
Jász Attilával
Jász Attila (1966) költő, esszéíró, az Új Forrás főszerkesztője. 1989 óta
publikál, első verseskötete 1992-ben jelent meg Daidaloszi napló cím-
mel. Legutóbbi könyve, a Csendes Toll utazik az idei Ünnepi Könyvhétre
látott napvilágot a Kortárs Kiadónál.

Először azt hittem, az utazáshoz kell egy kellő megfontolással kivá-
lasztott hely, valamilyen célállomás. Hogy ezen múlik minden. Nem
ezen múlik, az utazás egy állapot számomra. Olyasmi, mint amikor
verset írok. Nagyon figyelek. Egyébként teljesen spontán jött az ötlet,
hogy esszészerű útinaplókat írjak, meglepő módon konkrét utazá-
sok kapcsán. Eleinte csak öntudatlan módon rögzítettem az esemé-
nyeket, majd a szövegek lassacskán könyvvé kezdtek összeállni.

Közben jegyzetelgettem, címszavakat, hívószavakat, a részleteket
fejben megírtam, csak elő kellett hívni alkalomadtán. Ez a munka-
módszer a szövegek műfaját is meghatározta. Kora reggel vagy éj-
szaka írtam meg az előző vagy aznapi eseményeket. Idővel nyil-
vánvalóvá lett, hogy a jó utazás nem céliránytól függ, ott kell lenni
a pillanatokban, teljesen. Útközben lenni, vállalva ennek minden
nyűgét és örömét. Akár életmetafora is lehetne. Arra is rájöttem írás
közben, hogy szeretek utazni. Függő lettem, időnként muszáj elin-
dulni. Hív a messzeség, az ismeretlen, az út maga.

Többnyire, mert annál jobban ki lehet zökkenni a lineáris időszem-
léletünkből. Hosszabb úton több az izgalom, jobban lelazulsz a fá-
radtságtól, elengeded magad, és lassan minden jó lesz, ami közbe-
jön. A késés, a kerülőút, a várakozás. Olyankor adódhat egy-egy
időtlennek tűnő koncentrált pillanat, amikor van idő szabadon
látni, nézni, gondolkodni. Az érdekelt, hogy ezekből a pillanatok-
ból mi lehet alkalmas a rögzítésre. Kihúzok egy szálat az egészből,
és attól, hogy kihúztam, az a pillanat fontossá válik, megmarad. Tu-
lajdonképpen állóképsorozatot hozok létre.

Gondolkodási létforma. Ez nyilván alkati dolog, ez az útja szá-
momra annak, hogy kiléphessek önmagamból. Hogy úgy tudjak
megszólalni, hogy az számomra is izgalmas legyen. Ez a Csendes
Toll-állapot. Stimulálom is magam közben, az utazáshoz a könyve-
ket, zenéket is gondosan megválogatom.

Természetesen. Duinóba talán sejthető, hogy kinek a könyvét vi-
szem, Krakkóba Zagajewskit, Prágába Ajvazt. Sőt, a hangolódás

AYHAN GÖKHAN

A Csendes Toll uta-
zik utazásesszéket tar-
talmaz. Milyen a jó
utazás, számodra mit
jelent utazni?

Utazás közben vagy
jóval utána írtál?

Minél hosszabb az út,
annál jobb.

Tehát nálad az utazás
gondolkodásforma is.

Vannak városok, ame-
lyek meghatározzák a
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része az is, hogy mikor, melyik pillanatban nézek bele a könyvbe.
És mikor csukom be.

Nem tudom. Azt gondoltam a könyv megjelenésével, hogy igen.
De a Csendes Toll életénél is ezt hittem korábban, eltemettem szépen,
azt hittem alteregó, aztán írt még egy könyvet. Épp az utazások
során támadt föl. Magam is izgatottan várom, hogy a továbbiakban
lesz-e még az utazásokból szöveg. Nemrég Erdélyben megint jegy-
zetelgettem…

Igen, jeleztem is egy majdnem üres lappal. Tulajdonképpen Nyu-
gat-Európa városai maradtak ki. Korábban többször jártam nyugati
irányokban, ez most így jött ki. Nagyon sajnálom, hogy az első pá-
rizsi utamat nem írtam meg. De lehet, hogy így intenzívebben él
bennem. Nem írtam ki. És vannak állandó helyeim, például Krakkó,
ahová minden ősszel rituális jelleggel visszajárunk a barátaimmal.

Erről írtam több verziót is a könyvben. Mindig más. És Krakkó szá-
momra tökéletes hívószó — a történelmével, kultúremlékeivel, az
élhető méreteivel, a nem mesterkélt romkocsmáival, zsidónegye-
dével, tereivel, piacaival, kétszáz jazzklubjával — bármikor. És az is
kiderült, hogy Krakkó egy felfedezhetetlen hely, mindig mutat va-
lami újat az arcából.

Az irodalom nem az a műfaj, amiben valaki igazán népszerű tud
lenni. Nem erről szól. És nem is az a cél. Egy irodalmár ritkán lesz
celeb, ha mégis, általában nem a szövegeinek, a műveinek köszön-
heti. Bőven elég nekem az a néhány olvasó, akire Ákos utal, boldog
vagyok tőlük. Teszem a dolgomat, tudom, mi az, és azt is, mennyit
ér, és hogy körülbelül mennyi embert ér el. Egyetlen olvasó is bőven
elég. Főleg, ha Győrffy Ákos-mélységben teszi. Fiatal koromban volt
hiányérzetem, ami természetes, de mára elmúlt. Nagy kerülőutakon
jutottam el az irodalomhoz, noha kezdettől fogva sejtettem, hogy
ezzel szeretnék majd foglalkozni. Nemzedéktársaim befutott költők
voltak már, amikor publikálgatni kezdtem. Kezdő, vidéki költőként
folyton azt éreztem, hogy le vagyok maradva valamiről. Aztán egyik
nap arra ébredtem, hogy ez tévedés, semmiről nem maradtam és ma-
radok le. Ez nem verseny. Ha jól teszem a dolgomat, ha megteszem,
amit kell, akkor nincs, nem lehet semmi gond. A világban nem min-
dig ok-okozati szinten működnek a dolgok. Az irodalmi életben sem.
Örülök mások sikerének, főként, ha indokolt.

Hamar kiderült, hogy nem tudnék máshol, másképpen élni, mint itt,
így. Próbálkoztam fiatal koromban, éltem Budapesten és egyéb nagy-
városokban is. Aztán visszamentem egy vidéki kisvárosba, Tatára,
és sikerült megvalósítanom egyfajta periférikus életet. Tolnai Ottót
olvasva világossá vált, hogy a peremvidékről is lehet univerzális köl-

kiválasztott könyvet?

A mostani kötettel le-
zárultak az utazás-
esszék?

Felmerülnek hiányzó
városok, ahova nem
sikerült eljutnod, de jó
lett volna, és emiatt ki-
maradtak a könyvből?

Miért pont Krakkó?

Tavaly megjelent, Szár-
 nyas csiga című köte-
tedről írta Győrffy Ákos.
„Sosem lesz népszerű,
ünnepelt líra az övé.
Azon kevesek, akik vi-
szont számon tartják,
komolyan is veszik ezt
a költészetet.” Elégedett
vagy a helyzeteddel?

A vidéki költőségnek
vannak komolyabb hát-
rányai vagy előnyei?
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tészetet csinálni. Megnyugodtam, hátradőltem, hogy akkor minden
rendben van. És most még kijjebb, feljebb költöztem, egy hegyi re-
metelakba, amit már semmiért nem cserélnék el. Ezt a nyugalmat.

Nem hiszem, hogy a festő és a próféta szétválasztható lenne. Lás-
suk be, hogy egy jó értelemben vett őrülttel állunk szemben. Igazi
művésszel. Csontváry hihetetlen megszállottsággal és akaraterővel
megvalósította az álmait. Mi más lenne a művészet célja? Létezik
néhány hasonló alkotó ember, hadd ne mondjak példákat, hosszú
lenne a névsor. Csontváry őrültségei, világmegváltási tervei hoz-
zátartoznak a gondolkodásához és a munkásságához, hitt abban,
amit csinált. Megszállottsága elvezette odáig, hogy megalkothassa
zseniális képeit, és pontosan tudta, mi a feladata.

A Csontváryról szóló verses-prózás kötetnél a hátsó szándékom az
volt, hogy egy ilyen alakot példaként is felmutassak. A sikersztorik
nem nagyon inspirálnak, én is kelet-európai vagyok, itt élek. Csont-
váry Kosztka Tivadar egy igazán komoly szellemi ember volt — az
összes tévedésével együtt —, akit nemcsak nem ismertek el, hanem
ki is gúnyoltak, bolondnak tartották, a képei majdnem megsemmi-
sültek, és mégsem. Ma az egyik legnagyobb magyar festőnek tart-
juk. És talán szélesebb körben is felismerik majd őt egyszer.

Nehezen tudok érdemben válaszolni. Ami jól látszik, hogy a mig-
ránsok saját és családjuk életét mentik, de a megoldáskeresésben
rengeteg probléma van, nem lehet elintézni egyszerű fekete-fehér
válaszokkal, ahogy a média sugallja számunkra. Segítséget, támo-
gatást kérnek, oda kell figyelnünk.

Amit klasszikus értelemben Európának, európaiságnak hívunk, va-
lószínűleg már megszűnt. A fejünkben, az értelmiségiek fejében és
tankönyvekben létezik. Az európai kultúrát mindig is jellemezte a
keveredés, és ebből nagyszerű dolgok is születtek. Talán lassabb
mértékben alakultak a változások, nem ilyen gyorsan, mint ma-
napság, ezért nehéz ezt feldolgoznunk. Nem féltem a kultúránkat,
hiszen azért történt már errefelé egy-két hasonló dolog. Az új hely-
zetből pedig tanulnunk kell. Nyilván több megoldás lett volna le-
hetséges, de valószínűleg nem elég már A-t vagy B-t mondani. Ki-
derült, hogy erről már lekéstünk. A folyamat elindult.

Újra kellene gondolnunk, aktualizálnunk a kereszténységünket,
ami talán bennünket is megújíthatna. Pontosabban visszakanya-
rodni az eredeti jézusi törekvésekhez.

Egy folyóiratnál elengedhetetlen, hogy megfeleljen a saját belső el-
várásainak, de tudomásul vegye a mai külső elvárásokat is. Sok fi-
atal dolgozik nálunk, kevés a pénz, nem könnyű, de csináljuk. Az Új

Egy másik fontos kí-
vülállóról, Csontvá -
ry ról is írtál verses
re gényt. Csontváry
festőként vagy prófé-
taként érdekes szá-
modra?

Csontváry története ti-
pikus kelet-európai, bár
egyedülálló történet.

Írói alteregód, Csendes
Toll, mint rezervátum-
lakó indián hogyan lát-
ja az országba érkező
migránsokat?

Ezek szerint nem fél-
ted a migránsoktól Eu-
rópát, az európai kul-
túrát?

A keresztény mentali-
tás nyújthat segítséget
a meg oldáskeresésben?

Az Új Forrás folyóirat
főszerkesztője vagy. Mi
történik a lap körül,
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Forrás név egyszerre jelenti a nyomtatott verziót, az online felületet,
a könyvkiadást és az általunk szervezett programokat. Ki kell me-
részkedünk időnként a rezervátumon túlra is. A figyelem fontos,
évek alatt kiépítettünk egy külső bázist is. A jövőben is egyedi és je-
lentős könyveket szeretnénk kiadni. Fiatal szerzőinket elindítani, és
igazi nagy dobásokat is megjelentetni. Az egyik a Dukay Barnabás
életművét bemutató könyv lenne, amelyből a zeneszerző mellett a
gondolkodót is megismerheti az olvasó, CD-melléklettel együtt. És
az amerikai indián költők verseiből is tervezünk egy antológiát.

A kiszámíthatatlanságban. Megpróbáljuk izgalmassá tenni a lapot,
az ismert, befutott szerzők mellett teret engedünk a fiataloknak,
ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a változatosságról. A leg-
fontosabb, hogy a lap legyen mély és érdekes, valamint meglepő. Ez
örökös megújulással és készenléttel jár, hogy valóban működőké-
pes legyen a dolog. A folyamat csapatmunkát igényel, törzs kell
hozzá, szükség van elszánt harcosokra. A harcosoknak pedig hin-
niük kell abban, amit csinálnak.

milyen meglepetésekre
készültök?

A többi laphoz képest
miért más az Új For-
rás, miben igyekszik
egyedi lenni?
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A hit választása
Milyen jövője lehet a kereszténységnek?

Hans Joas a globális világ összefüggésében jelentkező vallási fo-
lyamatokat és a kereszténység várható jövőbeli fejlődését vizsgálja
könyvében. Részletesen elemzi a szekularizálódás folyama tát, a
modernizálódásról alkotott különböző felfogásokat, vizsgálja a val-
lás nyilvános szerepének alakulását, a vallás és az erőszak viszo-
nyát, s felvázolja, hogy az ezredforduló után kibontakozó tudomá-
nyos és társadalmi folyamatok tükrében a keresztény egyházaknak
hogyan lehetne megszervezniük életüket. Árnyalt és kritikus elem-
zései olyan gondolkodókat is megszólaltatnak, akik eddig kevésbé
ismertek Magyarországon.

Ára: 2.900 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu
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