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én született Budapesten. Gyermekko-
rában néhány nyarat Cibakháza mel-
lett, Homokon töltött. A Színház- és
Filmművészeti Főiskola színházrende-
ző szakán szerzett diplomát 1973-ban.
A rendezést néhány hét Szolnokon töl-
tött próba után abbahagyta. Később,
1981 és 1983 között dramaturg volt a
szolnoki Szigligeti Színházban. Dolgo-
zott a Magyar Rádió gyermek- és ifjú-
sági osztályán, a Pannónia Filmgyártó
Vállalatnál, a Vígszínházban és a MA-
FILM-nél. Jelenleg szabadfoglalkozá-
sú író.

- Az embert meghatározza gyer-
mekkora. Visszafelé nézve milyennek
látod?

- Gyermekkoromat három élmény
határozza meg. A szüleim, a könyvek
és az 1956-os forradalom. Az utóbbi az
én életemben - másokéban is - egy
cezúrát jelentett. Számomra az az idő-
szak volt a szabadság pillanata, mikor
nem kellett a gyűlölt iskolába járnom,
és úgy tűnt, hogy az a világ, amit addig
nagyon idegennek éreztem - minden
politikától mentesen -, meg fog változ-
ni. Az emberek hirtelen szóba elegyed-
tek egymással, barátságosak voltak,
terveik voltak, lázasak voltak, moso-
lyogtak, rohangáltak. Nem láttam vért,
nem láttam harcokat. Illetve harcokat
furcsa módon láttam az ablakból. A
főposta tetejéről lőttek a Petőfi Sándor
utcára és vissza. Sőt, láttam hullákat a
kalapos kirakatában. Egyetemistákat.
Ez nagyon mély hatást tett rám.

A forradalom olyan értelemben volt
cezúra, hogy akkor értettem meg, hol
vagyok. Talán nem is a forradalom
volt, ami megváltoztatott bennem vala-
mi nagyon lényegest, hanem ami utána
következett. Az 1957-1958-as időszak
volt a döntő. Ekkor lett elemi élmé-
nyem arról, amit soha nem képzeltem
addig, hogy a felnőttek hazudnak. Leg-
alábbis egész mást mondanak, mint
korábban. Mást mondtak 1956 novem-
berében, mint 1957 szeptemberében.
Az ide-oda játék - már tudtam olvasni,
akkor kaptam rá az újságok olvasására
- olyan megdöbbentően nagy élmény

volt, hogy attól kezdve lettem gyanak-
vó a világra. Rájöttem, hogy valami
alapjában véve nem stimmel. A felnőtt
emberek hol így beszélnek, hol úgy,
attól függően, hogy épp mi van. Ter-
mészetesen ezek mellett az élmények
mellett sokkal lényegesebb volt a csa-
lád, és az a tény, hogy az én drága jó
anyám s apám nagyon szerettek olvas-
ni, és tele volt a lakás könyvvel. Na-
gyon magányos kisgyerek voltam, s
kínomban - mert meglehetősen hamar
teljesen egyedül maradtam - rászok-
tam a könyvespolc előtti kuporgásra. A
nekem nem való könyveket is lapoz-
gattam. Eleinte nem olvastam, csak a
képeket nézegettem a könyvekben. A
képeskönyveket vadászgattam, a rajzo-
kat figyeltem, a fotográfiákat csodál-
tam. Ilyen volt a Tolnay Világlapja
Lexikon. Millió kép volt benne. Korán,
különös módon megalapozódott az a
fantázia, amelyik ma a munkáimban
benne van. Különös, szürreális, ke-
gyetlen és mégis nagyon magyar világ.

- Mivel foglalkoztak szüleid?
- Az édesapám anyagbeszerző volt,

édesanyám adminisztrátor. Deklasszá-
lódott család voltunk. Valamikor
anyám színésznő volt, a Belvárosi és a
Nemzeti Színház színésznője. Apám
pedig szűcs, később szőrmekereskedő.
Az államosítással természetesen ez az
állapot megszűnt. Sőt, az a tény, hogy
az anyám feleségül ment egy burzsoá-
nak bélyegzett emberhez, elegendő
volt ahhoz, hogy az állását a Nemzeti-
ben elveszítse. Nem volt kedve vidékre
menni. Apám sem helyeselte, hogy
pici gyermekként engem magára hagy-
jon. Tulajdonképpen miattam adta fel a
színészetet, pedig nagyon tehetséges
volt

- Úgy tudom, gyermekkorod Jász-
Nagykun-Szolnok megyéhez is kötődik.

- Igen. Nagyon fontos, hogy én
tulajdonképpen kétlaki életet éltem. A
tanévet Budapesten a szüleim körében
töltöttem, de május végétől augusztus
elejéig, néha végéig Cibakháza mellett,
Homokon, a Kishegyszőlő 8-ban lak-
tam. Azt a vidéket, azt a tájat és azokat
az embereket talán sokkal jobban is-

merem, mint a pesti értelmiségiek nagy
része. Erről a nagyon fontos és szá-
momra alapvető élményről eddig nem
is tudtam írni. Olyan fontos volt, hogy
nem tudtam megírni. Most írok egy
regényt, reményem szerint egy nagyon
hosszú regényt, amiben nagyon fontos
szerepe vagy jelentősége lesz a cibaki
élményeknek. Nekem voltak vidéki
barátaim és voltak pesti haverjaim.
Változatos életet éltem. Ez odáig ment,
hogy kiváló cibaki tájszólásban beszél-
tem, és aztán átváltottam a budapestire.
A szüleim mindig emlegették, hogy a
pattanást kilisnek mondtam. Olyan
volt, mintha két ember lettem volna.
Az egyik klottgatyára vetkőzött, és táj-
szólásban beszélt, a másik pedig, a
pesti: pestiül. Később a vidéki élet a
száműzetés világa is volt. Részint, mert
igazából mégis csak városi gyerek let-
tem, részint pedig a vidékiek egyre
kevésbé tudtak valamit kezdeni velem.
Furcsa volt, hogy rengeteg könyvvel
érkezem, és apám rendszeresen küldte
utánam az újságokat.

- Talán most kellene beszélni a
harmadik tényezőről: a könyvekről!

- Nekem mindig nagyon sokat je-
lentettek a könyvek. Azt javaslom a
mai gyermekeknek, ne olvassanak
gyorsan. Olvassanak lassan, minél hosz-
szabban. Gyerekkorban ez még megy.
Én teljesen véletlenül rászoktam arra,
hogy a mondatokat magam előtt látom,
elképzelem. Tátott szájjal látom ma-
gam előtt a képet. Amíg fel nem dolgo-
zódik, amíg át nem tudom élni, hogy
mondjuk én vagyok Bornemissza Ger-
gely vagy Mekcsey. A mai fejemmel
úgy látom, ettől lettem értelmiségi. A
lassú olvasás valójában a leggyorsabb
olvasás. Az ember megtanul látni, bel-
ső képeket alkotni. Ez teszi íróvá azt,
akinek erre hajlama van. Csak egy
ideig tart a lassú olvasás, mert aztán
felgyorsul. De az átélt képek egy életre
megmaradnak. Nekem a gyerekkori
könyvek a legnagyobb élményeim.
Rengeteg mindent olvastam életem-
ben, de azt tudom, hogy író Gárdonyi
Egri csillagokjától és más hasonló re-
gényektől lettem. A Három testőrtől, a
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Monté Christo grófjától, a Rejtelmes
szigettől, a Némó kapitánytól meg a
Robinsontól. Ezeket a könyveket
egyetlen gyereknek sem szabad ki-
hagyni. Varázsvilág mindegyik.

Az édesanyám engem versekkel al-
tatott. Magyar költők verseivel. Min-
denek előtt József Attilával meg Ady-
val. Kislányba lehet olyan szerel-
mesnek lenni, mintamilyen szerelmese
voltam én a magyar költészetnek. Egy
idő után a lányokat is úgy szerettem,
mint a verseket! A kettő bennem vala-
hogy összekapcsolódott. Édesanyám
gyönyörűen mondta mindegyiket. Szá-
momra az alvások hattyúi vizét a gyö-
nyörű József Attila-sorok hozták, mint
az Altató. De mondott komolyabb ver-
seket is. Korán hallottam például az
Elégiát. Azt hittem, költő leszek, de
jött a Kafka-, a Karinthy- élmény. Ka-
maszkoromban kezdődött a Nagyvilág,
és így a modern irodalom korán rámzu-
hogott. Az apám kétségbe volt esve,
mert hosszú ideig rossz tanuló voltam.
A mai szülőknek mondom, nem baj, ha
a gyerek az első öt-hat évben nem tanul
jól. Az általában annak a jele, hogy
több van benne, mint amit általában az
iskola elvisel. Nem az a baj, ha az
ember nem tanul, az a baj, ha nem
olvas.

Igazság szerint 23 éves koromig
nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok
csinálni. Volt tehetségem a színészet-
hez, az irodalomhoz, próbálkoztam
rendezéssel. A Színművészeti Főisko-
lán rendező szakot végeztem. Szóval
sok minden megkísértett. Ha egyetlen
egy könyvet kellene mondanom, ami
nekem a legfontosabb az egész iroda-
lomból, akkor a Bibliát mondanám. A
Biblia persze a legnehezebb könyv.
Régóta olvasom, mégsem mondhat-
nám, hogy minden betűjét ismerem,
sem azt, hogy minden részletében
megértettem. A legfontosabb könyv a
Biblia.

- A gyerekek, hála Istennek, ismét
foglalkoznak a Bibliával.

- Nem tudom, hogy ez hogy lesz.
Most kezdődik újra a valláserkölcsi
nevelés, szabad lehetőség a vallás gya-
korlására. Tegyük fel - bár ebben is
nehezen hiszek -, hogy a gyerekek
többsége a családban vallásos nevelés-
ben részesül. Nekem viszont olyanok a
tapasztalataim, hogy azok a barátaim,
akik valamikor gyermekkorukban va-

lamelyik vallás szerint nevelkedtek,
azok felnőtt korukra megátalkodott a-
teistákká váltak. Azok, akikre a szüleik
nem erőltettek semmilyen vallást, ha-
nem hagyták őket elkanászkodni - én
is ilyen voltam -, azok 20 éves koruk-
ban egy megfogalmazhatatlan hiányt
kezdtek érezni. Hiányt, amitől a dol-
gok nem érthetőek, amik kapcsolatban
látszottak lenni az Ó- meg az Újszövet-
ség tanításaival. Izgatta őket, mi az,
amit milliók meg milliárdok hisznek,
amikor egy szavát nem lehet elhinni,
mondtam például én is egykoron.
Rossz lelkiismerettel, egyre idegeseb-
ben. Mert az élettapasztalata szerintem
mindenkinek abban áll, hogy szenve-
dünk, szenvedünk, rossz minden és
még rosszabb. Aztán nagyon felülete-
sen, rossz hallomásból a vallásról azt
hallottuk, hogy az valami kegyes vi-
gasz, valamilyen hazugság, amiben ér-
demes hinni, de csak azért, mert meg-
könnyíti kicsit az életet, annak elvise-
lését. Valójában ugyan feldobjuk a tal-
punkat, és attól kezdve vége. Szóval,
elkezdtem húszéves koromban ezt fi-
gyelni. El kellett tíz évnek múlnia.
Minden évben rámjött, hol egy hétig,
hol két hónapig, esetleg több évig,
amikor szinte semmi mást nem olvas-
tam, csak a Bibliát. Mind izgatottab-
ban, mind kíváncsibban.

- Ez volt az az időszak, amikor
hitetlenből hívővé váltál?

- Akkor még nem tudtam. Szá-
momra a Biblia egy kihívás volt Tud-
tam, vagyok olyan értelmes, mint bárki
más, aki hisz, mégsem értem az egé-
szet. Hogy lehet ez? Láttam például
Pilinszkyt, ismertem a verseit Láttam
az arcát a televízióban, és nem volt
kérdéses előttem, hogy ez az ember
nem hazudik. Nem az a fajta, aki ha-
zudna. Valamiről beszél, amit én nem
értek. De szeretném érteni. Sokáig tar-
tott, míg felfogtam, hogy ezt nem érte-
ni kell, hanem felfogni. Ez óriási kü-
lönbség. Azt jelenti, hogy nem lehet
spekulációval, okoskodással a végére
járni, hanem valami különös módon,
ha nagyon akarja az ember, ha igazán
és meg-ve-sze-ke-det-tül és ret-te-ne-
te-sen akarja, akkor egyszer csak fel-
fogja.

-̂  Vajon miért nehéz átbillenni egy
bizonyos határon? A legtöbb ember itt
reked meg?

- Előtte kételkedni kell annak, aki

hinni akar. De ne csak úgy áta-botában
kételkedjen, hanem teljes erőből, tiszta
szívéből, ereje minden megfeszítésé-
vel. Ne fogadjon el semmifajta érvet.
Kérdezzen rá a legutolsó pontjára is a
dolognak. Velem úgy történt, hogy mi-
közben egyre jobban foglalkoztatott a
dolog, egyre több ellenérvem is tá-
madt. Az alapkérdés az, hogy van-e
Isten, vagy nincs Isten. Minden egyéb
ezután következik. Van-e Isten? - tu-
lajdonképpen a legbotrányosabb kér-
dés volt számomra. Ki vagyok én,
hogy megmondjam! Más meg honnan
tudja? Meg azok, akik ebben éltek,
azok honnan tudják? A XX. századi
embernek igenis kétellyel kell fordul-
nia a Biblia felé, megátalkodott ké-
tellyel, ami azt jelenti, hogy addig nem
teszi le vagy nem hagyja félbe az évti-
zedek folyamán felette való töpren-
gést, amíg valami nagyon végső pontra
el nem jut. Nekem az a tapasztalatom,
amikor eljutottam a végső pontra, ami
az én életemnek véletlenül egy teljes,
sokoldalú összeomlásával, krízisével,
válságával járt együtt - és még mindig
nem hittem -, az megsemmisülésszerű
élmény volt. Akkor hirtelen megértet-
tem, felfogtam valamit, amit nem lehet
közölni. A katolikus teológia úgy fo-
galmazza ezt meg: a hit kegyelem.
Vagyis egy olyan ajándék, amit az
egyik ember megkap, a másik nem.
Aki nem kapja meg, azt az Isten ugyan-
úgy szereti, mint a másikat. A hit nem
olyan, amit ki lehet forszírozni, ki lehet
követelni. A hit valóban felettünk álló
transzcendens dolog, egy új gesztus,
egy új mozdulat. Alapvetően másfajta
gondolkodásmód, amihez nem lehet
közelférkőzni csak akkor, ha felülről
meg vagyunk ajándékozva vele. Szá-
momra az volt a legfontosabb felisme-
rés, hogy a hit nem olyas valami, ami
elhihető, mint valami hazugság. A ha-
zugságot szoktuk elhinni. Becsapó-
dunk. A hit nagyon valóságos dolog,
felette áll mindannak, amit a hétközna-
pi tapasztalás nyújthat. Valójában
olyan, mint a léleknek egy új mozdula-
ta egy olyan helyre, amelyet még soha
nem érintett, halott jelen volt. Igazából
nem úgy van, hogy hitet kapunk. A
valóság nem az, hogy a hit hozzánk
jön, a hit mindig is bennünk volt. Az



van. Mi nem voltunk benne. A hit, mint
egy dimenzió, az embert körülveszi -
és egyben benne van. A gyerekek,
akiknek fogalmuk sincs a hitről - aho-
gyan Krisztus mondja: azok meglátják
az Istent - egy lépést nem tudnának
tenni, ha nem hinnének. Az ő végtelen
jóindulatuk, tiszteletük, jóhiszeműsé-
gük a felnőttek iránt hitükből, az enyé-
met jóval meghaladóbb, jóval tisztább,
igazi hitükből táplálkozik. Hit nélkül
nem lehet őszintén szeretni, ez a lé-
nyeg. Rahner, a katolikus teológus
meg is alkotta az anonim keresz-
ténység fogalmát. Ez azt jelenti, hogy
él ki tudja hány millió ember a világon,
aki vallástalan, ateista. Akik úgy élik le
az. életüket, olyan tisztán, és olyan
Istennek odaadottan, ahogyan a formá-
lis keresztények sem. Valójában igazi
hittel rendelkeznek, csak ezt nem tud-
ják. Vagy számukra az nem így jelent
meg. Nem azon múlik, ki deklarálja
magát hívőnek, hanem az a fontos,
hogyan él, és az élete végén, abban a
pillanatban, amit egyesek Isten szeme
előtt történteknek képzelnek, a haldok-
ló utolsó pillanata, az a lepergő képsor,
az életnek az a summája az egy igen
vagy egy nem.

- Húsvét közeledik. Hétköznapi em-
berként Jézus utolsó napjainak a törté-
netét - az utolsó vacsorától a keresztre
feszítésig - hogyan éled meg?

- Számomra ezek a passzusok na-
gyon fontosak. De én nem naptárhoz
kötötten gondolkodom ezekről. Min-
den nap felmerül valami. Számomra
például a feltámadás az, hogy ha leülök
az íróasztalomhoz, mielőtt hozzáfogok
a munkához, csöndesen elnyugszom,
leoltok minden villanyt, behúzom a
függönyt, és magamban elmondok há-
rom miatyánkot. Nem formálisan, el-
darálva, hanem minden egyes mondat
valóságos értelmét próbálom átérezni.
Számomra ez jelenti a hétköznapi fel-
támadást. Ezt teszem akkor is, ha el-
akadok a munkában. Mindig használ,
folytatni tudom, amit elkezdtem. Szá-
momra ennél valóságosabb segítség
nincs. Cigarettázom ugyan munka köz-
ben, néha iszogatni is szoktam - termé-
szetesen nagyon mértékkel -, de ezek a
segítségek csak mankók. A valóságos
segítség a hit által jön, a miatyánk

segítsége. Már azt is tudom, hogy nem
Istennek van szüksége arra, hogy ne-
kem menjen a munka, nem neki kell a
miatyánk, hanem nekem kell. Általuk
újra helyre zöttyenek belül, és tovább
tudok indulni.

A feltámadás egyfelől a katolikus
liturgia értelmében Jézus kínhalála és
az azt követő feltámadás ünneplése.
Megemlékezés is egyben, akárcsak
minden mise, minden áldozás. Azt a
célt szolgálják,hogy ne felejtsük el:
Isten van, és Isten egy. Ne felejtsük el
azt a puszta tényt, hogy van egy Isten,
aki vigyáz ránk, számon tart bennün-
ket, akinek fontos, hogyan döntsünk az
életünkben. De a számomra hiteles hit
vagy vallásosság nem a templomban
zajlik, hanem a lélekben. A mi leikünk-
ben és a szívünkben - a kettő ugyanaz!
-, és minden nap zajlik. Minden nap rá
kell döbbennünk, hogy valamiben
rosszabbak voltunk, mint Isten. Jézus
is mondta: legyetek tökéletesek, mint a
ti mennyei Atyátok tökéletes. Magáról
pedig azt mondta: én nem vagyok jó,
csak egy jó van, az Atya. Ha ez Jézus
esetében így van, még inkább ez van a
hétköznapi ember életében, velem is.
Nap mint nap vetkezem, és ezt akár
mint zsidó, akár mint keresztény be
kell tudnom vallani magamnak előbb
vagy utóbb. Ha ezt jól csinálom, ez az
én belső „keresztre feszítésem", kín-
szenvedésem. Nincs kínosabb, mint
bevallani, hogy rossz vagyok. Nem a
másik a rossz, hanem én vagyok a
bűnös. Akinek a hit hit: valahogy a
vallomás megtételével vagy azután
megjön a feltámadás. A föltámadás
hite: a feltámadás. Aki hisz a feltáma-
dásban, feltámad, aki nem hisz, ott két
eset van a Rahner-féle teológia szerint.
Vagy feltámad, mert hiába hitte, hogy
nem hisz benne, valójában az egész
életét tisztán, tisztességben, őszintén
élte meg, és az Úr ezért magához veszi,
megkegyelmez neki, és örökélettel
ajándékozza meg. A másik eset, hogy
halálával együtt megsemmisül. Ami-
kor azt mondja egy ateista, hogy én
csak a szememnek hiszek, mindig bor-
zasztó részvétet érzek iránta, mert ez
olyan, mintha ítéletet mondana önma-
ga felett. Nagyon kevés, ha valaki csak
a szemének hisz.

- Marlow-nak van egy híres mondá-
sa, hogy a XX. század vagy vallásos

lesz, vagy nem lesz. Te hogyan látod
ezt a kérdést?

- A mondás egyfelől nagyon igaz,
másfelől nagyon problematikus.
Ugyanis, ha azt nézzük, hogy a Kelet,
Közel- Kelet országaiban az emberek
milyen fanatikusán vallásosak, és ezzel
valójában már nemcsak a XX., hanem
a XXI. század puszta létlehetőségét
kockáztatták az öbölháborúban, akkor
az ember arra gondol, hogy mégse
legyünk ennyire vallásosak, mert akkor
jön a fanatizmus és az egymásnak esés,
öldöklés. Ezt nyilvánvalóan nem akar-
ta Allah, aki ugyanúgy tisztelte a zsi-
dók Atya-Úr-Istenét, mint Jézust. Ez
benne van ugyanis a Koránban! Tulaj-
donképpen elfogadta mindazt, amit a
zsidók, illetve a keresztények mond-
tak. Ez tehát nem Allah kérdése. Ami-
kor akár a kereszt nevében, akár Allah
nevében egymásnak esnek az emberek,
az csak formailag vallásos, valójában
gaztett.

Viszont! Igaz, hogy a XX. század-
ban az a racionális, tudományra alapo-
zott - csak a tudományra alapozott -
úgynevezett scientifikus természet és
létszemlélet odáig jutott, hogy olyan
tömegpusztító és környezetpusztító
fegyverek és rendszerek tömegét ve-
zette be életünkbe, amelyek minket és
az egész bioszférát, a Föld-anyát, az
egész életet, amit ismerünk, valóságo-
san veszélyeztetik.

A probléma nagyon bonyolult. Eu-
rópát tekintve már a reformáció és a
katolicizmus szakításával tragikus for-
dulatot vett az egész kérdés. A felvilá-
gosodás, azzal, hogy az ész uralmá-
nak kizárólagosságát hirdette meg, to-
vább bonyolította a helyzetet. Minden
esetre nem lehet igazat adni Marlow-
nak, de nem lehet elvetni sem a gondo-
latát. Én pusztán ennek érdekében csak
felhívtam a figyelmet néhány dologra.
A következőket gondolom: vagy haj-
landó az ember önmagával őszinteség-
ben élni - ami azt jelenti, akkor mások-
kal is őszinteségben él -, vagy tovább
hazudik önmagának, a világnak. Ter-
mészetesen ugyanolyan hazugok lesz-
nek a rendszerek is - mind a politikai-
ak, mind a technikaiak, amelyeket ma-
ga köré épít -, mint ő maga. A világ
értünk van, az olyan, mint mi vagyunk,
egész pontosan olyan, mint „én" va-
gyok. Tehát igenis „én" vagyok a bű-
nös. Ezt mindenki szépen ki tudná
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mondani. Tudjuk, mi volt az a pici
rész, amit hozzátettünk a kialakult őrü-
lethez. Az őrület akkor fokozatosan
átépülne mássá.

- Az emberiség egy ezredforduló
végéhez ért. Milyennek látod a búcsút,
és milyennek a jövőt?

- Nagy igényű kérdés. Szerényen
tudok rá válaszolni. Egyetlen vonatko-
zást emelnék ki. Az életünk az utóbbi
években sajátságos fordulatot vett. A
fordulatnak felszínesen és külsőleg egy
politikai, világrendszerbéli változás a
kezdeményezője. De az öbölháborúval
- úgy tűnik - végképp világossá vált,
hogy az egész világ valami egész külö-
nös, új mozgásban van. A termé-
szetéről én csak annyit tudtam eddig
megállapítani, hogy ellentétben a má-
sodik világháborúval és az azt követő
hidegháborús korszakkal, most az élet
mind kiszámíthatatlanabb és mind va-
lószerűtlenebb. Abban az értelemben,
hogy megtörténnek dolgok, szörnyűsé-
gek, de azokon kívül, akiket ez közvet-
lenül érint, az emberiség 90 %- a, aki
ezt televízión keresztül nézi és hallja,
nem a maga valóságában, hanem vala-
mi különleges, valószínűtlen műsor-
ként éli meg. A valószerűtlenség ször-
nyű nagy baj. Ez olyan, mintha valaki-
nek meggyullad a karja, de nem veszi
észre, mert nem fáj. Nagyon szimpto-
matikus dolog volt az öbölháború és
ahogyan a világ azt befogadta. De
nemcsak erre érvényes a megállapítás.
Mindenütt valószínűtlen dolgok történ-
nek, mind valószínűtlenebbek, és mind
valószerűtlenebbek. Tehát kiszámítha-
tatlan az élet. Eddig nagyjából úgy
tűnt, mintha a világ kiszámítható vol-
na. Most ért el a történeti fejlődés oda,
ahová a XX. századi nagy klasszikus
fizika már az '50-es években eljutott.
Megállapították például, hogy a leges-
legmikroszkópikusabb feladatokban
résztvevők viselkedése nem kiszámít-
ható. Gondolható így is, gondolható
úgy is, de hogy valójában hogyan tör-
ténik, azt sok minden befolyásolja.
Többek között a tv-nézés puszta ténye
is. Hát így a mi világunk is rohamosan
mind valószínűtlenebb és valószerűtle-
nebb. Kiszámíthatatlan és ezáltal na-
gyon veszélyes. Bár megvan az előnye
is, hogy tudniillik most történik vala-
mi, ahhoz képest, hogy a mi életünk-
ben hosszú ideig nem történt szinte

semmi. Abból indulok ki, hogy a két
világháborúban az európai kultúra el-
pusztult. Az európai kultúra pedig a
világkultúrát jelenti, hiszen az ameri-
kai kultúra nem egyéb, mint az európai
meghosszabbítása, győzedelmes meg-
valósítása. Ez, értékek tekintetében el-
pusztult. Kiderült, hogy az ember min-
denre alkalmas, pontosabban mindenre
képes. Arra is, hogy elpusztítsa magát,
vagy akárkit maga körül. Az állatokat
például, akiknek a génjébe bele van
építve, hogy nem ölik meg a másik
állatot, a fajtájukbélit különösen nem.
Mostanában az újra virágzó különböző
nacionalista és fajelméletek elfelejtik
azt az egyszerű tényt, hogy az ember-
ből csak egy faj van. Az, akit itt látunk.
Bár volna még egy, hátha az egy kicsit
jobb volna, mint mi. A pulyka nem öli
meg akkor sem a társát, ha az nekitá-
mad. De a páva megöli. Tehát ha egy
pulyka találkozik egy pávával és ösz-
szekapnak, akkor a pulyka hagyja,
hogy a páva megölje, mivel bele van
írva a génjeibe, hogy nem bánthatja a
másikat akkor sem, ha ő belehal. Ez
fantasztikus. Ilyen ember nincs a föl-
dön. Az ember kipusztítja a másikat
Innentől kezdve pedig nem tudok to-
vább gondolkodni, hogy mi lesz a XXI.
században. Azt tudom, hogy a helyzet
nagyon veszélyes, különösen a valószí-
nűtlensége és a kiszámíthatatlansága
miatt az egész világon pszichózist oko-
zó folyamat. Egyetlen egy pozitívum
az egészben az, hogy ha valami kiszá-
míthatatlan, akkor az sokesélyes. Vul-
gárisán fogalmazva: amíg voltak az
oroszok és az amerikaiak, és ők meg-
egyeztek, hogy az Elbánál van a határ,
ebből a világ megpróbált élni úgy, mint
ahogy egy kettévált baromfiudvarban
az egyik oldalon a pávák, a másikon a
pulykák, és jól van. De most sok min-
den történhet. Lebontották a baromfi-
udvar közepéről a kerítést, egymásnak
rohannak az „állatok" - és nem tudom,
mi fog belőle kisülni. Lehet belőle jó
is. Soha nem volt igazuk azoknak a
pesszimista jósoknak, akik azt mond-
ták, hogy ebben az évtizedben még
leszünk valahogy, de hogy aztán mi
lesz, ki tudja. Én ezt nem mondom.
Elképzelhető, hogy boldogabb világ
lesz.

- íróként hogyan éled meg, hogy az

értékes művészet azokhoz nem jut el,
akiket reprezentál?

- Nagyon rosszul. Ez számomra a
kérdések kérdése. A divatos felfogás-
sal ellentétben én jelentéktelennek ér-
zem a poszt-modern irodalmat, akár a
XIX. század irodalmához képest, akár
a századelő irodalmához képest. Pusz-
tán azért, mert egy nagyon szűk közön-
ségréteget elégít ki, ha kielégít. Az a
gyanúm, hogy ezeket a könyveket in-
kább csak átlapozzák. Csak a kifejezet-
ten vájt fülűek olvassák el a nagyon
bonyodalmas, töredékes, montázsszerű
történeteket. Az átlagembert ez nem
köti le. A prózairodalom ugyanis mese.
Mindig is az volt. Történet, amit jól-
rosszul el kell mesélni, mert az ember-
nek igénye van arra, hogy ilyen törté-
neteket hallgasson, összevesse a saját
tapasztalataival, és belőle valamit
megértsen az életre vonatkozóan. Más-
felől az is igaz, hogy az úgynevezett
népszerű irodalmat megette a pénz. A
ma leginkább kelendő limonádék, ro-
mánc-regények nem irodalom, hanem
irdatlan népbutítás, népvigasztalás.
Még csak meg sem tudom vetni azt az
öregasszonyt vagy fiatal adminisztrá-
tor lányt, aki a Júlia-könyveket olvas-
gatja kínjában, mert egyedül él. Ez
nem irodalom. írói munkásságomban,
különösen újabban arra törekszem,
hogy az írásomban történet legyen.
Sőt, történetek milliója legyen. Az ol-
vasónak ne okozzon a megformálás
absztrakciója gondokat. Termé-
szetesen történetet mondani nagyon
nehéz. Az író sokáig a mindent tudó
elbeszélő volt. Ma nem nagyon vehető
komolyan az, aki mindent tud, hiszen
senki nem tud semmit. A problémát,
meggyőződésem szerint, a „mesemon-
dás" újra feltatlálása fogja megoldani.
Annak a megoldása, hogy kicsoda is az
író, aki a történetet mondja.

Tömörebben. Az utóbbi 20-30 év
irodalmi teljesítményeit világszerte -
eltekintve Marquez regényeitől és még
egy-két embertől - másodlagos jelen-
tőségűnek tartom. Olyannak, mintami-
lyen a szecesszió vagy a rokokó irodal-
ma volt. Saját korukban jelentettek va-
lami fontosat, hosszú távon nem hi-
szem, hogy az emberiség megtartja
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őket a képzeletbeli nagy alexandriai
könyvtárában. Megoldás szerintem,
hogy meg kell próbálni - bármilyen
nehéz is - közérthetően, a legmaga-
sabb igényességgel írni. Az írónak egy
szerepváltozáson kell átesni. Módosí-
tania kell önmagáról alkotott vélemé-
nyét, amennyiben ma már nem vátesz,
és nem politikus, és nem filozófus, és
nem matematikus, de - és ez a lényeg -
aki ma egy nagy művet le akar ími,
annak mindent vagy majdnem mindent
ismernie kell.A kirázom a kisujjamból,
kocsmaasztali borozgatások után meg-
csinálom szemlélettel ez nem képzel-
hető el. Olyan bonyolult, olyan végte-
lenül szenvedéssel teli a világ, hogy ez
a póz lehetetlen. Az írónak rendelkez-
nie kell egységes, koherens, önmagá-
ban kikezdhetetlen világszemlélettel és
tudással, valamilyen titkos felismerés-
sel a világ természetére vonatkozóan,
amit csak ő tud, és amihez ő ragaszko-
dik. Ebben az esetben nemcsak a vájt-
fülűek olvassák, hanem azok is, akiket
reprezentál. Úgy tűnik, ellentmondás
látszik egyrészt a mesemondás, más-
részt az átfogó világkép között. Nem!
Egy bizonyító példa. A tündérmesék,
amiket gyerekek olvasnak, állják az
évezredeket. Mert akik szülték őket,
mindent tudtak a pszichológiáról, az
ember természetéről, arról, hogy mi a
jó, mi a rossz. Mindezt az egész törté-
net titokzatos módon sugallja. A nép-
mese teremtője az egész kozmoszt, az
egész univerzumot magában hordta.
Ezt az utat tartom én most biztos útnak.
Ezt szeretném járni. A könyv nagyon
kényes helyzetbe került a telekommu-
nikáció forradalmával. Egészen tegna-
pig úgy tűnt, hogy ki fogják irtani a
könyvet. Most viszont azt látom, hogy
a videó, tv, film villámgyorsan feléli
saját tartalékait. Alacsony, kultúrálat-
lan szintre süllyedt le, mert ott mégin-
kább a pénz határoz meg mindent.
Amit el tud adni, azt szorgalmazza.
Márpedig egy adott populációban min-
dig a legalacsonyabb fok határozza
meg a csoport normáit. Azt lehet elad-
ni, amit a leghülyébb, aki a tévét nézi,
még megvesz. A könyv, a mesemon-
dás tehát nincs olyan rossz helyzetben,
és nem biztos, hogy halálra van ítélve,
mint gondoltuk, hanem elképzelhető,

hogy más formai lesznek. Lehet, hogy
az írók ezután nemcsak megírják a
könyvüket, hanem tudják is, és mint
Homérosz, elő is tudják adni. S az
emberek - mint a vadak Orpheusznál -
összegyűlnek, leülnek, megszelídül-
nek, meghallgatják és tovább mesélik.
Gyerekes hipotézisnek tűnhet ez, de
érdemes rajta elgondolkodni.

- A munkáidban az irónia és huma-
nizmus jól megfér egymás mellett. Jól
érzem én ezt?

- Bár Allah szólna belőled. Eddig
megjelent munkáimban valóban mu-
latságos is voltam, meg keserű is, hara-
gudtam is, meg sírtam is. Igyekeztem
mindezt egyszerre tenni, hol kevesebb,
hol több sikerrel. Az igazság az, egyál-
talán nem vagyok megelégedve. Ha azt
kérdezed, mért pont így beszélek,
őszintén mondom, nem tudom. El tu-
dom mondani, amit egy kiváló ember
mondott nekem. így hangzott: „Ide fi-
gyelj, Mityu! Te akármit írsz, az em-
bernek az az érzése, hogy szerinted az
élet jó. Hiszel ebben. Valójában óriási
bizalommal viseltetsz az élet iránt.
Szeretsz élni, sőt imádsz élni." Elgon-
dolkoztam ezen, és igaznak találtam.
Mindez szerintem abból fakad, hogy az
én alapvető élményem az életről az,
hogy élni jó. Sokkal jobb, mint nem
élni. Bár ebben nem vagyok egészen
biztos, mert nem emlékszem arra a
pillanatra, amikor nem éltem. De el
lehet képzelni kinyitom a gázcsapot és
belehelem, vagy nem nyitom ki és nem
lehelem be, inkább megeszem a rántott
csirkét, ha van. Ez bizony jobb. Nem is
kell csirke hozzá. Elég, ha süt a nap.
Az önmagában érdekes, hogy egyszer
süt a nap, máskor meg esik az eső, hull
a hó. Az nagyon rossz, hogy engem
egyesek gyűlölnek, sőt ki is akarnak
irtani, el akarnak üldözni a hazámból.
Ez nagyon rossz. De még mindig fölöt-
tem süt a nap, sőt, ha börtönbe kerülök,
akkor a fejem mögött is lesz egy nap,
amit oda tudok képzelni. A teremtő
ugyanis úgy alkotott meg, hogy sza-
badságot adott nekem, képzeletet, és
ami a legfantasztikusabb, reményt. A
remény nem azonos az optimizmussal.
A reményt az optimizmustól az külön-
bözteti meg, hogy az optimizmus vala-
mi elérhetőben hisz, a remény pedig
abban hisz, ami abszurd, ami elképzel-
hetetlen. Csak abban érdemes remény-

kedni, amiről fel sem tudjuk tételezni,
hogy valósággá válik. Hiszen mi való-
színűsége volt annak, hogy én megszü-
letek? Élvezhetem az Isten napját Jár-
kálhatok, szerelmes lehetek, olvasha-
tok, sírhatok a szüleim után, vagy akár-
mit tehetek. Ezt maga az élet adta
nekem. Ez a legfontosabb dolog. Ami-
kor a buddhisták azt mondják, hogy
minden életvágyat égessünk ki ma-
gunkból, hogy eljuthassunk a nirváná-
ba, azt csak úgy tudom érteni, hogy
nem szabad hazudni, és minden vá-
gyat, ami az emberben benne van, be
kell vallani. Sőt, ki kell elégíteni,
amennyire a tisztesség meg a törvény-
ek engedik. Akkor elképzelhető, hogy
a hatalmas életvágy, életmohóság le-
csitul, letisztul, szellemivé válik, és az
ember szép lassan, óvatosan kihátrál az
életből. Elvállalja a halált Mert ha az
ember élt, elmondta, amit akart, akkor
ki kell mondani a legfontosabb szót:
igen. Elvállaltam a halált. Vége.

Ezért vagyok én egyszerre dühös és
részvéttel teli, mert a másik ember, akit
ki nem állhatok vagy nevetek rajta, az
is pirosnak látja a pirosat zöldnek a
zöldet, Napnak a Napot, és erőnek az
erőt. Egy cipőben járunk.

- Esszékötetedben beszéltél a fé-
lelemről. Ma mit jelent számodra a
félelem? Ki fél, ki gyáva?

- Mostanában szokták azt mondani,
hogy civakodó ország lettünk. A civa-
kodás szerintem egy nagy társadalmi
félelemből táplálkozik. A létbizonyta-
lanságnak és a politikával szembeni
türelmetlenségnek egy neolitikus for-
mája a civakodás. De nagyon nehéz
nem civakodni, ha az ember azt tapasz-
talja, hogy ötven meg száz éves elmé-
letekkel akarnak ma országot vezetni.
Azt gondolom, hogy a civakodás egy
ijedtség. Az ijedtség szörnyű. Megijed-
ni nem szabad. Félni nagyon jó, mert
az ember akkor összeszedi magát. Úgy
látom, sajnos egyre többen hajlanak
arra Közép-Európában, hogy megijed-
jenek. Félni ugyanis azt jelenti, hogy
az ember még mindig a szívében őrzi a
parancsolatokat, s ha úgy érzi, hogy azt
megsértik, akkor függetlenül attól,
hogy levágják érte a fejét, kiáll. Meg-
mondja. Paradox módon: félni annyi,
mint bátornak lenni.
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