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„Igazából ifjúkori 
önmagunktól 
kérek bocsánatot”

markó béla erdélyben, marosvásárhelyen élő költő, esszéíró, tanár, 

szerkesztő. 1989 és 2016 közt aktív politikus, volt a romániai ma-

gyar Demokrata szövetség elnöke és miniszterelnök-helyettes is. azon 

kevés közéleti ember egyike, akik őszintén, higgadtan és felkészülten 

valóban tenni akartak valamit azért a közösségért, amelyik megvá-

lasztotta őket. gyerekeknek szóló gyűjteményeit is beszámítva negy-

venegyedik verseskötetét a kalligram kiadó jelentette meg, ahogy 

a Rekviem egy macskáért és az Erdélyi pikareszk című, nagyszerű, 

elgondolkodtató esszéket és publicisztikákat tartalmazó könyveit is.
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 Találkoztál Gingsberggel, aki többször is járt Budapesten ?
Nem. Ő amúgy egy jóval korábbi korszaknak, az ötvenes éveknek az emblema-

tikus költője, míg az én kamaszkorom a hatvanas esztendők második felére esett, 
akkor olvashattam az Üvöltést is, a verset és az antológiát. Megérintett és nem csak 
engem. Megérintett a stílus, a beszédmód és a szabadságvágy, amit Ginsbergék ki-
fejeztek.

 Én találkozhattam vele egy dedikáció erejéig, viszont soha nem voltam hivatásos po-
litikus, pláne nem Románia miniszterelnök-helyettese. Az a frivol, sőt szemtelen kér-
dés jutott eszembe – és csak azért merem feltenni, mert a kötetben ott a játék is – : va-
jon melyikünk irigylésre méltóbb ?

Nehéz kérdés… Igazság szerint kicsit irigylem azokat, akik nem lettek politi-
kusok, és nem maradt ki az életükből majdnem két évtized irodalomcsinálás. Ami 
nem jelenti azt, hogy a politika ne lett volna számomra nagyon izgalmas, sőt azt 
gondolom, sokkal szegényebb lennék, ha nem vállalkozom erre. Örülök, hogy ért 
egy ilyen kihívás, igyekeztem is neki megfelelni. És persze azokat is irigylem, akik 
Ginsberggel beszélgethettek. Azért nekem is voltak találkozásaim, szót válthattam 
amerikai elnökökkel, európai államfőkkel, miniszterelnökökkel.

 Kik tettek rád nagy benyomást ? Kiket éreztél valódi személyiségnek, jelentős poli-
tikusnak ?

Mindig óvakodtam attól, hogy a politikában valaki is, ahogy te mondod, nagy 
benyomást tegyen rám, ez ugyanis nem feltétlenül hasznos, amikor el akarunk ér-
ni valamit. Jobb ilyenkor a hideg fej. De Bill Clintont vagy Jacques Chiracot va-
lóban karizmatikus vezetőként ismertem meg. Egyébként Jacques Chirac még Pá-
rizs polgármestere volt első találkozásunkkor. Angela Merkelt halálos fáradtnak lát-
tam, amikor Bukarestben járt, aztán abban a pillanatban elmúlt minden fáradt-
sága, amikor éles kérdések merültek fel a két kormány közti tárgyaláson. Meg hát 
aligha felejthetem II. János Pált, aki nem mulasztotta el magyarul is szólni hoz-
zám, nem többet persze, egy mondatot csupán. A magyar miniszterelnökök közül 
csak azokról beszélnék, akik már nem élnek. Antall Józsefben és Horn Gyulában 
is megvolt az az empátia, ami egy igazi politikusnál elengedhetetlen. Akiket fel-
soroltam, azok szerintem mind tudták, hogy a helyzetet egy pillanat alatt fel kell 
mérni, és tudni kell, hogy a partnered mit akar. A sikerhez nem elég, ha azt tu-
dod, hogy te mit akarsz. Azzal is tisztában kell lenni, hogy kivel állsz szemben, és 
neki milyen szándékai vannak. Ha pedig nem tudod, akkor egy-két kérdésből ki-
derítheted. Akiket felsoroltam, ilyen célratörő politikusnak tűntek. Még az akkor 
már öreg és beteg pápa is.

 Térjünk vissza még egy pillanatra Ginsberghez !
Nem voltam soha Ginsberg-imádó. Ez a vers sem a rajongásról szól. A hatva-

nas évek Erdélyében, amikor én írni kezdtem, egy sokkal konzervatívabb versesz-
mény lebegett a szemem előtt, mint az övé.

 Az Üvöltés, a Howl azért érezhetően fontos a számodra, hisz megírtad a párda-
rabját : „Igen, láttam én is nemzedékem legjobbjait…” Régen is fontos volt, vagy csak 
újabban lett az ?

Fontos volt régen is, ahogy az egész antológia is, ami először 1967-ben jelent 
meg magyarul – az Üvöltés Orbán Ottó fordításában, akinek egyes részeket ki kel-
lett hagynia. Ma is emlékszem, mekkora izgalommal olvastam a gyűjteményt.

a   B o c s á s s   m e g ,   G i n s b e r g r ő l

D. Magyar i Imre
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 Hogy jutottál hozzá ? 67-ben ez nem lehetett egyszerű…
Fogalmam sincs ma már. A világirodalmat és a magyar klasszikusokat a városi 

könyvtárból olvastam otthon Kézdivásárhelyen, a két ország között volt egy könyv-
csere-egyezmény, és sok mindenhez hozzá lehetett jutni. Persze leginkább az orosz, 
illetve a szovjet irodalomhoz, de nem csak. Viszont jelenkori magyarországi ma-
gyar irodalom vagy olyasmi, mint ez a beat-antológia, nem volt. De azért ilyen-
olyan utakon a fontos könyvek mégis eljutottak hozzánk. Ha másképp nem, be-
csempészték őket. Olyan is akadt, amit a magyartanárom adott a kezembe. Meg-
lehet, az Üvöltést is tőle, Kiss Lázártól kaptam kölcsön.

 Mi lepett meg a Ginsberg-versben ?
Ahogy mondtam, az egészből áradó szabadságvágy, kitörésvágy, a poétikai és tár-

sadalmi korlátok lerombolásának szándéka. De nem állíthatom, hogy mi akkor ezt 
az eszményt teljes egészében a magunkévá tettük, hiszen még a magyarországinál 
is zártabb világban, diktatúrában éltünk, amitől rettenetesen messze volt mindaz, 
amiről például Ginsberg beszélt. Noha amiért 1968-ban a diáklázadások résztve-
vői és a hozzájuk csatlakozók küzdöttek, az ugyanúgy aktuális volt az én szülővá-
rosomban, Kézdivásárhelyen, mint Marosvásárhelyen és egész Erdélyben.

 És persze Romániában, Magyarországon, egész Kelet-Európában. S  ma, legna-
gyobb sajnálatunkra, ismét az. Azért is kérdeztem, fontos volt-e régen is a Ginsberg-
vers, mert a te költeményed, az övével ellentétben, messziről tekint vissza, és ott van 
benne a kiábrándultság és a magány is, amik fiatalon nem ilyen erősek. Ginsberg épp 
harmincéves az Üvöltés kötetbeli megjelenésekor, te most, 2018 szeptemberében, hat-
vanhét múltál.

Sőt, az én versemben némi önirónia és önkritika is érezhető. Úgy értem, nem-
zedéki önkritika. Igazából nem is Ginsbergtől, hanem ifjúkori önmagunktól kérek 
bocsánatot. Azért, mert úgy gondolom, az én generációm végre kapott egy tényle-
ges esélyt – nem 68-ban, az csak illúziókat adott, hanem 89-ben. Egész Kelet-Eu-
rópában. Egy konkrét politikai esélyt. Én igyekeztem is kivenni a részem a meg-
valósításából. Viszont utólag rá kellett jönnöm, hogy ez a nemzedék is, ahogy tör-
ténni szokott, beilleszkedett, elfáradt, egyesek fel is adták.

 Sőt, nem kevés tagja ennek a generációnak száznyolcvan fokos fordulattal besasszé-
zott az establishmentbe vagy legalább a közelébe. „…és hogy mostani álmaikat való-
ra váltsák, / meg kellett tagadniuk hajdani álmaikat…”

Nyilván közhely, hogy nem elég egy rossz rendszert szétszedni, hanem tudni is 
kell összerakni egy jobbat. Ez már nem Ginsberg-recept, az előttünk járók csak 
a lázadás receptjét kínálták, a többit nekünk kellett megtalálni. Ehhez meg kellett 
tanulni tárgyalni, ismerni kellett a diplomáciai szabályokat, fel kellett venni az öl-
tönyt és a nyakkendőt, szóval viselkedni kellett. Kérdés, hogy útközben sokaknál 
az eszközök és a célok nem cserélődtek-e fel. Hogy nem lett-e fontosabb a karrier 
minden egyébnél. Mert persze, hogy valamennyire mindannyiunkat megváltoz-
tatott a politika. Ilyesmik jutottak eszembe, amikor például a hatvannyolcas pári-
zsi diákvezérből német külügyminiszterré lett Joschka Fischerrel találkoztam, ta-
lán Bukarestben.

 Tehát 1989-ben felvetted az öltönyt és a nyakkendőt.
Amit korábban utáltam, de egy politikusnak ez a  munkaruhája. 1989-ben 

ginsbergi indulat élt bennünk. Az volt a kérdés, hogy legyűrnek-e bennünket is 
a konvenciók, vagy sikerül fontos változtatásokat elérnünk. A magam nevében tu-
dok csak válaszolni, ráadásul úgy, hogy már nagyjából kívül vagyok a politika vi-
lágán, hiszen 2016-ban a parlamenti mandátumomról is lemondtam. Igaz, néha 
még véleményt mondok, erről nem is akarok leszokni… Úgy gondolom, nagyot 
haladtunk, sokkal közelebb vagyunk ma Európához, és ez nekem elégtételem, de 
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mégsem sikerült megvalósítanunk azt, amit nagyon naivan, nagyon romantiku-
san elképzeltünk, azt a rendszert, amit akkor megteremthetőnek véltünk, és amit 
egyébként úgy neveznek, hogy képviseleti demokrácia.

 Semmi kétség : elzúgtak forradalmaink.
A demokráciával nagy bajok vannak Kelet-Európában.

 Leginkább talán az, hogy nem működik, felszámolták, nincs.
Szerintem még van valamennyi demokrácia itt-ott, de ha így haladunk, hama-

rosan igazad lesz. Például szólásszabadság még talán van, csak fórumok nem lesz-
nek hozzá.

 Kudarcnak érzed, amit politikusként tettél ? Kiábrándult lettél ? A versben ott a ke-
serű felismerés : virággal nem lehet legyőzni semmiféle hatalmat. És keserű megállapí-
tások vannak más költeményekben is : „…túl vagyok rég minden választáson, / álom 
csupán, hogy volna még kiút…” – olvassuk Az út végében, a Beszélgetéseinkben pe-
dig ezt : „És nem változott semmi.”

Igen, viszont ez a második idézet úgy folytatódik, hogy „De mégis megváltozott 
minden”. Nem merem azt mondani, hogy vereségként élem meg az egészet. Az én 
nemzedékem azért nekifogott és valamennyire fel is épített valamit, ha ez most re-
cseg-ropog is. Ráadásul valószínű, hogy mi is tévedtünk néhányszor. A saját hibá-
inkat ne fogjuk a körülményekre ! Ha pedig visszanézünk, kritikusan, bocsánatké-
rően kell visszanéznünk – és dühösen. Ez végül is egy dühös vers !

 Megidézed benne azokat, akik pótszerekhez nyúltak, akik elgyávultak, akik elfelej-
tették, hogy mire vártak, akik már alig-alig néznek a csillagos égre… És többes szám 
első személyben írod : „Bocsáss meg nekünk, drága Ginsberg, / hogy nem tudunk már 
üvölteni…”

Azt hiszem, óvatlanok voltunk. Történelmi devianciának gondoltuk a kommu-
nista diktatúrát, és nem vettük észre, hogy Romániában például hiába omlott ösz-
sze a Ceauşescu-rendszer, mert a nacionalizmus tovább él, és közben körös-körül 
megint előjönnek az autoriter koncepciók. Hol jobbról, hol balról, ez szinte mind-
egy. Nem építettünk be igazi garanciákat ezekbe az új rendszerekbe, hogy ne él-
hessen vissza senki a hatalommal. Vagy ki tudja, talán nincsenek is ilyen garanci-
ák. Akkor pedig csak mi magunk lehetünk a garancia. A mi véleménymondásunk. 
Ezért kellene úgymond üvölteni. Az értelmiségieknek is.

 Üvöltenek néhányan, talán nem is annyira kevesen, de a kutya se figyel rájuk, bár 
azért megnehezítik az életük, és beszántják – maradjunk Magyarországon ! – a Nép-
szabadságot, sőt legújabban, ez most a  friss hír a  kulturális életben, belezavartak 
a csak egy szűk réteg által olvasott, ellenzékinek semmiképp sem nevezhető Kommen-
tár, a Századvég munkájába.

Ha a kutya sem figyelne azokra, akik üvöltenek, vagy akik egyszerűen csak bí-
rálják a hatalmon lévőket, akkor a Népszabadság ma is megjelenne. Aki a hatal-
mat megszerezte, az általában szeretné meg is tartani, és próbálja megmagyarázni, 
hogy miért jó a választónak, ha most már örökre ott marad. Csakhogy a konszo-
lidált demokráciákban ez nem szokott sikerülni.

 Ki kell érdemelni, hogy valakit újraválasszanak.
Arról sem ártana beszélni, hogy ami most Magyarországon történik, annak ugyan 

az egyik oldal a haszonélvezője, de mindenki vétkes benne. Máig nem értem, mi-
ért kellett például Magyarországon aránytalan választási rendszert bevezetni a rend-
szerváltozáskor. Ezzel 2005-2006 körül Romániában is megpróbálkozott az akko-
ri államelnök, de mi ragaszkodtunk az arányos képviselethez, és mivel akkor kor-
mányban voltunk, nem tudott megkerülni minket.
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 Azt nem kérdezem, kik a legnagyobb csalódásaid. De kik a legnagyobb veszteségeid ?
Meg fogsz lepődni. A legnagyobb veszteségeim tulajdonképpen egyfajta termé-

szetes veszteségek, azok az öregek, akik lassan-lassan eltűnnek. Ők ugyanis, már-
mint a jobbak közülük, megérték a diktatúrát, és volt bennük, igaz, túlélési ösztön 
is, de egyfajta rettegés is attól, amit egyszer már megtapasztaltak. No, ezért kellené-
nek még egy ideig ezek a kelet-közép-európai beatnikek, ezek az öreg „ginsbergek”, 
a szó tágabb értelmében. Kellene még ez a félelem a zsarnokságtól.

 Elszomorító tapasztalatot fogalmaz meg az ironikus című Dezodor is : „A gyűlö-
let csillapíthatatlan bűze mindenütt”, az egyik sor pedig szarkasztikusan Adyra utal : 
„Oláh, magyar, szláv bűz mindégre egy bűz marad ?”

Egy kisebbségi sorsban élő politikai közösség a helyzeténél fogva toleranciára vá-
gyik, mert az etnikumok közötti viszony más eszmei alapon nem működik. Önma-
gában persze a tolerancia nem elég, jogok, törvények, az alkotmányban rögzített és 
a valóságban betartott elvek kellenek. De az sem lehetséges, hogy magunknak to-
leranciát kérünk, mi viszont nem vagyunk toleránsak. Szégyelltem magam, ami-
kor Magyarországon azokat a bizonyos óriásplakátokat láttam. Erdélyben ugyan 
nem a gyűlölet az uralkodó, de oda is beszivárgott.

 És ahogy Magyarországon is, ez nemcsak más etnikai csoportok ellen irányul, ha-
nem megjelent a magyar–magyar gyűlölködés is.

Tudni kellene pedig : ha a gyűlöletet kiengedik a palackból, nagyon nehéz visz-
szagyömöszölni. Aki gyűlöletre biztat, a tűzzel játszik. A nacionalizmust egyszerű 
működtetni, annyiból áll, hogy mindig meg kell keresni az ellenséget, amely nyil-
ván rosszabb, mint mi, hiszen mi eleve jónak születtünk. Viszont ebben nincs meg-
állás, fenn kell tartani valamiféle háborús állapotot, mert csak így lehet a hatalmat 
megőrizni. Mellesleg a bolsevizmus is valahogy így működött. Ha nem elég a kül-
ső ellenség, itt bent is lehet kreálni. Romániában ezt eléggé megtapasztaltuk, olyan 
politikai pártok jutottak be 1990 után a parlamentbe, amelyeknek a magyarelle-
nességen kívül semmilyen más programjuk nem volt.

 Több vers is szól az 1990-es marosvásárhelyi tüntetésről, amikor belelőttek a tünte-
tő magyar tömegbe, s amikor a román tüntetők rátörtek az RMDSZ székházában ta-
nácskozó magyarokra és felszorították őket a padlásra ; ekkor sebesítették meg Sütő And-
rást is. Van ezekben a költeményekben fájdalmas irónia is – „Ennyi a haza. Egy pad-
lás.” –, de úgy tűnik, a döbbenet a meghatározó, ami mintha azóta se múlt volna el.

Nos, látod, ami akkor Marosvásárhelyen történt, az imént mondottakat is jól 
példázza. Mi azt gondolhattuk volna, és valamennyire gondoltuk is, hogy a ma-
gyarok elnyomása Romániában pártállami ideológia volt csupán, és ahogy elmú-
lik a rezsim, megszűnik a gyűlölet is, amelyet kétségtelenül a Ceauşescu-rendszer 
táplált nap mint nap. Nem így történt, a rendszer összeomlott, a gyűlölet megma-
radt. Ugyanis megmérgezte már az egész társadalmat, és csak lángra kellett lob-
bantani ismét. Szörnyű lecke volt ez nekünk.

 Pontosítsunk : az ellenségeskedés, ami gyűlöletté is tud fajulni, kölcsönös errefelé. Ma-
gyarországon és Romániában virágzik a románellenesség, Magyarországon és Szlová-
kiában a szlovákellenesség, és még sorolhatnám – a nagy és szilárd kapocs a cigány- és 
zsidóellenesség, de ezt most hagyjuk. Talán már nem is tudjuk, ki kezdte, a naciona-
lizmus mindenhol fegyver.

Ez igaz, de azt is hozzá kell tenni, hogy immár lassan száz esztendeje a román, 
szerb, szlovák vagy ukrán nacionalizmusnak, sőt, a magyar nacionalizmusnak is mi, 
erdélyi, vajdasági, szlovákiai, felvidéki magyarok isszuk a levét. Nagyon cinikusan, 
csak Erdélynél maradva, ettől a kölcsönös gyűlölködéstől egy ideje nem a romá-
nok, hanem mi szenvedünk. Bár arról is lehetne beszélni, hogy ez a románoknak is 
rossz, hiszen Erdélyt ebben a száz évben visszavetette a fejlődésben az örökös, hol 
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nyílt, hol lappangó konfliktus. A tizenkilencedik században pedig bűnös módon 
mi nem vettük figyelembe, hogy Erdélyben románok is élnek, és nem próbáltunk 
egy méltányos politikai-közigazgatási rendszert kialakítani. Alapjában véve ma is 
azt gondolom, el is mondtam sokszor, hogy az etnikumok közti viszony nem érzel-
mi kérdés, hanem jogi : ha van jogegyenlőség, akkor majd esetleg megjön a barát-
ság is. Szóval a múltról beszélni kellene, minél többet, és nem ártana tanulni belőle.

 Jól belecsúsztunk a politizálásba, ahhoz képest, hogy egy verseskötetről beszélnénk… 
Sok költemény idézi meg a gyerekkorodat, a szüleidet, az ismerőseidet. Ezek az emlék-
képek mostanában tolultak fel ?

Mostanában. Bár olykor régebben is utaltam gyerekkori élményekre. De csak 
az utóbbi években jöttem rá arra, hogy az én gyerekkoromban, ahogy mindenki 
gyerekkorában, minden megtörtént, ami az emberrel megtörténhet. Bátorság, gyá-
vaság, hűség, hűtlenség, szeretet, gyűlölet. Az én családom is átélt mindent a hu-
szadik században. Nagyapám megjárta az első világháborúban az orosz fogságot, 
utána meg Amerikát. De én is megéltem azt a kettős beszédet, amikor az iskolá-
ban mást kellett mondani, mint amit otthon lehetett. Így telt a gyermekkorom, 
és ebben benne volt már az, amit később tapasztaltam. Csak jól kell emlékezni, és 
jól kell érteni az emlékeinket, a történeteinket. Sokáig azt hittem, semmitmondó, 
alapvetően szürke gyerekkorom volt Kézdivásárhelyen. Most látom, nem így van.

 Többször is felbukkan a mi nemzedékünk, a mostani hatvanasok (egyik) skizofré-
niája, ami a technikával kapcsolatos. Mi nem is álmodtunk számítógépről, mobiltele-
fonról, amik kapcsán még új szavakat is meg kellett tanulnunk. Ezek némelyike meg-
jelenik nálad : az Isten „időnként elment egy csillagot”, őt kérdezed arról is, hová tette 
nyomkövető chipjét, máshol pedig szelfi készül…

Még 1989 előtt összeállítottam egy verseskötetet, de csak utána jelent meg, ezzel 
a címmel : Kiűzetés a számítógépből. A címadó vers megírásakor még nem is láttam 
számítógépet, noha akkor már létezett. De azt érezni lehetett, hogy valami óriási 
változás előtt állunk. A mi generációnk számára ennek a megértése az egyik nagy 
feladat – nem biztos, hogy megbirkózunk vele. Még meg tudjuk tanulni a digitá-
lis eszközök használatát, az internet hatalmas lehetőség, sőt, ha kell, írok és olva-
sok is az okostelefonomon. De nem valószínű, hogy fel tudunk zárkózni a fiata-
labbakhoz. Megint van egy törés a generációk között. Nem értjük és nem is fog-
juk igazából érteni, hogy megjelent egy újfajta nyilvánosság, nyílt egy új tér, ami 
egész máshogy működik, mint amit mi megszoktunk. A politikusok a facebookon 
kommunikálnak a választóikkal.

 Akik a televízió megjelenéséig talán egész életükben nem látták őket, legfeljebb egy 
fényképen vagy egy festményen, netán egy pénzérmén. Most meg írhatunk is a király-
nak…

Miközben dúl a  nyilvánosság demokráciája, egymás után épülnek ki az 
autoritárius rendszerek, prediktatúrák, amelyek a  modern kommunikációs esz-
közöket remekül tudják kezelni és általuk rendkívül eredményesen manipulálják 
a választókat. Az természetesen óriási dolog, hogy a száz éve Amerikába kivándo-
rolt rokonaim adatait megtaláltam online, mert az Ellis Island oldalán megvan-
nak – annak idején ide érkeztek a bevándorlók, itt ellenőrizték őket, sok-sok mil-
lió ember vándorolt be azokban az években.

 Megannyi veszélyes migráns…
Nagyapám amerikai útját említettem már. Nagyapámtól sosem kérdeztem meg, 

hogyan vágott neki az új életnek, gyerekként ez nem érdekelt, most azt is meg-
tudtam, hány dollár volt a zsebében. Négy év után hazajött, aztán megint kiment 
négy évre. Amikor én megismertem, nem látszott rajta ebből semmi, nem is na-
gyon mesélt, ugyanolyan öreg székely parasztember volt, mint a többi. Lám, a múl-
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tunkhoz is jobban hozzáférünk az internet révén ! Remélhetőleg a jövőnk is élhe-
tőbb lesz általa, ez még nem derült ki.

 Szokatlanul naturalisztikus képeivel meglepő vers a Gonosz zsoltár. Ebben Isten 
nyomkövető chipjétől akar megszabadulni, aki beszél, magától Istentől, hogy szabadon, 
a chip és Isten nélkül élhessen tovább. Hogyan született ?

Nekünk úgy telt el a fél életünk, hogy tudtuk, figyelnek minket. Nem egy égi, 
hanem egy földi hatalom. Utólag én is kézbe vehettem az 1989 előtti, több mint 
kétezer oldalas megfigyelési dossziémat, és elborzadtam, amikor láttam, hogy éve-
ken át éjjel-nappal lehallgatott a titkosszolgálat. Nemcsak engem, hanem még ren-
geteg embert nyilván. Nem tagadom, hogy ebben a versben ez is benne van, de ter-
mészetesen egyfajta létértelmezés, szabadság-értelmezés is akar ez lenni. Hogy nem 
vagyunk urai az életünknek, nem csak társadalmi, hanem biológiai értelemben sem. 
Más által, az ember vagy a természet által kialakított törvények szerint élünk, ez 
fontos, így működik a világ, én mégsem hiszek abban az erkölcsben, amely csupán 
a büntetéstől való félelemből származik. Ezt próbáltam elmondani.

 Említetted, hogy az indulásodkor egy konzervatívabb verseszmény vonzott. Ez az 
új kötetben is érezhető, többször felbukkan Arany János neve, a Hoc erat in votisnak 
– a cím azt jelenti, ezt óhajtottam, ezt akartam – tőle való a címe, s mintegy tovább-
írod az ő költeményét, imitálva a formáját, a hangját is : „Amit látnom kellett, láttam, / 
Amit állnom kellett, álltam, / Úgysem lett meg, amit vártam, / Hiszen nem is lehetett…”

Talán ő volt az első költő, akivel találkoztam édesanyám jóvoltából, aki Aranyt 
olvasott fel nekem, amikor még nem tudtam olvasni. Nem volt értelmiségi, falusi 
lányként született, később postáskisasszonyként dolgozott, engem már háztartásbe-
liként nevelt. De az erdélyi léthez hozzátartozott, hogy Arany Jánost illett ismerni. 
Petőfit is persze, és a Jókai-összes is megvolt sok családban. Aranyt máig nagyon 
szeretem. A költészetről amúgy is azt gondolom, hogy a költők egymás vállán áll-
nak, József Attilában ott van, amit Adytól olvasott, amit Kosztolányitól olvasott…

 És épp neki van egy Arany című verse is : „Hadd csellengünk hozzád, vagyonos 
Atyánk !”

Adyban is ott van Petőfi, Vajda, Reviczky…

 Érdekes, hogy Aranyhoz már ambivalens volt a viszonya, mint ezt a Strófák Bu-
da haláláról című elmélkedése mutatja, ami a dátum szerint 1911 első napján jelent 
meg a Nyugatban. Nem mindenki áll fel mindenki vállára, sőt előfordul, hogy bele-
rúg a másikba, mint József Attila Babitsba.

Persze, Reviczky is bántotta Aranyt, Kosztolányi bántotta Adyt, József Attila 
bántotta Babitsot, de aztán meg is követte, ez is hozzátartozik az igazsághoz. A fi-
atal generációnak sohasem szabad túlságosan tisztelettudónak lennie, mert akkor 
nem fog újat mondani. Viszont tanulni mégis azoktól tanulnak a fiatalok, akiket 
aztán esetleg később megtagadnak vagy letagadnak.

 Érezhetően vonzódsz a kötött formákhoz, a rímekhez, a zeneiséghez.
Igen ; sok szonettet is írtam, sőt haikut, bár ebben a könyvben a szabadvers do-

minál. A magyar líra ebből a szempontból konzervatív : a francia vagy a román köl-
tészetben, amikre a legjobban rálátok, már kevés rímes verset olvasol.

 Az erdélyi létről beszéltél az előbb. A ciklusba nem sorolt, különálló, hangsúlyos és 
hangsúlyosan ironikus nyitóvers címe Erdélyi dal, s ott a szülőföld más költemények-
ben is : a Kő és könyv megidézi a házsongárdi temetőt, a Segesvári anziksz a csata-
teret, ahol Petőfi meghalt, az Ószer a haza helyett hazákról beszél : „Az én országom 
nem haza, / mert több országban van hazám, / s nap mint nap eltöprenghetek / puzz-
le-hazáim halmazán.” Talán nevezhető a te patriotizmusod ironikus-önironikus, sze-
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mérmes hazaszeretetnek – már amennyiben a hazaszeretet szó nem diszkreditálódott 
mára. Mennyire irritál a romantizáló, s olykor melldöngető, székelyhimnuszos magyar-
kodás, a zarándoklatok Csíksomlyóra vagy az ezeréves határra ?

Az a szó, hogy haza, már a kommunizmusban diszkreditálódott nálunk Románi-
ában, a hazaszeretetet pedig már-már a párthűséggel azonosították, így aztán, mint 
annyi mindent, ezeket a fogalmakat is újra kellett gondolni később. Máig nem si-
került. Az egykori Magyarország nekem is hazám természetesen, de a mai nem le-
het igazán az, mert nem ott élek. Románia változott ugyan, de ma sem úgy bánik 
velünk, mintha a hazánk lenne. Marad Erdély, és bár közigazgatásilag-politikailag 
nem külön entitás, kulturálisan mindenképpen az, és Erdélyt valóban hazámnak 
érzem. Viszont az az igazság, hogy azt az Erdélyt, amely hajdanában a tolerancia és 
időnként az európai fölzárkózás földje is volt, most éppen sehol sem lelem. Ezért 
a düh. Az nagy kár, hogy a közkeletű magyarországi Erdély-kép nem Bolyai Jánosról 
szól például, még Apáczai Csere Jánosról sem, hanem valóban csak ürügy valamifé-
le történelmi nosztalgiára. Erdélybe menni sokak számára csupán időutazás a haj-
dani „Tündérországba”, nem a huszonegyedik század megoldásra váró problémája.

 Ennek a Tündérkert-képnek a kialakulásában az irodalom nem ludas kicsit ? Csak 
a prózánál maradva : Kós Károly, Tamási, sőt Sütő, netán Wass Albert, akinek a nevét 
külön lapra kellene írnunk, mert aligha említhető egy lapon az előzőekkel ? Persze er-
re nemigen lehet röviden válaszolni, nem véletlen, hogy több esszédben is írsz erről, így 
az Erdélyi pikareszkben vagy a Miért nincs, ha van címűben…

Attól függ, kit hogyan olvasunk. Wass Albertet én sem sorolnám a nagyok kö-
zé, nem különösebben jelentős író, az ő divatja, azt hiszem, mulandó, bár engem 
is rendkívül zavar.

 És persze van oka, ha nem is épp esztétikai…
Viszont Kós, Sütő és Tamási életműve is fontos, ha meg akarjuk érteni Erdélyt.

 S természetesen mondhatnánk másokat, kortársakat is, költőket és drámaírókat is.
Kós Károly például pontos, racionális, takarékos mondatokban írt, egyáltalán 

nem jellemző rá a stílromantika, bár ő is próbált egy sajátos Erdély-képet rögzíte-
ni, de inkább az egykori emlékírókat juttatja eszembe. Tamási történeteinek drá-
maiságát sem igazán vesszük észre sokszor, mert elfedi előlünk sziporkázó stílusa. 
Ezért mondtam, hogy nem mindegy, miképpen olvassuk őket. Különösen a két 
világháború között az erdélyi írók meg akartak teremteni egy új, önálló Erdély-
képet, történelmi regényeik is ezt a szándékot mutatják, és igazad van, ennek le-
hetséges egy romantikus olvasata is. De még Áprily Lajos sem az a tájköltő csu-
pán, akinek egyesek látni szeretnék. Fontos közérzetet ír meg : az idegenség és az 
otthonosság keverékét. Vagy Dsidát sem ártana jobban ismerni Magyarországon. 
De ezekről a problémákról tényleg többször írtam már én is, s persze hosszan le-
hetne még beszélni róluk.

 Én egyébként még határon túli magyar irodalomról vagy irodalmakról, vagy példá-
ul romániai magyar irodalomról tanultam a hetvenes években, ami ellen az így beso-
rolt írók igencsak berzenkedtek. Használható kategóriák voltak ezek, netán ma is azok ?

Attól függ, mire akarjuk használni ezeket a kategóriákat. Annak idején magyar 
iskolába jártam Kézdivásárhelyen, de mi az iskolában külön tankönyvből tanultuk 
egy évig a huszadik századi magyarországi magyar irodalmat, és külön tankönyv-
ből egy másik évben a romániai magyar irodalmat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
az egyik tankönyvben volt József Attila, a másikban Dsida Jenő például, és így to-
vább. Ezt a kettéosztást gyűlöltük, ezt felülről kényszerítették ránk, az volt az ak-
kori román pártpolitika, hogy minél kevesebb köze legyen nemcsak a jelennek, ha-
nem a múltnak is Magyarországhoz. És az az igazság, hogy Magyarországon is va-
lamiféle rezervátumba zártak, külön kategóriában emlegettek minket tényleg, és 
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én ettől nagyon szerettem volna megszabadulni, akárcsak mások. Egyszerűen csak 
magyar író akartam lenni, nem pedig romániai magyar író. Ma már másképp lá-
tom ezt, legalábbis részben. Hiszen az akadálytalan együttlétre nagy szükség van, 
viszont most, amikor megszűntek az egykori pártállami kényszerek, el kell fogad-
nunk, hogy az egységes magyar irodalmon belül mégiscsak önálló entitás vagyunk, 
megvannak a magunk folyóiratai, megvan a magunk irodalmi élete is, és ami dön-
tő, más társadalmi meghatározottságok közepette írunk. Ez nem mindegy. Ma már 
szívesen vállalom az erdélyiséget, mert ez meggyőződésem szerint hozzáad valami 
fontosat a magyar kultúrához, például azáltal, hogy olyan etnikumközi tapaszta-
latokat, olyan társadalmi-kulturális interferenciákat is feldolgozunk, amiket a ma-
gyarországi írók nem ismerhetnek.

 Mondd, a kisebbségi lét feltétlenül kisebbségi érzést is generál errefelé, vagy legalább-
is traumatizál ?

Nem jó kisebbséginek lenni. De lehet olyan helyzetet teremteni, hogy ez csak 
mennyiségi kérdés maradjon, semmi több. Persze éppen az előbb mondtam, hogy 
a hátrányt lehet előnnyé változtatni, például az irodalomban, hiszen rálátunk egy 
másik kultúrára, és ez akár esély is arra, hogy valami újat, valami mást hozzunk 
az erdélyi irodalomba. Ami pedig általában a kisebbségi létet illeti, nem feltétle-
nül ugyan, de mégiscsak toleránsabb, mindenfajta elnyomásra érzékenyebb lesz 
az az ember, aki így nő fel. Hacsak, éppen ellenkezőleg, nem kezd el kompenzál-
ni. Ilyen is van.

 A te érzékenységeddel, ami arra késztet, hogy két verset is szentelj egy hajléktalan-
nak – a Számokra és az Inkontinenciára gondolok –, miként lehetett a nagypolitiká-
ban létezni, ami feltehetően más alkatot kíván ?

Az gondolom, veszélyes eleve kijelenteni, hogy a politikusnak nem szabad túl-
ságosan érzékenynek, túlságosan morálisnak lennie, hogy bizonyos skrupulusokat 
félre kell tennie, hogy időnként könyörtelenné kell válnia. Nem szabad így nekiin-
dulni a politikának. Igaz, hogy a politika tényleg egyenruhát ad azokra, akik műve-
lik : egy kollektív akaratnak, programnak, elképzelésnek a katonáivá válnak. Köz-
hely, de mégis sokszor el kell mondani : ez az egyenruha akkor lesz veszélyes, ha 
azok, akik magukra öltik, azt hiszik, hogy a cél elérése érdekében bármilyen esz-
közt bevethetnek. Nem gondolom, hogy a mi térségünkben, azaz Kelet-Európában, 
a politikát erkölcstelenül kellett volna művelni, és hogy ez szükségszerű volt. Én 
addig szerettem a politikát, amíg okos, felkészült, de naiv, többé-kevésbé romanti-
kus értelmiségiek próbálták megváltoztatni a világot. Ebből persze lettek nagy bu-
taságok, sőt nagy bajok, de én mégis ezt szerettem. Mára ez elmúlt. A 90-es évek-
ben még működött. Aztán egyre inkább elfelejtették, hogy a politika programok-
ról szól, nem pedig a hatalom minden áron való megszerzéséről és megtartásáról. 
Ezért is döntöttem úgy többek között, hogy az aktív politizálástól visszalépek. Az 
eredeti szakmám, hivatásom az irodalom, tanár voltam, majd szerkesztő. Éreztem 
azt is, ha most nem térek vissza az irodalomhoz, később már nem fog sikerülni.

 Ott a kötetben az idő múlása miatti fájdalom, sőt félelem is, például a Jékely Zol-
tánt megidéző versben, Az út végében : „lassíthatok tán, hogy még megpihenjek, / de 
majd a semmi mindenképp lenyel.”

Nagyszerű a mai magyar lírában, hogy sok idős költő is alkot, Juhász Ferenc 
például egész haláláig írt. Hatvanhét éves vagyok, nem érzem öregnek magam, de 
ebben a korban már feladat a jelenlétünk és közelgő eltűnésünk értelmezése. Gye-
rekként szerettem volna hinni, hogy van halhatatlanság, ma már tudom, hogy nin-
csen. Amit alkotunk, talán az utókornak is szól, de a papír, a betűk, a szavak nem 
helyettesíthetnek minket. Ha folytatódunk, hát inkább a szeretteinkben, a gyer-
mekeinkben. Másban nem nagyon hiszek, csak valamiféle végtelen ismétlődésben, 
ez nyugtalanít, és meg is nyugtat ugyanakkor. Próbálom megírni ezt a közérzetet.
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 Már a Hoc erat in votis kapcsán megkérdezhettem volna : megvan benned Arany 
fanyarsága, önmagával szembeni örökös elégedetlensége, majdhogynem kudarcérzése ?

Van bennem is valami elégedetlenség, de ez inkább arra vonatkozik, hogy a po-
litikában nem mindent tudtam megvalósítani, amit szerettem volna, és közben pe-
dig íróként is túl sokat hallgattam egy időben. Viszont alapjában véve nagy elégté-
telem, hogy sok nehéz kihívás ért, és ezekre, úgy vélem, válaszolni tudtam, végül 
pedig ismét átbújtam a tű fokán, vagyis visszatértem a költészethez.

 Ginsberg, mikor dedikáltattam vele a kötetét, a neve mellé odaírta azt is : AH, és 
bekarikázta. Lélegezzünk minél nyugodtabban, mélyebben, fogadjunk be minél többet 
a világból, talán ezt jelenti. De ehhez a nyugodt lélegzéshez tiszta, friss, szabad levegő 
is kell, aminek most nagyon is híján vagyunk, az ős magyar – és cseh, lengyel, román, 
szlovák – fákat nagyon is régi szelek nyögetik. Megérjük még szerinted, hogy tisztább 
lesz a levegő vagy ez most sokáig így marad ?

Egy időben azt hittem, hogy a társadalmi-történelmi tapasztalatok átörökíthe-
tők egyik generációról a másikra. Ma már szkeptikusabb vagyok. Ez a kétely ott 
van a Ginsberget idéző versemben is, de benne van azért a remény is. A mi viszo-
nyítási alapunk az a diktatúra, amelyben gyermek- és ifjúkorunk eltelt. Annak a re-
zsimnek nem látszott a vége még egy-két évvel a rendszerváltás előtt sem. Senki 
nem merte volna ezt jósolni. Mégis hittük, hogy egyszer összeomlik. És főleg azt 
nem fogadtuk el, hogy nincs mit tenni, igazodni kell. Veszedelmes az ilyen men-
tegetőzés. Ráadásul ma azért szerintem nem lehet tartósan elzárkózni Európán be-
lül, nem lehet életképes autarchikus nemzetállamokat létrehozni. S amit az elmúlt 
száz évben a szőnyeg alá söpörtek errefelé a különböző nemzetek, az előbb-utóbb 
bűzleni kezd, és most éppen ez történik. Apropó : tiszta levegő. Szellőztetni kéne. 
Felcsavarni a szőnyeget, ahogy kamaszkorom slágere üzeni még a hatvannyolcas 
időkből. Lám, azért valami megmaradt abból a korszakból…   
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