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Interjúkészítésnek álcázott univerzális továbbképzésen vettem 
részt Csányi Vilmosnál a tavalyi év, 2019 őszének néhány 
szép hétvégéjén Balatonalmádiban. Kémikus, biológus, bio-
kémikus, etológus, az MTA tagja, kertész, szakács, kutyatulaj-
donos, író. Számos könyvet írt, sőt róla is született egy, Géczi 
Jánostól a 2018-as Őszi kék, amiben „két Homo sapiens be-
szélget”. Az egyik leggyakrabban kérdezett magyar tudós. 
Mindenféle ismétléseket elkerülendő, azt találtam ki, hogy a tu-
dományos és népszerűsítő művek mellett írt szépirodalmi mun-
káiról beszélgessünk: eddig tíz jelent meg. De persze úgysem 
tudjuk elkerülni azokat a tudományos és társadalmi kérdése-
ket, amikről Az emberi természet (2000) az Íme, az ember 
(2015), a Tóth Balázzsal írt Hiedelmeink (2017) és legújab-
ban A globális elme (2018) szól. Hisz a szakkönyveket és a no-
vellákat, regényeket ugyanaz az ember írta, többé-kevésbé.

„Számtalan kentaur akad 
a barátaim között”
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 Az Őszi kékben elmeséled Géczi Jánosnak, hogy egyszer, mikor Juhász Ferenc Anyám 
című művét közvetítette a rádió Latinovits Zoltán eladásában, és ti épp kocsiban ülte-
tek a feleségeddel, megálltatok és végighallgattátok.
– Az döbbenetes élmény volt, most is borsódzik a hátam, ha rá gondolok! Sokan 
szidták a hatvanas években az „olvashatatlan” műveiért, dühében írt egyet, ami rö-
vid sorokból áll… Ráadásul az akkori feleségem nem is szerette Juhászt, de ez őt 
is lenyűgözte.

 Mi volt még rád ilyen hatással?
– Sok művet mondhatnék. Tizenkét-tizenhárom évesen kezdtem el komolyab-
ban olvasni.

 Később mennyi időd jutott az olvasásra, hangversenyre? Mondtad Géczi Jánosnak, 
hogy kutatói fénykorodban reggel héttől éjjel tizenkettőig be voltál fogva…
– Ha egy tudományos kutató eredményeket akar elérni, napi tizenkét-tizenhat órát 
kell a munkájával foglalkoznia. Egyébre egyszerűen nincs ideje.

 Rég tervezted, hogy írni fogsz?
– Tanszékvezetőként ott szokás ülni az egyetemen kilencvenéves korig. Engem 2005-
ben, hetvenesztendősen küldtek nyugdíjba éppen a születésnapomon.

 Kedves és tapintatos gesztus, egy Friderikusz-műsorban láttuk is, ahogy összecsomagolsz…
– Nem volt nehéz: már évekkel korábban átadtam a munka irányítását a fiatalok-
nak. De ebben a korban az embernek még akadnak tervei. Szereztem már némi ru-
tint a gondolatok írássá formálásában, alakult bennem, hogy esetleg mást is lehet-
ne írni, mint népszerűsítő cikkeket, könyveket. Gyerekkoromban elkezdtem egy 
regényt két kisfiúról, akik elvesznek Afrikában, de abbahagytam, mert egy barátom 
magától kitalálta az esedékes fordulatot… Még a kilencvenes évek legelején felhí-
vott Makovecz Benjamin és elmondta, hogy épp egy angol paleontológus, Dougal 
Dixon After Man című könyvét fordítja magyarra, amiben, miután ötvenmillió év-
vel későbbi állapotokról szól, szerepel egy csomó különleges állat, és lenne néhány 
kérdése. Összebarátkoztunk, és néhány hét múlva eszünkbe jutott, hogy egy ilyet 
mi is tudnánk írni. Írjunk! Ez lett A kentaur természetrajza, illetve későbbi címén 
A kentaur kultúra.

 Miért épp a kentaurt választottátok?
– Ez az én ötletem volt. Biológiailag elképzelhető állatnak kellett lennie. Ilyen az 
egyszarvú is, de arról már írtak. Benjamin elkezdett istállókba járni és könyörögni, 
hogy ültessék le, fektessék le a lovakat – pillanatokon belül lett vagy százötven raj-
za. Elmentünk Szentágothai Jánoshoz – épp az Akadémiát elnökölte – akivel én na-
gyon jó viszonyban voltam. Ezzel kezdte: „Te, Vili, én azt hittem, rég benőtt a fe-
jed lágya!” Aztán persze remek ötleteket adott. Már csak meg kellett volna írni… 
Ez eltartott egy darabig. 2000-ben jelent meg a Helikonnál, Szentágothai emléké-
nek ajánlottuk. A bemutatón Garas Dezső olvasott fel belőle, óriási volt! Az ÉS-ben 
Orbán Ottó méltatta. Később aztán kipróbáltam, tudok-e másról is írni. Ezekből 
állt össze A lény és az őrző. A kentaur természetrajza kétezerötszáz példányban fo-
gyott el. A lény és az őrző, amit az Alibi adott ki, kétszázban. Ezt is meg kell szokni.

 Nem olyan rossz szám ez újabban… A kentaur se nem novella, se nem regény; tel-
jesen szabálytalan. Komolynak és tudományosnak tűnő mű egy nem létező állatról. Én 
nagyon kedvelem; játékos, szellemes, ugyanakkor mély. Eszembe jutott róla egy másik 
játék, Kerényi Károlytól a Beszélgetések a Szerelemről, ami huszonévesen írt Platón-
paródia Pseudo-Antisthenés neve alatt. Tán azért is, mert a Kisfiam, Ikarosz mottóját 
Kerényitől vetted: „…a színjáték egy isten-tant foglal magában, mely egyszersmind em-
ber-tan is”. Ez honnan van? Mert azt nem tünteted fel…



87

– A Görög mitológia bevezetéséből. De mondtam, hogy tele vagyok hiányokkal! Er-
re is felnőtt fejjel bukkantam rá. Nekem már nem kellett latinul tanulnom, a gö-
rög–latin kultúra, az antikvitás kiesett. Csak A kentaurra készülve sok mindent el-
olvastam, és aztán jött az Ikarosz. A kentaur első megjelenése után pár évvel felhív-
tak bölcsész hallgatók, hogy szeretnének beszélgetni róla. Beszélgessünk, feleltem, 
és azt vártam, hogy lesznek tízen-tizenöten. Vagy kétszázan vártak a Benczúr utcai 
kollégiumban, kiderült, szinte mindegyikük olvasta. Működött akkoriban a Kál-
vin téri aluljáróban egy könyvesbolt, remek könyvekkel…

 Emlékszem! A boltra is, az ott dolgozó lányra is. Talán ő volt az utolsó, aki – az Írók 
Boltjának munkatársain kívül – tudott valamit arról, hogy mit is árul.
– Mint kiderült, egyetemre járt, tőlem kért egy példányt, hogy azt az egész évfolyam-
nak el kell olvasnia, mert egy tanára azt mondta, ebben van leírva az ideális társada-
lom. Erre én addig nem gondoltam. De elkezdtem érteni, miért szeretik ezt a köny-
vet, akik szeretik. A kétszáz egyetemista is az ideális társadalomra volt kíváncsi…

 Túlzásnak érzem, hogy a munkád az ideális társadalomról szólna, főleg, mert egyéb 
műveidből az derül ki, ilyen nincs és nem is lehet, ami szomorú, de mit tegyünk. Az 
viszont igaz, hogy a  lófügéért lelkesedő kentaurok „rendkívül szociális lények”, ha 
szocialitásuk csökken is idővel, ami érthető, pláne, hogy száznegyven-százötven éves ko-
rokig élnek. Az én szocialitásom már most a nullához konvergál. Nincsenek javaik, sőt 
nem is akarnak megszerezni semmit. És azt is megtudhatjuk, hogy a kentaurok közt 
a fizikai agresszió, ha a verbális gyakori is, „úgyszólván ismeretlen fogalom”. Kiderül 
továbbá – még Swiftet is belekevered! –, hogy nem ismerik a betűket, s mindezért né-
pük „folytonos egyetértésben, az erények folytonos gyakorlásában élt az értelem uralma 
alatt.” Vágyteljesítő álom, mondaná Freud.
– Na, látod, hogy az ideális társadalomról szól!

 Tudsz mondani olyan társadalmat a most létezők közül, amelyikben jól éreznéd magad?
– Én elvagyok a bőrömben. Minden társadalomnak vannak előnyös és előnyte-
len oldalai.

 Azért nem mindegy, hogy ma Törökországban élünk vagy Norvégiában!
– Azt hiszem, mindegy. Szokták mondani, milyen jó nekünk, mert, mondjuk, 
a csapból folyik a meleg víz.

 Már ahol folyik.
– Ilyenkor mindig azt válaszolom, ha ötvenezer éve ott ülünk egy barlangban és 
valaki azt állítja, hogy egyszer majd mindenkinek lesz épített otthona, de az úton 
nem lehet csak úgy a kedve szerint menni, mert meg kell állni egy piros lámpá-
nál és megvárni, amíg zöldre vált, tejet pedig csak papírból készült kis levelekért 
vagy fémdarabokért lehet kapni egy erre kijelölt helyen, akkor ebből senki nem kér. 
Az emberi agy tíz-tizenkét éves korra kifejlődik, és tökéletesen alkalmazkodik ah-
hoz a környezethez, ami körülveszi. Elfogadja. Az összes problémánk abból adó-
dik, hogy túl gyors a fejlődés. Vagy nem kellene olyan sokáig élni, vagy nem kelle-
ne olyan gyorsan fejlődnie a társadalmaknak. Nyakunkon a klímaváltozás. Tudok 
mondani három-négy dolgot, amivel meg lehetne állítani. Egy: be kellene tiltani 
a reklámokat! Minden hirdetést!

 Ne vehessek háromszögletű napvitorlát, memóriahabos talpbetétet, biztonsági álka-
merát, napelemes szúnyogcsapdát vagy fali fogkrémadagolót fogkefetartóval – a neten 
hirdetik mindegyiket –, amikor csak akarok?
– Ettől visszaesne a termelés, az emberek pedig csak olyan holmikat vennének, és 
tartós holmikat, amikre tényleg szükségük van. Tíz év alatt helyreállna a rend! Az, 
hogy elképzelünk valamit és rögtön elő is állítjuk, végzetes. Csak azt kellene meg-
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csinálni, ami feltétlenül szükséges. Ez egy evolúciós szinten is fenntartható rend-
szert biztosítana. Az ember azzal emelkedett ki az állatok közül, hogy képessé vált 
közösségeket alkotására, amikben megjelent a nyelv és kialakultak a közös hiedel-
mek, kifejlődött a szabálykövető képesség. A létszám növekedésével a közösségek 
mellett, majd helyett megjelentek a szervezetek, amiknek egészen más a funkció-
juk. Egy szervezet nem annyit termel, amennyire szükség van, hanem amennyit el 
tud adni, a cél a minél nagyobb profit.

 A bábosok című regényedben ez a két formáció csap össze, egy archaikus közösség – 
még sámánjuk is van! – és egy modern szervezet, egy Város, illetve egy multinacionális 
nagyvállalat. A mű példázatként is felfogható, ezt segíti a behatárolhatatlan helyszín, 
a sok idegen név: Dalam, Lara, Orin. A Kövek Közössége persze megsemmisül.
– Az emberi evolúció a kisközösségekhez illesztette az embert, abban működik op-
timálisan. A most létező rend nem tartható fenn, ez látszik, mert túl sokan, egyre 
többen vagyunk. És csak az egésszel lehet valamit kezdeni, az egész bolygóval. A fo-
gyasztást, a kultúrát, a hiedelmeket kellene megváltoztatni, de minderre valószínű-
leg csak egy nagy katasztrófa után lesz lehetőség.

 Gondolom, a koronavírus, bármekkora katasztrófát okoz is – 2020 nyarán beszé-
lünk, levelezünk erről –, ehhez nem elég nagyot.
– Nem tudjuk még. Aki a jövőről nyilatkozni mer, az vagy csal, vagy hazudik. Ha 
ezelőtt száz évvel megkértél volna valakit, hogy jósolja meg, mi lesz a huszonegye-
dik század elején, képtelen lett volna rá. Eleve hiányoztak a nyelvéből az olyan sza-
vak, mint a komputer, a tablet, az internet vagy a mobiltelefon. Mi sem ismerjük 
azokat a szavakat, amik ötven év múlva már a hétköznapok részei lesznek. Az len-
ne jó, ha most megerősödnének azok a hiedelmek, amik a mindennapi alapjövede-
lemmel, a bioszféra, a tengerek kíméletével, a lakáshoz, a napi élelemhez, az okta-
táshoz való jogokkal kapcsolatosak. De könnyen lehet, hogy ehhez sokkal nagyobb 
katasztrófára lesz szükség.

 Honnan vetted a Kövek Közösségének életét meghatározó szabályokat?
– Nem hiszem, hogy egy író minden gondolatával köteles elszámolni. A fejemből, 
meg a humánetológiai tudásomból! Az archaikus társadalmakat egyébként nem sza-
bad idealizálni, hisz börtönök is, ahonnan nem lehet kitörni.

 Visszatérve a pillanatnyi lehetőségekhez: én azért maradnék Norvégiánál.
– Éltem egy ideig Amerikában. Nem sokban különbözött Oroszországtól. Az alsó 
rétegek kulturálatlanok, primitívek. Nekik találták fel a tévét. Honoluluban – ott 
rendeztek egy kongresszust – láttam, amint egy rendőr ráüvölt egy lebzselő fiatal-
ra: „Go home, watch TV!” A rendőr tudta ezt. Indiában jógával, meditációval kö-
tik le a fiatal férfiakat.

 Máshol sporttal, főleg futballal. A tömegsport a meccsek nézését jelenti.
– A nagy társadalmakban élő emberekben van egy csomó olyan energia, amit a ka-
maszkor után olyan irányba kell terelni, hogy az emberek ne borítsák fel az autó-
kat vagy a szent teheneket az utcán. Az ember genetikai adottsága, hogy rendkívül 
aktív és kreatív lény, tömegtársadalmakban ezt kell valahogyan szelídíteni, lekötni, 
visszafogni, becsatornázni…

 Igaz, és tény az is, a világon mindenhol felbukkanhat egy Breivik, aki 2011-ben 
Oslóban és Utøya szigetén összesen hetvenhét embert ölt meg és negyvenkettőt sebesített 
meg, azonban nem mindegy, hogy egy nem tökéletes, de jól működő diktatúrában, vagy 
egy nem tökéletes, de jól működő demokráciában élek-e. Az egyikben folyamatosan ve-
szélyben van a szabadságom, az életem, a másikban nincs. A házamban, a lakásomban, 
a családomban persze lehet demokrácia, bár még ez sem biztos…
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– Ne piszkáld a társadalmi rendet, és akkor mindenhol biztonságban vagy. A demok-
rácia vagy diktatúra kérdése csak a kulturális elit vékony rétegének olyan nagy prob-
léma. Az emberi viselkedésevolúció kétmillió éves, mit számít néhány év diktatúra?

 Nem vagy te cinikus? Vagy csak elmúltál nyolcvanöt?
– Csak ironikus voltam, és – vagy noha – már nyolcvanöt is elmúltam.

 Írtál egy – vagy több – utópiát is, az Ő ott bent 2016-ban jelent meg. Valamikor 
a huszonegyedik század közepén játszódik: egy budapesti emulációs laborban egy embe-
ri test szoftröntgen másolatából – az eredeti tulajdonosa persze kulturális antropológus 
és van egy joruba barátja – készítenek egy beszélő, halló, látó, nagyon is értelmes prog-
ramot, ami megszökik és átveszi az uralmat a világ felett, afféle barátságos diktatúrát 
épít ki. Ez megoldás lenne, vagy csak egy lehetőség? Netán az egész regény csak jókedvű 
játék a mesterséges intelligenciával?
– Nem mindegy?

 Nem, de akkor ne lebbentsük fel a titokzatosság függönyét… Az első szépirodalmi 
kötetet követte még kilenc, az utolsó épp az előbb említett Ő ott bent. Közben és utá-
nuk megjelent három összefoglaló munkád, nemkülönben 2019-ben a Bukfenc és Jero-
mos utáni harmadik kutyádról szóló Édes Janka. 2008-tól évente jelent meg egy köny-
ved. Elképesztő a termékenységed! Máig nem fogytál ki a témákból?
– Úgy gondolom, mindent, ami nekem fontos volt, megírtam. Nyolcvanöt éves 
kora után – 2020 májusában lettem ennyi – az ember ne tervezzen hosszú távra, 
mert nem biztos, hogy bejön. De ha lesz időm, energiám… Vannak feljegyzéseim.

 Azt mondhatjuk, hogy azért kezdtél szépirodalommal foglalkozni, mert olyasmiről 
is beszélni akartál, amiről a tudományos művekben nem lehet? Például magáról a tu-
dományos életről, vagy az emberi természet „sötét oldal”-áról, ahogy a Kannibálok cí-
mű novelláskötet alcíme mondja?
– Ami a könyvekben megíratott, azt az író gondolja, néha.

 A titokzatosság függönye igen sűrű szövésű… A sötét oldal legsötétebb színeit egy no-
vella, A húsbolt mutatja meg a Kannibálokban. Háború van, évek óta, egy falu hen-
tese már nem tud húst adni a helyi előkelőségeknek, akik viszont követelőznek. Végül az 
árvaház lakóit méri ki, amit a potentátok hallgatólagosan tudomásul vesznek. Elbor-
zaszt, hogy az ember erre is képes, vagy rezignáltan tudomásul veszed?
– Miért kellene az embertől elborzadnom? Te honnan szerzed az ismereteidet az 
emberről? Esti misékre jársz kedves öreg nénikkel?

 Például a te munkáidból… A lény és az őrző sokszínű könyv, mintha benne rej-
lenének a későbbiek csírái. Kilenc írás olvasható benne, az utolsó mindössze két ol-
dal, de remek. A kötet mutatja – tudom, hogy az irodalomtörténészi énem hiedelme-
it mondom – azokat az irányokat, amikbe aztán íróként elindulsz. Az egyiket ne-
vezhetjük realistának vagy majdnem-realistának, ilyen A hajlék vagy a címadó írás, 
a későbbiek közül a Moebius szalagja s mindenekelőtt A sértett. Van a fantasztikus, 
netán tudományos-fantasztikus elemekkel játszó irány és van a szatirikus. Látható-
an érdekelnek az emberi torzulások, mutatja Az ikrek, majd például a szintén a gö-
rög mitológiához, a Pygmalion-történethez köthető Malion és Thea, A könnyed for-
mák tűnő szépsége vagy a Magány, de akár A sértett is. A hiedelmeim nagyjából fe-
dik a te hiedelmeidet?
– Minden érdekel, ami emberi. A te hiedelmeid pedig a tiéid, az enyéim az enyémek.

 S köztük a roppant, jeges űr lakik… A lény és az őrzőben van egy olyan fejezet is, 
A másik szem, amiben a fotógrafikáid látjuk, s ezeket még több más kötetben is meg-
találjuk, olykor rögtön a borítón. Egy újabb tevékenység?
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– Több cikkem, sok fotóm jelent meg a Digitális Fotó Magazinban. Érdekes tech-
nikák adódnak, szívesen kísérletezem.

 A lény és az őrzőben olvasható Homo Géza és családja vérbeli szatíra. Vidámnak 
épp nem mondanám. Valamikor a 2000 utáni században, bár talán napjainkhoz kö-
zelebb, a budapesti állatkert főigazgatója megvalósítja régi álmát és egy ketrecben bemu-
tatja a „Föld legveszélyesebb ragadozójának, a Homo sapiens-nek néhány eleven pél-
dányát”, a most találkozó Gézát, Magdit és a kamasz Jóskát, akik egy családot alakíta-
nak jó pénzért. Géza egy idő után fellázad, de csak ő. És persze hiába. Azt kell látnunk, 
hogy az emberek milyen jól tűrik a diktatúrát – sőt észre sem veszik, nem is érzékelik –, 
ha mindenük megvan az oly nehezen értelmezhető szabadságon kívül.
– Ilyen az ember, könyörgöm! Ennek köszönheti a sikereit is. Egy biológusnak pe-
dig nincsenek vidám gondolatai, mert gyorsan leszokik róluk. A biológia egy na-
gyon kemény, a fennmaradásért vívott harcról szól.

 Nem tűnsz olyannak, mint aki nagyon bízik a demokráciában. A tökéletesség illa-
ta című regényedben, amiről még majd kérdeznélek, egyenesen a „modern demokráciák 
illúziói”-ról esik szó, igaz, nem te beszélsz róluk, hanem az időnként megszólaló Könyv.
– A demokrácia kis közösségekben működhet csupán. Ahol befolyásolás van, média – 
ott mit nevezel demokráciának? Azt, hogy négyévente néhány millió ember elmegy 
szavazni, miután heteken át mosták az agyát? A demokrácia olyan közegben jött létre, 
ahol mindenki ismert mindenkit, és mindenki ismerte az összes ármányt, árulást. Ott 
lehetett működtetni. És ott sem az igazságról, az igazságosságról szólt, hanem a hata-
lomról; mindig arról szól. Ha pedig valahol egy sokmilliós közösség jön létre, aminek 
a tagjai nem ismerik egymást, ott végképp a hatalomról szól, a hatalom megszerzéséről 
és megtartásáról. És ez a hatalom már megszaladt, az egyes ember által fel sem fogható.

 Ebben sok igazság van, azt is készséggel elismerem, hogy a demokrácia eleve kis tes-
ti hibával született. De az azért, mondom dacos liberális demokrataként, tényleg nem 
mindegy, hogy mondjuk egy tízmilliós közösség merre tart, mihez akar közelebb lenni 
a demokrácia–diktatúra tengelyen.
– Az igazi diktatúrák egyetlen személyhez vannak kötve, és addig léteznek, amíg 
a személy. Átmeneti jelenségek. De a demokráciák is. A diktatúrák és a demokráciák 
váltogatják egymást. Hogy az ember melyiket szereti jobban, az meggyőzés kérdé-
se. Ha meggyőzik, hogy neki ez vagy az a jobb, azt fogja szeretni. Nézd meg a ma-
gyar történelmet 1945-től napjainkig!

 Tudnék Veled vitatkozni a demokráciáról és a diktatúráról, de most a szépirodalmi 
műveidről beszélünk alapvetően. Így csak azt kérdezem, az, hogy házat vettetek Nóg-
rádban, majd a pesti lakást teljesen feladva leköltöztetek Almádiba, afféle kivonulás?
– Van tévénk, rádiónk, megyek vásárolni, felkéréseket kapok, rendszeresen pénz ér-
kezik a számlámra valahonnan – aki így él, az nem mondhatja, hogy a társadalmon 
kívülre helyezte magát. Még a hajléktalanok is benne vannak valamennyire. Régen 
elmehettél remetének az erdőbe, ma már aligha, legalábbis Magyarországon. En-
gem ráadásul állandóan piszkálnak, például te is itt vagy… Nyolcvanöt felett pedig 
már igazán békén hagyhatna a társadalom.

 Igen, A lény és az őrző végén a Kivezetőben feltehetően te azt mondod feltehetően 
Évának, a feleségednek, ha az Emberiség keres, nem vagy itthon és nem is hívod visz-
sza. Azért megkérdezem, hány napig bírod ki tévé, rádió, újságok, azaz hírek nélkül?
– Ha sok dolgom van, hónapokig is, de ha nincs, napi fél-egy órát szánok a társa-
dalom problémáira, érdekelnek. Szakmai érdeklődés.

 Ebben az írásban van némi derű, de A halottember meséi egyenesen komor. Mint-
egy válasz a „végső kérdések”-re: „van-e lelkünk, miért és hogyan halunk meg”. Az Őszi 
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kék 228. oldaláról tudhatjuk, hogy lélek nincs, amit annak gondolunk, „emberi, nyel-
vi konstrukció”. Hiedelem.
– Mondj valamit, ami nem! Az emberi gondolkodás alapja a hiedelem. Az ember 
hiedelmeket készítő állat. Az állatok is gondolkodnak, csak képekben. Például a ró-
ka azt gondolja, hogy éhes és elkapja azt a nyulat, amelyik ott szokott szaladgálni. 
Amikor az ember elkezdett közösségekbe tömörülni, amikben együtt kellett elvé-
gezni bizonyos feladatokat, az csak úgy ment, hogy a tevékenységet elemeire bon-
tották, azaz feldarabolták a gondolatot. Te fogod a fejét, én a farkát, ő tüzet csihol – 
ez nagyon bonyolult, erre az állatok nem képesek. Egy csimpánz – ez az agresszív 
majomfaj a legközelebbi rokonunk – megtanítható arra, hogy motorbiciklit vezes-
sen, de nem fog megállni a pirosnál. Képtelen szabályokat követni.

 Az ember se mindig áll meg! Simonffy András zseniális novellája a hetvenes évekből 
Az igazi lecsó. Már olyan, látszólag egyszerű kérdésben sem tudunk megegyezni, hogy 
hogyan kell az igazi lecsót elkészíteni…
– Csak a természettudományok fejlesztettek ki egy módszert, amivel a hiedelme-
ket ellenőrizni lehet.

 A halottember meséi közül az első valójában nem mese, hanem filozófiai-lírai elmél-
kedés: „Ami az emberből tényleg létezik, és nem is múlik el belőle, az a története.” Belőle 
nem, de a világból igen: „Történetünk egy darabig még befolyásolhatja a világot, de las-
san nyoma vész majd, és a bizonyosság, hogy voltunk, belénk záródik örökre.” A globá-
lis elme című kötetedben olvasható a barátod, Juhász Ferenc temetésén mondott gyász-
beszéd, s két írás, ami Esterházy Péter, illetve Göncz Árpád halála után készült. Meny-
nyire vértezhetjük fel magunkat a mások és a magunk elmúlása ellen?
– Kell ehhez némi biológiai ismeret. A biológiai lét nem valamiféle állandóság, aho-
gyan a kulturális ember szeretné magát látni, hanem folyamat, kezdettel és véggel. 
Mindennap lefekszünk és elalszunk annak bizonyossága nélkül, hogy tényleg fel 
fogunk ébredni. Ezen senki nem akad ki, ami nagyon helyes. Az élet végén valami 
hasonló történik, és csak az számít, amit addig csináltál, megéltél. Tulajdonképp fi-
lozófiai szemléletváltás kellene.

 Az, hogy meghalunk, talán nevezhető bizonyosságnak. A testről szóló második me-
se részben egy boncolás szenvtelen leírása.
– Hogy meg tudjam írni, elmentem egy bonctani tanszékre tájékozódni.

 Nem kísértelek volna el.
– Érdekes nyelvet beszélnek… A professzorasszony nem azt a szót használta, hogy 

„boncolunk”, hanem azt, hogy „boncikálunk”. Semlegesítenek.

 „Minden részletet ismerünk már, csak azt nem tudjuk, mire jó az egész” – mond-
ja a mesemondód. Neked mi a válaszod? Tudom, olvassam el az Íme, az ember című 
könyved Ki vagy? Honnan jössz? Hová mész? alfejezetét, ami ráadásul meg is szólít 
engem, az olvasót…
– Úgy tűnik, elfelejtetted, hogy az irodalmi műveknek több szerzőjük van: az egyik, 
akinek a neve a könyvre van írva és az olvasó. Az író dolga, hogy felpiszkálja az ol-
vasó fantáziáját, aki így érdekes gondolatokhoz juthat el. Akinek nem támadnak iz-
galmas gondolatai egy mű kapcsán, az vagy rossz – nem neki való vagy tényleg ócs-
ka – könyvet olvas, vagy képtelen az alkotásra, és jobban teszi, ha felhagy a komoly 
regényekkel és csak lektűrökkel meg tévésorozatokkal szórakoztatja magát, azok-
hoz nem kell se fantázia, se kreativitás. Te most velem akarsz valamiféle véleményt 
mondatni az én műveimről. Ha valami nem tetszik vagy szerinted rossz, meg lehet 
írni, ha tetszik és szerinted jó, azt is, de az író már befejezte a művét, nagyon snassz 
lenne, ha neki kéne magyarázni őket.
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 De most nem én elemzem a műveidet, sőt, nem is azt kívánom, hogy te magyarázd 
őket, csak kíváncsi vagyok velük kapcsolatban erre-arra! Meg úgyis folyton elkanya-
rodunk, amit én egyáltalán nem bánok… A kötet címadó novellája, mondjuk, para-
bola. De nevezhetjük példázatnak is… A lény, amelyik „egy alacsony dombon állt”, 
a kisváros közelében, egy hársfa, az őrző pedig, „egy ötven körüli, hosszú, vörhenyes 
hajú és nagy szakállú férfi”, bizonyos Jakab, hajléktalan. Őrzi a fát. Amit ki akarnak 
vágni, plébános, polgármester teljes, ökumenikus egyetértésben. És ha ők akarnak va-
lamit, az úgy lesz.
– Az egész bolygón ez történik. Kell a fa, kell a terület, legelőnek, házhelynek, mi-
egyébnek.

 Ebben az írásban egész ellágyul a hangod. Jakab beszél a fához: „Azután az is kérdés, 
hogy te tudsz-e valakiről gondoskodni? Mint én rólad, rólam meg a Juli. Ez ám nagyon 
fontos az életben. Az, hogy van valaki, akinek fontos, amit csinálunk.” Te szereted ezt 
a „mihaszna, csavargó Jakab”-ot, ahogy a plébános nevezi! Ahogy szereted a növénye-
ket, az állatokat és olykor az embereket.
– Ez baj?

 A lény és az őrző című könyvedet az édesapád emlékének ajánlottad. Mikor hatéves 
voltál, ő vitt el az erdélyi fenyvesekbe, amik ott vannak a novellád mögött.
– Nagyon szerettem. Az volt a nevelési elve, hogy maximális szabadságot biztosít 
mindenben, sőt beszámolnom sem kellett semmiről, mindezért nagyon hálás va-
gyok neki. Tarthattam ötven akváriumot a lakásban, és akkor sem haragudott, ami-
kor majdnem leégett a konyha. Nagyon szerettük egymást.

 Megnyugtatlak, nem foglak minden egyes művedről ilyen részletesen kérdezgetni, néme-
lyikről beszéltünk is már, de azért akad még néhány kérdésem. Itt van például a Moebius 
szalagja. Arról szól – tudom, hiedelem! – hogy a családunk története, ha akarjuk, ha 
nem, meghatároz bennünket. Egy idős asszony beszél benne a fiának – korábban sosem 
beszélgettek. Ez az írás azért is különleges, mert az anya szólama nyelvileg rendkívül 
kidolgozott, egyedi. Olyan, mintha magnóról írtál volna le egy valóban létező szöveget.
– Ezek szerint tetszett!

 Tetszett, persze, de honnan van a szöveg? Mondhatod, hogy már nem emlékszel…
– Mégis mire gondolsz? Másoltam, loptam, megajándékoztak vele? Fiatalkoromban 
Gödöllőn ilyen emberek között éltem, ezekből állott a családom, ismerem a nyelvüket.

 A sértett is, amit már említettem, a gyerekkor, a kamaszkor erejét mutatja. Haás 
Dániel kertész még gyerekként a ’45 utáni új világ minden szörnyűségét megtapasztal-
ja s felnőttként személyükben is gyűlöli, aki valamilyen módon az új rendszerhez kötő-
dik. Gyűlöli azt is, aki barátként közeledne hozzá. Találkoztál ilyen emberekkel, bár-
melyik oldalon?
– Rengeteggel.

 A Marci, a beszélő kutya roppant mulatságos – igaz, korántsem felhőtlen – szatíra 
a tudományos életről. Kertész Zsolt biológus, a Közös Őseink Kognitív Elmetudományi 
Tanszék, azaz a Köketan munkatársaként kikísérletezi a beszélő kutyát. Pillanatokon 
belül menekülniük kell, sőt szegény Marci nagyon rosszul végzi… Gondolom, a szak-
mabeliektől kaptál hideget-meleget.
– A szakma nem olvas szépirodalmat.

 De ez róla szól!
– A szakma olyan, amilyennek ebben a könyvben leírtam. Arról sehol nincs szó, 
hogy bárki szépirodalmat olvasna. Egyszerűen nincs idő rá. Ahogy mondtam: napi 
tizenkét-tizenhat órát kell kőkeményen dolgozni. Ha valaki valamit olvas, az szak-
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könyv vagy szakfolyóirat. Az én életemből is kimaradt negyven év! Ha mégis keres-
nek valami pihentetőt, akkor lektűrt. Egészen kivételes, hogy valaki fajsúlyos mű-
veket vesz kézbe.

 Pedig meg akartam kérdezni, hány ellenséget szerzett – a nyilván már meglévők mellé.
– Egyet sem, mert tényleg nem olvasták. Akik pedig mégis, azok egy kutyás történe-
tet láttak benne, nem szatírát. A szakmán kívüliek közül persze sokan kézbe vették.

 Vérbeli szatíra A csoda is a Kannibálokban. A Duna egy harmincméteres szaka-
szon eltűnik. Leírod, hogy reagál erre az Ősmagyar Párt elnöke, a média, a miniszter-
elnök, az Akadémia elnöke és főtitkára, a folyóval ellentétben miként csapnak magasra 
a mindenkori számítás, a pénzéhség, az irigység, a féltékenység és az impotencia hullá-
mai… Ezért sem esett bántódásod?
– Mégis, mit gondolsz, ezekben a körökben kit érdekel az irodalom?

 Okozott nehézségeket a pályádon, hogy nem szabályos tudós vagy? Bár az Őszi kék 
ismeretében ez naiv kérdés…
– Csak azokat okozott. Kezdve attól, hogy rövidnadrágos egyetemi oktató voltam. 
Ezt az ELTE igencsak rosszul viselte. De nyáron nagyon meleg van.

 Nem tűrted őket rosszul, legalábbis a kezdetben?
– Nem örültem nekik, ma sem örülök. De nem ezek határozzák meg a világhoz 
való viszonyomat. A nehézségeket az ember megoldja, túllép rajtuk. És ha valamit, 
amit mondok vagy teszek, nem értenek meg vagy nem fogadnak el, az az én szá-
momra már rég természetes.

 Rendes, jóravaló emberek a regénybeli tanszék munkatársai – egyet kivéve –, bár igen 
gyarlók, roppant hiúak például arra, hogy egy cikk szerzői közt hányadik helyen szere-
pelnek… (Itt megjegyezném, hogy a Hiedelmeink borítóján Tóth Balázs neve áll elöl, 
a tiéd csak második.) Zsoltot már a legelső alkalommal így fogadja egy idősebb kollégá-
ja, amikor bevallja neki, hogy kutató szeretne lenni: „Kutató?! Itt mindenki pénz, po-
zíció és hatalom után kutat, jó helyen jársz, csak légy kellően óvatos!”
– Mindegyik szereplő ismeri a szakmáját! Csak gyarló. A társadalom azt nem érti, hogy 
a tudomány felkent papjai ugyanolyan emberek, hatalmi igényekkel, birtoklásvággyal, 
érzelmekkel, mint bárki más. A csalás, lopás, árulás ugyanúgy jelen van ebben a kö-
zegben, mint a politikáéban vagy a gazdaságéban. Az emberek azt is képzelik, hogy 
a tudósok mind okosak. Ez sem igaz. Nyilván akadnak kiemelkedő képességűek, de 
hülyék is számosan. Balázs egyébként kitűnő szerzőtárs volt, amikor leadtuk a kézira-
tot, a szerkesztő nem tudta megmondani, melyik fejezetet írtam én és melyiket Balázs.

 A regény zárlatából az is kiderül, hogy bizonyos emberek teljesen érzéketlenek akár 
az elképesztő tudományos szenzációra is: a beszélő kutyát simán elpusztítják, még za-
varja is őket, mert – ha már beszél – sokat dumál.
– Szerintem a könyv a legtermészetesebben fejeződik be. Én hamar elkezdtem a tu-
dománynépszerűsítést. A hiedelem a kulcsszó itt is. Nem igazságokat fedezünk fel, 
amik aztán egész életünkben szolgálnak minket. Hiedelmeink vannak. Egy gondo-
lat soha nem írja le a valóságot pontosan. De átveszik, faragják, torzítják, simogat-
ják, netán még kontrollálják is. Azonban egy álláspont nem a valóság precíz leírása, 
hanem pillanatnyi vélemény. Hiedelem. A tudomány is – már ami valóban tudo-
mány, mert a bölcsészet nem az – hiedelmek tárháza, csak a módszer révén igyek-
szünk őket minél jobban megtisztítani a rárakódott szennyeződésektől. A világról 
való tudásunk is különböző hiedelmekben van elrejtve. Ezek megváltozása évszá-
zadokba telik. Az isteni teremtésben is sokáig hittünk, nem kevesen ma is hisznek. 
A többször emlegetett kis közösségekben a kultúra egységes volt. Amikor túl nagy 
lesz a népesség – József Attila még kétmilliárdról beszélt, ma már nyolcmilliárdan 
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vagyunk –, megszűnnek a kis közösségek, sokféle, akár ellentétes hiedelem létezik 
egymás mellett, gondoljunk a vallásos természettudósokra.

 Vallás: a legmeglepőbb könyved – soroljuk a realista vonalhoz, bár időnként megszó-
lal benne a Könyv maga – A tökéletesség illata. Az nem következett semmiből, hogy 
Avilai Szent Terézről fogsz írni. Vagy következett?
– Véletlenül el tudom mondani a pontos keletkezéstörténetét. Minden művemnek 
van, de erre emlékszem is. Amikor a Belgrád rakparton laktunk, egy időben kettő-
kor ebédeltem és közben meghallgattam a Kossuthon a katolikus egyház félóráját. 
Roppant hasznos információkhoz jutottam a turizmus káros hatásairól vagy arról, 
hogy a Távol-Keleten vásárolt kisebb szobrokban ártó szellemek rejtőznek, amiktől 
persze könnyen meg lehet szabadulni, ha bevisszük őket a plébániára és ott meg-
szentelik őket. Egyszer Szent Terézről volt szó: amit elhatározott, azt akkor is meg-
csinálta, ha a józan ész szerint lehetetlennek tűnt. Akkoriban olvastam Steve Jobs 
életrajzát, aki a munkatársai szerint az Apple elnökeként képes volt arra, hogy vég-
rehajthatatlannak tűnő feladatokat adjon, amikből mindig lett valami, noha elein-
te megoldhatatlanoknak tűntek. Ez a két személyiség…

…akik egymással nem feltétlenül tudtak volna elbeszélgetni…
– …tudott valami olyat, ami az emberiség történetében roppant hasznos. Elein-
te azt gondoltam, mindkettejüket felléptetem egy műben, de rájöttem, ez megha-
ladja a képességeimet.

 Jó lett volna pedig…
– Közben elkezdtem Terézről olvasni. Bizonyos, róla szóló inkvizíciós iratok csak az 
1980-as években váltak kutathatókká. Kiderült belőlük, nem volt olyan szelíd és meg-
alázkodó, mint addig gondolták. Annak idején tőle is kértek önéletrajzot, aminek 
egyrészt őszintének kellett lennie, hisz mindent tudtak róla, másrészt nem ingerel-
hette a magas inkvizíciót. Akkoriban a nőket lenézték, ő félig még zsidó is volt – de 
fantasztikus ügyességgel mindig elkerülte a veszélyes konfrontációkat, hatalmas támo-
gatókat szerzett és létrehozott majdnem húsz új típusú zárdát! Rendkívüli ember volt.

 Lenyűgözött?
– Teljes mértékben!

 A regényedben fogadja őt egy tekintélyes teológus, Pedro atya, aki arról beszél, hogy 
Isten felfoghatatlan az emberi elme számára: „Mindenki annyit ért meg belőle, ameny-
nyi testi, lelki adottságaiból adatik.” Teréz rájön, hogy Isten konstrukció, ahogy a Sá-
tán, a pokol, sőt a bűn is. Azaz hiedelem.
– Hát nem az? Minden az. Hiedelmekkel közelítünk a valósághoz. De ha ezt tu-
domásul veszed, tudsz létezni benne, sőt még közel is kerülhetsz hozzá. És a hie-
delmeket lehet kontrollálni!

 Nem lehet, hogy az is hiedelem, hogy minden hiedelem? De ebbe most ne menjünk 
bele, pláne, hogy nem jegyzeteltem ki a Hiedelmek című könyveteket! Mindenesetre Ka-
rinthy azt mondta, egyik legzseniálisabb írásában, hogy minden másképp van.
– Szerette a logikai játékokat, mint te is.

 A Kisfiam, Ikarosz nevezhető disztópiának, de talán még jobban illik rá, hogy filo-
zófiai regény. Összegző mű, afféle finálé, bár még három könyv követi, ezért is hagytam 
utoljára. Finálé egyébként nem csak egy opera legvégén lehet, az előző felvonásokat is 
le kell zárni valahogy… Különlegesen fontosnak érzed te is, az Őszi kékben azt mon-
dod róla, hogy a kedvenc saját műved, és büszkén idézed a ’90-ben született antropo-
lógus és író, Vonnák Diána elismerő kritikáját a Narancsból: „Csányi regénye mítosz, 
utópia és realista ábrázolás elképesztően egyedi szőttese…” Te is összegzésnek szántad?



95

– Mindig törtem a fejem, miről akarok beszélni, és azt milyen típusú, műfajú mű-
ben lehet a legjobban megtenni. A háromkötetes családregény aligha az én műfa-
jom. Nekem a legjobban valami absztrakció felel meg, amiben nem kötnek a való-
ság törvényei. Persze az absztrakciónak is gazdagnak kell lenni. Kerényi Károly köny-
vét olvasgatva úgy éreztem, hogy ezt az ókori világot megidézve el tudom mondani, 
amit szeretnék, amit a világról tudok és amit szerintem tudni érdemes.

 Miért épp Daidalosz és Ikarosz, akikről Kerényi csak pár mondatban szól itt-ott?
– Sok görög van ebben a történetben Kerényitől, még egy mézbe fúlt és felélesz-
tett gyerek is… Ő Glaukosz, Minósz király fia, belőle lesz Ráció. Az európai kul-
túra a görögökkel kezdődött.

 Az európai kultúra bölcsője talán tényleg ott ringott, hogy ezt a szép képet használ-
jam. Az emberi kultúráé másutt, sőt nem is bölcsője volt, hanem bölcsői…
– Egyetértek.

 Szerb Antal azt írja A világirodalom története elején, hogy a görög az első „ember-
szabású” kultúra.
– Lehet benne lubickolni.

 Ez a lubickolás érezhető a regényben. Mitológiai vagy inkább a mitológiából kinö-
vő történet, ami csak a huszonegyedik században születhetett meg. Sorra felbukkannak 
benne a ma élő emberek, a mai emberiség problémái, a szereplők beszélnek róluk – fel-
bukkannak persze a műveid többségében is.
– Igyekeztem az időt megszüntetni, minden előfordulhat, ami tegnap volt, ma van. 
Engem az emberi gondolkodás alakulása is foglalkoztat. Miért épp akkor jelent meg 
egy gondolat, miért épp akkor találtak fel valamit, amikor megjelent, amikor felta-
lálták. A görögök szinte mindent elképzeltek, ami a fénykorukat követő két és fél 
évezredben megjelent. Vajon ez előttük is így volt? Vagy tényleg velük kezdődött? 
Mindennek megválaszolásához én keveset tudok. Úgy képzelem, hogy amikor az 
evolúció során az ember elért egy bizonyos szintet, például már tudott beszélni, ak-
kor rendkívül gyorsan megjelentek a kultúra struktúrái.

 A regényed tartható nevelődési regénynek is, de a leginkább talán mégis hanyatlás-
történet. A legelején, még a Tartalom előtt van egy lírai összefoglaló: „…a ligetekből 
elviselhetetlen nagyvárosok lettek és a kentaurok kihaltak.” És a megoldást még Isten 
sem tudja. Csak remélhetjük, irracionális módon, hogy Ikarosz és szerelme, Melissza 
megmenekülnek.
– Nevelődési regénynek nem mondanám, inkább apa–fiú történetnek. Az embe-
ri kultúráknak az lenne a feladatuk, hogy a kezdetben mindenkiben meglévő, ve-
leszületett kreativitást keretbe foglalják és kibontakoztassák. Ennek általában az el-
lenkezője történik, az iskolák, ha nem is mindenhol, tönkreteszik a gyereket. A je-
len egyik legfőbb problémája, hogy a legtöbb ember nem tudja, mi a dolga, mi-
képpen is tartozik ő a nagy egészhez. Gyakran munkát sem kapnak és enniük sincs 
mit. Amíg kis közösségek, kis társadalmak voltak, addig lehetett tudni, kinek mi 
a feladata. Ami most zajlik, aminek részei vagyunk, hatalmas kísérlet: elpusztul-e 
az emberiség, elpusztítja-e magát, vagy talál-e egy újabb nagy egészet, aminek a ré-
szeit is megtalálja. Ez nem tíz-húsz, sőt nem is száz év alatt dől el. Majd úgy ezer 
év múlva vissza lehet tekinteni, sikerült-e. Már ha lesznek, akik visszatekintsenek.

 Van egy érdekes beszélgetés Daidalosz és a megszemélyesített, igencsak taszító Ráció – 
Racika – között a Labirintosz közepére képzelt paloták kapcsán. Daidalosz művészként 
tágas, nyitott, kertekkel, ligetekkel övezett épületeket képzel el, Racika azonban szigorú-
an a logika szabályai szerint gondolkodik, ennek jegyében magas házakat lát sok emelet-
tel, apró lakásokkal. Daidalosz tiltakozik, ilyen városokban nem érdemes élni, dolgozni, 
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alkotni. „Ki akarja, hogy ez a tömeg éljen és alkosson? Dolgozniuk kell… A tárgyakat 
meg majd megvehetik a szépen berendezett, tágas vásárlópalotákban.”
– Csak ismételni tudom magam. Az emberi természetet az evolúció kis, archaikus tár-
sadalmakhoz méretezte. Sokszor előfordult az evolúció során, hogy egy genetikai konst-
rukció előnytelenné vált. Ilyenkor a faj vagy kihalt, vagy alkalmazkodott. Ma sokan tíz-, 
húsz-, lassan harmincmilliós nagyvárosokban élnek, elképesztően magas felhőkarcolók-
ban. Az elővárosok lakosságával együtt Londonban tizennyolc millióan, New Yorkban 
huszonnégy millióan, Párizsban tizenhat millióan, Pekingben huszonhárom millióan, 
a most sokat emlegetett Vuhanban tizenkilenc millióan. Ezt a rengeteg és egyre több 
embert el kell – kellene – látni munkával, étellel, funkcióval. Amit fejlődésnek gon-
dolunk, az ennek a kényszere. Az ember képes kultúrát létrehozni, de szabályozni már 
nemigen tudja. A racionalitás, a technológia, ahogy mondtam, csak a hogyan? kérdésé-
re ad választ, a miért? kérdésére nem. Az ősi kultúrák adtak. Azt, hogy élünk, vagyunk, 
létezünk és ez a legfontosabb. A rációnak fontos szerepe van, de ha csak hogyanok és 
csak a rájuk adott válaszok léteznek, felborul az egyensúly, a racionalitás lesz a cél, ho-
lott csak eszköz, hisz az embernek érzelmei is vannak. A miértek sokkal fontosabbak.

 A regény végén felborul a racionális rend, gyújtogatnak, meg akarják erőszakolni 
Melisszát. És nem lesz rend! Ez a felfordulást, káoszt valós veszélynek érzed?
– Nézel tévét? Olvasol újságot?

 Ikaroszt egy kentaur nevelte, Örny… Tényleg, hogy kell kiejteni a nevét?
– I-vel: Örni. Kentaur nyelven így hangzik, sajnálom.

 Egy elejtett mondatból kiderül, hogy A lény és az őrző Örny meséje, azaz te vagy 
Örny, legalábbis ebben a mondatban azonosítod magad vele – azt most ne is emlegessük, 
hogy Ikarosz A kentaur kultúrát olvasgatja. Voltak kentaurok a családban?
– Számtalan kentaur akad az őseim és legfőképp a barátaim között, igen.

 Biztos voltam benne! Tudsz azért agresszív lenni, kiabálni, csapkodni? Van rá példa?
– Rengeteg példát mondhatnék, de nem sorolom őket.

 A címbeli megszólítást elsősorban nyilván Daidalosz használja, de őt is így szólítja 
félálmában valamiféle isten. Te is így hívtad a fiadat?
– Ma is így hívom. De megkérdeztem, nem zavarja-e.

 Szeretsz magyarázni, nem? Különben már rég kidobtál volna…
– Értelmes hallgatónak, vagy legalább az arra hasonlítónak, igen.

 A kertészkedés nyilván megnyugtat.
– Jólesik egy kis fizikai munkát végezni. És közben gondolkodni.

 A Kisfiam, Ikaroszban többször felmerül a kérdés, mi az élet értelme. A végén az-
tán kiderül, hogy semmi. Nincs.
– Olvass pontosan! A végén az áll, hogy az életnek értelme nincsen, de van gyönyö-
rűsége. Ez a véleményem nekem is.

D. Magyari Imre (1955) : tanár, újságíró, irodalmár. Kilenc könyve jelent meg. Megjelenés előtt 
álló kötetei: Athén (második, átdolgozott kiadás), Kérdéses könyv (negyven év beszélgetéseiből), 
A magyarországi cigányság irodalma (e témából PhD-fokozatot is szerzett).

  


