
gesége ou S{J,játja. Szell€mét azonban nem
fogja vétke. Milyen törékeny! Életé ben
hányszor, de hányszor f ogad ha tta mea,
hogy va la m iképpen emberileg is ·hozzá
nő a " fe ladathoz". Hányszor negyven
napi böj töt osztott ki máI' magának
elégtételü l?

- Emberi gyöngeségem sok van. Sú
lyos. Az a baj viszont, h ogy az em ber
nek a gyöngesége sem egyértelmű, m ín t
ahogy a jósága sem. Az embernek a z
úgynevezett jó oldalai is . veszélyt jelent
hetnek. G ondold el, h ogy a szeritség és
a z álszentség k özt mekkora rokonság
van. A hi bákkal sem ilyen egyszerű.

Mert én például rettenetesen kívánesi
vagyok. Ez bűn, d e nemegyszer átse
gített majdnem ember telen szituáci ókon ,
mert mint egy regényíró, sz ínte a ma
gam személyes sorsától érzelmileg fü g
getlenül, kíván esi voltam, hogy az élet
m ílyen következő lépést produkál szá
momra. Saját m agam regényírójává tud
tam válni kíváncsiságból. A másik sú
lyos vétkem: b izon yos ínfantilítás, gye
rekesség, ami m ásokat gyakran h oz za 
varba, és van, aki elveszti a tűrelm é t

emiatt, főleg az úgynevezett hivatalos
társaságban. A p rotokoll számára ez
tűrhetetlen, elviselhetetlen. De, tudod,
mégiscsak. költői tulajdonság! Hogya n
tudnék enélkül csodálkozni, örülni, szár
nyaln i önfeledten?! L átod, ez is k étolda
lú. A harmadik dolog, ami nálam vétek
számba ment, az az érzelmi életem volt.
Nagyon sok p roblémát é s nehézséget
okozott, ami talán aneveltetésemből is
adódott. T ulajd onképpen szerelemre szü
lettem, és az egyik boldogtalan szere
lemből gázoltam a másikba, rettenetes
In tenzi tással. Akkor meg az történt,
hogy annak ellenére, hogy én voltam,
aki kudarc ot vallott, én bűnhődtem.
Mert ha a z ember lélekkel nem győz

egy szerelrnet, akkor a z visszaesik a
testbe és átv áltozik merő szexualítás
s á, És a szexualítás kísértései is bor 
zaszt óan" m eggyötörték az életemet.

- ·A hiúság n em volt nagy p roblé
mám. De n em áll í tom, hogy nem vol
tam hi ú . Ez nálam inká bb a féltékeny
ség, irigység -formájában jel entkezett. De
talán két percig, ha tartott. Nem m on 
dom, hogy riem él tem át. H a csak egy
Ind ulat "erejéig is. Nem oko zott hosz
szan tartó problémát. Azt hi szem, vé
gül is objektív voltam, nagyon boldog
gá tett, ha valakí t találtam, akire egy
pillanatig irigykedhettem. Mert azután
feloldódtam benne, felnéztem rá. H a
példáu l Bachot ha ll ga tok , b izonyára fur
csa lenne , ha irigykednék. Vagy Bart ó-
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kot, Vi va ldit. Ezek értékek, melyekben
nyugod tan fel lehet oldódni és fel kel
lene oldódni. Persze egészen mások a
kortársi m értékek ! Amik a kortársaknál
hellyel-közze l ne hé zséget okoznak, azok
az érdemtelen elismer ések. Most a jó
tehetségekről szó lok elsősorban, m er t az
em ber a tehetségtelenre, m ég ha n agy
siker e is van , tu lajdonké ppen nem fé l
tékeny. M érges , d e nem félt éken y. Ne
hézség csak a tehetsége snél van. Ha egy
tehet s éges ember szerepet kap akkor,
ami kor te levegőhöz se j ut sz, eg yedül
ez okozhat gondokat . J óll ehe t az érem
nek m egvan a másik oldala is, ho gy ez
azért mégisc sak val ódi érték. Én nem .
ő igen . Is tenem . . .

- Beleszű lett ünk térbe és időbe. S
addig, a m íg nem vagyunk legalább
olya n nagylelkűek, m in t n természet és
legalább olyan nagyvona lú ak, nem va 
gyunk iga zán ke resztén yek sem. Lega 
lább a természetes szin tj ét e l kellene
érnü nk, am i pedi g n em is a végső aspi
r ác i ónk, Ahhoz már olyan nagyvonalú 
nak kellene lennünk, m in t maga az uni
verzum. Mind íg éreztem, hogy tőlünk öt
mülí ö fén yév re egy csillagon a világ leg
szeb b hajnal al játszódnak le mind en

l \.ondol' B él a P ilinszkyncl{ ajá n lott rézk arc a.


