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Egybecseng*

Szentmártoni János: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Írószö-

vetség nevében, és mindenekel�tt magát a mestert, Vasadi Pétert. Nagyon 

köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és aki mellette ül, Végh Attila 

költ� barátom, aki a m�sor közben szóra fogja bírni Pétert, �t is nagy szere-

tettel köszöntöm.

Végh Attila: Valamikor úgy tíz évvel ezel�tt megjelent egy dialógusköte-

tünk, A kígyó b�re, melynek az volt a szerkezete, hogy különböz� témakörök, 

költ�i szabadság, hagyomány, ilyeneket dobtunk föl és beszéltünk meg. Arra 

gondoltam, hogy ha valaki most 90 éves lesz, akkor talán annak van értelme, 

hogy az id�r�l beszélgessünk.

Vasadi Péter: Vagy nincs.

– Jó, hát minek van? Menjünk haza. Hát… ilyen kígyób�rösen. Úgy ve-

zetném föl, hogy amikor gondolkodtam a kocsiban azon, hogyan vezetném 

föl dialógusunkat, eszembe jutott a Piramis együttes – kb. 1976-ból –, akik 

azt énekelték, hogy az id� nekünk dolgozik. Aztán utána, mikor punk lettem, 

akkor nem így gondoltam már ezt, és szerencsére jött is Nagy Feró, aki azt 

énekelte az �s-Bikinivel, hogy az id� nem nekünk dolgozik, csak megöregít. 

Na most én gyanítom, hogy az id� se nem nekünk dolgozik, se nem csak 

megöregít. Szerinted mit csinál?

– A csodálkozástól egyfolytában eltátanám a számat, ha lehetne. Mondtam 

neked, hogy az egyik legszebb születésnapi ajándékom az volt, hogy miután 

kimostam a zoknimat, ki akartam teríteni valami jó helyre, ahol meg is szárad, 

és láttam, hogy a szürke kuka teteje ilyen hely. És akkor odamentem, poros 

volt, letöröltem, és elállt a lélegzetem, mert megpillantottam a szürkében egy 

t�hegynyi, alig nagyobb egy t�hegynél, egy piros pókocskát. Piros lábakkal. 

Elkezdett futni. És nem botlott el. Aztán körbejárt valamit. Fölemelt… fölemelt 

egy majdnem akkora porszemet, mint � maga. Eldobta. Megkülönböztet. Nem 

kell. Megy tovább. És amikor már bátorkodtam fölébe hajolni, mert nagyon fél-

tem, hogy elszáll, elugrik: hát hogyan? Mi van benne? S ami benne van, hogyan 

került oda? Miért piros? Mit akar? Kinek? Tudja rá valaki a választ? Nyitottak 

vagyunk a csodálkozásra? Akkor élünk. Ha nem vagyunk nyitottak, akkor minek 

élünk? Továbbra is az egyetlen igazi kérdés: miért élünk? Amiért a pók. Hát 

ennyit az id�r�l.

– Err�l meg az jut eszembe, hogy egyszer elmentem hozzád, akkor az-

zal fogadtál, gyere, mutatok egy csodálatos dolgot. Mondtam, jó. És akkor 

elvezettél a kerted végébe, átmutattál a szomszédba: Nézd meg! S  átnéz-

tem, és semmi nem volt ott. Tehát ilyen sufnik voltak, a szomszéd garázsa, 

meg ilyenek, és akkor mondom, hogy de mire gondolsz így konkrétan? Hát 

nem látod? Nézd meg! Még jobban megnéztem, megint nem láttam semmit. 

S  akkor közölted, hogy az a csodálatos, hogy a szomszéd narancssárgára 
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festette a sufnijának az ajtaját, hogy micsoda gyönyör� ez a narancssárga! 

Kijövök reggel, és ezt látom. Hát már egy ajándék! És akkor én, mint valami 

cinikus, valami olyasmit mondtam, hogy tudni kell örülni a kis dolgoknak is, 

gratulálok hozzá, vagy valami ilyesmit, de azért titokban magamban azóta 

és folyamatosan csodálom ezt a lelkesedést, úgyhogy nem is csodálkozom 

azon, hogy nem érdekel az id�, vagy hogy nem tudsz róla semmit, mert… 

na, most mondjál valamit.

– Itt a valóságról van szó. Engem a valóság érdekel, és csak az. A valóság. 

Tehát azt mondanám, hogy ellene vagyok mindenfajta képzelgésnek és kép-

z�dményeknek m�vészet ürügyén. A m�vészet az egy hallatlan csillagvizsgáló, 

er�s nagyító a dolgok fölé tartva. Ez azt jelenti, hogy itt mindenki, ahogy a 

Presser Gábor énekli, mindenki, mindenki, mindenki érdekelt! Nem lehet az 

embert elhagyni, föláldozni! Nem lehet! Nem lehet, hogy ennek a pofának 

a végére járok, mondtam. Mi a fene, ez kivégz�osztag-parancsnok volt? Nem. 

Az  én voltam majdnem. Tehát… és ez le is foglal. Nem érdekel, hogy ezzel 

egyetértek, azzal meg nem értek egyet. Miközben nem értek egyet, fi gyelem. 

Milyen érdekes! Mint a pók. Nem kell másként fi gyelni. Tehát az élet hallatlan, 

fölfoghatatlan ajándék, és mindenkinek az élete. Azért nem lehet közhelyesíte-

ni azt a szót, hogy szeretet. A szeretet nem az, hogy folyton simogatok valakit. 

Ki se bírná, ha nekem volna. Hanem az, hogy fi gyel, van, látom. Egyszer úgy 

volt, hogy egy nyomozó, miután megvárakoztatott a forradalom után jó más-

fél-két órát, géppisztolyos fegyveresek álltak a folyosó ablakmélyedéseiben, 

és hát ott elég csúnyán voltunk együtt, mert én mozogtam, �k meg meg se 

mozdultak, de a szemük az járt, és egyszer csak végre föllobbant a lámpája és 

zöld lett, mehetek. Megszólal a legközelebb álló hozzám, hogy: Menjen! Nem 

látja?! Hát tudtam, mit kell látni, a zöldet láttam, az nem azt jelenti még, gon-

doltam, majd kiszól. Bementem. Semmi, egy hang el nem hangzott, viszont 

észrevettem, hogy éles metszés�, világos, nagyon jó arca van. Attól fogva nem 

érdekelt más. Válaszolgattam, de hát ez ösztönös volt, és hát jóindulat is csen-

gett a hangjában, és a végén nagyot káromkodott: – a fene egye meg – de hát 

� nem így mondta: Az én gyerekeimnek ki mondja ezt meg?! Mondom: én… 

Mi?! Megmeredt. Megmondom szívesen. Vannak itt nehézségek. Nem baj, le-

ülök a parkba, várom �ket, és majd jönnek. Nézett rám. Maga �rült?… Odaült 

az írógéphez: Mondja, mit írjak!… Beült a gépbe. Mondtam, hogy a Töm� utcai 

templomban nem ellenforradalomra biztattam, azért sem, mert a jelen lév� fi a-

talok csupa  szexualitással kapcsolatos kérdést tettek föl. Mi?! A szent helyen?! 

Mondom: bizony ott, ott kell igazán, mert olyasmiket kérdeztek, amik nekik vol-

tak fontosak. És akkor beírta, hogy semmi köze az elvtársnak a szervezéshez, 

semmi rendkívülit nem találtam, hanem… és így tovább. És akkor azt mond-

tam, százados elvtárs, menjek a parkba? Menjen, innen menjen. Ezzel el is in-

téztük. Nem… Olyan érdekes, hogy elfogadták t�lem ezeket a dolgokat, amire 

én jöttem mindig rá a végén, hogy provokatívnak is fölfoghatók lettek volna, de 

azt is megérezték, hogy nem annak szántam. Azt nem lehet visszafogni, hogy 

az én gyerekeimnek ki a franc fogja elmondani?!… Hát én! Na most, ez olyan, 

mint a kis pók. Evidens, hogy csak én mondhatom a gyerekeinek, és hogyha 

lehetett volna, akkor mondtam volna is, hogy jó, várjon ott, és hármat fognak 

fütyülni és leülnek, hogy beszélgessenek. És kész. Ez az élet. Üljenek le és 
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beszélgessenek. Az Univerzum ezt teszi. Beszélgetni kell. Szívb�l. Úgy, ahogy 

az a szívünkben van. Már eleve. Mint vágy, mint remény, hogy ez lehetséges. 

Voltaképpen nagyon primitív, nem heideggeri módon látom az életet, de pri-

mitíven ugyanazt jelenti, mint heideggerien. A  legmagasabb életértelmezési 

fi lozófi a egybecseng a legtermészetesebb és legkevésbé m�veltnek tetsz� kije-

lentésekkel és gondolatokkal. Nagy dolog embernek lenni. Pedig hát, mondjuk 

a fi atalkorom éppen elég ellenkez� példát is mutatott, hogy az elvadultság 

korszakában nem voltak ezek jó gondolatok, de nem is akkor termettek meg, 

hanem jóval kés�bb.

– Mindenesetre, hogyha nem is jó szempontból, de abban igaza volt an-

nak az embernek, hogy te �rült vagy.

– Igen, így is lehet mondani.

– Mert a múltkor, mikor elmentem hozzád, ezzel a mondattal fogadtál, 

hogy �rültnek kell lenni. És én ezt így mélyen beláttam, tehát én is így gon-

dolom. Amit én �rületnek nevezek, az persze nem az, mert amit te is, az nem 

az �rület, tehát nem az elmebetegség…

– Épp az nem.

– …hanem az érzékenységnek egy végs� felfokozottsága. És err�l meg az 

jut eszembe, hogy amikor ezt a könyvet csináltuk, akkor beszélgettünk, egy-

szer elmeséltem neked, hogy el�z� nap mentem az utcán, és belenéztem egy 

pocsolyába, a pocsolyában tükröz�dtek, tükröz�dött valami ház vagy égbolt, 

és annyira megható volt ez a kép, hogy elkezdtem b�gni a pocsolya láttán. 

És amikor ezt normális embereknek elmondtam, mindegyik azt mondta, 

hogy én elmebeteg vagyok szerintük, és tudtam, hogyha neked elmondom, 

akkor te nem fogod ezt mondani, és nem is mondtad ezt, nem tudom, mit 

mondtál,…

– Ez talán nem fontos, de nem azt.

– …biztos valami egyetért�, de mégis más szintre emel� dolgot, nem 

tudom, de most ebb�l viszont engem az érdekel, hogy amikor ennek az érzé-

kenységnek egyszer a Barna T. Attilával 42 sör után fölfejtettük a túloldalát, 

ami a halálfélelem, hogy ugyanis ha az ember felfokozottan átérzi az élet 

intenzitását meg a szépségét, akkor annak az az ára, hogy a sötétséget is sok-

kal mélyebben átérzi, és ez például nálam úgy jelenik meg, hogy éjszakán-

ként fölriadok, és tudom, hogy… hogy ez hülyeség, vagy nem tudom, hogy 

mondjam, mindenesetre magamnál vagyok, tehát nem félálom vagy ilyesmi, 

és mindig eszembe jut az az utolsó nap, hogy az mennyire iszonyatos lesz. 

És egy ilyen brutális halálfélelem rám tör, és nincs is talán olyan hét, hogy 

ne lenne egy ilyen éjszaka. És a Barna T.-nek ezt elmondtam, és azt mondta, 

hogy � is ugyanígy van ezzel, és akkor rájöttem, hogy ennek ez az ára. Na te 

hogy vagy ezzel a halálfélelemmel?

– Valóságként. Hát ugye most nálam ez úgy van, hogy minden mély és 

fontos benyomás, amely cselekedetek ezreinek lesz a rugója, az valamilyen 

módon annyira a valóságból jön, hogy mindehhez történeti képek f�z�dnek, 

viszont ez lehetetlenné teszi ezeknek a steril elmondását. Egyszer megéreztem, 

hogy hiába volt biztosítva a menetünk, a  menetoszlop, különleges feladatot 

kaptunk öten egy kiváló f�hadnagy vezetésével, és megálltunk, hogy na, most 

pihenünk. És mondtam, f�hadnagy úr, nem lesz ez itt jó. Miért nem? Itt nagyon 
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egyértelm�en ki vagyunk szolgáltatva, két oldalról is bel�hetnek. Odanézett. 

Azt mondja: mit lát maga? Mondom, ott, azt, f�leg azt a részt látom olyannak, 

hogy az mesterséges is, és onnan jöhet valami meglepetés. Akkor odapörkölt a 

pisztolyával egyet-kett�t, mocorgás lett a következménye, semmi egyéb, és mi-

kor arra mentünk, � ment el�re, maradjanak itt, és azt mondta, igaza volt. Hát 

azért ezen elgondolkodtam, hogy a csudába, se nem láttam, se nem hallottam 

mást, mint azt, hogy ott valami nem stimmel. Tehát a valóságnak fogható, na-

gyon is fogható momentumai is vannak, de a valóság ezzel nem fejez�dik be. 

Nemcsak a költ�k, és f�leg nem az áruba bocsátottak érzékenyek, ezek abszo-

lút nem is érdekelnek; arról beszélek, amit minden ember, minden egyes em-

ber átél, szerintem még a haldoklófélben lév� is, bár más nyelven beszél, s�t 

még a megzavarodott elméj� is, az igenis csodálatos. Most nagyon mély közel-

ségben vagyok egy ilyen emberrel, aki csúszik lefelé, súlyos Alzheimer-kórból 

kifolyólag, és kezdem fölfedezni, hogy a hangzóinak is van értelmük. Pillantása 

nem merev és szinte szuggeráló, ki kell várni, amíg megérkezik az a szem és 

kinyílik, az értelemmel együtt. Nem adom föl. Nem azért nem adom föl, mert 

ilyen nagy vagyok, vagy pedig h�s, hanem azért, mert rájöttem, hogy a dol-

goknak nincs végük ott, ahol én azt hiszem, végük van. Nem hiszem, hogy van 

végük, ezért nem hiszem azt sem, hogy a halál a vég. Semminek nincs vége. 

De nem minden kezd�dik majd újra, ám ez már a teológiának az osztályrésze. 

A  lényeg az, hogy öröklétre van kiszemelve az ember. És azt hiszem, hogy 

nemcsak az embernek, a környezetének is nagyon értékelhet� és kell�képpen 

nem értékelt számtalan változása van, a változás maga törvényszer�. Van egy 

szép kertem, ott egyetemes jelenlét van, ami bámulatos… Nem lehet megszok-

ni a tavaszt! Nem szabad megszokni semmit. Szerelem és szerelem. A szeretett 

lénynek a közelsége az id� maga.

– Az el�bb, mikor arról beszéltél, akit ápolni kell, akkor a feleségedr�l 

szóltál. Egy jó ideje már napjaid nagyrészt az � ápolásával telnek, és ma 

délután azt mondtad err�l, döbbenetes, hogy a feleségednek mennyire újabb 

rétegei nyílnak meg el�tted az ápolás során. S én erre azt mondtam, és ne-

ked is mind újabb rétegeid nyílnak meg saját magad el�tt az ápolás során. 

Tehát biztosan van olyan második léted, akit, miel�tt ez a betegség el nem 

hatalmasodott a feleségeden, nem tudtál elképzelni. Ezekr�l a kapukról vagy 

átjárókról beszélnél?

– Voltaképp tanonc vagyok ebben is, akárhogyan is van, de ugyanolyan 

benyomásaim vannak, ha érvényesek, érvényesek voltak 15 éves koromban 

is. Ami nagyon er�s impulzus-sorozatot jelent nálam, az az, hogy katonai kör-

nyezetben éltem, hivatásra készülve, és rögtön szembetalálkoztam egy olyan 

kerettel, amelyr�l tudtam, hogy semmi közöm nem lesz hozzá, ugyanakkor az 

ellenkez�jét is tudtam, hogy ezt örömmel fogom csinálni. Nem értettem ezt a 

kett�sséget, és aztán elhallgattam róla, és kezdtem csinálni. Azt, hogy kezdtem 

csinálni, az önmagában fölt�nést keltett, mert úgy csinálhattam valószín�leg, 

ahogyan azt a tehetséges katonáknál láttam. Van ilyen tehetséges katona. Aki-

r�l beszélek, minden ízében katona volt, tehát nem átlagos, nem szögletes, 

nem tipikus. Kiváló emberek voltak, akikt�l sokat tanultam. Többek között egy 

evangélikus lelkészt�l, aki katonapap volt, és aki egyszer leszólított, hogy: Nö-

vendék, álljon meg! Megálltam, odaperdültem, hadnagy volt, odajön hozzám, 
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rám néz: Maga hisz? Mondtam: igen. Jó, majd még találkozunk. Azzal elment. 

Ez kemény volt. Belülr�l vissza is utasítottam, aztán mégis tudtam szeretni ezt 

az embert. Kit�n� beszédei voltak, és láttam, hogy fegyelmezett is. Az össze-

egyeztetés cím� izét el kéne felejtenünk. Nem egyeztet össze az ember ezt az-

zal, hanem egyszer�en azt, ami van, éli vagy nem éli. Így jönnek az új stílusok 

is. Új ember, új stílus. Egyszer csak jön egy 17 éves zenei tehetség, aki már a 

harmadik m�vét csinálja, leül és elmagyarázza a szimfónia szerkezetét. Mindig 

azt tapasztaltam, hogy az emberrel érkezik meg minden. És az emberrel is 

megy el. Tehát, ha embert választok, akkor azzal jön minden, ami nem �, az 

is, és hogyha embert elhagyok, akkor magamat is elhagyom vele. Ezt mint baj-

társiasságot, meg mint a bajtársiasság lényegét, nagyon megtanultuk. Fontos 

volt nekünk az az idegen gyerek is, aki bebotladozott, összevissza hülyésked-

tünk vele, meg az utolsók közé tologattuk, meg szóval ilyenek a kitolások, és 

ebb�l a gyerekb�l egyszer csak kibontakozott egy jellem. Közöttünk. Megemelt 

minket. Válaszul. Megtanultunk fi gyelni a másikra. Nem lehet átsétálni az ar-

cokon. Minden arc egy külön teremtett földrajz is. Ha az ember ezt gyakorol-

ja, megismerheti a mozgatórugókat. A  jó nyomozó, olyan is van, az egyik… 

mondtam neki… volt egy ügyészségi nyomozó, aki kiszúrt engem mint vállalati 

társadalmi bíróság elnökét, és bekéretett: dolgozzak vele. Mondtam, hogy ne 

haragudjon, nyomozó elvtárs, nem tudja, kivel… De igen, nagyon is tudom! 

Jöjjön csak ide! Képlékenynek tudhattam magamat arra, hogy új meg új be-

nyomások érhessenek. És nem érdekelt, hogy az ellenség mondja ezt. Ez  a 

fi ckó például olyan volt, hogy kétfelé állt a szeme. Ez a küls� kancsalság. Az volt 

az ember benyomása rögtön, de a b�nüldözésben különösen, ez mindent lát. 

Volt is benne igazság. Gyilkossági ügyben nyomozott, és azt mondta: Jöjjön, 

Péter, nézze meg, mi van ott a sarokban! Üres volt a szoba, ott volt az eset. 

Odamentem, nem láttam mást, kavicsot, port, mondtam neki, hogy ez meg ez 

van itt. Ott valami fénylik. Te jó ég, sz�ke, �szbe hajló sz�ke egy-két hajszál. 

Odanyú… Ne bántsa! Visszahívott, adott egy csipeszt: Tegye papírra, és hozza 

ide! Hogy lehet?… Mi ez? Érdekelt. Utánamentem. Magával vitt. Éjszakákon át 

kóboroltunk. Mondom, de hát otthon van a családom, három gyerek… Hazaér, 

nyugodjon meg. És bevont olyan dolgokba, amikben azel�tt soha nem vettem 

volna részt. Belecsöppentem valamibe, amibe nem akartam, mégis. Mikor már 

benne voltam, tájékozódnom kellett. Benne lett fontos, hogy az ember értse 

meg, ez csak kísérleti terep. Meg kell ismerni a kett� közti különbséget. Amikor 

aztán magadra maradsz, akkor bemész annak a mélyére. De ott rejt�zik, amiért 

érdemes. Minden lényeges el van rejtve. Nem kapunk ingyen semmit. Ezt sem. 

Tehát ugye ma azzal jöttem ide, hogy lesz valami köszöntésféle, de beleszólt a 

pillanat, és a valósága, s többet kínált föl: a test-lélek egységnek a szelleme ra-

gasztóanyagként dolgozik, és meg�riz valamit, bennem például megragadnak 

egyes arcok meg momentumok, meg bármi, nemcsak a Göringnek az ágya, 

amiben aludtam, hanem minden egyéb dolog, amiben részt veszek, onnan 

számítva máig. Izgalmas az élet alulról nézve is. Azzal jöttem el ide, hogy a 

feleségem azt mondta: isten éltessen sokáig. Hát ugye ez egy komoly mondat. 

És hát köszönöm is. Megyek vissza.

– Isten éltessen sokáig. Ezzel köszönöm szépen a beszélgetést.

– Én is köszönöm.


