, de előfordul, hogy valaki csak nem ta-
lálja meg, mert könnyűnek találja a szöveget, holott könnyűségre biz-
tosan nem törekszem. Érthetőségre sem, de ha érthető, az önmagá-
ban nem baj. A hangzás és a ritmus nagyon fontos számomra, ezért
bajlódom olyan sokat a sűrítésekkel, mert a dallam nagyon csábító
tud lenni, ellen kell tartani sokszor.

Nem akarok prédikálni, mert semminek nem vagyok a felkent szó-
szólója, úgyhogy csak csendben mondom, hogy a szeretet és a biza-
lom sokat segíthet. A szeretet erősebb a bizalomnál. A gyerek akkor
van otthon a világban, akármilyen kaotikus is az a világ, ha van, aki
szereti és gondoskodik róla. Ettől van egy centruma a létezésének.
Boldog az az ember, aki olyan viszonyban van Istennel, hogy folya-
matosan érzi a szeretetét. Akkor elmondhatja, hogy eljutott ugyan-
oda, mint amikor kicsi korában az édesanyja ölében, vagy az édes-
anyja karjában. A szeretet- és bizalomteli biztonságba. A szeretetet és
a bizalmat azonban semmiképpen sem lehet erőltetni. Az igaz, hogy
dolgozni kell a szülő–gyerek kapcsolaton, a házasságon, a szerelmen,
a barátságon, egyáltalán, mindenen. Azon azonban, hogy mi az alapja
annak, hogy a másikat szereted, nem lehet dolgozni. Az a kegyelem,
az csak van. Ha nincs, akkor nagyon rossz. Látom embereken, hogy
ha nem kapták meg ezt az életük korai szakaszában, akkor egész éle-
tükben lesz bennük valami boldogtalanság és elveszettség, akármi-
lyen okosak is. Én mindig mikrokörnyezetben gondolkozom. Az első
gyerekemtől megtanultam, hogy a gyereknél az is természetes, hogy
magát szereti. Ez nem önző szeretet, hanem a nyugalomé és az örömé,
hogy őt szeretik. Ha pedig ez így van, akkor ő miért ne szerethetné
magát? Előttem van, amikor a gyerekem sorolta: szeretem az anyá-
mat, szeretem az apámat, szeretem az alvó pokrócomat, szeretem ma-
gamat. Egy felnőttnek rettenetesen kínos ilyet mondani. Sok ember
szereti magát látszólag, de valójában nem magát szereti, hanem az él-
ményeket, miközben magát nem tudja elfogadni. Talán ha el tudnánk
magunkat fogadni nyugodtan és természetesen, akkor másokat is el-
fogadhatnánk. Ez a káosz egyetlen ellenszere.

Visszatérve arra, hogy
szeretné megérteni a
világot, hogyan lehet-
séges ez a költészete és
a magánélete révén?
Vajon megteremthető
legalább egy viszony-
lagos harmónia?

857

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 857



Igen, ez a két dolog szervesen összefügg egymással. Ha valaki nem sze-
reti magát, akkor a világra is haragszik. Azt is sűrűn megtapasztalom
a gyermekeimmel szemben, hogy bár nem hiszem, hogy különöseb-
ben agresszív lennék, mégis gyakran továbbadom nekik a sérelmeimet,
feszültségeimet, pedig azt hittem, én ilyet soha nem fogok tenni. Az
emberben mégis van egy elemi önzés — ami nem azonos önmagunk
elfogadásával. Borzasztó jó dolog lenne egyenlőnek tekinteni őket, de
iszonyú nehéz. Az életben mindig szituációk vannak, emberek kerülnek
helyzetbe, pozícióba, ezt nagyon nem szeretem, de nincs mit tenni el-
lene. A szeretet az alap, elfogadás, de az a legrettenetesebb ebben, hogy
itt nem járható út az, hogy beveszek egy csodakapszulát, amitől sze-
retni fogom a másikat. És a szeretet sem feltétlenül jó. Pilinszky olyan
pontosan mondja: „a szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma” — a sze-
retet kiszolgáltatottá tesz, nem mézes érzés, csak pillanatokra az, mint
ahogy a tartós nyugalom sem jellemzi. Bajjal, fájdalommal, önzéssel
is járhat. Mégsem tudok nála jobbat.

A szeretet nem ugyanaz, mint a részvét. A részvét a megértés. A sze-
retet nem biztos, hogy megért, ezzel szemben vágyik, elfogad, sóvá-
rog. A részvét nem biztos, hogy eljut a szeretetig. Egyszer volt egy
meghatározó álmom arról, hogy kit lehet — vagy kit nem lehet —
szeretni, és kinek lehet megbocsátani. Ceausescut vittem a hátamon,
és álmomban is tudtam, hogy ez egy abszurd dráma, amelynek az a
címe, hogy „Istennél a bocsánat”. S azt is, hogy vinni fogom a hátamon,
amíg csak élek, és nincsen jogom megbocsátani. És — most jövök rá
— azt is jelentheti a cím, hogy vajon megbocsájtja-e Isten, hogy nem
bocsátok meg? Ez súlyos kérdés. Láttam embereket, akik képesek vol-
tak őszintén megbocsátani azoknak, akik gonoszul bántak velük, ami-
kor hatalmi helyzetben voltak. Én nem feltétlenül értek ezzel egyet,
annak ellenére sem, hogy érzem a megbocsátás fontosságát, és nem
vagyok haragtartó. Egyedül azonban kevés vagyok a megbocsátás-
hoz — nincs hatalmam hozzá. És jogom sincs megbocsátani vala-
miért, amit nem ellenem követtek el. A megbocsátás szükségszerű-
sége mellett azért ott van a bűnhődés szüksége is. Nem vérért vérrel,
de lélekért lélekkel kell vezekelni.

A szorongás ugyanolyan alapkérdés, mint az örömkészség. Nem tu-
dom, miből ered. Valószínűleg a dolgok megtartása utáni vágyamból,
ami lehetetlen. Mesterházi Móniká nak van egy nagyon szép verse, ami
a szorongás szó etimológiáját is megidézi: „A zsebemben van egy vad-
gesztenye. / Szorongatom. Tanul szorongani. / Meg kell tanulnom, mennyit
bír a kérge: / mindent nem bízhatok a gesztenyémre.”Az ember szorítja a dol-
gokat, de ahogy a vizet vagy az időt, semmit sem tudunk megtartani.
Én legszívesebben mindent megtartanék — személyeket, tárgyakat —,
és mivel ez lehetetlen, ebből fakad a szorongásom. Ha megtanulnám
elengedni a dolgokat, akkor valószínűleg elmúlna belőlem ez a szo-
rongás. Az öröklét helyett talán elég lenne elfogadni az örök múlást.

Ahogyan Jézus mond-
ta: Szeresd felebaráto-
dat, mint önmagadat…

Szeretet, irgalom, rész-
 vét, megbocsátás: szo-
rosan feltételezik egy-
mást?

Időnként megjelenik
verseiben a szorongás.
Mi okozza ezt a féle-
lemhez hasonló érzést?
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Ez minden józan íróban benne van. Produkálni persze lehet, az em-
bernek van egy bizonyos fokú adottsága, bármikor tud írni felkérésre
vagy e nélkül egy szonettet, vagy éppen szabadverset, de ez önma-
gában csak szöveg, semmi több. Ugyanakkor ha az ember folyama-
tosan gyakorolja a mesterségét, akár műfordítások által, akkor tíz
esetből egy elkészült vers jó lesz, a többit kidobja. Nem biztos tehát,
hogy a hallgatás az út. Bár néha meg kell ezzel próbálkozni, ideigle-
nesen elhallgatni, a megújulás érdekében. Minden kötet után van a
költőben bizonyos szorongás, ami szükséges is a továbblépéshez.

Én Istentől nagyon sok jót kaptam, s ami rosszat, később az is jóra for-
dult. Költőként azonban természetesen foglalkoztat mások szenvedése,
hogy miért van az, hogy „Azt bünteti, akit szeret”. Miért? Ezt egyálta-
lán nem isteni, hanem nagyon is ördögi dolognak tartom. A pusztítás
egyik kategóriájába tartozik a tömeggyilkosság és a hideg ész, a má-
sikba pedig a szenvedélyből elkövetett öldöklés, amikor szorongásból
vagy őrületből az ember az ellen fordul, akit szeret, és az rettenetes.

Igen. A kétségeim nem a saját életemből fakadnak, bár az ember ki-
csiben mindig megéli a szenvedést okozó szenvedélyeket, ha harag-
szik valakire, vagy ha éppen őrá haragszanak. Ezzel azonban, vagyis
a szeretteit megölő emberrel, képtelen vagyok megbékélni — ez az a
helyzet, amikor a gyilkos maga is áldozat. S éppen azért, mert a csa-
lád, a szeretet az egyetlen, amibe kapaszkodni tudok, és tapasztala-
taim alapján hinni is — ha éppen ez fordul az ellentétébe, az iszonyú.
Az ártatlanok elvesznek. Miért kell nekik elveszniük? Ezt nem értem.
Nem látom az isteni szándékot. Rendben, hogy ott az ördög, de miért
ad az Isten szabad kezet neki, hogy vigye végbe a legrosszabbat?
Tudom, hogy ezekben a családirtásokban az emberi elvakultság mű-
ködik, de Isten mégiscsak hagyja. Azzal is tisztában vagyok, hogy van
a dolgoknak nagyobb rendje, Isten az örökkévalóságra tervez, s ne-
künk arra nincs rálátásunk, mi csak ezt látjuk, ami itt van a földön, de
én ebbe nem tudok belenyugodni. Nem vigasztalna, ha tudnám az
okokat. Amikor arról olvasok, hogy az apák megölik a gyereküket,
ez kicsiben leképződése annak, hogy Isten feláldozta a fiát. Vagy Áb-
rahám és Izsák története, csak éppen ezekben az esetekben nem jele-
nik meg az angyal a hírrel, hogy Isten megkegyelmezett Izsáknak.
Vannak pillanatok, amikor a legszebben felépített, szereteten és bi-
zalmon alapuló család élete egy pillanat alatt összeomlik, és átfordul
totális káoszba. Ha az egyetlen dolog, amiben az ember hinni tud,
egyszer csak kifordul magából, akkor mi marad? Ezeket a tragikus
történeteket feldolgozó versek kísérletek arra, hogy kiírjam magam-
ból mindazt, amitől a legjobban félek. Időnként külső erők kénysze-
rítenek arra, hogy megírjam ezeket. A Kés című versem egy olyan
megtörtént eseten alapul, amikor egy férfi megölte a saját családját,
utána pedig kivágta a nyelvét. Nem akartam, nem tudtam megírni.
Este azzal feküdtem le, hogy nem írom meg. Éjszaka azonban arra

Ez a Kosztolányi-féle
szorongásból fakad, mi
lesz, ha egy nem is
annyira szép napon
arra ébred, hogy nem
tud többé írni?

Az Istenhez való vi-
szonya, bizalma meny-
nyire befolyásolja a
szorongását?

Erről szólnak a Gye-
henna-ciklus versei,
például az öt gyerme-
két legyilkoló anyá-
ról…
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ébredtem, hogy tele van vérrel a szám. Elharaptam a nyelvemet. S
akkor már muszáj volt felkelnem és megírnom. Az ilyen félelmeink-
kel is szembe kell néznünk. Gyerekkorom alapélménye volt a tanítás,
hogy Isten a szeretet. Ha nincsen Isten, nincsen szeretet, akkor mi van?
Semmi nincsen, káosz van, halál, abszolút sötétség.

A költészethez hozzátartozik a magány. A kérdés: ha van az emberben
elég szilárd hit ahhoz, hogy ne érezze magányosnak magát, hanem
mindig nézzen felfelé, akkor rendben van, de egy költőnek ez a hall-
gatás, vagy az imádság útja. A vers még nem imádság. Van, aki imád-
ságként ír verset, például G. István László — Géher István fia —, neki
nagyon sok verse olyan, mint egy imádság, akként is funkcionál, arról
is szól. Nekem ez nem megy, én inkább azt hiszem, önző módon,
hogy nekünk az a jó, ha az Isten szólít meg minket, és nem mi az Is-
tent. Ha írok, akkor engem szólítanak meg. Nyilván akkor is lehet jó
verset írni, ha az ember megszólítja az Istent, segítséget kér, vagy
éppen haragszik — de mindenképpen feltételez egy partnert, akihez
szólni lehet. A magányosság nekem alapvető tapasztalatom. Ezért volt
számomra rettenetes, amikor még a gyerekeim kicsik voltak, és vala-
melyikük felsírt éjszaka. A gyereknek a szülő a világ középpontja. Na-
gyon rossz átérezni ilyenkor a gyerek magányát. A magányról írt ver-
seim közül több a végső magányról szól, amikor az ember felkiált,
Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet?

S nem ettől félünk egész életünkben, mindannyian, ha bevalljuk,
ha nem? Attól, hogy a nincs-ben vagyunk? Pedig a van-ban kellene
lennünk, ezért az ember kétségbeesetten kapaszkodik a létező és
látható van-ba, mert fél a nincs-től. Ugyanakkor nem kapaszkodni
szeretnék, hanem azt szeretném, hogy tartson meg ez a van. Ez
pedig nagyon nehéz — vagy éppen én vagyok túl nehéz hozzá. Ezt
a magam részéről a gyerekemmel éltem meg: amikor kijöttem a szo-
bájából, elkezdett ordítani. Ilyenkor az ember hirtelen olyan pozí-
cióba kerül, hogy rádöbben: Istennek sem olyan könnyű lenni. Tar-
tani sem olyan egyszerű.

Lehet, hogy én nem figyelek eléggé a hívásra — nem tudom, vagy
nem akarom meghallani, mert csak a saját hangomat hallom. A fényt
viszont látom, a fény áthatja a világot, néha éget, máskor lehetőséget
ad a könnyűségre. A verseimben a fény az élettel van összefüggés-
ben, és az élethez vagy a látható-tapintható léthez való ragaszkodá-
somat mutatja, mert a látható világ, tán tükör által homályosan, de
mégis sejteti, sugallja a legnagyobb fényt. A Villany című kötetem cím-
adásakor ott volt a fejemben Pilinszky híres Négysorosából az, hogy
„Égve hagytad a folyosón a villanyt”. Ha nem érzem a természetes fény
sugárzását, akkor is megpróbálom a sötétben égve hagyni a várako-
zás villanyfényét, hátha.

Néhány versében —
A lakás, Az eső — a
magányról ír. Kétgyer -
mekes családanyaként,
író költő feleségeként
előfordul, hogy egyedül
érzi magát?

Ez már maga a ke-
reszt re   feszítés, ami-
kor Krisz tus úgy érzi,
még mennyei Atyja is
elhagyta, ennél na-
gyobb magárahagya-
tottság pedig nincsen,
amikor már a létezés
centrumában, Istenben
sem bízhatunk.

Az ön költészetében
meghatározó szerepe
van a fénynek, illetve a
sötétségnek is. Fény,
sötét című versében
írja: „ha van Isten is-
meretlen / lakik vi lágvé-
gi csendben…” A Te-
 remtő magára hagyná
az embert kétségeivel,
gyötrődéseivel?
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