
Zalán Tiborral
Zalán Tibor 1954-ben született Szolnokon. Költő, író, dramaturg. Egye-
temi tanulmányait a JATE BK magyar–orosz szakán végezte. 1985–1991
között a Kortárs versrovatvezetője, 1992–1997 között a chicagói Szivár-
vány folyóirat budapesti társszerkesztője és az Iskolakultúra rovatvezetője,
2000-től 2001-ig a Kelet főszerkesztője. 1996–2007 között a Kolibri Szín-
ház dramaturgja. 2000-től 2010-ig a Várucca, 2009-től a Magyar Teát-
rum, 2010-től a Nyugat plusz főmunkatársa. 2003-tól 2005-ig a Duna
TV Gong című kulturális hetilapjának műsorvezetője. 2005-től 2007-ig a
zalaegerszegi Griff Bábszínház, 2008 óta a Békéscsabai Jókai Színház dra-
maturgja. Dramaturgiát, drámaelméletet, színház- és drámatörténetet
tanít az Iparművészeti Egyetemen, az egri Eszterházy Főiskolán, a Théba
Művészeti Szakiskolában, illetve a békéscsabai Színitanházban.

Természetesen fiatalkoromban. Nem tudom, az irodalom hogy mű-
ködött, mert különösebben nem foglalkoztam vele. A fiatal író min-
dig írja a magáét, és hisz abban, hogy megváltja az irodalmat és a
világot. A pályakezdés idején munkanélküliként lézengtem Budapes -
ten, tudniillik Szegeden viselt dolgaim miatt nem volt maradásom.

Nem voltam egy csendes legény, és a szövegeim sem voltak egyér-
telműek a hatalom számára. Ezért amikor Szegeden megpróbáltam
beilleszkedni, kiderült, hogy nekem ott nincs helyem. Ehhez hozzá -
jött még az állandó megfigyelések, zaklatások sorozata.

Tóth Erzsébet, Szervác József, Csajka Gábor Cyprian, Szikszai Ká-
roly ült ott legtöbbször, időnként Géczi János, Parti Nagy Lajos,
Csordás Gábor tévedt oda közénk. Alkalmanként pedig Csoóri Sán-
dor és Bella István vett részt az összejöveteleinken.

Igen, gyakorlatilag egy értelmiségi játék zajlott a Hungáriában. Lét-
rehoztunk egy Csütörtök Esti Társaságot. A Társaság akkor és
addig létezett, amíg a szövegek elhangzottak. Utána megszűnt, mi
átalakultunk kocsmázó fiatalokká — hogy egy hét múlva újraéled-
jen a saját hamujából. Csütörtök esténként találkoztunk, és min-
denki felolvasta az azon a héten írt írását. Akkortájt azt gondoltam
az irodalomról, hogy egy boldog életforma, ma már tudom, hogy az
egyik legrettentőbb.

Egy albérleti mosókonyhában laktam Mátyásföldön a Blaha Lujza
utcában, egzisztenciálisan nem a legjobb körülmények között. Em-
lékezetes, hogy jéghideg szobába mentem haza az esküvőnk után
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Melyik volt az az idő-
szak, amikor a legjob-
ban érezted magad, s
amikor még az iroda-
lom is jól működött?

Mit értesz viselt dol-
gokon?

Budapesten a Hungá-
ria Kávéházba jártál,
„írótalálkozókra”. Kik-
kel üldögéltél ott?

Tehát az akkori fiatal,
ma már jelentősnek
szá mító költők, írók.

Hogyan éltél abban az
időben?
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a feleségemmel, a nászéjszakámon tüdőgyulladást kaptam, mert
napokig nem fűtöttünk a lakodalom miatt a cserépkályhánkban.
Amúgy rengeteget dolgoztam akkoriban, kedvem és időm is volt
írni. A munkanélküliségnek az volt az előnye, hogy éjjel-nappal sza-
bad voltam. A feleségem egy japán cégnél dolgozott, s abban ma-
radtunk, hogy amíg nem találok tisztességes állást, ő eltart engem.
Később tanári álláshoz jutottam, majd a Kortárs szerkesztője let-
tem, s belekerültem az irodalmi életbe — legalább a magamra valót
meg tudtam keresni.

Réz Pál szerintem erősen téved. Két dologban biztosan. Egyrészt a
Holmi megítélésében. Azt állítja, hogy a Holmi teremtette meg az
érvényes kánont a magyar irodalomban. Ez megbocsátható téve-
dés. Másrészt viszont azt gondolom, hogy különös felhatalmazása
lehet valakinek, hogyha eldönti a saját koráról, hogy jobb-e vagy
rosszabb, mint az előző korszakok voltak. Nem tudom, hogy van-
nak-e köztünk Kosztolányi Dezsők, Babits Mihályok vagy Móricz
Zsigmondok, de anélkül, hogy neveket mondanék, határozottan ál-
lítom, hogy kiváló költők és írók találhatóak a mai irodalomban.

Természetesen nem! A folytonosság akkor szakad meg, ha valami-
lyen szempont miatt megszakítjuk. Soha nem volt ilyen tehetetlen
a minőség az irodalommal szemben, mint manapság. Ha akarod,
holnap kiadják a könyvedet anélkül, hogy lenne tehetséged, vagy
megírathatsz magadról száz kritikát, esetleg online folyóiratot in-
dítasz, amelyben a dilettáns barátaiddal együtt mindenféle butasá-
got meg tudsz jelentetni. Nincs kritika, mert a kritikusoknak nem
éri meg elolvasni a könyveket. A kritika nem teremt rendet, nem ad
iránymutatást, nem térképezi fel kellően az irodalmat. 

Lehet, hogy így volt, de nem ilyen méretekben. Fiatalkoromban
évente négy-öt első kötet jelent meg. Mára ez a szám megsokszoro zó-
dott. Pontosan lehetett tudni, ki mikor jelenik meg, és várakozás előzte
meg a könyv megjelenését. Egy könyvvel írót avattak. Ma semmivel
nem avatnak írót, húsz könyvet megjelentethetsz, és an nak nincs
semmi jelentősége. Kánonok vannak, de a kánonok mindig érdek-
szövetségek mentén jönnek létre, tehát valójában hanyagolhatóak.

Nem is felfedezni akartam szerkesztőként, inkább megjelenési le-
hetőséget biztosítani a fiataloknak. Száraz György főszerkesztővel
örökös vitánk volt, mert azt mondta, hogy a Kortárs folyóirat mi-
nőséget megőrző lap, én pedig, hogy minőséget felmutató lap. Ő a
meglévő minőséget akarta közölni — Weöres Sándort, Kálnoky
Lászlót etc. —, én viszont úgy gondoltam, hogy mindig azt kell
megjelentetni, ami jó, függetlenül attól, hogy befutott, neves alkotó
hozta létre azt a jót, vagy egy nevenincs fiatal költő. Gyakorlatilag
száz költőt mutattam be a Kortársban, s azoknak a jelentős része

Réz Pál a Holmi meg-
szűnése kapcsán adott
egyik interjújában
alulértékelte a kortárs
magyar irodalmat. Te
hogy látod, valóban
rossz a helyzet? Rom-
lott a színvonal?

A folytonosság tehát
nem szakadt meg.

Régen nem így volt?

A Kortárs szerkesztő-
jeként van olyan te-
hetség, akinek a felfe-
dezésében te is részt
vettél?
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meg is maradt a pályán. Az igazi felfedezésemnek Babics Imrét tar-
tom. Ma számomra érthetetlen okokból az irodalom perifériáján
van, s jelenleg a Bakonyban él és ír, az irodalmi élet valamiért nem
veszi tudomásul kellő nyomatékkal a létezését.

Az első és súlyos hibám az volt, hogy író lettem. Fiatalon még pá-
lyá nak láttam, úgy éreztem, feladata, kötelessége van az irodalom-
nak. Ma már tudom, hogy mindez másképp van. A másik elköve-
tett hiba az volt, hogy tudatosan mindenhonnan kivonultam.
Felmondtam a Kortárs szerkesztőségénél, kiléptem az Írószövetség
költői szakosztályából, később az Írószövetségből. Gondoltam, ér-
tékelni fogják, hogy független író akarok lenni. Kiderült, hogy ezzel
sebezhetővé tettem magam. Jobban utálják azt, aki nincs sehol, mint
aki az ellentáborban van. Megpróbáltak elhallgattatni, még inkább
a választott különálláson túl perifériára tenni engem. Egyszer Mé-
szöly Miklóssal beszélgettem arról, hogy miért nem szól bele bizo-
nyos, a világban és az irodalomban történő dolgokba. Mészöly azt
válaszolta: „Vannak helyzetek, amikor a porondon ugrálnak a kis
bohócok — hagyni kell őket. Amikor már nem nagyon bírod, akkor
csapj szét köztük.” Ezzel én is így vagyok, csak belőlem hiányzik a
mészölyi gesztus, hogy beavatkozzam. Türelmesen nézem, hogy
nem létező írók hogyan léteznek íróként, nem létező művészek ho-
gyan léteznek művészként. A politika és a pénz (avagy a pénzte-
len ség) összeér, és sajnos ez irányit mindent.

Ebben a társadalomban az irodalomnak nincs helye, vagy nincs ki-
találva a hol, függetlenül a politikai és egyéb kurzusoktól. A de-
mokráciákban az irodalom ugyanúgy lobbizza magát, mint min-
den más formáció. Akár tetszik, akár nem, az irodalomnak csupán
egy része találta ki a jobbfajta lobbizást. Én már öregnek tartom
magam ahhoz, hogy a saját érdekeimért lobbizzam. Most megke-
resett egy szerb kiadó, hogy kiadná a gyerekkönyveimet. Nagyon
megörültem, különösen azért, mert nem nekem kellett az ajtóko-
pogtatást végigcsinálnom a lehetőségért. Fontos, hogy így az ember
megőriz egyfajta tartást. Bízom abban, hogy az érték érték marad és
megtalálja a saját helyét a világban, de ez, gyakorta tűnik úgy szá-
momra, csak egyfajta bánatos anakronizmus.

A három dolog háromfelé vált bennem. Valahol így írtak rólam a
közelmúltban: Z. T., nyakában az elmaradhatatlan kereszttel…
Ebből valaki, ha ránéz valamelyik képemre, azt gondolhatja, hogy
én komolyan hívő ember vagyok. Hívő ember — voltam. Bizonyos
családi okok miatt a hitem megrendült. Nem voltam templomba
járó soha, de a gyerekeimet megkereszteltettem, bérmáltattam, kon-
firmáltattam, s időnként el is kísértem a templomba őket. (Egyiket
a katolikusba, másikat a reformátusba — hogy egyszerűbb legyen
a helyzetem és a helyzetük, más-más vallásúak.) Ma már nem ten-

„Eleget éltem hogy
lássam mit rontottam
el” — írod A délelőtti
töprengések című
versben. Mit rontottál
el? Szabad róla be-
szélned?

Gazdasági válság, klí-
maváltozás, végítélet-
hangulat jellemzi a je-
lenlegi világot. Ebben
a felfokozott bizony-
talanságban és kétség -
beesésben hol a helye
az irodalomnak?

Hittel, vallással, Is-
tennel milyen a viszo-
nyod? A három foga-
lom állhat külön, és
össze is tartozhat, mint
a szentháromság.
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ném ugyanezt. Egy ideje nem több számomra a templom, mint mű-
tárgyhalmaz, ahol szép szobrok, freskók és képek vannak. Az Isten-
 nel való viszonyomra a legpontosabban talán Tarján Tamás emlé-
keztetett, amikor azt írta, hogy „Istennek háttal” pozícióba kerültem.
Leírtam ezt valaha egy versben, és úgy gondolom, hogy a mostani
viszonyunk ugyanebben a pozícióban képzelhető el. Nem zárom
ki Isten létezését, csak számomra nem létezik. Nem kérem a segít-
ségét, nem várom el a törődését semmiben. Néha komoly dilemmát
okoz, hogy mi történik akkor, ha véget ér a földi életem, és esetleg
el kell számolnom vele mostani konokságomról, ami, természete-
sen, csöppet sem bátorság, inkább kétségbeesés. Ebben is a Tarján-
esszé nyugtatott meg, miszerint bár háttal vagyok az Istennek, lát-
hatóan Ő valamiért nagyon szeret engem, s ha létezik, megérti ezt
a magatartásomat. 

Ez életemben szinte biztosan nem fog változni! Én nem vagyok
tiszta ember, nagyon sok bűnt követtem el az életemben, nagyon
sokszor voltam rossz, és olyan emberek haltak el mellőlem, akik vi-
szont egytől egyig jók voltak, és akiknek meg kellett volna marad-
niuk. Ha Isten létezik, akkor ugyanolyan jogom van Őt bírálni, mint
bárki mást, hacsak nem türannosz. Legközelebb hozzám talán a de-
ista szemlélet áll, amely szerint Isten megteremtette a világot, moz-
gásba hozta, és utána magára hagyta. Ezt a látásmódot erősítik ben-
nem a világban történő dolgok.

Igen, de most már olyan ez az egész, mintha az Isten teljesen ma-
gára hagyta volna a világot. Gyakorlatilag a bűn sem bűn, hanem
az tekinthető bűnnek, amit a törvény annak tart. Az erkölcsi kate-
gó riák egyre távolabb esnek a társadalmi törvényektől.

Másképp látom ezt. Én halva születtem, nem volt szívhangom, és
engem belepofoztak az életbe. Ütött-vert rémületében az ápolónő,
amikor meglátta, hogy élettelenül és véresen heverek a fehér lepe-
dőn, és talán ennek köszönhetően — felébredtem. Tehát én nem az
Istennek köszönhetem az életemet, hanem az engem felpofozó
ápolónőnek.

Nemrég újból kiadta a Gondolat Kiadó négy nyelven: magyarul,
angolul, németül, románul. Gondolom, ezért kérdezed. S mivel
mostanában foglalkoznom kellett egy közel harminc évvel ezelőtti
kézirattal, magam is belegondoltam azokba az időkbe. Az akvarel-
lek kora az az időszak volt, amikor a nagy avantgárd korszakom-
ból áttértem a csendesebb avantgárd korszakomba. A könyv írása
idején több más dolgot is írtam.

Nálam sosincs olyan, hogy csak egyfajtát írok, hogy csak egyetlen
munkával foglalkozom. Mindig azt csinálom, ami érdekel, tűnhet

Nem hiszel abban,
hogy ez változhat?

Ezek a problémák nem
ma kezdődtek…

Simone Weil írja: „Is-
tentől loptunk egy kis
létet… Isten nekünk
adta. Csakhogy mi úgy
loptuk. Vissza kell hát
adnunk.”

Térjünk vissza az iro-
dalomhoz. Egyik jelen -
tős versesköteted az És
néhány akvarell cí -
mű. Fel tudod idézni a
keletkezése idejét?

Több dolgon dolgoz-
tál egyszerre?
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ez kapkodásnak is, jóllehet nem az, sokkal inkább módszer. Vissza
az akverellekhez! Amikor elkezdtem dolgozni a cikluson, Pester-
zsébeten laktam, a Kortársnál dolgoztam, harmonikus, nyugodt
időszakban alkothattam. Emlékszem, az akvarellek nyitóverse je-
lent meg az Élet és Irodalomban először tőlem. Több próbálkozás
után azt a versem fogadta el a versszerkesztő Bella István.

Szerintem nem szükséges, hogy mások legyenek a mostani darabok,
mint az őket megelőzők voltak. Csak az a fontos, hogy jók és őszin-
ték legyenek. A gyerek, amíg el nem romlik, nagyon szereti a mesét
és a tiszta történeteket. A színháznak rendkívül fontos feladata, hogy
lelassítsa a gyereknek a befogadó reflexét. Fölmérték, hogy ha egy
percen belül nincs változás a tévében, akkor a gyerek elunja a nézett
műsort, átkapcsol. Nem bír tovább koncentrálni, állandó impulzus-
változást igényel. A színházban más a helyzet, ott hosszú snittek van-
nak, és fontos, hogy élő emberek adják elő a történeteket. Ki kell lép-
tetni a gyerekeket a megszokott média-világukból, és talán épp hogy
nem szabad túl sokat változtatni az évszázados gyerekszínházi ha-
gyományokon. Persze érdemes felhasználni a mostani színháztudo-
mánynak az elméleteit és a fölfedezéseit, de minőségi szinten kell
dolgozni, és igazán sok mese-mesét adni a gyerekeknek!

Rengeteg gyerekdara-
bot írtál bábszínhá-
zaknak. Miben mások
a mostani darabok a
régebbiekhez képest,
milyen újításokra van
szükség, hogy felkelt-
sék a mostani gyere-
kek figyelmét?
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TERÉZ ANYA

Ahol szeretet van, ott az Isten 

Ez a könyv bizonyos fokig folytatása a Jöjj, légy a világosságom!
című könyv nek. Ott Teréz Anya elsősorban példaként és mo-
dellként áll előttünk, itt a szerepe főleg a tanítóé és a vezetőé.
A könyv az eddig legteljesebb gyűjteményét adja Teréz Anya
gondolatainak, tanításainak, tematikus rendben összegezve
őket. Tömör összefoglalást találunk arról, amit ő hitt és tanított
az emberi életnek azokról az alapvető kérdéseiről, amelyek kü-
lönösen is fontosak napjaink ban. Reméljük, hogy szeretetének
pél dája és bölcs szavai sokakat segíteni fognak abban, hogy
több szeretetet vigyünk a világunkba, és azt egy kicsit jobbá
tegyük. 

Ára: 3.800 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu

AHOL SZERETET VAN,
OTT AZ ISTEN
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