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 A te hőseid, Székely János,
személyes erkölcsi problémaként élik át a
társadalom konfliktusait. Most nyakig
ülünk a történelemben. Te magad milyen
erkölcsi konfliktusként éled meg ezt?
 Nem túlságosan nagy konfliktusként.

Én sohasem voltam elkötelezettje semmi-
féle előző rendnek és rendszernek. Az első
pillanatban sírva fakadtam, mert nem hit-
tem volna, hogy ezt megérem. Ami velünk
történt, annak az én jóslatom szerint még
ezerhatszáz évig kellett volna tartania,
akár a kereszténység hatalmi és erkölcsi
monopóliumának. Nagy elégtétel volt
számomra, hogy negyvenöt év után még-
iscsak megbukott. Azt már ne kérdezd,
hogy ezután mi jöhet, mert azt nem tu-
dom. Szóval erkölcsi konfliktusom nem
volt, inkább erkölcsi elégtételről beszél-
hetnénk. Ezt éltem meg az utolsó hetek-
ben. Azt mondják, hogy az én műveim az
akarat szabadságáról szólnak. Én nem
hiszek a szabadságban. Vagy azért hirdet
valaki szabadságot, mert a többieket rab-
szolgaságba akarja dönteni, vagy pedig a
szabadság csak illúzió. Ez az utóbbi a
jobbik eset. Az ember belülről determinált,
és csak akkor lenne szabad, ha ezt a
determináltságot kifelé akadály nélkül ér-
vényesíthetné. De mivel a belső determi-
náltság csak a külsővel egyensúlyban lé-
tezhet, arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy a szabadság belülről is, kívülről is
merő determináltság. Az, hogy szabadok
lehetünk, a legszebb illúzió, amit az embe-
riség valaha kitermelt.
 Úgy gondolom, egész életműved lé-

nyege a keresztény európai kultúrkör
megszületésének és felbomlásának ábrá-
zolása. Miért ilyen fontos ez számodra?
Miért szántad az elmúlt négy évtizedet e
kérdés tanulmányozására?

- Azért, mert ez volt a világ sorsa. Mert
ez a kultúrkör nem csak Európát fogta át.
Expanzív kultúra volt, amely az egész
világra átterjedt.

 Es hogyan határoznád meg a lénye-
gét?

- Azt hiszem, a keresztény európai kul-
túrkörnek az volt a nagy előnye minden
más kultúrkörrel szemben - és ezért is
válhatott dominánssá az egész világon -,
hogy egy plusz kohéziós tényezőt terem-
tett a társadalom számára. A krisztusi
tétel, hogy „szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat" - ez az a járulékos tényező,
amely nagyobb kohéziót hoz létre a társa-
dalomban, ellentétben például a moha-
medanizmussal, a buddhizmussal vagy
más vallásokkal. Én nem vagyok keresz

tény, én pogány vagyok, de tisztában
vagyok e felfedezés jelentőségével, tu-
dom, milyen óriási hatással volt a fausti
társadalom kialakulására. Éppen ebben
áll a fausti társadalom - vagyis a kíván-
csiság, az elégedetlenség, az erkölcsi ér-
zékenység társadalmának- nagy előnye.
És ez voltaképpen az egész emberiség
története volt, azért is érdekelt olyan na-
gyon engem.

-De hát a Profán passióban Jézus el-

Caligula helytartója - Gyula, 1979.

árultatja magát Júdással, Caligula hely-
tartójának, Petroniusnak a végén nyilván-
valóan meg kell halnia. Dózsáról köztu-
dott, hogyan végezte. A Protestánsokban
is van egy önkéntes halál. Az Irgalmas
hazugságban egy súlyosan beteg ember
öngyilkos lesz. Vagyis te végigmentél az
elmúlt kétezer év történelmének külön-
böző stációin, és arra a következtetésre
jutottál, hogy azt, aki hisz és gondolkodik,
a végén becsapják, megölik vagy öngyil-
kosságba hajszolják.
- Ezek a drámák mind az én öngyilkos-
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ságaim. Valahányszor elegem volt min-
denből, írtam egy drámát, és kiírtam ma-
gamból a saját öngyilkosságomat.
 Szóval helyetted meghalt egy-egy

drámai hős?
 Igen. De ezt a drámai hősök könnyen

elviselik. Nem volt részükről különöseb-
ben nagy áldozat. De hiába, az ember
tudatos lény. Ezt nem én mondom, már
többen megmondták: az egyetlen logikus
következmény az öngyilkosság.

Petronius: Lukács Sándor. Pesti Színház, 1989

- Ez Sartre és Camus tétele.. .
- Szerintem inkább Camus-é. De nem
szabad összekeverni a kultúrtörténeti vo-
natkozásokat hőseim egyéni sorsával,
mert azok mind azén egyéni sorsaim. Ami
a kultúrtörténeti folyamatot illeti, nos, ez
úgy alakul, hogy létrejön egy vallás, ha-
talmi tényező lesz, sok száz évig uralkodik
a világon, aztán elhal. Ez a halál nagyon
érdekes, mert a racionalizálódás folyama-
tán belül következik be. A keresztény val-
lást minduntalan eretnekségek tették pró-
bára. Sarjadzás ment végbe, amint azt a

Protestánsokban próbáltam megmutatni.
Az eredeti mítoszt elkezdték újra meg újra
racionálisan értelmezni, és végül az em-
berek eljutottak az ateizmushoz.
 Kitermelték az új eszmét.
 Nem is mondanám újnak. Azt hiszem,

az ateizmus logikus következménye a ke-
reszténységnek. Úgy gondolom, ez még
mindig ugyanaz a vallás.
 Elméletedből az következik, hogy az

emberek minden illúziója ellenére a hite-
ket és a eszméket a mindenkori hatalom
sajátítja ki a maga céljaira.
 Ez így van. Mihelyt egy új gondolat

megszületik, a sóvárok rávetik magukat,
és hatalmi eszközzé, manipulatív ideoló-
giává változtatják.

Ez a keserves az egész eszmetörténet-
ben: tulajdonképpen nincs olyan emberi
gondolat, amely idővel ne vált volna ha-
talmi eszközzé.
 Ebben a silány világban hogyan tud-

tál fennmaradni?
 Úgy, hogy barlangba vonultam.
 Mint Szabó Lőrinc?
 Mint Szabó Lőrinc. Ez volta taktikám.

Ráadásul márciustól még nyugdíjba is
mentem. Addig az Igaz Szónál voltam
szerkesztő. És ezt már igazán nem lehetett
kibírni.
 Miért nem?
- Mert állandóan olyasmiket kellett

szerkesztenem, amikkel egyáltalán nem
értettem egyet. Merő ostobaság volt, és
mégis csinálni kellett, azért, hogy fenn-
maradjon ez a folyóirat.
 Vagyis, akár a hőseid, te is erkölcsi

csapdába kerültél.
 Pontosan. Egy bizonyos cél érdeké-

ben, amelyet jónak ismerek el. Es ezért a
megalkuvások tengerében kellett úszni.
 Ez az erkölcsi csapdahelyzet, gondo-

lom, az egész erdélyi művésztársada-
lomra vonatkozik.
 Mindig bántam, hogy nincs egy be-

csületes mesterségem. Például, ha vil-
lanyszerelő volnék, akkor nem kénysze-
rültem volna szerkeszteni. Amellett a vil-
lanyszerelés biztosította volna, hogy azt
írhatom, amit akarok. De mivel úgy adó-
dott, hogy verseket szerkesztek, kénytelen
voltam belebonyolódni az ideológia szfé-
rájába. Mert voltaképpen a-tól z-ig hazug-
ság volt az egész, és ezt mindenki tudta,
azok is, akik csinálták.

-. Egyszer azt írtad: „Az méltó csak az
emberhez, ha már felismerte egyetlen
fátumát, mely övé csupán és senki másé,
hogy elvállalja és elébe menjen." Értel-
meznéd ezt a mondatot?
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Petronius: Fodor Tamás. Szolnok, 1989

 Rilke az egyik regényében azt írja:
mindenki haljon meg a saját halálával. Ne
átlaghalállal, ne mások halálával-a saját
halálunkkal haljunk meg! Vagyis a halá-
lunk hasonlítson ránk, magunkra. Én ezt
kiterjeszteném az ember egész sorsára. A
saját sorsunkat éljük meg, ne a másokét
és ne az átlagsorsot - ne azt a sorsot,
amelyet mások akarnak ránk kényszeríte-
ni. És ha az ember hűséges önmagához,
akkor óhatatlanul a saját sorsát fogja
megélni. Az emberi méltóság azon múlik,
hogy ezt a sorsot elvállaljuk és elébe
menjünk. Az általad idézett mondat a Dó-
zsából való. Dózsa példaszerű tisztaság-
gal élte meg a sorsát. Ezért írtam róla ezt a
munkámat. A saját sorsát élte, és a saját
halálával halt meg.
 Es ha erre azt mondja valaki, hogy

Dózsa balek volt? Rengeteg ilyen balek
szerepel a műveidben.. .
 Egy egész fejezet szól arról, hogy

Dózsa tudja: ő csak méltó a vezérségre, de
nem alkalmas vezérnek. A végén már azt
is felismeri, hogy ügye reménytelen. És
mégis-vállalja. Ez az ő sorsa. Eleinte azt
reméli, javítani tud a világon. Aztán rájön,
hogy ez lehetetlen. És akkor mégis végig-
éli a sorsát.

- De ha úgyis meg kell halni, nem jobb,
ha az ember inkább gazember lesz, és jól
él?
 Az nem sors. Azaz átlagsors.
 Magad mondtad, hogy csak a gazem-

berek tudnak mindent túlélni.
 Figyelj ide. Nekem most sokan jönnek

azzal, hogy én a passzív kollaborálással
tulajdonképpen részt vettem a diktatú-
rában. Hát nem ez a szempont. Engem
kényszerítettek. Ez az igazi szempont:
hogy ki kényszerít kicsodát. Én kényszerí-
tett voltam, nem pedig kényszerítő. És aki
kényszerített volt, annak ne legyen lelki-
furdalása. Azt furdalja a lelkiismeret, aki
kényszerített! Most gyűjtöm össze a ver-
seimet, és ámulva tapasztalom, hogy ti

zenkilenc éves koromtól, amióta job-
bacska verseket írok, úgyszólván minden
versem tiltakozás és ellentmondás volt.
Úgy vélem, a szellemi ellenállásnak vol-
tam egyik szereplője. Kivéve három évet.
Mert három éven át - 59-től 61-ig - olyan
disznóságokat írtam, amilyenekről neked
fogalmad sincs. A teljes lefekvés
taktikáját alkalmaztam. Nem tudtak olyat
kérni tőlem, hogy én azt meg ne írjam.
Hogy miért? Mert ki akartam szabadítani
az édesapámat a börtönből. Es három évi
hazudozás árán ki is szabadítottam. Tu-
dod mit? Ma is megtenném.
 Édesapád ebben a szemben lévő bör-

tönben volt?
 Igen, ebben a börtönben. Innen, a fe-

leségem ablakából néztük, ahogyan hajt-
ják körbe-körbe, csíkos rabruhában. Hét
mondatért. Hét mondatát hallgatták le tele-
fonon, és tanút tudtak hozni rá. Ezért nyolc
évre ítélték. És életem legnagyobb iro-
dalmi kitüntetése- most már jöhetne ne-
kem a Nobel-díj is, nem fogadnám el! -,
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Lukács Sándor (Petronius) és őze Lajos
(Barakiás)

hogy három évi hazudozással ki tudtam
szabadítani.
 írtál egy új drámát Moloch címmel.

Aki ismer, tudja, hogy nehezen és ritkán
szánod rá magad drámaírásra, ez a hato-
dik vagy hetedik darab, amit kiadsz a
kezedből. Amikor az Irgalmas hazugságot
bemutatták, levélben fejezted ki őszinte
részvétedet a társulatnak. Miért?
 Mert tudtam, hogy nem lehet belőle

színpadi siker. Márpedig a művészetnek,
kivált a drámaírásnak a siker, a közönség-
hatás a célja. Csakhogy én nem azért
írtam meg a munkáimat, hogy sikerem
legyen, hanem azért, hogy el tudjak da-
dogni bennük valamit, amit fontosnak
gondolok, tehát számomra nem volt
szempont, hogy a drámát csattanósra,
fordulatosra szerkesszem. Ezért is fogad-
tam mindig gyanakodva a bemutatóimat.
Még talán a Caligula helytartója a legszín-
padszerűbb, de a többi igazán nem az.

Ami drámába kívánkozott, azt drámának
írtam meg, de nem úgy, hogy színpadi
előadásra alkalmas legyen; én a drámái-
mat is olvasmánynak szántam.
 Miért nem veszed a fáradságot, hogy

megtanulj néhány szakmai fogást? Ezt
még Sartre és Camus is megtette!
 Stendhalnak van egy mondása: min-

den siker, amit az életben elérünk, gyó-
gyíthatatlan erkölcsi rossz. A siker kor-
rumpál. Ezt vallom én is.

- No, de a színházban mégiscsak a siker
a legfontosabb.. .
 Igaz. Hát ezért nem vagyok én szín-

padi szerző.
 Csakhogy Magyarországon mégis si-

kered volt. Megkaptad a legjobb magyar
dráma díját, csupa lelkes, sőt hozsannázó
kritikát olvastam darabjaidról, és saját
szememmel is tapasztaltam a közönség
elragadtatását.
 Akkor sem hiszem, hogy darabjaim

érzelmi hatást fejtenének ki. Ezek a dara-
bok racionálisan hatnak, ez pedig idegen

a színpadtól. Említhetném szegény Les-
singet, aki racionális módon akart hatni.
De ismétlem: a sikert én korrumpáló té-
nyezőnek tartom. És rangomon alulinak.
 Nem vagy egy kicsit nagyképű? - De

igen. Csakhogy az embernek muszáj
magában valami belső erőtartalékot
képeznie. Es ez az én titkom: a gőgöm,
amit te most kiszedtél belőlem. Bocsáss
meg, visszavonom. Szégyellem magam
érte. Ez a dolog csak akkor igaz, ha nem
áruljuk el.
 Úgy gondolod, Erdélyben a kultúra

meghasonlott állapotban van?
 Igen. Azt is megmondom, miért. Azért,

mert elvesztette a lényegbevágó szerepét.
A kultúra nem más, mint a társadalomnak,
egy emberi közösségnek a belső
önszabályozása, öntudata - azok a nor-
mák, azok az értékek, melyek a közössé-
gen belül érvényesülnek. Azért, hogy a
szóban forgó közösség közösség marad-
hasson. Ám ezt a szabályozó szerepet
most átvette a hatalom, a hírközlés, a
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televízió, vagyis megannyi manipulatív
tényező, a kultúra pedig elszakadt a köze-
gétől, és hanyatlani kezdett a formaliz-
mus, az ezoterizmus felé.
 Vagyis kultúra helyett a tömegkultúra

hódít.
 Tömegkultúra nem létezik. A tömeg-

kultúra manipulatív fogalom. A nevében
ott a kultúra szó, de valójában nem más,
mint a tömegbe kívülről bevitt tévhitek
összessége. Kultúra az, ami belülről tart
össze egy emberi közösséget, ami meg-
mondja az embernek, mi a jó, mi a rossz.
Mára elvesztettük ezt a tudást.
 Miért ezt az életutat választottad? Mi-

ért nem jöttél át Magyarországra, miért
nem mentél Párizsba?
 Nekem ez soha eszembe se jutott.

Egyszer írtam egy verset a fákról, amelyek
hajlonganak a szélben. Megtanultam
meghajolni, de nem törnek el, és elmoz-
dulni se tudnak a helyükről. Csendes hű-
séggel állnak ott. És az irodalomban nem
úgy van, hogy mondok valamit, aztán
csinálom az ellenkezőjét.
 Dehát azért elmentek néhány ezren.

 Azok soha nem mondtak ilyesmit.
 Nem vagy te naiv ember?

 Hidd el, ez nem naivitás. Nem akar-

Lukács Sándor és Szilágyi Tibor a Caligula
helytartójában (Pesti Színház)

Lukács Sándor a Vak Béla király címszereplője
(Pesti Színház, 1982)
(MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

 Ennek a rezsimnek volt egy roppant
nagy előnye - már úgy értem, a gondol-
kodó emberszámára: meztelenül mutatta
be a dolgokat. Ami nálatok történt, az
szellemileg nem nagyon fontos. Nálatok
ugyanis sokkal enyhébbek, liberálisabbak
voltak a viszonyok, s a jelenségek nem
mutatkoztak ilyen meztelenül. De itt reáli-
sak voltak a viszonyok, és ezt gondolatilag
is fel lehetett dolgozni.
 Remélem, azért nem azt akarod mon-

dani, hogy az emberi élet egyetlen pers-
pektívája a kemény és puha diktatúra
közötti választás?
 Te még milyen lehetőséget látsz

ezen-kívül?
 Polgári liberális társadalmat.. .
 Barátom, egy polgári demokratikus,

liberális társadalom annyiban különbözik
egy durva diktatúrától, hogy rejtettebbek a
hatalmi viszonylatok. De ugyanúgy
megvan benne a társadalmi hierarchia,
mint egy meztelen diktatúrában. Ezért
mondom neked, hogy a meztelen diktatúra
modellértékű.
 Ha kinézel az ablakon, és látod ott azt

a jámbor, szekus külsejű börtönőrt, akkor
kellemes borzongást érzel?
 Kissé már megszoktam, kissé meg-

szerettem. Nem találok benne okot külö-
nösebb borzongásra. Legalább nem en-
gedi, hogy megfeledkezzem róla: hol és
mikor élek.

Az interjú a Stúdió '90 február 13-i adása

számára készült

tam megjátszani az ellenségeim kártyáját.
Nekik az volt a céljuk, hogy engem innen
elűzzenek, mint ahogy sok embert el is
űztek. Hát engem nem. Egy adott pillanat-
ban úgy nézett ki, hogy internáló tábor
lesz a vége, de akkor is az volt az álláspon-
tom, hogy megyek az internálótáborba,
és ha ott pusztulok, hát ott pusztulok, de
akkor sem megyek el. Azt, amit ők akar-
nak, azt nem teszem meg. Mondtam már,
hogy filozófusnak készültem. Aztán belát-
tam, hogy a filozófiának nincs esélye eb-
ben a korban. Akármit írtam volna, úgy-
sem jelenik meg. Ezért kapcsoltam át a
szépirodalomra. Lehet, hogy ezentúl több
esélye lesz a gondolatnak; legalábbis
meg tud jelenni. De értsd meg, én egész
életemet a diktatúrában éltem le. Nekem
ki kellett dolgoznom egy olyan nyelvet,
amelynek segítségével filozófiai jellegű
gondolataimat a művészet köntösébe tu-
dom csomagolni. Nem a siker, hanem
egyszerűen a kifejezés reményében.
 Elégedett vagy magaddal?
 Nem. Sokkal többet tudtam volna csi-

nálni. Amit adhattam, a dolgok ellenében
adtam. Ha valamivel kedvezőbb körülmé-
nyek között élhetek és dolgozhatom, töb-
bet tudtam volna adni.

- Dehát nem volt mérhetetlen luxus az
életedet egy ennyire silány rendszer si-
lány körülményei között leélni?


