
kíméletlenül, s hirtelen rázuhant csendben tücskök százai szólaltak meg körülötte.
Éppen avidám tücsökzene, s a csiIlagokközelsége juttatta esiébe a prédikátor sza
vait létezése értelmetlenségéről. A galileai bizonyosan az Isten fia volt, és nem pedig
felbujtó, aki a százados szerint ki akarta űzni Jeruzsálemből a gazdagokat, s meg
akarta tenni magát királynak. "Jézus a félelmet akarja eloszlatni, a lialál boldogsá
gát elhozni a földre ... " - továbbgondolni már nem mdta a lehetetlent, végignyúlt a
földön, ujjaival belemart egy száraz fűcsomóba.

A halállal elérhető a szabadság, és mégis élni kell, ismételte Jézus. Hogyan lehetne
ezt megérteni? Hogyan lehetne ezt elfogadni? A Názáretivel való találkozás álom
má, a képzelet játékává oldódott benne. Mintha nem is délelőtt, de valamikor na
gyon régen történt volna meg vele, a sivatagi hosszú menetelések után, távol a folyó
völgyektől, amikor összefolyt nappal és éjszaka, élet és halál, amikor az álom össze
folyt a valósággal. Végül azzal nyugtatta meg magát, hogy ma is hasonló történhe
tett vele, hiszen, ha felidézi régebbi látomásait és gondolatait, rájön, Jézus csak azt
ismételte, csak azt fogalmazta meg, amit ő is érzett már régen ...

A VJGILlA BESZÉLGETÉSE

BALÁZS JÓZSEFFEL

- Megtisztelőnek érzem, hogya Vigiliábanke
rül sor erre a beszélgetésre. 'Adósa, híve, tiszte
lője vagyok a folyóiratnak, könyvespolcomon
két évtizedeminden száma megtalálható, pon
tosabban attól az időtől kezdvegyűjtöm, ami
'óta önálló keresőként pénzhez juthattarn. A
praktikus, számitgató gondolkodás terrorja
közepettea Vigiliagyakran jelentett igazi felű
dülést, hiszen az írásokból kiolvasható szem
pontok arra kényszerítettekengem is, hogy az
élet, a világ, a létezés jelenségeita közvet1enű1

adott tér és idő lehetőségeit meghaladóan is
érdemes magyarázni és értelmezni. .. A cél
- mindnyájunk számára - nem lehet más,
csakis saját sorsunk megértése, s ha mindezt
csak külsőségeiben, a felület jelzéseiben éljük
meg, bizonyos,hogy az ilyen sors előbb-utóbb

. eljelentéktelenül, ki van téve a gyors pusztu
lásnak, a legkisebb megrázkódtatás is halálos
veszély számára.

Szárazság, aszály nemcsak a természetben
található. Légszomjjal nemcsak a fák, a füvek
küszködnek, az ember is, ha életében legalább
egyszernem gondol arra, mi a célja életének.
S valóban oly lehangoló a mulandóság aláve-

tettségében élni, mint ahogyan azt oly sokan·
megfogalmazzák. Bár számomra - jelenleg
- kevés meglepetéssel szolgálhat az élet, egy~
szerűbben úgy mondhatnám, hogy unalmas,
ám mégisa szábályozottság, az ellenőrzés pán
célját - ami végül is a mindennapjainkat jel
lemzi - feltörhetjük. ha annak tudatában
élünk, hogy sokféle dolgot kikutathat, feltér
képezhet és feldolgozhat az ember, de a feltá
ratlan titkok milliárdjának nemjuthat a végé
re. Ama egyszerű kérdésre a választ, hogy
honnan van a világ, s honnan származik 4iZ

élet, egyelőre körvonalaiban sem sejtem.

- Immár húsz éve elköltöztél szülőfaludból,

városban élsz, de mégis majdnem minden írá
sodban felbukkannak szülőfalud világának ké
pei. Több regényed kötődik a Tisza, Szamos,
Kraszna vidékéhez; Szatmár-Bereg tájaihoz.
A víz, a mocsár, a folyók világa regényeidnek
az emberekkel egyenértékű ,főszereplői". Úgy
tűnik tehát, hogy a gyermekkor alapvetően
mf;::-határozó, hogy semmiképpen sem tudod
írásaidban megkerülni, elfelejteni a szülő.falu

dat, a Szatmár megyei Vitkát és környékét.
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~ Írásaimban valóban gyakran vissza-visz
szatér a gyermekkori táj. Bár városban élek, de
a falutól nem szakadtam el, s nem tagadom,
hogy időnként erősen hiányzik akár a szülőfa

lum, akár egy másik falu ... Nincs ebben sem
milyen romantikus elvágyódás, csupán nem
érzem magam igazán itthon a városban. Azt
tudom neked mondani eddig megjelent írá
saimmal kapcsolatban, hogy azokat kezdeti
lépéseknek tekintem, mint ahogyan a szülőföl

dem által kínált témák, sorsok megírásában is
csak' az első lépéseket tettem meg. Sok még az
adósságom.

- Melyek ezek?

- Sokfélék. Mindjárt az első a paraszti élet
teljesátalakulása, az átalakulás gyötrelmei, re
ménykedése, s áldozatvállalása ... Felbomló
közösségek, s az újak még csak neni. is dadog
nak. A civilizációs változások a paraszti vi
lágban hozták talán a legdrámaibb fejlemé
nyeket; a bezárkózást, a szánalmas elmagá
nyosodást. .. Természetesen nem akarom én
visszaállítani a régi paraszti életet. Ám a szo
ciális helyzet siralmassága ma sem változott
meg mindenütt. Igen sok azoknak a száma
- némelyiküket ismerem -, akik ebédre colát
isznak kenyérrel. A csodával határos, hogy
még így is élnek, nem háborognak, beletörőd

nek a fillérekkel való küzdelembe, s ha szóvá is
teszik, hogy végigdolgozták életüket, gürcöl
tek, helyzetükön ez lényegében mit sem vál
toztat.

A sokat fejlődött világ nagyjából már min
dent el tud intézni, meg tud szervezni, fel tud
találni, csak éppen a munkakerülőt, a dema
gógot, a hitványt nem tudja elhatárolni attól,
aki egyszeruen csak végzi a munkáját. Jól tu
dom, hogy az általános fogalmazás semmihez
sem visz közelebb; s mindaddig eredményt
sem lehet elérni, amíg - képletesen szólva
- címjegyzéket nem állít össze az, aki igazsága
birtokában füstölög. De hát honnan, milyen
forrásból szerezzen az ember nagyobb bátor
ságot annál, amivel éppen rendelkezik? Becsü
letem azt kívánja, hogy erről a gyávaságomról
is beszéljek, bár gyorsan hozzáteszem, ponto
san tudom, hogy egy jól hierarchizált közös
ségben - csak bizonyos emberek véleményét il
lik megjegyezni, figyelembe venni.

Adósság rengeteg van: szerétnék sokat írni
gyermekkoromról, amely éppen az ötvenes
évek elejére esik. A közelmúltban irtam egy
drámát, amely a nyírbátori -katolikus temp-
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Iomban játszódik. Most azt tervezem. hogy
egy tizennegyedik század végén Spanyolor
szágban élt csillagjósról írok drámát, akit, az
inkvizíció máglyára küldött.

- Regényeidben gyakran fordul elő, hogy a
halál bekövetkezése események kiindulópontja,
illetve végpontja. Sokféle tartalom-érzelem
koncentráládik köré, mintha szándékkal úgy
építenéd fel írásaid szerkezetét, hogy a fontos
fordulatokat a halál jelenléte-közelsége kormá
nyozza ...

- Ezen így még nem gondolkodtam. Annyi
bizonyosnak látszik, hogy a történelem során
a civilizációk mindig megtisztelték magukat
azzal, hogy megfogalmazták a halállal kapcso
latos álláspontjukat. Talán a mi korunk mint
ha kevesebbet törődne ezzel. Az élet másfajta
dolgai a perifériára szoritják, nélkülözhetövé

. teszik mindazt, amit a halálról gondolhat
nánk ... Engem a halál nem az élet, hanem a
létezés szempontjából foglalkoztat, annak el
döntéséhez segíthet hozzá, hogy milyennek is
tekintsem azt a folyamatot, amelynek során a
hit, a hitetlenség, a szeretet és a gyűlölet, az
uralkodói vágyás és a szolgaság egyszerre hat
va valóban értéket, vagy kizárólag tragikus ér
téket hoz létre, olyat, amelyet el kell utasíta
nunk, vagy olyat, amihez ragaszkodnunk ér
demes. Kétségtelen, hogy ebben sokat segíthet
a keresztény tanítás, ám azt gondolom, hogy
mé~is rnindenkinek saját magának kell vala
milyen magatartásig eljutni, a maga gyötrődé

seivel, felismeréseivel megharcolni. Mivel jó
magam sorsokban gondolkodom, hiszen az
írás ezt is jelenti, a halállal való szembenézés
kikényszeríti, hogy a létezésnek azokat a moz-.
zanátait keressem, amelyek valóban lényege
sek, fontosak lehettek a: múltban élő emberek
nek is.

- Írásaidban gyakran szerepelnek papok.
Valahol azt is olvastam, hogy gyerekkorodban
ministráltál.

- Nemcsak gyermekkoromban ministrál
tam, később is. Az én falumban élt olyan ha
gyomány, hogy a nagyobb ünnepekre haza
ment fiatal fiúk - akár hatan vagy nyolcan is
- ministráltak . Ma már neméleza hagyomány,
a falvakban alig-alig látok ministráló gye
rekeket. Az én gyermekkoromban - az ötve
nes évek első felében - még a kora reggeli mi
séken, a délutáni litániákon is beöltözve vittük
a hatalmas misekönyvet, csengettünk, gyujtot-



tuk és oltottuk .a gyertyát. .. Jól emlékszem
ezekre az időkre, annál is inkább, mert nem
tiltották meg egyetlenegy alkalommal sem,
hogy ministráljak. Érdekes módon a magáné
letbe beavatkozni kész bürokrácia és helybeli
hatalom-emberek nagy tapintattal "nézték el"
a templomba járást. A tiltás - abban az időben

-.csak a helybeli értelmiséget - pár tanítót. ta
nítónőt - érintette. Sohasem éreztem hátrá
nyát annak, hogy a szüleim megkövetelték tő

lem a hittanórára járást, a templomban a mi
nistrálást. Ilyenformán érthető az is, hogy egy
felkészült, művelt katolikus pap mennyire be
folyásolhatja egy gyermek gondolatvilágát, s
hogy az egész életén végigkísérheti. A temp
lom, amelyről én beszélek, kétszáz éve áll a

, falu közepén, Közel a Krasznához, talán ép
pen azon a ponton, ahol vége van a régi Sza
bolcs vármegyértek és kezdődik Szatmár, de
amelynek csak kis töredéke maradt Magyar
országon, mert az igazságtalan békekötések
kel Szatmár megyének nagyobb része az or
szághatáron kivül esik.

- Itt már eljutottunk a történelemhez...
"Magyarok", "Fábián Bálint találkozása Isten
nel"; "Az ártatlan" clmű regényedben azokkal
az úgynevezett sorsproblémákkal foglalkozol,
amelyekkel egyébként a század magyar irodai
ma is gyürkőzött, - József Attila, Ady műveire

gondolok elsősorban. .. Nem tartom véletlen
nek, hogy éppen a "Magyarok" cimű film feli
ratán Józse! Attila sorekat lehetolvasni.

- Úgy tapasztalom, hogy maga a szó, sors
problémák oly mértékben gyanússá vált, any
nyiféle tartalom, képzet járul hozzá, hogy he
lyénvalóbb, ha nem beszélünk erről ... Nálam
nagyobb tekintélyű és hozzáértöbb emberek
kel kellene ezt tisztázni ... Jómagam példáján
tapasztaltam a közelmúltban, hogy mennyi rá
fogás, félremagyarázás kísérte írásaímat, s a
belőlük készült filmeket is. Legutóbb például
egy tudományos tanácskozáson hangzott el,
hogya Magyarok című regényemben, illetve a
belőle készült filmben a parasztok nem tudják,
ki volt Hitler. Hogy Hitlerről nem hallott, e::t
sem a regényben, sem a filmben egyetlenegy
szereplő sem állítja. SŐt. Jólolvashatóan és jól
hallhatóan-láthatóan egyikőjük kiáltja: Hitler
egy katonavezér ! Szerencsésebb lenne.nem tö
rődni a félreértésekkel, de senki sem örül an
nak, ha írása í tartaimát kiforgatják, s éppen
azok a regények esnek ennek áldozatául, ame-

lyek a magyarság történelmi szerepének, sor
sának a kérdéseivel foglalkoztak.

- Két nyilatkozatodat is olvastam, amelyben
arról beszélsz, hogy a magyar értelmiség meny
nyire megosztott. Beszélgetésekből, elejtett
megjegyzésekből tudom, hogy ezt mások is ha
sonlóképpen látják.

- Téged nyilván a megosztottság okai érde
kelnek. Valójában magam sem tudom. A sej
tések, megérzések. az igazibb, valódibb kép
nek csak pillanatonként való felvillanása sem
míről sem gyözhet meg senkit. A nyilvánvaló
an számtalan ok között a határvonalat sokfé
lekép~ meg lehet húzni; vannak cinikusok
és vannak, akik nem azok; vannak, akik er
kölcsi megfontolások jegyében élnek, vannak,
akiknek semmilyen erkölcsi gátlásuk nincs, 'és
sorolhatnám tovább ... De hát ez csak a dol
gok felszíne, sokkal mélyebben kell keresni az
okokat, hiszen a megosztottság oly szívós ki-

o sérője a szellemi életnek, hogy azt egy mélyebb
- történeticlélektani - elemzés tudná csak fel
deríteni.

- Mifoglalkoztat most leginkább?

- Nagyjából ugyanaz, ami nyolc vagy tíz év-
vel ezelőtt. A közelmúltban olvastam a római

. történetíró, Sallustius munkáját a Catalina
összeesküvésről.Catalina korát - egy helyütt
- a következőképpen jellemzi: " ... a közjó \
álarcában ki-ki a saját hatalmáért versengett.
S ebben a versengésben sem ismertek sem mér
téket, sem határt ... " A római birodalom bu
kásának a kezdeteinél nagyjából ugyanaz fog
lalkoztatta a római polgárt is,mint engem, ha
másképpen is gondolkodott arról, mi a közjó,
s hogy mit jelent a hatalom. Ez persze csak egy
tetszetős párhuzam, természetesen kritikátla
nul nem lehetek a híve, ám mégis, ha elgondo
lom, hogy mi foglalkoztathatta őseimet 
nagyszüleim nemzedékét -, nagyjából azt érez
hették ők is mint a művelt római, csak éppen
nem tudták olyan pontosan megfogalmazni,
mint Sallustius, aki a kereszténység elterjedése
előtti évtizedekben élt. Ugyanő amiatt is kifa
kad,'hogy a polgárokat a pénz és a kapcsola
tok hajhászása érdekli csupán, magasztalják a
vagyont ... stb. Ezen már nem is lepődtem

meg olyan nagyon, hiszen mit tehet az ember,
ha unalmas az élete, s ha a történelem csak
annyi örömet okoz neki, hogy 'pár rabszolgá
nak parancsoljon, s azok felett rendelkezzen.

\
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Mindazt elköveti, amivel Sallustius joggal
megvádolja. s hogy évszázadok, évezredek
múltán is, azok, akik hason1ó jogokkal rendel
keztek, mint egy római patrícius, csak a pénzt
és a kapcsolatokat hajhászták, magasztalták a
vagyont stb.

Ma - és akiveteleket elismerem régebbről is
- merőben más a helyzet, mint a kereszténység
elterjedésének kezdeteinél, s az azt követő év
századokban. Ám mégis jó lenne minél na
gyobb történelmi, lélektani, filozófiai ismeret
re szert tenni, amellyel megérthetném, miért
szükségszerű, hogy egyes emberek - az élet
legkü1önfélébb területein - túl nagy hatalom
mal bírjanak. Néhány dolog mintha újra éled
ne a múltból, a régmúltból, a közelmúltból.
Keresi az ember a kamarilla-hajlam élterjedé
sének okát, s elképzeli saját jövőjét, ami azért
már nemcsak kizárólagosan az övé ...

- Térjünk át egy másik területre. Filmgyár
ban dolgozol, több művedböl készült film, leg
utóbb pedig {l sikeresnek ítélt .Szivzűr" film no
velláját írtad, amiből a forgatókönyv szűletett.

S nem érintettűk még a .Szeretők és szerelme
sek" cimű regényedet. amelyben az üzemi új·
ságlrás során szerzett élményeidet írtad meg.
Ennek a könyvnek illusztrációit Huszárik Zol
tán készítette. ~..

- Huszárik rajzolta Az ártatlan cimű regé
nyem címlapját is. Annak i~ején meg is tá
madtak ezért a eimlapért. örültünk is neki,
mert kiderült, hogy a kritika írója tökéletesen
érti, mit akart Huszárik kifejezni, azért is inge
relhette annyira. Ami a Huszárikkal való kap
csolatomat illeti: elégkésőn ismertem meg, ta
I~n barátjának tekintett. Azt tudom, hogy-írá

-saimat elolvasta, azt is, amelyiket nem, ő il
lusztrálta ... Gyakran töltöttem el vele hosz
szabb időt, nagyjából megismertem gondolko
dásmódját, ízlését. Úgy emlékszem, hogy
többször közölte velem: az illusztrációkból él
meg. EZért kedvesen biztatott, írjak könyve
ket, mert az számára pénzt jelent. Jelentőségét
még nemigen tudom kellőképpen tisztázní ma.
gamban: ha rágondolok, mindig olyan érzé
sem van, hogy tegnap vagy tegnapelőtt talál
koztam vele a filmgyár portáján/az udvaron, s
hogy valójában még él, fel is hívhatnám telefo
non. Aki találkozott már olyan emberrel, aki
nek az egyénisége közvetlenséget, egyszerűsé

get, a szeretetreméltóság bensöségességét su
gározza, az könnyen elképzelheti. milyen em
ber volt. Ami pedig pályájának alakulását ille-
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ti, a tehetséggel való gazdálkodás fogyatékos
ságaira is figyelmeztet mindnyájunkat, hiszen
művészi felkészültsége, tisztessége senki előtt

sem lehetett kérdéses.

- Hogy jutottál kapcsolatba a filmművészet

tel?

- A filmművészettel való kapcsolatom azzal
kezdődött, hogy tizennyolc évesen tehervona
ton Mátészalkáról Budapestre utaztam 
egyébként éjjeli utazás volt -; sietnem k~llett,
hogyelérjem a felvételi időpontját. Filmrende
ző szerettem volna lenni. Am sem akkor, sem
később nem sikerült a tervem, nem kerülhet
temabba a meglehetősen zárt, jól védett, kö
rülbástyáiott világba, ahol a filmrendezőket

tanítják. Az igazsághoz tartozik, hogy küIföl
döri - talán - tanulhattam volna, de annyira
ide, ebbe az országba gyökereztem. hogy moz
dulni sem bírtam, s valójában nem is akartam.
Így aztán egyszer arra gondoltam, hogy azo
kat a témáímat, amelyeket meg akartam csi
nálni filmen, megirom. Így születtek meg a
regényeim.

- Mostanában mintha kevesebbet irnál.
Megjelent eddig öt regényed, de már kéi éve
nem jelentkeztél újabb könyvvel.

- Hamarosan megjelenik novellás kötetem,
s remélem, nemsokára befejezern új regénye
met is. Nem panaszként mondom, de az írás
mellett sokféle más dologgal is kell foglalkoz
nom, s ennek semmi köze sincs az jrodalom
hoz.

- Emlltetted.hogy római katolikus vagy, ne
veltetésed is vallásos volt . . . Mtt jelent.számod
ra a vallás, az Isten?

- Ezt a neveltetést úgy kell elképzelni, aho
gyan egy átlag magyar parasztcsaládban ne
velhetik - a nehéz megélhetés, a fizikai munka
szorításában - a gyereket. Mégis sok boldog
ságban és örömben volt részem. Karácsony
kor az éjféli misék, a húsvéti nagy körmene
tek, az ünnepélyes vasárnap délelőttök, ami
kSlrfelváltva fújtathattuk az orgonát, s közben
pár lépésre tőlem, apám a többi paraszttal
együtt énekelte la pápai himnuszt, szárnyaló
énekük, elragadtatásuk erős érzelmet jelentett,
nemcsak a költészetet, nemcsak a Krisztus
születésétől, halálától, feltámadásától való
meghatódást, hanem ott éreztem emögött a
valóságot, a mindenhol jelenlevő Elrendezőt

és Uralkodót.



Azután persze sok minden megváltozott.
Még húszéves sem voltam, amikor apám meg
halt, a könyörtelen, kemény munka legyűrte,

nem élt még egy fél évszázadot sem. A minden
jóval kecsegtető új világ ugyanolyan kilátásta
lan életre szoritotta, mint annak előtte, ami
kor ő volt fiatal. A szegény embernek a század
ötvenes éveiben sem sikeredtek sokkal jobban
a tervei, mint a k~t háború között. Ezt tudo
másul vettem, s ezután én magarn csak azt kí
vántam, hogy ugyanannyi jogom legyen, mint
a többi magyar állampolgárnak. S miközben
sok mindent megtanultam, tapasztaltam, az
Istennel való viszonyom is megváltozott. A le
genda mögött tudatosan kerestem a valóság
vonalait, összefüggéseit, s ha néha biztos vol
tam abban, hogy Istent érzékelern, tudomá
som van róla, akkor megrettentett a múlt és a

GALAMBOSI LÁSZLÓ

Halálűző

Micsoda madár!
Havas pajzson, jeges kardon
bátran muzsikál.
Kés a száját,
bog a lábát
nem feszíti már.
Lángos vesszőn

magbocskorban
tarisznyával jár.

Bocskorolj, 'madár!
Hogyhp jönnek a legények,
tilinkódra kerengélnek.
A leányok ringatózva
hajladoznak égi útra.
Oyongyfejű, madár!
Kés a szádat,
bog a lábad
nem feszíti már.
Világvégi zúzmarából
pelyhedre nem fagyhat fátyol.
Tollhintóba szállj!

jövő is, Nem tudtam eldönteni, hogy mikor
lettem titokzatosabb folyamat része: akkor,
amikor Isten munkáját látom mindenben,
vagy akkor, amikor az a meggyőződés kísért,
hogy Isten nem létezhet.

Gyakran zárultak be a megismerés különfé
le útjai, s módfelett kérdésessé vált, mit is tud
hat meg egy ember az érzékeivel. a képzeleté- •
vel, a megérzéseivel. Létezésünk értelméről

gondolkodni nem segít semmilyen önámítás,
azt, hogy az élet egyszeri és megismételhetet
len, tudomásul kell venni, mint ahogyan azt a
kérdést is, ami oly gyakran megkísértette az
embert már a legrégebbi időben is: az ember
sorsánakcélja Istennel vagy Istennélkül- meg
ismerhetetlen?

SKVLTÉTY TAMÁS

Csöndít a madár.
Havas pajzson, jeges kardon
bátran muzsikál.
Nap házában, Hold házában
gyémántszékre száll.
Csapdát vetnek a legények,
tilinkára kerengélnek.
A leányok ringatózva
hajladoznak égi útra.
Bukdos a Halál!
Gyöngyfejű madár,
kés a szádat,
bog a lábad
nem feszíti már.

Lángos vesszőn

magbocskorban
sétál a madár,
tarisznyával jár.
Sólyombögyű pirkadatkor
bátran muzsikál.
Kócsagfarkú felhők mélyén
gyolcskunyhában hál.
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