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- A között a két problémaféleség között, amit most 
szóba hoznék, ott feszül a társadalom, hiszen ez a két pó
lusa. Egyrészt létezik egy tisztán látó filozófusunk, akinek 
a megállapítása a következő: A filozófia nem egy szüksé
ges dolog. Nem szükséges élnünk vele. De ha valaki él 
vele, az jobban tud élni. Engem, mint értelmiségit, a ki
jelentés megrázott. A másik póluson felidézek egy mese 
formát öltött történetet, amit legutóbb elmondott, ami 
szerint: „Múlt héten Martonvásárhelyen a vasútállomás 
előtt megállít egy fiatalember, hogy odavaló vagyok-e, 
mert hogy a családsegítőt keresi. Nekem is ott volt dol
gom, s tapasztaltam, hogy őt pedig a világ legtermészete
sebb módján fogadták, igen, tessék, menjen, fürödjön 
meg, nézzen körül, van-e ruha a neki megfelelő méret
ben. Es akkor ez a fiú, aki csöves volt vagy hajléktalan, 
vagy éppen most jött ki valahonnan, megfürdött, felöltö
zött. Tudta, hogy oda kell mennie." Ez volt a történet. Ez 
a történet is megrázott. Lehet, hogy manapság minden 
gondolat és jelenség, amivel intenzívebben találkozik 
össze az ember, elsősorban is megrázó? 

- Hát ehhez úgy közelítenék most, hogy elmondanék 
még egy történetet, ami szintén megrázó. Arinak idején 
bírtam úgy dühös lenni, hogy ebből valami írás szülessen. 
Most már nem vagyok dühös. Valamikori nagy társada
lom megváltó indulatom, hevületem, buzgalmam a múl
té, és maradt az, hogy élek abból, hogy szükség van rám. 
A munkatársaimmal máig megvan a szeretet, aminek 
múltja van, és megvannak a tabutémáink, amik korábban 
nem voltak. Szóval vannak dolgok, amikről vele nem be
szélünk, a másikkal meg arról nem beszélünk. És most 
már van olyan ember is a munkahelyemen, akivel egyál
talán nem beszélek. És lehet, hogy úgy, hogy azóta már 
esetleg minden másképp van, mint ami miatt kialakult, 
hogy nem beszélünk. De ezt már nem tudjuk egymásról. 
Hát, ennyi. 

- Engem megráz a filozófiával kapcsolatos kitétel, 
mert ugyanazt vagyok benne kénytelen tudomásul venni, 
mint az anyagiak igazságtalan elosztásával kapcsolatosan. 
Elünk egy társadalomban, amelyikben tudomásul vesszük, 
hogy vannak gazdagok, s mert nem születési előjogaiknál 
fogva azok, kérdéses, miért épp ők. És vannak szegények, 
sokan és megváltoztathatatlannak látszóan. S köztük so
kan, nem kérdéses, hogy miért szegények. S ezekhez, ezek 
mellé, itt van ez a valami szellemivel -- ami segíthet - va
ló élni tudás vagy nem tudás. Például a filozófiával. Vagy 
lehet ez a kultúra bármely területe, amelyikkel, ha élni 
tud valaki, magán tud segíteni. S ide kívánkozik, hogy 
minél inkább nem tudja ezt, a helyzet annál, igazságtala
nabb. Pedig közvetíthetnék legalább a milliókhoz elérő 
tömegkommunikációs eszközök. De azok inkább arra vál
lalkoznak, hogy példát mutassanak rá, minden ember 

milliomos lehet. Szerencsével minden ember nyertes 
lehet. Mint a szerencsejátékok. Megadják a lehetőséget, 
hogy elhiggyed, nem fogsz mindig szegényen élni, nyer
hetsz. És megadják ezzel az embernek a véletlenre való 
apellálás beletörődést elősegítő mákonyát. Maradnak a 
művelődési intézmények, amelyek között vannak, olya
nok, amelyek rendelkeznek olyan emberekkel, akik be 
tudnak avatni másokat a kultúrával való élni tudásba. 
Ezek persze nem tudnak olyan hangerővel megszólalni, 
hogy hallhatók legyenek. 

- En különbséget tennék aközött, hogy igazi szegé
nyek, igazi nincstelenek, mert ebben az esetben a sze
génység generációról generációra öröklődik tovább. Es 
erre a rétegre jellemző, hogy egyik napról a másikra tud 
csak élni. Az igazi szegények között van egyfajta visszatar
tó erő sok mindentől. És vannak azok, akik megtalálják 
egyik napról a másikra a maguk számítását. A gyerekeken 
keresztül látom, hogy ezeknek ma megvan mindenük, 
autó, videó, minden luxus, és holnap megint pucér a fe
nekük. És holnapután megint mindenük meglehet. Mert 
ez az a közeg, ahonnan mindig lehet embert találni bár
mire. Ezt mondanám az anyagiakhoz kapcsolódóan. Es a 
másik, területhez pedig azt kapcsolnám, hogy a jellemző az 
igényesség vagy az igénytelenség. Meglátásom szerint ez a 
vízválasztó. Hogy van becse az értéknek, vagy nincs becse 
az értéknek. Mostanában a rádióban lehet hallani, hogy 
egy-egy falu elkezd élni. Létrejön egy-egy civil szervező
dés, fontossá válik a tárgyi kultúra, újjáéled a kézműves
ség. Nincs is másra szükség, mint ezt erősíteni. Igen, ezek 
a ti értékeitek. Érték, amit csinálsz. Érték, ami a kezed 
alól kikerül. Meg a jól végzett: munka öröme is érték. 
Ezek olyan üzenetek bírnak lenni, amikre lehetnek fülek. 
Igen. S ha már erre kellőképpen vannak, akkor szabad az 
út az ennél bonyolultabban értéknek nevezhető területek 
felé is. 
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