
BENDE JÓZSEF

Az egyikesszéjében Ön
Márait idézi: "Az élet
az írónak gyanús
anyag", és az említett
önéletrajziesszéjéneka
címe is ez: Íme, egy
"gyanús anyag". Mi
lyen érte/emben gya
nús egy író számára a
sajátélete,azéletrajza?

Teháta tények, így ahá
ború tényei, és egyálta
lán, az életrajzi tények
n('1II intmagukban fon
tosak...

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Vasadi Péterrel
Ezt főleg akkor érzi az ember, amikor már élete vége felé jár, és
annyi dolog halmozódik föl, amit sem rész, sem pedig egész sze
rint nem tud elhelyezni, és rájön, nem is kell elhelyezni. Az élet el
helyezhetetlen szakaszokból és tulajdonságokból áll össze. Mert
mindenre rá lehet kérdezni, például hogy lettem én író, amikor
egész más akartam lenni. Néhány fogla lkozást meg kellett tanul
nom: bőrkereskedést, műszaki rajzo t, segédmunkásként is dolgoz
tam, gyerekkoromban pedig a katonaság kerülgetett, s mindez be
lesuvasztva a háborúba. Valamelyik alkalommal összevetették ál
lapotoma t a Pilinszkyével , mondván hogy döntően meghatározta
költészetünket a háború. Mondtam, nem, hanem a költészete dön
tően meg volt benne határozva. És ehhez a háború adta a maga
anyagát, a maga megrázkódtatásait, de Pilinszky legalább úgy
meg volt rázkódtatva a saját élete eseményeitől a háborún kívül is.
Tehát ez így nem igaz, nálam pedig még ennyire se. Én fiatal kato
naként kerültem a háborúba, s ott olyan élmények érik az embert,
amik ugyan rettenetesek és a háborúból fakadnak, de azt kell
mondanom, többek a háborúnál. Egy koncentrációs tábor felszá
molásának a kellős közepébe kerültem. Ott pillantottam meg egy
sebesült, rabruhás embert, aki le volt takarva a szakadó esóben
egy pokróccal, s odamentem hozzá. Közben lövöldözést hallot
tunk, s megvillant bennem, hogy akik már nem bírják, azokat
most lövik le a németek. Éjszakánként hallottuk már a közeledő

francia páncélosok csörömpölését. Inni akartam adni ennek az em
bernek a kulacsomból, amiben akkor éppen rumos tea volt. Ugye,
ez egy őrület, egy haldoklónak inni adni! S akkor azt mondta ez az
ember, hogy "nur schiessen" ("csak lőne már le"), ami két dolgot
jelentett számomra: azt hitte rólam, hogy német vagyok, másrészt
hogy ő nem volt német. És az biztos, hogy az a néhány pillanat,
ahogy ott feküdtem rajta a szakadóes őben, meg láttam, hogy sötét
vérfoltos a nyaka táján, ez olyan nyomokat hagyott bennem, ami
az egész eszmélkedésemben máig érződik. De nemcsak mint kép,
nemcsak mint tény, hanem mint az ebből kiáramló energia ...

Máig így vagyok minden engem ért dologgal: elsődlegesen nem
maga a tény számít, hanem az, amit hordoz. S minden valamilyen
jó vagy rossz energiát hordoz. Tulajdonképpen cél nélkül élek a vi
lágban, mert ezek az energiák megkeresnek. Van egy ilyen mind
egy az életemben, aminek semmi rokonsága a közönnyel. Az adott
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Sehhez képest gyanúsa
magánélet anyaga...

Pilinszkyszerintazem
ber"lényegeven mindig
ugyanakörül köröz",
csak "próbálja ezt akört
egyre szú'kebbre venni".
Mit gondol: változott,
változik-e az Ön költé
szete? Van-e itt vala
miféle elmozdulás?

pillanat hordozza a csodálnivalót is meg az irtóznivalót is. És ezek
a pillanatok életté teszik az életemet, s tudom jól, hogy ezek fog
nak a végső kivirágzásukkal meglepni az öröklétben. A tények
formáit már kisgyerekkoromban megpillantottam. Tudtam, hogy
a tényeknek formáik vannak. A tényeket emberek, dolgok adják
össze, beszélgetések, hangok, zene, csönd. És ezek energiahordo
zók, amelyek állandóan táplálnak. Valami lehet abban, sőt ebben
biztos vagyok, hogy engem kedvelnek az energiák. Gustave Thibon
mondja, hogy szerenesés üresség az ilyen, mert beleférnek ezek az
energiák. Az alkotás és a kifejezés föltételez valamilyen tisztességes
és igazi ürességet. Ugyanakkor a teljes ürességet nem viseli el. És
hát ennek az együttese adja mindmáig a napjaimat, és újnak érzem
a napokat. Ebben az a csodálatos, hogy ezek határtalan élménynek
tűnnek föl, azok is, és mégis nagyon pontosak. Úgy érzem sokszor,
mintha az, amit átélek, időtlen lenne az időben, Minthogyha ellen
tétesnek látszó, de valójában is ellentétes erők szövete lenne.

Igen, ehhez képest tényleg gyanús, mert amennyire távoli, annyira
kérdéses, de világos, és a világosságában annyira közeli is. Sajátos
dialektika van mindenütt jelen. S ennek a dialektikának a legszebb
formáját, ami már paradoxitássá nő, az evangéliumokban fogom
föl napról napra. Mert döbbenetes Jézusnak a beszédformája, hogy
mennyire nem a kérdésekre válaszol, mégis mindig többet mond.
Nemcsak a provokatív kérdésekre, a barátainak a kérdéseire is.
Ezért mondja azt, hogy sokat mondanék még, de nem tudnátok el
viselni. S ez még ma is így van. Úgyhogy nagyon jó, hogy nem
mindent írtak le, hanem így hagytak minket ezekkel az evangéli
umrészekkel, amelyek között űrök vannak, meg bizonytalansá
gok. Így művészi az evangélium, nem a különleges szavainál, kife
jezéseinél, hanem a szerkezeténél fogva. A Szentírásnak isteni
szerkezete van, és ez azt jelenti, hogy magasrendű mű. A bennem is
meglévő paradox hajlammal találkoztam az evangéliumokban. Ma
már kölcsönös és abbahagyhatatlan dialógus fejlődött ki közöttünk,
és ha lehet ezt mondani félreértés nélkül, már szinte egymást lepjük
meg az ellentétességgel. Ami azért lehetséges, mert a veleje
mindennek többrétegű. Úgyhogy például az sem zavar, ha nem ér
tenek meg teljesen, vagy ha én se értek valamit, amit magam írok.

A leglényegben semmi. Mert a leglényeget föl lehet fogni, de nem
lehet letudni. Egyáltalán nem vagyok biztos, hogy meg tudom fo
galmazni, mi vagy ki ez a leglényeg. Sok impulzust ad, ami a köl
tészetem anyagává lesz. És nem győzöm csinálni. S most nem ar
ról van szó, hogy sokat írok-e vagy keveset, mert ez se foglalkoz
tat, hanem arról, hogy itt egy olyan gazdagság, olyan kisugárzás
létezik, olyan adakozó kedve van ennek a leglényegnek, amit én
nem veszek semmibe, figyelek rá. Ettől persze még szabadon élek,
van, amikor egyáltalán nem akarok írni, de olyan is van, hogy erőt
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Ha mégis meg kellene
nevezni, mi ez a
leglényeg?

vesz rajtam az írásdüh, és akkor öt-hat darab is létrejön. Aztán ezt
hagyom lecsillapodni, és mindent elölről kezdek, teljes higgadt
sággal. Tehát nem figyelem, hogy változik-e vagy nem változik. A
leglényeggel egy vagyok, azaz nem léphetek ki belőle. Remélhető

leg az se belőlem. Viszont nagyon is fenyegetve érzem magam ab
ban, hogy itt minden egy hajszálon füg~. Nincs semmi biztosítéka
annak, hogy ez így fog tovább folyni. Es nem teszek mesterséges
kísérleteket, hogy változtassak valamin. Hagyom változni. Mert
meg vagyok róla győződve, az igazi változás az, ha hagyom, hogy
ez változzék. És az majd közli velem, hogy most... Természetesen
vannak olyan, eszköznek tekintett esztétikai észrevételeim, hogy
bizonyos szavakat, bizonyos szituációkat elhagyok, és főleg nem
ismételek. De ha csak egy mikrónyit mozdul el ugyanaz, az már
számomra változás. Ez a változás forrás, és tudja, mi a dolga. Ő
tart kézben engem, és ugyanakkor mégis én tartom kézben őt. S ez
így együtt szoros, bizonyos. Nem törődöm a külső dolgokkal, telje
sen leköt ennek a folyamatnak a belső mozgása, meg azok az egé
szen apró mozzanatok, amelyeket átélek ebben a kettősben.

Ha meg kell neveznem, akkor Istennek mondom, Léleknek, az is
teninek, a szellemnek. Nagyon fontos számomra, hogy az Anya
szentegyháznak mindene, még a "bűnei" meg a hibái is olyan hi
hetetlen energiatömeget mutatnak föl, egy olyan túlömlő nem evi
lágiságot, ami rendkívüli módon közlődik. Beleértve az embereit,
a papjait, az igenlőit meg a tagadóit, az arcukat, a mozdulataikat, a
létüket... Tehát mindent azzal az ámulattal nézek ma is, mint kez
detben. És ha ezt valaki naivitásnak nevezi, akkor nem érti. Mert
itt arról van szó, hogy különleges módon, indokolatlanul és főleg

érdemtelenül választattam ki arra, hogy valamit lássak a nem lát
ható mozgásából. És ez lefoglal. Igen, ez Isten és Jézus Krisztus és
a Szentlélek. És az ő működése az emberi életben. Itt most nem be
szélek bizonyos tapasztalatokról, vagy nehezen elmondható pilla
natokról, de azok is beletartoznak ebbe a folyamatba. Számomra a
hitem nem azt jelenti, hogy valami kívülem, hanem hogya létezé
sem. Itt egy hallatlan organikus egység működik, létezik és éltet
minket, s én ebben úszom, mint a hal. Méghozzá mint egy jó étvá
&yú hal, amelynek nagy szeme van és jól lát, és a szemét használja.
Es észrevette magában, hogy vannak szerkezetei, amelyek hajlan
dók úgy működni, hogya látványról hírt adhasson. Az esztétikai
vonatkozásokon már túl vagyok. Nagyon sokat foglalkoztam ré
gebben a dolog esztétikai mozzanataival, ismerem hozzá az eszkö
zöket is, de ez az, amit egyszer meg kell tanulni, és azután el kell
felejteni. Az egy őrület, hogy szerelmet vallok és akkor eszembe
jut, hogy ezt az igét nem használhatom. Így nem lehet szerelmet
vallani. Csak teljes elengedettséggel és bizalommal. De ebben az
elengedettségben van egy nagyon kemény szigorúság is; azt fo
gom mondani, amit kell.
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És a kísértések? Ott
vannakebben a megkí
sértései is?

Vagyis a szenvedéstől

és a kfsértésektől egy
aránt az imádsághoz,
az imádságossághoz
jutunk?

Ez az, ami állandó, a kísértés. Két nagy és állandó támadás éri ezt a
munkát: az egyik a szenvedés, a másik a kísértés. A szenvedés nem
mindig szenvedés formájában jelenik meg, hanem akár gyönyör
ködtetés formájában, ami jó esetben szenvedést vált ki. A kísértés
sem mindig kísértő formában jelentkezik, hanem például fennköl
ten, de tudom róla, hogy aljas. Néha egzisztenciálisan olyan erős, és
lehet ez testi, lelki vagy szellemi kísértés, hogy az egészet megkér
dőjelezi. Tehát hirtelen kívül találom magam a belülön. Azt mondja,
hogy nincs! Képmutatás, álság az egész, semmi nincs abból, amit te
hiszel! És akkor megvannak erre a megfelelő válaszaim, amelyek
semmivel sem különbek, mint a középkori szerzeteseké: el kell kez
deni imádkozni. Hogy kint is benti maradhassak. A szenvedések
pedig nem mindig bántanak. Sokszor az a legkevesebb, ha bánta
nak, mert akkor az ember harcba kényszerül. A valódi szenvedés
valamilyen abszolút elégtelenség vagy fölöslegesség, a gyökeres té
vedés érzése, ami nem ront le, hanem megingat. Okosan, intelligen
sen kérdez, s ingat meg. Ezért nagyon érdekes, hogy ennek elviselé
se a legnagyobb csapás a kísértésre. Nagyon igaznak érzem azt a
szinte közhelyszerű mondást, hogy amibe az ember nem hal bele,
az megerősíti. De számomra szenvedtető a puszta magány is. Egy
bizonyos határig van csak társ, a legfontosabb pillanatokban ma
gadra maradsz. És olyankor az embernek az az érzése, hogy még az
is elhagyja, akiért létezik. Tehát nem csak a keresztfán hangzik el,
hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem! Nagyon gyakran
érzi azt az ember, hogy el van hagyva. Akkor fizikai mozdulatokat
is lehet tenni, vagy sokszor csak azt. Bekapcsolni valamit, kikap
csolni, összesöpörni a szemetet. körülnézni a kertben, vagy Mon
teverdit hallgatni már százhuszonötödször. a Szűz Mária vecser
nyéjét. De még a kísértő sem tudja mindig biztosan, hogy nem Isten
akaratát teljesíti-e? Pedig lehet, hogy éppen arról van szó. Azt hi
szem, a dolog lényege az, hogy akar-e az ember, vagy nem akar.
Minden ezen dől el. Bele kell törődni az állandó elfogadásba: ez az
akarat. Az akarnivalóimnak fohász alakjuk van.

Igen, sokkal több dolog hasonlít az imádsághoz, mint amit annak
tartunk. Amit kifejezetten imádságnak mondunk, az az alvó
éntudat legelevenebb tudatossága. Azt hiszem, maga az élet imád
ságos, maga a létezésünk. Az imádság nem beszélgetés, hanem
imádás. Az imádás nem azt jelenti, hogy a rabszolgád vagyok, ha
nem hogy fölismertelek. Az egy heuréka. És itt minden megfordul.
Tehát én azt hiszem, hogy a normális keresztény életnek állandóan
el kellene jutnia a végpontjaiig, valahogya végpontjain kellene él
nie. Amikor szinte már cáfolja magát. Ha addig nem jut el, akkor
tulajdonképpen nem igazán keresztény élet. Nincs keresztény, aki
ne lenne teológus, mert ha nem teológus, akkor mi? Akkor való
ban csak templomba járó. Ha a léte felől nem gondolkodik, és a
gondolkodását nem a hite határozza meg, akkor "a világ fia". Ezt
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Ön szerintlétezik-e ka
tolikus költészet? Ha
igen, akkor mi a kű

lönbségahiteles módon
katolikus, tehát egyete
mes, és a századelőró1

itt maradt áhítatos, di
daktikus tanköltészet, a
"fehér irodalom" kii
zött?

az evangéliumból is meg lehet tudni. Tanulmányozni kell Krisztus
egy-egy párbeszédét. Mindig a végtelen felől kérdez, és iránta vá
laszol. Számomra a kereszténység ölelés, gyöngéd ősszezárás. te
hát annak, hogy "beltag" meg "kizárás", nincs értelmük. Azt úgy
is elárulja magáról, aki nem keresztény, hogy nem az, és ez nem le
het más, csak hiány. Annyira benne van a teremtett világban az öle
lés, hogy talán nem is szabadna megnevezni. Azért baj, ha megne
vezzük, mert akkor kisajátítjuk egy bizonyos kifejezésben, s attól
kezdve öleléstelen lesz a világ. Így vagyunk a hitünkkel is. Nem
mindig róla kell beszélnem, hanem azt kell mondanom. Hiteltele
nül is beszélhetek róla, de azt nem lehet hiteltelenül mondani: én az
Ige vagyok. Mert vagy az, vagy nem az. Ha nem az, akkor semmi.

Van katolikus költészet, van olyan költészet, amely annak mondja
magát, de én ettől idegenkedem. Az előbbiek erre is vonatkoznak.
Amit katolikus költészetnek nevezünk Magyarországon, az való
ban a katolikusok módján beszél, de nominálisan, a megnevezés
szintjén, kisarányúan. Vagyis kérdéses tehetséggel, az egyetemes
irányultság hiányával, tehát az a kérdés: katolikus-e? Mert attól
még nem az, hogy áhítatos témákat ír meg. Mauriac nem írt áhíta
tos témákat. Hanem olyan emberekről írt, akikben a hit gyötrel
mes életben volt jelen, és alapjaiban nyugtalanította bűnös életü
ket. De hogya költészet megálljon a bűn, a bűnösség ábrázolásá
nál, és ne merjen továbblépni, egyáltalán, hogy egy költészet ne
merjen lépni, az csőd. A költészetnek nincs határa, annak el kell
jutnia mindenhová, ahová elviszi őt a hivatása, a lendülete,
mintegy a kötelező kutatás mélysége. A katolikus irodalom meg a
"fehér irodalom", az két eset. Babits írja: minden jelentős irodalom
katolikus, mert egyetemes. Én Rónay György költészetét ilyen
szempontból is hitelesnek tartom. Olyan dolog ez, hogy egy egysé
get földarabolok, és azután azt kérdezem, hova tűnt el az egység?
Ez önellentmondás. Költészet van. Az egyetemes költészet az egy
ség. Ha abban az embert olyan mélyen ihleti a hite, mint Pilinszkyt
vagy Mauriacot, akkor azt nyilván föl lehet a művében ismerni,
mert a hit nem maradhat mellékág. A hit csak centrum lehet, de ép
pen azért, mert centrum, tehát a dolgok szíve, elrejlik. Ahol muto
gatja magát, ahol kirí, ahol kiül a testre ez a szív, ott baj van. A szív
elrejlik és dobog. Tehát voltaképpen a vallásos sémákhoz vonzódó
kifejezések költészete, talán nevezzük így, az idegen tólem, az min
denképpen azt akarja bizonyítani, hogy ő milyen hites. És miköz
ben ezt akarja bizonyítani, derül ki, hogy nem eléggé költészet. Ha
kevésbé, vagy ha egyáltalán nem akarna bizonyítani semmit, akkor
az lehetne. Tehát általában ez a centrum vagy nincs jó helyen, és ak
kor megkérdőjelezhető az életereje is, vagy pedig nem alkalmas
arra, hogy a tehetség híján képes legyen az egyetemességre. S a te
hetség kérdése megkerülhetetlen a művészetben. A művészet csak
úgy lehetséges, hogya tehetség, az egyes ember képessége Istentől
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Nagyon sok esszéi ír.

Főleg a költészetről,

ugyanakkor ezek tulaj

donképpen lelki elmél

kedések is. Ön szerint

milyen kapcsolatban

áll egymással művészet

és életszentség?

Jon. Honnan jönne máshonnan? A tehetséges embernek nincs
szüksége funkcióra, a tehetség rang. És ha valakiben a hit akkora
elemi erővel működik, mint például Szent Tamásban vagy Szent
Ágostonban, akkor ez uralkodóvá válik benne és a világban, anél
kül, hogy bármit lerombolna. Szent Ágostonnak a kifejező

készsége nem lett azzal kevesebb, hogy keresztény lett, sőt sokkal
nagyobb lett. Azazhogy nem is nagyobb, hanem elborította őt és a
világot. Örökre vitathatatlanná tette őt. A költő valahol ott bolyong
a világ szíve körül, azaz - ahogyan kezdtük a beszélgetést - a leg
lényeg közelében. Jó esetben pedig benne van. Ettől kezdve minden
megnevezés, de az is, hogy milyen iskolához tartozik, másodrangú.
Keresztény ihletettségű költészet van. S ez jó, vagy nem költészet.

Ha az élet nem szent a művésznek, nem tud róla írni, festeni, be
szélni, de még gondolkodni sem. Ez az alázat lényege. Alázat nél
kül nincs művészet. Más dolog, hogy az én életszentségemre rá le
het kérdezni, a másik életszentségérőlpedig fogalmam sincs, vagy
csak fogalmam van. Lassú bizonytalanságba kerülünk, amikor a
lényeghez közeledünk. Ezért ráhagyatkozni kell. Elveszi az érve
inket a lényeg, és nem érveket, hanem bizonyosságokat és esetleg
súlyos bizonytalanságokat ad. Szinte azt akarja, hogy ne is le
gyünk emberileg bizonyosak. Tehát rá kell hagyatkozni. A ráha
gyatkozás nem azt jelenti, hogy föladom magamat, hanem azt,
hogy kockáztatom magamat, vagyis azt, ami az "enyém". Kockáz
tatnom kell a magamról való fölfogásomat. Mindig, akármilyen
szenvedések árán. S ha ez őszinte, akkor megjelenik valami finom,
nem evilági bizonyosság: nem jársz rossz úton. Nem vagy messze
Isten országától. Az még akkor elég messze lehet, ha nem vagy
messze. Esztétikailag én azt hiszem, hogy egy műnek a szépsége,
ahogy Tarkovszkij mondta, egyenesen arányos az erkölcsiségével.
Az erkölcsiség nem az, hogy ne igyál sok sört! Az erkölcsiség lé
nyegében az, hogy megértem: van, kell lennie igazságnak, sőt, az
igazság a lét fokmérője, ezért az én létemet is ez tartja fönn. Erről

sokfajta módon tudósít engem az igazság. Néha titokzatos módon.
Istennek nincs kürtje, mert minden csendnél csendesebb. Tudomá
sul kell venni, hogy ő ilyen. S ha ilyen, megkísértem a csöndjét a
csöndemmel. Az lehet, hogy az én véleményem elfogult, vagy ke
vésbé kidolgozott, az is lehet, hogy olyan evidenciákról kell beszél
nem, amik nem is értem, hogy lehetnek kérdésesek, mindenesetre
azt érzem, hogy nem fénylenie kell egy műnek, elég, ha tompán vi
lágít. Ne legyen márványsima, éljen, legyen súlyos, ugyanakkor a
lényegtől könnyed. Ezt az ember önmagától csak valamennyire
tudja csinálni, ha nem segíti a mű megalkotásában az, akinek szán
déka, hogy legyenek művek - amennyiben a Teremtőnek a terem
tés sohasem lesz mellékes. Ki kell várni a művet, ugyanakkor hozzá
kell járulni. Nagyon nem kell igyekezni, mert nem akkor születik
meg. Valahol tömörül a mű, és egy adott pillanatban lecsöppen.
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De ez a megszülető

szépség magában rejtia
jóságot és az igazságot
is...

Kitüntetettszerepe van
a művészetnek az élet
ben? A művészet kivá
lasztatott valamire?

Természetesen egy mű lehet teljesen periférikus erőknek a munkája
vagy a mutatványa is, de akkor ez tönkreteszi. Ha nem szervesen
szakad ki ebből a belső folyamatból, akkor nem is tud a maga lábán
megállni. És akkor nem differenciálja önnön fényét. Valóban azt hi
szem, hogy az igazi műnek, anélkül hogy akarná, van valami eliga
zító ereje, de nem azért születik. Csak azért születik a mű, hogy
meglegyen. A legfontosabb tulajdonsága pedig az, hogy szép.

A szépség törvénykezés. A törvényeknek, az igazságnak, a jóságnak
a csúcsa. Ahol már nem tagolja magát külön a jóság meg az igaz
ság. Minden igazság és minden jóság szép. De szükségképpen min
den szép is jó és igaz. Ez megkerülhetetlen, ez a dolgok létezésének
a szentháromsága. És ezek egymással rejtőzködő játékban vannak,
és egyáltalán nem zárják ki ebból a szépségből a rútságot, mint szé
pet, a szenvedést, mint jót, a kínt, mint türelmet. Csakis önmaguk
ellentétében tudnak ezek egésszé válni, ez a szép. Tehát a gyönyör
nek nincs köze ahhoz aszépséghez, amiról én beszélek. A szépben
lehet gyönyörködni, de nem a gyönyörködést szolgálja a szép. És
ugye, ezeket a gondolatokat azért meg kell szülni, meg kell teremni,
és valamilyen módon evidenssé kell tenni. Nem érthetővé,evidens
sé. Sőt az érthetetlensége mellett is lehet valami teljesen evidens.
Mert hogyha nem hinnék, azt kellene gondolnom, hogy mindenem
fölösleges, az eszemen kívül. Ez nevetséges! Szerintem a bőröm is
ért, még a fülem is, meg minden alkatrészem egy olyan egységben
van, ami szükséges a teljes megértéshez. Ezért nem mindegy sem
mi. Minden fontos. A misztikusok életében én azt látom nagysze
rűnek, hogy mindezt, amit mi az ősbűntől kezdve számtalan "al
osztályra" osztunk, azt ők egy nagy mozdulattal egységbe állít ják,
és megkockáztatják az érthetetlen életformát, az érthetetlenséget,
azt a fajta mélységet, amelyre sokan azt mondják, ilyen nincs is.
Csak akkor létezik valami, ha abból mindenki, tehát nemcsak a
vájt fülűek, hanem mindenki valamit a magáévá tud tenni és át
tud élni. Ilyen értelemben növekszik az élet, és minden látszat el
lenére is gazdagodik. Én nem szeretem a gazdagodás szót, mert az
igazi gazdagodás a szegényedés. Tehát itt gazdagodáson azt ér
tem, hogy közelebb kerül a valósághoz, hogy valóbb lesz. Az a
gazdag, ami sűrű a valóságtól. Nem az, hogy van valamije. Ezek
nek a szavaknak a köznapi értelmezése kifejezetten ingerel, mert
meghamisítják, amit valójában jelentenek. A gondolkodás és a mű
vészet éli újra ezeket az ős-evidenciákat, amik nélkül nincs élet.

Nem szeretek a művészetről így beszélni, mert mintha elszakíta
nánk az élettől. Művészetnek, műnek kell neveznünk azt, ami
semmi mással össze nem vethető, de bele van szőve a hétköznapi
életünkbe. Akár az igazság. Tehát egy borgőzös hajléktalannak,
ahogy ott fekszik a metróban és hortyog, lehet éppen olyan gon
dolata, amiről fogalmam sincs, de amitől, ha így láthatnám, ra-
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gyogna az egész ember. Én nem szeretek csak a művészetről be
szélni, én csak az egészről tudok beszélni, vagy inkább hallgatni.
Mert amint kiemelem, azonnalleválasztom. Az bizonyos: ha egy
mű nem villantja föl az egészet, ami isteni fogantatású, de a mű

ben egyetlen, egyedi, akkor nem művészet. Fölmutatnia kell, erre
választatott ki. A művészet sajátos lét-fölmutatás, és ennyiben föl
ajánlás. Ez folyamatában küzdelem. Életalakító, filozófiai, szellemi
és a legközönségesebb értelemben a rosszal szembeni, az életben
maradásért folytatott küzdelem. S mivel a művészet fejez ki vala
mit, s nem a művészetet valami, ebből az következik, hogya mű

vészetnél magasabb értékek is vannak. El tudom gondolni, hogy
Edith Stein karmelita mik után érkezett el a szerzetesi beöltözés
gondolatához. Hogy ez a szakrális küzdelme magasan felülmúlja
minden egyéb esztétikai vagy filozófiai gondolatát. De nem lehet
ezeket különválasztani. Amikor a beöltözéshez odaállt, ugyanaz
volt, mint azelőtt. Mégis mennyire más! Nem tűntek el belőle a fe
nomenológia általa is meggyőződött, kitűnő fejezetei, nem tűntek

el belőle, benne voltak. De meghaladta azokat valami, vagy kitélje
sedtek. Elválaszthatatlannak tartom egyszerűena kőkopácsolástól

a költészetet. És nem nagyon szeretem a költői akadémiákat meg
az ilyen dolgokat... Tehát a költészet az állandó szülés és születés
folyamata. Miért kell úgy tenni, mintha már megszülték volna?
Nem szülték még meg, fogják szülni továbbra is. Most a fiatalok
szülik, meg még jómagam is szülöm. Ugyanakkor én nem vonom
kétségbe, hogy kellenek ezek az iskolák meg ezek az elmék, akik
figyelemmel kísérik, de egy kicsit mindig másról beszélnek. "Én
úgy látom, hogy...", ez mindig azt is jelenti, amit látok, nem az,
ami van. Tarkovszkijt mondanám most is, hogy az a képe, ame
lyen egy ember lódenkabátban, kezében egy gyertyával beleeresz
kedik egy medencébe és csupa víz lesz, átmegy rajta és kijön a má
sik oldalán, hogy amilyen értelmetlen, amit ez az ember cselek
szik, olyan csodálatos. Miközben semminek sem vonom kétségbe
a lehetőségét a létezésre, én azt az ősi egységet becsülöm a leg
többre, amelyből kezdenek kiválni a ma domináló elvek, irányok,
s így hordozza egymást új és örök érvényesség. Ahogyan még ma
is terjed szét a világ, hogy majd összehúzódjék, ugyanúgy va
gyunk a szellemi-lelki életben is. Az ősi egységről nem lehet meg
feledkezni, sőt azt hiszem, a sztratoszférában repülő sokkal éleseb
ben látja a földet, mint én, aki itt látom az orrom előtt. A különb
ség, amellyel elhagyta a földet, szükséges ahhoz, hogy az egészet
pontosan lássa. S mintha ez a törvény ismétlődnemeg a lelki éle
tünkben is, hogy nagyon pontosan semmit sem tudunk, és ez az
ára annak, hogy valamit egészen pontosan tudjunk. Ezt nem lehet
megtanulni, erre csak ráébredni lehet. Hogy van az, hogy a legfon
tosabbakat nem lehet megtanulni, hogy a legfontosabb tudása nem
iskolázottság kérdése? Hanem megajándékozottság kérdése. Ez
annyira különös.
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Simone Weil vagy
Edith Stein ilyen érte
lemben megajándéko
zott volt?

Ön is utal egyik írásá
ban Ruhner mondaiára,

me/yszerintaharmadik
évezred vagy misztikus
lesz, vagy nem lesz.
Hogy értsükezt?

A misztikus gondolko
dás mélységéiménye
"világítja meg" a fel
színt, a létezést?

Igen, ők igen. De nem az a kérdés, hogy ők megajándékozottak vol
tak-e vagy sem, mert ök nyilvánvalóan azok voltak, hanem hogy ki
nem az? Szerintem senki sem megajándékozatlan. És azt hiszem, itt
van a bűnnek, a nyomorúságnak meg a gazságoknak a következ
ménye, hogy nem minden megajándékozott tud az ajándékról, sem
az ajándékozásról. Igazságtalan Isten nem létezik. Teremt Simone
Weileket és teremt hajléktalanokat? Ilyen nincs, ez a mi bűnünk. Az
pedig a megajándékozott szenvedése, amikor nyilvánvalóvá lesz a
világ előtt, hogy ő megajándékozott. Az más dolog, ha szenvedésé
nek egész hatalmas súlyát mintha egy ujjal tartaná. Ez az ember sza
bad akaratával függ össze. Amikor elveszni látszom, akkor vagyok a
legszabadabb. És a művészet sem azért van, hogy x számú könyvet
adjanak ki, sőt az szinte a kárára van, hanem hogy ezekhez a gondo
latokhoz. amelyek a létezés értelmét adják, közel kerüljön mindenki.

Ugye, ha amikről beszéltünk, igaz dolgok, akkor az azt jelenti,
hogy nincs élet igazság, igazságszeretet, jó utáni vágy nélkül. Már
túlságosan is keserűek vagyunk ahhoz, hogy ne akarjunk valami
jót. Valahogyan az is akarja, aki állandóan mocskolja... A misztikus
kor nem azt jelenti, hogy itt futkosni fognak a misztikusok, meg
hogy az orvosok is próbálkoznak a módszereikkel, hanem azt,
hogy fölébredünk. Radikálisan "belém áll", hogy lét nélkül a léte
zés lehetetlen. Mert az vitathatatlan, hogy az ember őrült. Ez a ha
zugságözön és ez az érdekhajhászat, ami most már nem is
könnyelmű, hanem buta, mert hiszen önmagát emészti föl, ezt
most már csak az nem látja, aki nem akarja. A kérdés ez: most ak
kor el akarunk pusztulni? Ha nem, akkor föl kell ébrednünk egy
kómához hasonló álomból. Az ébredésnek vannak jelei, kezd vilá
gossá válni, hogya jó meg a hit nélkül nem lehet élni. Az a bizo
nyos mondat egyébként úgy nem hangozhatott el, hogy"vagy ke
resztény lesz", mert erre nincs kilátás. Arra van kilátás, hogya
nagy világvallások legmélyéről fölszínre jönnek eltagadhatatlan
igazságok és mértékek, s ezek világossá teszik végre, hogya bukás
elkerülhetetlen, ha így megy tovább, és ez a bukás lesz a "végső".

Az evidenciák talán eltörtek, de úgy látszik, hogy az eltört eviden
ciák alatt újabb evidenciák vannak. Ennek fölismerése a rnisztiku
sok dolga. Egyszersmind a helyes gondolkodásban, bármiféle he
lyes gondolkodásban van valami a misztikus mélységélményéből.

A misztikusok mind ugyanabban a mélyben járnak, mind ugyan
úgy és ugyanazt tapasztalta meg: a sötétség után következik csak a
világosság. De ahhoz nagyon sötétnek kell lennie, s azt a sötétet
meg kell járni. S az a sötét úgy is szenvedés, hogy eszmei, elmebeli,
értelmi sötét. Tehát bizonyos értelemben el kell "borulnia" az érte
lemnek, hogy nagyobb értésre jusson. Egyre alább kell mennie, és
az értelme onnan származik, lentről, az egyre nagyobb süllyedés
ből, mert ezen a sötéten tör át a ragyogás. Isten ott van legalul.
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Végül hadd kérdezzem
meg, milyen a közérze
te mostanában, 2002

márciusában?

Az interjú egy 2002
márciusában készült

beszélgetés rövidített,
szerkesztett változata.

Hogy legfölül van-e, azt nem tudom, de hogy legalul ő van, azt
megtapasztaltam. Ha nagyon egyszerűsíteni akarnék, azt monda
nám, a misztikus gondolkodás nem más, mint ennek a mélységél
ménynek a valódiságát megjárni és megérteni. Hogya felszín nem
mutatja a dolgot. Egyszer csak ráébred az emberiség a gyökereire,
és a vallásos ember is ráébred arra, hogy ha nem misztikus, akkor
alig van köze hozzá. Mert lehetetlen, hogy például Szent Tamás a
Summáját csak néhány olvasó teológusnak írta. Arra a világnak van
szüksége. Az értékhiány is hozzátartozik ahhoz, hogy fölfedezzük,
nem lehet ezek nélkül élni. A világ "megszerkesztése" talán még
előttünkáll. Azt nem hiszem, hogy a világon valaha is mennyorszá
got lehet teremteni, de azt talán el lehet várni a világtól, hogy ne gá
tolja meg a mennybejutást. A minimumok fölfedezésének és ennek
a mélységnek az igaza találhat egymásra, hogy úgy mondjam,
"publikusan". És itt a legkisebb jelek is árulkodóak. Például tehetős
emberek nem tehetős erőket, értékeket jutalmaznak, ismernek föl és
el, tehát már vannak olyan gesztusok, amelyek az egyetemes fele
lősségérzetről tanúskodnak. Azt hiszem, itt a legdurvább tévedése
ket meg önérdekeket kell háttérbe szorítani, hogy végre fölismer
jük, mindenkire szükség van.

Ugye, ha valaki így gondolkodik, az elég sok konfliktussal jár. És
ez előbb-utóbb meggyőzi az embert arról, hogy le kell mondania a
spontán megértésről, ám ez nem esik nehezemre. Kedvelője va
gyok a magánynak. De nem az elzárkózásnak, ugyanis a kettőnek

semmi köze egymáshoz. A magány azoknak az erőknek, sőt még
azt is mondanám, hogy azoknak a személyeknek a gyülekező he
lye, akik majd nagyon sokat lesznek együtt. Minden időmet igény
be veszi az a hivatás, amely nekem adatott. És ha bizonyos időt

kell eltöltenem nem-szeretem körülmények között, akkor erőt

vesz rajtam a nyugtalanság, amit nem lehet sokáig bírni. Mintha
árammal piszkálnának, és akkor eltávozom oda, ahol a dolgaim
tovább élnek és éltetnek. Beszélni akarnak ezek velem, s akkor ezt
lehetővé kell tennem. Amit a Merton-esszém mottójául hasz
náltam. az az én esetem is: "Olyan helyre rakott engem az Úr, ahol
sokat lehetek együtt az Oltáriszentséggel", a szó szoros értelmében
és átvitt értelemben is. Azért annyira nem haladtam még előre,

hogyaboldogtalanságnak gyakran tegyem ki magamat, és vannak
emberek, akik elfogadják vagy kedvelik azt, hogy együtt lehetünk.
Ha nincsenek, akkor is megvagyok. Ezt nehezen lehet elfogadható
an megfogalmazni. Egyszóval, ki vagyok téve azoknak az erőknek,

amelyek eléggé meg tudnak gyötörni, és ennek fizikailag is megvan
az ára, de nincs más választásom. Voltaképpen én szót tudok érteni
magával a világgal is, a kerttel, a növényekkel. Van úgy, hogy napo
kig alig szólok. Mert mindig van valaki, aki igényt tart erre az álla
potomra, és nem tudok neki ellentmondani. Hogy ő szeret-e engem,
abban nem vagyok egészen biztos, de az együttműködés bíztató.
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