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Honnan jön a költő! kérdi Orbán Ottó há
rom esztendeje megjelent esszékötetének címé
ben. S válaszol is rá: megrajzolja emberi és
költői útját a Belvárosi Kávéháztól a Lahti
irótalálkozóig, Csokonai Vitéz Mihálytól Vas
Istvánon és Csoóri Sándoron át Robert Lo
weIl-ig. Hová tart a költő ~ - tulajdonképpen
erről igyekeztem kifaggatni, elsősorban a kér
dés eszmei tartalmat, az élet etikai és metafizi
kai vonatkozásait tekintve. S a költő szivesen
beszélt erről, nyiltan, odaadóan. Félek, lendü
letes stílusát a nyomtatott szöveg nem adhatja
igazán víssza. De talán így is sikerül bepillan
tanunk érzelmi és gondolatvilágába.

, Véleményem szcrint minden ember, a nem
hivő életéhen isjelen van valamiképp a hit. Isten
létezésének vagy nemlétének kérdése. Megta
lálhatá-e, s ha igen, hogyanjelenik meg ez az ön
mindennapjaiban?

- Zavarba ejt a kérdés. Pontosabban : a kér
dés megfogalmazása hoz zavarba. Nem tu
dom, mindennap szükségem van-e Istenre.
Nem tudom, hogy amire mindennap szüksé
gem van, az Isten-e; hogy én annak neve
zem-e. Annyi bizonyos, hogy szükségem van
valamí meggyőződésre, amit hitnek is nevez
hetnénk. Hogy ez a hit milyen irányú? Meg
próbálom körvonalazni. Ha fogalmak kal aka
rom körülírni, valahogy így foglalhatnám ösz
sze: az emberi létezés értelme, értelmessé téte
le, helytállás, becsület. Ezeket a legszélesebb
értelemben gondolom. Sejtésem szerint van
valami dolgunk ezen a világon. Kinek-kinek
az is a feladata, hogy ezzel a dolgával tisztába
jöjjön, És hogy a lehető legjobban el is végez
ze. Humor és távolságtartás kérdése, hogy ezt
minek nevezzük, miképp fogalmazzuk meg.
Hitnek is, de - kissé gunyorosan - rögeszmé
nek is nevezhetjük. Biztos, hogy enélkül nem
tudnék élni.

- Ha most elvonatkoztat önmagától, elkép
zelhetőnek tartja-e a hit nélkül való életet! Azt
a világot. melyben a hit fogalma ismeretlen!

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Nemigen tudom elképzelni, hogy hit nél
.kül lehetséges az élet. Abban az értelemben,
ahogyan én a hitet élem, tehát nem feltétlenül
a vallásgyakorlatot értve ezen, szintén elkép
zelhetetlennek tartom az életet. Anélkül, hogy
valami sejthető, vagy éppen a sejthetőn túllévő

cél felé törekednénk mindannyian, akár az
egyes ember - mint köznapi halandó -, akár a
művész, akár a gondolkodó is, tehát az egész
emberiség, nem tudom elképzelni a világot, az
életünket. Amint megpróbáljuk a lehetősége

inket tágítani, helyünket megérteni - ami, ha
meggondoljuk, a lehető legkomplikáltabb fel
adat -, rögtön találkozunk a felismeréssel,
mely szerint hit nélkül minden kivitelezhetet
len.

.- A hit nélküli világ, a hit nélküli élet tehát az
ön szemében majdnem egyenlő az értelmetlen
élettel?

Igen. De mindenképpen nagyon sivárnak
képzelem - vagy képzelném, ha egyáltalán el
tudnám képzelni - azt a világot, amely hit nél
kül próbál vegetálni, fogyasztani, vagy bármit
is csinálni.

-- Az ön hite, hitigénye bizonyára a művésze

tét is meghatározza valamilyen módon. De a
versírást sok más tényező, élmény is befolyásol
ja. Végül is az alkotásban mennyire meghatáro
zó érvényű a hit?

- Azt hiszem, a hit minden vonatkozásban
meghatározza azt, amit csinálok. Itt azonban
kell egy kis kitérőt tennem, hol vált el az én hi
tem a köznapi értelemben vett vallásgyakor
lattóI. Az egész élményvilágom visszautal a
második világháborúra. Azt talán nem is kell
mondanorn, hogy ez milyen sokkoló élmény
volt minden tekintetben. Az emberi létezés
olyan szélsőségeit láthattam - és ez nemcsak
lehetőség volt, hanem kényszer is -, kellett lát
nom, hogy egyaránt megmozdult bennem a
legsötétebb kétség és bizonytalanság minden
érték iránt, ugyanakkor - és itt vissza kell ka-
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nyarodnom a hithez - valamilyen észen és ész
beli megfontoláson túli remény is. Ezzel a re
ménnyel párhuzamosan pedig, hogy úgy
mondjam, egy végső esély is. Annak az esély
nek az érzete, hogy az ember minden körülmé
nyek között ember tud maradni. Emberek vi
selkedtek úgy mint vérengző vadállatok, és vi
selkedtek megmagyarázhatatlanul nagyszerű

en. Olyankor, amikor az ember már semmiben
nem bízhatott volna, egyszer csak megjelent
valami csoda.

Az emberi viselkedésben fedeztem fel a ma
gam, de mindannyiunk létének szélsőségeit is.
Úgy szűrtem le magamnak mindebből a tanul
ságot, hogy mindaz, ami velem és a körülöt
tem lévőkkel történt, túl sok volt ahhoz, hogy
ezt a kétkedést és rernénykedést, ami egyként
feltámadt bennem, kész gondolkodási sémába
tudjam gyömöszölni. Ugyanakkor egy új bi
zonytalansági tényező is megjelent a világom
ban. Ahhoz képest, hogy mennyi minden szo
rított volna a büszke kételkedés és csak a ké
telkedés felé, "zavaróan" sok volt a biztató
mozzanat magunkban, az emberi természet
ben, valamiben, ami talán csak úgy túl van raj
tunk. Rájöttem, hogya mindannyiunk közös
viselkedése nem bontható le minden további
nélkül az egyes emberek viselkedésére, Az em
beriség több mint sok ember együtt.

- Segíthet-e a hít életünk alapvető kérdései
nek tisztázásában, megválaszolásában?

- Ez olyan, kőnnyű kérdés, hogy túl nehéz
rá válaszolni. A vakbuzgóság bármely formája
leegyszerűsiti a világ értelmezését. Nem hi
szem, hogy az alapvető kérdések megválaszo
lására ez volna a megoldás, arnirevágyako
zom. Az emberi létezés és az emberi élet egyik
nagy csapdája és veszélyforrása az, hogy egész
létünk alatt nagyon sok kihívás, és ezzel együtt
nagyon sok bukás veszélye fenyeget bennün
ket. Ezek mellett mégis meg kell őriznünk,

akár a mindennapos kudarcok ellenére, a ki
tartásunkat létezésünk alapvető céljainak
meghatározásáért, valamint e célok eléréséért.
Mindeközben megmaradni annak, akik va
gyunk, annak ellenére, hogy intelligenciánk
alapvető mércéje az, hogy felfogjuk: már nem
azok vagyunk, akik tegnap voltunk, tehát
hogy magunk számára is észrevétlenül válto
zunk, az egyik legnehezebb feladat számunk
ra. Mégis meg kell őriznünk - állandóan vál
tozó belső viszonyaink ellenére - azt, amit hit
nek nevezünk, vagy annak bármilyen formá-

202

ját: hitetaz Istenben, hitet az emberben, hitet
az értelemben, a művészetben, a mindenség
alapvető elrendezettségében. Mindez sokat se
gíthet nagy kérdéseink megértésében, megvá
laszolásában. és mindenképp elvezet oda,
hogy megértsük: véges emberi lehetőségeink

ellenére is van valami, amivel utat találunk a
Mindenség elnyeréséhez. A világ dolgaiban hit
nélkül eligazodni szinte lehetetlen, és ilyen ér
telemben ez irányít engem is minden cseleke
detemben.

- A művészetben, de talán leginkább a köl
tők, irók körében, egyre inkább uralkodóvá vá
lik egy pesszimista világkép ajelenről és ajövő
ről egyaránt. Ön, mint már elmondta, inkább
bizakodó. Mi a véleménye ezekről a "világvé
gét" sejtető hangokról?

- Az első kérdés óta motoszkál bennem va
lami, most megragadom az alkalmat, hogy el
mondjam, s ezzel tulajdonképpen erre a kér
désre is válaszolok. Én azt hiszem, materialis
tának valamiképpen hivő-fajta vagyok, de hi
vőnek bizonyára materialista. Átugorva most
a pesszimista-optimista kérdésre, én erre iga
zából nem tudok felelni. Ha valaki csak töre
dékesen is, de tisztában van a világ jelenlegi
helyzetével, azzal az óriási feszültséggel, ami a
világot uralja, majdnem darabokra hasítja
szét, annak igen szerény képességű elmének
kell lennie ahhoz, hogy maradéktalan vidám
sággal nézzen körül ezen a földön. De az az ér
zésem, hogy amiről én beszélek, és a beszélge
tésünk során hitnek nevezek, az a szememben
olyasmi, mint a remény, vagy az optimizmus,
és úgy' érzem, az emberiségnek genetikailag
kódolt szükséglete ez, valahogy a sejtjeinkben
van. Az esztelen, a minden határon túli biza
kodás, a lehetetlen megkísértése, a reményte
len helyzetben sem meghátrálás, vagy éppen
szembefeszülés valamivel - ezt nem nevezhet
jük korlátoltságnak, ez több mint egyszerű

dac. Okosságunk és a bölcsességünk néha
már-már az őrület képét ölti. A világunk ellen
tétei, ellentmondásai, képtelenségei - és ez
nemcsak a mi világunkra vonatkozik, hanem
az emberiség korábbi korszakára is érvényes
- oly módon feszítik szét, vagy olyan próbá
nak vetik alá az egyéni létet, hogy az ellent
mondások, vagy bizonyos ellentétpárok egy
idejű megélése, sőt összebékítése jöhet létre, és
olykor szükségképpen létre is jön. Már az ösz
szebékítés kísérlete is őrültségnek tűnhet, pe
dig ezeknek az ellentéteknek a tudomásul vé-



tele az okosság és az értelem első lépcsője. Az
igazán nehéz feladat az, amikor az ember meg
próbálja ezeket az ellentéteket leküzdeni úgy,
hogy közben se a becsülete, se az intelligenciá
ja, se a meggyőződése, se a hite ne szenvedjen
csorbát.

~ Ön többször beszélt, írt már az ihlet ,jöl
döntúliságáról" . Arról, hogy ez szinte csodasze
rű találkozás a költő és az abszolútum kö
zött . . .

- Abban az értelemben, ahogy a szenteknek
látomás, a csodában hivő embereknek csoda
adatott az életében, oly módon nekem még
nem adatott csoda. De valóban, csodaszem je
lenséggel a szakmámban sokszor találkozom.
Ugyanis a költészetben a saját képességeink is
túljárnak az eszünkön. A költő gyakorló cso
davadász. Minden szakmai fölkészültségem
mel és már több évtizeddel a hátam mögött
ezen a pályán, nem tudom megmondani, hogy
a rossz és végül selejtesnek bizonyuló munka
miért indul úgy az első pillanatban, mint a leg
jobb, amit életemben csináltam. Hol dől el az
egyikről, hogy ilyen, a másikról meg, hogy
olyan lesz, azt csak az Isten tudja. De hogya
kérdésre egészen pontos választ adjak: a köl
tészetben az Istent ihletnek hívják. Hogy az ih
let meddig terjed és honnan jön, nem tudni.

- Verseiről, prózai írásairól nemigen mond
ható, hogy vallásos töltésűek lennének. Mégis,
olykor kulcshelyeken bukkan elő egy"egy bib
liai ihletésű kép, vagy Jézus személye valami
lyen összefüggésben. Tulajdonképpen hogyan
hatott és hat gondolkodására Jézus és a jézusi
tanítások?

~ Úgy hatott rám Jézus, mint az emberiség
alapmítoszának legkiemelkedőbb egyénisége.
Többet fogla:lt magába az emberi sors végte
lenségénél. Személyes varázsa szinte kisugár
zott egy lehetséges világmagyarázatból. Na
gyon közel áll hozzám. De soha nem mertem
Jézus Krisztust segítségül hívni, nem vártam
soha, hogy segítsen valamely bajomban.

- Ady egy versében poétának nevezi Jézust.
Túlzott egyszerűsítés ez, vagy találó metafora?

- A költő, ha igazán az, nem valóságosan,
de lelki értelemben keresztre kell hogy feszítse
magát. Nem tudja másként művelni a "szak
máját". Mély közösséget kell tehát vállalnia
Jézus alakjával. A világirodalomban nagyon
sok példát lelhetünk erre, és nem feltétlenül

csak a vallásos költők között, Jézus érvénye
abban áll, hogy a legteljesebb megfogalmazása
az ember emberi és önmagán túli mivoltának.

- Ha megengedi, visszatérnék a hithez, teen
dőinkhez, a világ alapvető helyzetének [elisme
réséhez. Hogyan foglalná össze azokat az evi
denciákat, melyekről úgy érzi, hogy meghatáro
zói az egyetemes emberi létnek, és természete
sen az ön életének is?

- Én nem tartom nagyon jelentős különb
ségnek azt, hogy valakit vallásos meggyőződé

se, vagy éppen a materializmus vezérel. Persze
különbség mutatkozhat és mutatkozik is a vi
lágszemlélet vonatkozásában, a gyakorlati

_magatartásban a vallásos és a materialista em
ber között. Mégis lényegesnek érzem, hogy az
egyes ember, aki valamilyen módon megpró
bál tisztába jönni a saját helyével, feladatával,
milyenségével, természetével, képességével ~

tehát újból csak azt mondhatom: magával -,
milyen módon éli meg a maga vallásosságát.
vagy éppen anyagelvűségét, Ha morbid mó
don teszi, tehát a vallást arra használja, hogya
közös felelősségtől felszabadítsa magát, és
olyan mechanikus felmentést szerezzen, hogy
elég meghúzni egy fogantyút és akkor beléP
valaki, aki megszabadít a terhektől és ezzel
kész a megoldás, azt körülbelül annyira tar
tom, mint azt a rnaterializrnust, amely egysze
rűen számot sem vet azzal, hogy egyre szapo
rodó ismereteinkkel szinte napról napra sze
rezzük a már meglévők mellé az újabb és
újabb bizonytalanságokat. Fontosnak én tu
lajdonképpen azt tartom - és ez az igazi vá
lasztóvonal -, hogy mindazt, amit valamilyen
úton elindulva megpróbálunk megszerezni 
és ez nem kevesebb mint - költőien szólva
- "Én és a mindenség" ~, azt végül is elérjük,
felfogjuk és hasznosítsuk. Örkény István egyik
rendkívül filozofikus novellájában olvasha
tunk egy paprikafüzérről. Be kell látnunk,
hogy nem a paprika és a madzag teszi, hogy
más egy füzér paprika, mint sok paprika és
egy madzag külön. Azt írja Örkény nagyon
bölcsen és humorosan, hogy ha ettől a felisme
réstől elindulunk, "nagy igazságok" birtokába
jutunk. Örkény tehát ironikusan megfogal
mazta, amit én az imént talán nem tudtam iga
zán jól elmondani.

Az emberi vállalkozás, a földi létezés egyik
nagy csapdájának és ugyanakkor esélyének
azt tartom, hogy ezekre aminőségi változa
sokra, ezeknek a természetére ráérezzünk, és
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megpróbáljunk velük, amennyire lehet, tisztá
ba jönni. Nem veszem magamnak azt a bátor
ságot, hogy meghatározzam, melyik világ
szemlélet helyes abszolút értelemben. Hajlok
arra, mint ahogya saját területemen is efelé
szorít minden felismerés - és nem a kényelem
szeretet, hanem amit az ellentétek egymás mel
lett létezéséről korábban elmondtam -, hogy
magamban az egyes kibékíthetetlennek látszó,
vagy valóban kibékíthetetlen elemeket,
amennyire lehet és tudom, összebékítsem. De
ez nem jelent valamiféle olcsó kompromisszu
mot. Azt jelenti, hogy az ember békeidőben is
háborús állapotban él, mert ez a naponként
ki- és megszenvedett igazság, ez a naponként'
kiküzdött helyzetfelismerés - állandó és nehéz
küzdelem. Mindenesetre számomra az a leg
fontosabb, hogy azt a világszemléletet, amit

ORBÁN OTTÓ

A keresett személy

magunknak vallunk, olyan mértékben tud
juk-e személyesértékűvé, személyesérvényűvé
tenni, hogy mögötte ott álljon egész lényünk,
egész létezésünk. Ez felelősségvállalást és koc
kázatvállalástjelent. De az biztos, hogyha va
laki akár a vallást éli meg így, akár másfajta
világnézetet, akkor a kettő valamilyen ponton
egyesülni fog, találkozni kényszerül. Lehet,
hogy ez a különböző ideológiák, vagy a vallási
nézetek szerint nem az üdvözülés útja, de pél
dául a költészet szempontjából mindenképpen
az. Döntőnek tartom a személyes felelősség

tisztázását. Akármilyen keretek között. Sem a
vallást, sem más világnézetet nem tartok elég
nek ahhoz, hogy feloldozzon minket ezalól.

FORGÁCS REZSŐ

Föltehetőleg nem más, mint a kozmosz
rendje és rendetlensége, a végtelen
és ezért egészében áthatolhatatlan
hétkiiznapi méretűre zsugorított képe -
a szakállas gépkezelő a csillagpultnál kuporogva
atom- és génalkatrészeket programoz.
Hibásan, tehát megbetegszem .. ez van.
De létezik-e egészség nélkül betegség?
Van és nincs az anyagelvű szerint is egymásba görbül,
e görbület a tér, a térben szakadék
világ és világ, világ és magyarázat,
tegnapi és mai ismeret között;
a kézzelfogható indítóok lepkéje után nyomozva
e szakadékban töri össze magát minden, ami emberi.
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