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AJÁNLÁS

- Nem szeretem az álinterjút, vagyis az öninterjút, még abban a formában
sem, hogy az ember nem arra felel, amit kérdeznek tőle. Én minden interjút csak
úgy tudok felfogni, mint egy sakkiátszmát, mert leülönben értelmetlennek találnám.

- Mit gondol, ki fogja most kettőnk közül a mattot adni?
- Érjük be a pattal.

ELŐSZÓ

- Eredeti tervern az volt, hogy ön
életrajzomat - így fundáltam ki 1942
ben - nem kronologtkusan fogom meg
írni, hanem témakörökben csoportosít
va. Az eJJSŐ kötet lett volna a környe
Let, vagyis a lakások, az elvesztett ott
honok leírása és története. 1939~ig, mert
ez határkő volt az életemben - első

feleségem, Eti halála és a háború ki
törése. Ez még annak idején el is ké
szült, de csak 1957-ben került sor a ki
adására, Elvesztett otthonok címmel. A
második kötet lett volna a pénz regé
nye, az anyagi világé, a harmadik a

l. FEJEZET

ELVESZTETT OTTHONOK

-Melyik volt a legkedvesebb.? Hol
érezte úgy, hogy "megszólalnak", szin
te társaloqtuü: Önnel. a falak, mert be
fogadták maguk közé, mint húsból-vér
hől való társukat?

- A Hold utcában (ma Rosenberg
házaspár utca), a Nemzeti Bankkal és a
Postatakarékpénztárral szemben van egy
kis, kétemeletes ház, a múlt század ele
jén épült, némi mór beütéssel, egy ki
csít úgy, mirrt a Vigadó, Első emeletén
van egy kis el'kéllY· - tadán Granadá
ban is elképzelhető. Ez volt az első la
kás, amit "otthon"-nak tekintettem:
Etivel, aki táncosnő volt, vagabimd évek
után itt kezdtünk együtt élni mint há
zasok, huszonöt éves koromban. De azt
sehol sem éreztem, hogy "megszólal'
nak", társalognak velem a falak - leg
följebb a képek, fényképek a falakon.
Egy lakást különben sem a falai tesz-
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vallásról vagy világnézetről szólt volna
- ahogy tetszik -, vagyis a szecialáz
musról, kereszténységről; a negyedik a
szerelemről, az ötödik a költészetről. De
majdnem húsz év eltelt, amíg Illés
Endre rábeszélésére nekivágtam az utol
sónak, mert a többit sehogy sem lehe
tett megírni: itt is tabu, ott is tabu.
Persze, aztán a Nehéz szerelembe sok
mínden beletódult a kimaradt kötetek
bőL is,

- Ha elfogad társszerzőnek, azt ja
v,aslom, írjuk meg együtt ezt az öt
kötetet öt míni-atűr fejezetben ...

nek otthonna, hanem azok, akik benne
laknak, és azok, akiket a launek lares
et penatesnek neveztek, a magukkal ho
zott halottak szellemei.

- Fontosnak tartja a környezet, az
otthon ihlető szerepét a művésZi alko
tómunkában?

- Fontosnak. De a környezet nem
feltétlenül azonos a lakással. Sohasem

. felejtem el egy alföldi tanya kezdetle
ges Iugasát - igen jó környezete volt
néhány versemnek és a III. Richárd
fordításának. Sokáig nagyon szeréttem
kávéházban dolgozni. Ma már ez sem
megy, részint, mert nemigen maradt
kávéház Pesten, részint meg azért, mert
sem gyomrom, sem derekarn nem bírja
az egy helyben ülést - szükségem van
rá, hogy munka közben sűrűn felálljak
és járkáljak. De hogy még az elmúlt
évtizedben sem átallották hivatalos mű

vészetírányítók, sőt költők és irodal
márok is, kirohanní a "kávéházi iroda
lom" és a kávéházak ellen, ahol annyi
nagy költőnk dolgozott, Petőfitől József
AttiIáig és Illyésig - hogy csak azokat



ernlítsem, akik többé-kevésbé beleszu
szakolhatok a népies fogalomzsákba -,
ezen még míndíg nem győzök csodál
komi.

- Mit nevez otthonnak? A meghitt
ség, a menekülés helyét, elefántcsont
tornyot, vagy klubot a vendégeskedés
hez?

- Egyiket sem. Leginkább még azt
a helyet, ahol jól lehet dolgozni, sze
retni - és talán meghalni.

II. FEJEZET

PÉNZ ÉS MUNKA

- Mit jelent Onne,k a pénz? A bol
dogság forrását, a munka jutalmát vagy
lekenyerezést valamilyen elvárásért cse
rébe?

- Erről szólt volna a csavarmenetes
regénytervezet második Kötete. Boldog
ságat '? Ezt, ugye, tréfás kedvében kér
dezi? Jutalmat? Munkáért? Nekem a
pénz gyerekkoromtól fogva a Mam
mon volt, a világ förtelmeinek és un
dokságainak megtárgyáasodása - ha jól
emlékszem, a maga közgazdasági felké
szültségével Marx is valahogy igy ha
tározta meg. E förtelmen belül később

némely előnyét is megismertem. A pénz
- ha ugyan lehet így nevezni a sok és
nehéz munkával szerzett, aránytalarnrl
kevés fizetőeszközt valamelyes és
viszonylagos függetlenséget biztosít. Le
hetőséget ama, hogy csak olyat írjak,
amire nekem van szükségem, nem pe
dig egy hatalmas, de gyönge és szeszé
lyes ízlésű kisebbségnek - vagy több
ségnek. Szóval, védelmet a lekenyerez
tetés veszélye ellen. Megjegyzem, en
gem sokan akartak megfélemlíteni 
lekenyerezni kevesen. És szerencsere ők
sem jöttek rá, mí az az egyetlen dolog,
amivel engem is le lehetne kenyerezni.
De ha már eddig nem találták ki, nem
fogom ezúton világgá kürtölni.

- Ha megszüntethetné a pénzt, mivel
helyettesitené?

- Ez a kérdés mintha a "magasabb
etika síkján" vagy a "megvalósult kom
munizmus idején" rovatába tartoznék.
Azt hiszem, "a fejlődésnek ezen a sza
kaszán", ahogy mondani szekták; in
kább a pénz megjavítása. mint meg
szüntetése volna soron. Egyelőre még
mindig ezt látom a legkényelmesebb
csereeszköznek. Ebben a nézetemben
persze több a beletörődés, mint a ter
mészetes érzés. Történelmünk egyik vi
haros időszakában, késő este az elha
gyatott Kossuth Lajos utca és a Tanács

körút sarkán láttam egy nagy, nyitott
ládát telis-tele papírpénzzel. hideg, @Szí
eső zuhogott le rá. Valamilyen furcsa,
felejthetetlen elégtétel érzése fogott el.

- Ha váratlanul meggazdagodna, mi"
re forditaná ?

- Nem tudom magamat gazdagnak;
elképzelni. De ha volna fölösleges pén
zem, túl a közvetlen életszükségleteim
kíelégítésén, azt hiszem, azt mínd uta
zá sra fordítanám.

- Naplójegyzeteiben trJa, hogy az
evangélium nem becsüli a munkát, "s
lenéz minden másnapra való gondosko
dást". Nem tartja állítását kissé meg
alapoza.tlannak? Marx szavai jutnaok
eszembe: "Nem arról van szó, hogy a
munkát felszabaditsuk, hanem' arról,
hogy megszüntessük." Lát-e rokonvoná-'
sokat az evangélium és a szocializmus
tanitásai között a társadalmi-gazdasági
élet megítélésében?

- Azt írtam, hogy a munkát sem, De
így is kicsit könnyelmű fogalmazás volt
részemről. Hiszen Jézus önmagáról, sőt

az Atyaúristenről is azt állítja, hogy ál
Iandóan munkálkodik. És a parabolái
ból is az derül ki, hogy legjobban még
iscsak a földműveseket és szőlőműve

seket becsüli a világon. Vagy azt talán
Lenin mondta, hogy aki nem dolgozik,
ne is egyék? Nem, a szentírásban ol
vasható. Jézus becsülte az evés-ivást is.
De ezt csak úgy mellesleg. A lényeg az;
hogy Jézus azt tartotta volna helyesnek,
ha a gazdagok szétosztják vagyonukat,
és a szegények sem igyekeznek a más-
napról gondoskodni. Bizonyos szempont
ból ez gyökeresebb társadalrní vváltozás
lett volna, mint Mao forradalma. Errő1
beszélni sem érdemes, ezt már Barousse
megírta. De hát nem így lett, a gaz
dagok nem osztották szét a vagyonukat,
és a világnak sem lett vége. Ez nem az
én hibám, ez a valóságé. Amióta isme
rem az evangélíumot, azóta, a szeeia
Iizmust fel tudom fogni úgy is,' mínt
annak ideiglenes, gyakorlati kiegészíté
sét, ami nélkül nemigen lehet meglen
ni. Ebben az ideiglenes világban. A vi
lág persze, vagyis inkább mindenfajta
vtlágszernlélet, szeréti az, embert vas
kos vagy-vagyok elé állítaní. Vagy ezt,
vagy azt, de szőröstül-bőröstül. Ezeket
a vagy-vagyokat sohasem tudtaim elfo
gadní. Nekem mind a kettő fontos. A
lélek halhatatlanságában példáiul én is
hiszek - ehhez egyébként nem is kel
lene kereszténynek lenni. Sőt, a lIJélek
halhatatlansága fontosabb nekem a vilá
gi eseményeknél. De hogy közömbösen
nézzem azt, ami körülöttem a földön
folyik, hogy mindarra, amit láttam és
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ma is látok munkában, életben, azt
mondjam, ez nem fontos, csak a lélek
fontos, hogy önmagamat elválasszam a
másik embertől, a társadalomtól. a meg
élt történelerntől? Ezt képmutató pietiz
musnak tartanám. Akkor a lélek halha
tatlanságában sem tudnék hinni. Ennél
Jézus-ellenesebb felfogást el sem tu
dok képm1nd.

lll. FEJEZET

MARXIZMUS ÉS KERESZ'fÉNYSÉG

- Mikor ismerkedett meg a marxiz
mussal? Milyen szerepet játszik a vi
lágszemléletében?

- Tizennyolc éves koromban. A gim
náziumban máT olvastam a Kommunis
ta Kiáltványt. de marxista 1923-ban :1Jet
tem, Bécsben, ahol a kereskedelmi fő

iskolába jártam. Lenint is ott kezdtem
olvasni. Ha röviden és szerérryen aka
rok felelni: a marxizmus segít eliga
zodni a világ eseményeiben, sőt az em
beri közgondolkodásban is. Csak egy
példát. Ha Hitlerről beszélünk, nem le
het megfeledkezni azokról az érdekek
ről, amelyek hatalomra [uttatták, Hogy
Hitler a rossznak, a pokolínak, a sátá
ninak színte írracíonálís megnyilvánu
lása volt, ezt hiszem és vallom. De ha
az ember csak ezt hiszi, és nem veszi
tud(>másul, hogy a német gyárosok és
az angolok fegyverezték fel a kommu
nizmus ellen, és nem kívánesi rá, hogy
miért akkor és éppen Németországban
jeJ.entke:rett a nácizmus, akkor a törté
nelmet egy korlátolt pietista szemével
nézi.

- Elmondhatjuk tehát, hogy történelem
és társadalomszemlélete marxista? Mi
az a többlet, amit Önnek a keresztény
ség nyújtani tud?

-'- Nehezet kérdezett. Primítívül és
kiélezve, mégis azt kell mondanom, hogy
ehhez semmit. Bár én nem mernék az
zal 'dicsekedni, hogy történelem- és tár
sadalomszemléletem egyértelműen mar
xísta, de annyi bizonyos, hogy nem tu
dom a világ' változásai t keresztény
lI!!leffipontok szerint nézni. Abban vi
szont, ahogy ezeket a változásokat el
viselem, azt hiszem, nagyobb szerepe
van a kereszténységernnek, mint a mar
xízmusomnak.

- Vagyis a történelem, a társadalom,
azaz a kollektív sors vizsgálatához a
marxizmust igényli, személyes sorsa,
-belső világa számám pedig a keresz
ténységet?
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- Ez nagyon egyszerűsített, sőt durva
megfogalmazás, de nagyjából erről van
szö. Persze magam is tisztában vagyok
azzal, hogy ilyesmi nincs. De hozzáte
szem, hogy mivel az életem, a gondol
kodásom ellentmondásait illem tudom
megoldani, elfogadom ezt a megoldat
Ianságot.

- S ez nem okoz Önben konfWau
sokat?

- Dehogynem. Olyasfélét, amilyet egy
1949-es vicc így fogalmazott meg. Kohn
bácsit káderezik. többek között megkér
dezik tőle: - Mit gondol, Kohn bácsi,
van-e Isten? Nincs, feleli Kohn bácsi.
Honnan tudja ezt ilyen biztosan? Mire
Kohn bácsi kitárja karját és csak ennyit
mond: - Hát tűrné ezt? Kohn bácsi
tehát döntött.

- Azt akarja mondani, hogy ez a
kettősség, ha kínzó ellentmondás is, szo
ros és szétválaszthatatlan egységet al
kot?

- Igen, pontosan. De én nem vagyok
hajlandó az egyik igazság kedvéért le
mondani a másikról. Szocíalista, vagyok
- azért nem mondom, hogy kommu
nista, mert az már parthoz, gyakorlati
vonalhoz tartozást jelentene, Szocialista
- ez így általánosabb. Valójában ma
gamat belül míndíg kommunistának tu
dom. De hát ezt Isten őrizz, hogy ki
mondjam l Legföljebb a Vigiliában.
Igenis szükségesnek tartom, hogy a ter
melési eszközök ne legyenek magántu
lajdonban, sőt, tovább megyek, nem
hiszem, hogy a szocializmus - most
már kettős eretnekségbe esem -"- telje
sen békés úton megvalósulhat. Történel
mi fordulók sohasem szoktak így létre
jönni. Osztályok nem szekták békésen
átadni hatalrmrkat, Nagyon örülök a bé
kés együttélésnek, de azt gyanítom,
hogy csak erőszakkal ilehet a világon
lényegoset változtatní. És ezt az erősza
kot nem tudom sommásan és feltétlenül
elítélni. Azt, hogy egy forradalomban
rní történik és mi nem történik, nem
tudom sátáninak és bűnnek tartani. Én
magam sosem követnék el erőszakot,

ebben is az evangéliummal tartok: bot
ránkozások kell, hogy essenek, de jaj
a botránkoztatónak. Különbségot teszek
erőszak és erőszak között, de ezt nem
keresztény szempontból teszem.

- Kit tart kereszténynek és kit mar
xistána-1c?

- Keresztény az, aki hisz Jézusban,
abban, hogy valamilyen mödon megvál
totta az emberiséget. Marxista, gondo
lom, az, aki a marxizmus elveivel akar
ja megmagyarázni - és megváltoztatrit
- a világot. Énrám Lukács Györgynek
egyetlen könyve hatott csak, fiatalka-



romban a Történelem és osztálytudat 
ezt a könyvét, úgy tudom, később meg
tagadta. Abban, ha jól emlékszem, olyas
mit is mondott - bár nem ezzel hatott
rám igazán -, hogy marxista lehetne
vaLaki akkor is, ha Marx minden té
telét elvetné, csak a médszerét használ
ja fel. De ma is hamarabb tudok egyet
érteni. politikai, mínt esztétikaí vélemé
nyeível. Vele együtt vallom például,
amit egy interjújában olvastarn, hogy
a legrosszabb szocializmus is jobb, mint
a legjobb kapitalizmus. Igaz, hogy én
.ezt csak bizonyos határig hiszem, mert
amint rendszeresen ölnek, börtönöznek
vagy kitelepítenek., akkor már nem az a
legfontosabb nekem, hogy kapitalizmus
van-e vagy szocíalízmus. De a szocia
liz;.dussal bizonyos gyakorlati megnyil
vánulásait, vagy ahogy mondaní szok
ták, "eltorZltdásait" szembeszögezní, ez
körülbelül olyan eljárás, mintha egy
keresztényt azzal akarnának letromfol
ni, hogy helyesli-e az inkvizícíót - meg
.sok egyebet. A világnak az a természe
te, hogy semmiféle eszme sem nyilvá
nulhat meg benne tökéletesen, tisztán,
ál úgy, hogy ne mondana ellent önma
gának, A kereszténység se mindig az
evangélium szellemében jelent meg a
földön. És aki ezt érvnek tekinti a ke
reszténység ellen, az nem érti a keresz
ténységet. Mert akkor mi szükség lett
volna Jézusra? De hiszem, hogy a sze
retet a legnagyobb erő a világon, és
hogy ez a legnagyobb erő Jézusban
testesült meg. Ne felejtsük el azt sem,
hogy a kufárokat kiűzte ugyan a temp
lomból, de nem akasztotta fel őket.

- A marxizmus viZágméretekbe.n ki
bontakozó reneszanszában - bármilyen
különös is - a kereszténységnek is sze
repe van. Ez a folyamat nem mehet
végbe közreműködése nélkül. Felnőtt
egy új generáció, amelynek társadalmi
érdeklődése és praxisa marxista fogan
tatású, érzelmi töltése, hitviZága azon
ban vallásos, és a kettő benne dinami
kus egészet képez. Talán a dilemma 
marxizmus és kereszténység összekap
csolódása - a valóságban nem képte
lenség, még ha látszólag eklektikus vi
lágnézetet eredményez is.

- így is lehet mondani. De ha így
van, az sem teljesen a mí hibánk, ha
nem a világé, am~ik ilyen vagylagos
ságok elé állít bennünket. Ha a társa
dalmat nézem - a "Vizsgálom" nem a
legszabatosabb szó - nem sokra me
gyek a kereszténységgel, legalábbis a
magarnéval. Ilyenkor, ha tisztán akarom
tartani fejemet és megóvni szememct.
pontosabban a szemüvegemet az elha
mályosodástól, akkor szükségem van né-

mi marxízmusra. Ez még nem jelenti
azt, hogy úgynevezett tudományos VÍ
lágnézetem van: nekem a szocializmus
az élet legegyszerűbb alapigazságai közé
tartozik. Ez persze nem azonos azzal,
amit a marxizmus gyakorlati megvaló
sulásának neveznek - az már bizony
bonyolultabb dolog. Habár azt hiszem,
nem volt kisebb' az eltérés a keresztény
hit meg az egyház politikája között sem,
akár a kereszténység első századaiban
is. Mert ugyan ki ne értene egyet Krísz
tussal és az evangélium társadalmi for
radaJmával? Akinek vagvona van, el
veszett ember. "Könnyebb a tevének át
menni a tű fokán, mint a gazdagnak be
jutni Isten országába."

- Mit tekint bűnnek?

- Sok mindent. Például, ha a lelki-
ismeretünk ellen cselekszünk vagy be
szélünk.

- Vétkezni a tízpara.ncsolat eLlen?
- Attól függ, mit nevezünk például

faragott képelonek. vagy paráznaságnak,
és mi az, hogy ne ölj.

- Egy magasabb etika, a krisztusi
etika síkján minden gyilkosság elíté
lendő. Az ember nem lehet ~mbernek

a végső bírája.
- Ez a "magasabb etika síkján" me

gint majdnem úgy hangzik, mint ami
kor azt mondják, hogy majd a megva
lósult kommunizmusban. Egyetértek,
persze, hogy egyetértek ezzel is a ma
gasabb etika síkján. De a gyakorlatban
mindig kiderül, hogy van emberölés,
amit nem tudunk és nem is akarunk
bűnnek tartani. Van olyan szándékos
emberölés, aminek zászlait a keresztény
egyházak is meg szekták áldani. A mí
l-timnuszunk tudtommal a legszebb wző

vegű nemzeti himnusz, és, ráadásul a
legmagasabb erkölcsű és a Ieghumántr
sabb.' De még Kölcsey Himnuszában is
az áll, hogy "nyújts feléje védő kart,
ha küzd ellenséggel". És mi mást jelent
ez a gyakorlatban, mínt hogy minél több
ellenségünket öljük meg? És ezt ki ne
helyeselné? És ha nem mi magunk öl':'
tünk, de egyetértettünk egy gyilkosság
gal vagy halálos ítélettel - már részt
is vettünk benne. És kd tagadná, hogy
magában az evangéliumban is találni
ellentmondást - még ebben a tekintet
ben is? Lehet, hogy szemtelenségnek
hat, sőt blaszfémiának is, amit mondok,
de majdnem azt érzem, hogy Jézus 
vagy ha úgy tetszik, Isten - még adó
sunk egy magyarázattal. Ö sok mínden
re nem akart maayarázatot adni, talán
mert az embereket gyöngéknek vagy ér
tetleneknek találta hozzá. Néha úgy va
gyok vele, mántha egy más nyelvből
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fordított, ezotéríkus költöt olvasnék. és
illem egészen érteném. talán mert lassú
a felfogásom. Vagy nem pontosan fOT
dították.

- Ma már talán megállapíthatjuk,
hogy a társadalmi haladás olyan fokára
jutottunk el, amikor a hivők tömegei
javallják a marxizmust, de ugyana1cI,?r
elutasítják ateizmusát. Nem gondolJa,
hogy ez az ateizmus veszélyezteti a ke
resztérvység aggior1lJamentóját?

- Nem hiszem, hogy a keresztény
ségnek a marxizmus a legnagyobb el
lensége. A marxizmus ateízmusa
nézetem szerínt - csak erősíti a keresz
ténységet, tisztultabb, mélyebb és hite
Iesebb meggyőzésre és meggyőződésre

szorítja. Majdnem azt mondhatnárn,
hogy könnyebb és jobb dolga van a szo.
cialista országokban, mert van valami,
3IIl1i szembenézesre kényszeríti. Legna
gyobb ellensége ugyanaz, mint ami a
marxizmusnak: a világias közöny. En
mindíg azt hittem, hogy ez csak nálunk
létezik, mert a fiataloknak fogalmuk
sincs a bibliáról de még a bibliai ne
vekről sem. Ha' olvasnak, nem értik a
világirodalom felét, azt sem tudják, ki
volt Keresztelő Szent János, és jó, ha
Dávidot és Góliátot egy régi slágerből

ismerik. Hasonló a helyzet a képzőmű

vészet 60s a zene befogadásával is. De,
ahogy angol Iapokban olvasom, ott sincs
másképp. Altalában a világ fej1ődése
oda vezet, hogy az emberek a vallás és
a lélek dolgai iránt közönyössé válnak.
Már puszta ellenzékiségből. dacból. vag:r
természetes ellentmondásból is, talán ele
venebbül él majd a hit nálunk, mint
Nyugaton. Gondolom, legalább annyit
nyer a kereszténység ezzel az ellenzé~

helyzettel. mint amennyit azzal veszít,
hogy nincs már uralkodó helyzetben.

- Ez nyilván józan megfontolásokra
készteti mindkét világnézet képviselőit

a gyümölcsöző együttmunkálkodás érde
kében. A kompromisszumoknak i.~ meg
van a helye és ideje, de a hit, a taní
tások területén kompromisszum nem le
hetséges.

- Ezzel teljesen egyetértek, csak hát
sokan két hitnek neveznék, ami ben
nem. él. Én nem érzem két hitnek, Va
Iahogy - nem tudom ésszel megmagya
rázni -, de bizonyos. vazvok benne.
hogy amit én szocialtzrrursnak hi:szek,
nem lehet ellentétben Jézussal. Nekem
az volna a mennyországí jutalom, ha
ezt megérteném - ha ugyan megerde
melném. És a pokol az, ha az őröklét
ben ezeknek a kételyeknek lennék ki
szolgáltatva, Engem ezzel büntetnének
a legsúlyosabban.
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IV. FEJEZET

EMBEREK,SZERELMEK

- Naplójegyzeteiben olvastam: "Ter
mészettől gyáva vagyok, tehát lenyűgöz
a bátorság, a butaságot is menteni saok
ta szememben, mit tagadjam, még a
cudarságot is."

- Ez a naplójegyzet 1944-ben, Ottlik
Gézánál bújdostomban született. Alap
jában véve igaz, nem vagyok termé
szettől bátor. Nehezen is hiszem el, hogy
a nem buta ember, a nagyI elsöprő in
dulatokat kivéve, természettől bátor' le
hessen. A legtöbb bátorságot álbátor
ságnak, képmutatásnak láttam, nem iga
zi bátorságnak. Amikor muszáj volt és
nem lehetett mást csinálni, akkor bá
tor voltam. De ha bátorság nélkül ég
becstelenség nélk.ül meg lehetett oldani
az élet problémáit, akkor ezt választot
tam. Persze nekem nagyon rokonszen
ves a könnyedén bátor' ember, de ke
vés ilyet ismertem. Az igazi bátrak
majdnem mind féltek.

- Életének: állomásai, pályájána-Ic for
dulatai mindig emberekhez: barátokhoz:,
eüenteteknez kötődtek. Minden fejlődé

si szakaszt egy-egy új ismeretség s min
den korsza-Icváltást egy-egy szakítás je
lez.

- Ezt jól látja. Megírtam egyszer
valahol hogy ha az ember magáról
akar beszélni, akkor voltaképpen má
sokról kell beszélnie, mert az é.n az"
amit az ember életében hozzászerez ah
hoz az ősanyaghoz vagy hozományhoz.
ahhoz a biológiai örökséghez. ami min
den emberben, vagy legalábbis nagyon
sok emberben hasonló. Én az, amivel
az ember ezt az eredeti ősanyagát ala
kítani tudja, például az igazi emberi
kapcsolatokban.

- Kőltészetét delejes erővel uralja a
szerelmi líra. A szerelem, mint test, lé
lek, szellem félelmetes és csodálatos ta
lálkozása, tűz és víz harmóniája nyer
megfogalmazást. Mit jelentett az éle
tében?

- Többet, mint a költészet.
- A nők inspirálói, támaszai vagy

küzdótársai voltak?
- Többek ennél. Merern állítani, hogy

én mindent a nőktől kaptam. Ha a Vi
gilia olvasói nem botránkoznak meg a
kifejezésen, azt mondanám, hogy szel-

. lemí strici vagyok.
- Első felesége?
- Megpróbáltam elmondani sok ver-

semben és az önéletrajzi regényemben.
De ha egyetlen szóban kellene összefog
lalnorn, .azt mondanám, a megváltást



jelentette. Majdhogynem vallásos érte
lemben.' Megváltást sok mindentől, de
leginkább egy rossz deterrmnácíótól.

- Mostani felesége festőművész. Mi
lyen érzés egy művész-házasságban férj
nek lenni? Nem vezet feszültségekhez
a közösen vállalt alkotói gond, önemész
tő türelmetlenség?

- Rossz érzés, mármint önmagában
véve, rnert házasságban a művésznek

nem másik művészre van szüksége, in
kább menedzserre, vagy legalábbis tá
maszra, Különösen rossz érzés jó festő

férjének lenni. Tréfásan szoktam mon
dani Píroskának, de komolyan gondo
lom, hogy ha tudtam volna, mílyen jó
festő, nem vettem volna el. Éppen elég
baj, ha az embernek a saját pályáját
kell végigszenvednie. Ezért hát dupla
szerencse és dupla érdem, ha mégis jó
a házasság.

V. FEJEZET

KÖLTÉSZET, ALKOTÁS

- Ars poeticája?
- Többféle is volt már életemben, és

most éppen változóban van. De ami ál
landó benne, az a következő: amit más
is meg tud írni, pláne jobban - azt
nem érdemes megírni.

- Összegyűjtött verseinek ezt a ,ki
hívó cimet adta: Mit akar ez az egy
ember? Miért?

- Mit akar ez az egy ember - az
egy-re esik a hangsúly. Van egy ver
sem változat egy gyermekdalra, ame
lyik' ezzel a sorral kezdődik. A címlap
ra csak azért is került. Nekem míndíg
azt vetik szemernre, megbocsátólag vagy
ellenségesen. hogy amit csinálok, én-lí
ra, személyes líra. Ezért adtam ezt a
címet, dafkéból, ahogy Iiatalkoromban
Pesten mondták. A mellék-dafke az volt,
hogy engem mindíg urbánusnak nevez
nek, és ezt utálom, mert nem fedi a va
lóságot, és mert a népies-urbánus szó
párt is utálom. Ezért is jólesett, hogy
egy népdal-sorral fejezhetem ki költé
szetem lényegét, legalábbis egyik lé
nyegét.

- A két kötet anyaga a híres whit
mani sorra emlékezteti az olvasót: "Ca
merado, ez itt nem könyv, aki ezt érin
ti, egy embert érínt ..."

- így gondoltam én is. "Az ember a
fontosabb, nem a vers."

- Milyen tanulságokat von le költe
ményeinek mondandóiból?

- Amit két kötetnyi versben mond
tam el, nem tudom néhány szóban ösz-

szefoglalní. Egyet tudok: nem tudok és
nem akarok rendet teremteni, mert ez
nem az én dolgom. De ez nem azt je
lenti hogy anarchista vagyok. Nem aka
rok 'rendetteI1emteni magamban az el
lentmondások között.

- Ezekből az ellentmondásokból szü
letik, teremtődik a költészete?

- Nem tudom, hogy ellentmondások
ból születík-e, de azokat az ellentmon
dásokat amik bennem élnek, amikhez
ragaszk~dom, nem almrom feladni. ~t
akartam? Még leginkább azt, hogy en
lehessek, illetőleg lehessek én.

- , Hogy messzebb lásson, elvonul
magába." Helyzete rendkívül sajátos a
magyar irodalomban, hiszen se'Tl-kihez és
se:mmihez nem tartozik. Önmag'a egy
csoport, egy iskola repreze,ntánsa és
egyetlen tagja is.

- Ez így van. De ne higgye, hogy
szeretem is ezt a helyzetet. Mivel nem
vagyok índívídualísta, és jó dolog tar
tozni valahova. De hát nem tudom fel
adni önmagamat, és mint már említet
tem, nem tudom elfogadni a vagy-va
gyokat. Ezért voltam mínden táborban
adegen. A harmincas években létezett
két szornszédvár, két folyóirat, a'Szép
Szó és a Válasz. Egyik köré az úgyne
vezett urbánusok, másik köré az úgyne
vezett \népiesek tömörültek. Azért mon
dom, hogy úgynevezett, mert példáJUl
miért volt népies Szabó Lőrinc? Urbá
nusokon rendszerint a zsidókat.' értették,
akik különleges helyzetben voltak, de
semmi esetre sem az volt a fő [ellegze
tességük, hogy urbánusok. Igazi urbánus
volt Kosztolányi és .- mándennel együtt
és míndennek ellenére - Szabó Lőrinc,

továbbá Márai, Cs. Szabó, Illés Endre
stb. Én egyiknek sem éreztem maga
mat. Amikor választás efé állítottak,
ezt nagyon helytelenítettem, veszeked
tünk is rajta Sárközivel, de végül a Vá
lalszhoz csatlakoztam. Nota bene Zelk
is, Radnóti is, akinek pedig kevesebb
köze volt a népiesek csoportjához, mínt
nekem, és sokkal radíkálísabb nézete
ket vallott. De köztük is vendég vol
tam. Nem panaszkodhatom: megbecsült
vendég.
.- Sokan - kritiolmsok és főleg a

sznob közönség - kozmopolita költőnek

tartják, ata egyetemességre. pályázik és
kitörni készül a magyar ~rodalom ke
reteiből.

- Soha eszem ágában sem volt. Örü
lök, ha beleférek ezekbe a keretekbe.
Ha van valami, amiről meg szeretném
győzni, ez az.

- Ennek bizonyára az az oka, hogy
költészetét túlságosan racionálisnak ta-
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látják, fogalmakkal és itéletekkel bir
kózó intellektuel-Urának, amely bárhol
gyökeret verhetne.

- En semmi ellen sem szeletam til
takozní, amit rám fognak, kivéve, ha

.becsületsértésről van szö, Hogy én több
re pályázom, mínt hogy magyar költő

legyek. - ez több a becsületsértésnél.
Ez ízléssértés, Sőt, bevallom, a mi ele
képzeléseinket a világirodalmi érvénye
sülésről, vagy pláne a mí ilyen irányú
kapaszkodásainkat szánalmas dolognak
tartom. A racionalizmusról pedig ne
gondolja, hogy nagyobb a kelete Nyu
gaton, mínt nálunk. Ami meg az én ra
cionalizmusomat illeti, azt hiszem, a
legtöbb fontos versem lényegében va
lami nagyon rácíón túli dolgot mond el,
racionális nyelven. Néhol nyiltan, de
inkább rejtve. Miért? Szemérmességből.

Vagyis mert az ilyesmiről nem szeretek
közvétlenül beszélni. Es mert az írracio
nálís mondanivalónak éppen lét látszóla
gos közvetlenség a közvetett kifejezése.
Ez kuszának hat, sót paradoxonnak. hol
ott nem az. De a kifejtése sok időt

venne igénybe.
- Költészetére, küCönösen fejlődés';'··

nek korábbi szaka.naiban. jelentős ha-
tást gyakorolt Freud elmélete. '

- Freudot nagyon szeretam, akkor is
merkedtem meg a műveivel, amíkor a
marxizmussall. Máig nagyra tartom, fő

leg az utolsó könyveit. Mint író is rend
kivüli volt, ez a magyar fordításból
nem derül ki eléggé.

- Mi az. amit Freudból ma is érvé
nyesnek tart magára nézve?

- Sohasem jártam analitikushoz 
ezt életveszélyesnek érezném. Igaz, még
ma is szerenném magamat megismerni,
tehát vizsgálom magamat, de nem csu
pán freudista szempontból. Majdnem
azt mondhatnárn, míndent érvényesnek
tartok, csak nem olyan kízárólagosság
gal, ahogy Freud igényelte. Nem hi
szem, hogy a világot, az ember életét,
az álmainkat csak a nemiség irányítja.
Freud fontos, mert sokban hozzájárult
az emberismerethez. A Totem és tabu,
a Mózes és leülönösen a Das Unbehrt
gen in der Kultur - nagyszerű művek.

- Milyen jelentősége volt irodalmi
munkásságában a múfordításnak?

- Egyrészt az, ami minden magyar
költőében. A legtöbb érdemleges magyar
költő fordított is, nem úgy, mint a
nyugati nagy irodalmakban. Valamiért
kell ez nekünk, valami hajt erre min
ket. Aztán meg kiegészítette a költői

fegyvertáromat. Villont például életem
egyik mélypontján fordítottam, Eti ha
lála előtt, állás nélkül. Olyan keserű

ség volt bennem, amire akkor még nem
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volt hangom, de amit Vil1onon. keresz
tül el tudtam mondaní - és lclcsit meg
könnyebbü1tem tőle. A negyvenes-ötve
nes évekbea pedig vagy nyolc éven át,
meg sem szélalhattam a saját hango
mon. Van is erről egy versem, A for
dító köszönete - így kezdődik: "Köszö
nöm nektek, nyájas óriások, hogy elné
mulva sem hallgattarn el" Abban az
időben ez volt az embernek az erkölcsi
és anyagi megélhetési alapja. Eppen
ezért túl sokat fordítottam, és rnost már
abba is hagytam.

- Három színdarabot írt, mindegyi
ket társszerzőként. Kettőt Illés Endré
vel (Trisztán, Rendetlen bűnbánat),

egyet Hubay Miklóssal (Egy szerelem
három éjszakája).

- Egy időben álmaírn netovábbja
volt: darabot írni. De nem tudok. A
társas vállalkozásoknak ez volt az in
dítéka. Nem a színpadi érzék hiányzik
belőlem, hiszen csináltam e!1;Y csomó
színpadí fordítást, azokról míndenkí azt
mondta, színészek, rendezők, akik pe
dig e tekintetben kényes emberek, hogy
jól mondhat6k. Azt nem tudom meg
csinálni, ami pedig a Iegegyszerűbbnek

látsZik, a történetet.
- Ha ma lapot szerkesziene, milyen

elvek vezetnék?
- Csak költészeti folyóiratot szer

kesztenék, Mégpedig a krí tikaí rovatot a
legnagyobb becsvággyal. mert azt érzem
aleggyöngébb pontunknak. Pillanatnyi
lag nincs offenzív korszaka az iroda
lomnak, mint a Nyugat első hőskorá

ban, és níncs is feltétlen szüksége de
fenzívára, mínt a Nyugat második hős

korában és a Magyar Csillag idején, vi
szont meglehetősen azétzilálódott az ér
tékrend azáltal,. hogy megszűntek a kü
lön folyóiratok, amelyek kialakíthatnák.
Ilyen szempontból - bár ez li szó mín
den csoport részéről pejoratívnak szá
mít liberális lapot szerkesztenék.
Vagyis erényt csinálva abból a hát
rányból, hogy nem tartozom sehová,
nem kötnek csoportszempontok, onnan
venném a jót, ahol találom. Ez nem
azt jelenti, hogy nem volnék, a magam
értelmezésében, pártos. De az értékek
szempontjából liberális volnék.
. - Űn az élete folyamán sokszor volt
páIYlLr~ezdő, kitagadott és reveláció, el
felejtett és újra felfedezett költő, rossz
kategória és nemesfém.

- Engem Kassák inditott el. O volt
az első mester, akihez verseket vittem,
ő fedezett fel, ő közölt először akkori
lapjában, a Munkában. Ez még a da
daista, konstrnrktivista korszakomban
volt. Erről a megkezdett útról nemso-



kára letértem, sokféle személyes szaki
táson át is, amihez hozzájárult, hogy
Kassák mostohalánvát vettem el. De
költőileg is beleuntam az avantgardíz
musba.

- Később pedig éppen mint az izmu
sokkal szemben tudatosan vállalt ha
gyományok folytatóját üdvözölte az iro
dalomkritika.

- Igazuk is volt, Ezt a folyamatot
hosszan elemeztern a Félbeszakadt nyo
mozásban. Erre következett második
fölfedeztetésern. MeUesleg hozzátenném.
hogy nekem még egy harmadik fölfe
deztetésre is szükségem volt, 1956-ban
- mert már ol(yan sok éve nem voltam
jelen az irodalomban. Akkor, de rnár
előbb is, leginkább Juhász Ferenc fe
dezett fel - nem is fogom elfelejteni.

Én ugyanis nem tartozom azokhoz a
szerenesés alkatokhoz, akik tizennyolc
évesen : már ugyanolyan kész rnesterek,
mintöregkorukban. Én keservesen, meg
kínlódva fejlődtem - ma már első kö
tetemet is rossznak tartom, elhamarko
dottnak. A zenét Bartókban fedeztem
fel, a festészetet Picassóban és a kon
struktivistákban, Az volt a művészetí

forradalom életemben, amikor kezdtem
Velazquezt is festőnek tartani, Schu
mannt megszeremi. Az irodalmi életbe
Kassák után Kosztolányi vezetett be. El
ső kötetemről Sárközí György írt a
Nyugatban - akkor még nem is is
mertem őt személyesen.

- Lappang itt még egy megfejtetlen
titok: a kereszténységnek mint kultúr
körnek, a gondolkodás egyetemes eszkö
zének, a művelődés termékeny talajá
nak a befolyása, amely a zsidó tradí
ciók folytatójaként a század emberének
előkészítette, európaivá tette Európát 
a szellem honává. Vajon a keresztény
ség humanista tanítása, mely egyszerre
Isten- és emberközpontú vezette el Sár
közit - ahogy eleinte Radnótit is - a
kereszténységhez?

- Nem tudom. Azt sem tudom, mit
jelentett nála az, hogy katolikus lett,
megtért. Megtért az egyházhoz? Es azt
sem tudjuk, később miből ábrándult ki.
Jézusból? Jézusról hallgatott, de talán
a hi t földi megjelenése és szervezete
kiábrándította. Ha utolsó verseit olva
som, akármilyen keserűek, nem hiszem,
hogy mínden hite elhagyta őt.

- Van, aki a küszöbig jut el, van, akí
átlép a küszöbön. Einstein, Franz Wer
fel, Simone Weil a kereszténységet ÚflY
fogták fel, mint "ami által mtnden ki
van fejezve, és ami önmagában ,nincs
kifejezve semmivel".

- Tán egyszeruen arról van szó,
hogy aki kereszténynek születik, annak

ez adva van, de aki nem születik ke
reszténynek, annak meg kell küzdenie
érte. Nem ingyen kapja, vagy aján
dékba.

- Aki kereszténynek' születik, az ts
csak a lehetőséget kapja meg arra, hogy
életében valóban azzá váljék.

- Nagyon kevesen érzik szükségét
annak, hogy külön bejelentsék: ők nem
valódi keresztények. Ehhez valamilyen
stríndbergí erőszakosság vagy exhibi
cionizmus kell. Ha én zsidó maradok,
ez engem sem zavart volna, bár nekem
nem sokat jelentett. Ügynevezett civi
lizált embemek ez nem probléma. Meg
szekott körülménvék között csak azok
hangsúlyozzák, akik! a hitvallók vagy
szentek valamilyen fajtáj ához tartoz
nak. Majdnem annyi keresztény van a
zsidók között, százalékarányban persze,
rnint amennyi a keresztények között,
csak nem vállalhatja olyan természete
sen, mert megtérésének több volna a
füstje, mint a lángja.

- Mit ezeret olvasni Ön, aki mások
nak jelent olvasnivalót?

- Olvasni legjobban verset; történel
met és detektívregényt szeretek. A krí
miket a Iogíkájukért kedvelem. A hul
lák nem érdekelnek, a puszta borzalma
kat, verekedéseket unom: nem tudják
közvetlen élményeimet "überolni". Van
egy állandó gondolati [átékígényem, de
a sakkra sajnálom az energiát, egész
ember kell hozzá, akárcsak a bridzshez
vagy a tarokkhoz. l!:ppen annyi ener
gJiám marad, ami néha egy detektívre
gény olvasásához elég. l!:ppen ezért ol
vasom szívesen a konzervatívabb faj
tát, aminek Agatha Christie a legna
gyobb mestere.

UTÓSZ()

- Ha most, hatvanegyedik évében
számadást készítene az életéről, utolsó
kérdésem {gy hangzana: Mit ezeretett
volna elérni? 'F:s mit· vár még a hátra
levő időtől?

- A jó halált, És hogy mit szeréttem
volna elérni? Ainnyi mindent! É<> abból
olyan keveset sikerűlt! Viszont annyi
mindent elértem, amit nem is remél
tem, vagy eszembe sem jutott elérni!
És ma már nem az a baj, amit nem
értem el, hanem az, hogy amit elértem,
azt is elveszítettem vagy el fogom ve
szíteni. Kivéve azt, amit nem.

*
Végül is - mit akart ez az egy ember?
Ez az evangéliumi ember ...

HEGYI B'F:LA
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