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Rákérdeztünk

Somogyi József
hídépítõ:
– A halottaim számomra nem a 
temetőben vannak. Ezért nem is 
az a fontos, hogy egy évben egy-
szer kimenjek, és virágot vigyek a 
sírokhoz. A szeretteim nekem a szí-
vemben élnek, ott gyújtok gyertyát 
is értük, és megköszönöm mindazt, 
amit tőlük kaptam.

Kecskés Nóra
asszisztens:
– Kimegyünk a temetőbe a nagy-
szüleim sírjához, és meggyújtunk 
pár szál gyertyát. A halloweeno-
zás szokása is egyre népszerűbb, 
sokan vesznek ilyenkor halloween-
tököt. Bár szerintem ez az ünnep 
nagyon távol áll a mi európai kul-
túránktól.

Hogyan emlékezik 
elhunyt szeretteire?

Fodor Dániel 
zenész:
– Elsősorban imával gondolok rájuk. 
Mivel nem a szülővárosomban dol-
gozom, ezért nem jutok el mindig 
a sírjukhoz, de gondot fordítok rá, 
hogy halottak napja környékén min-
dig elmenjek egy temetőbe vagy 
templomba, ahol mécsest gyújtok, 
és imádkozom értük.

Feltser Jánosné
nyugdíjas statikus:
– Mindenszentekkor és halottak nap-
ján részt veszek az ünnepi szentmi-
sén, de nem csak ekkor gondolok 
rájuk. Minden este imádkozom értük 
elalvás előtt. A templomunk kertjé-
ben van egy emlékhely, ahol közösen 
imádkozunk és gyertyát gyújtunk 
halottak napján.

Müller Péter: A szellemi elit megbízhatatlan lett!

– Mit jelent önnek a csoda?
– Számomra a csoda egy hét-

köznapi fogalom, hogy itt ülünk 
és beszélgetünk, egy szép vers-
sor vagy a kutyám, mind mind 
csodaértékû dolgok. Ahogy az is, 
hogy egy nõvel élek ötven éve. 
Nemcsak az, hogy összejöttünk, 
hanem hogy együtt maradtunk, és 
nem haltunk meg, pedig számta-
lan esély volt erre. Tehát a csoda 
tartja össze ezt az egészet, de ez 
szemlélet kérdése. Ha az ember-
nek szeme van hozzá, meglátja.

– Az utóbbi idõszakban éven
te adott ki új könyvet. Sosem 
fárad el?

– Hetvenöt éves vagyok, idõsebb 
koromra lettem ilyen termékeny. A 
könyvek mellett korábban inkább 
színdarabokat írtam, hiszen ötven-
öt éve a Madách tagja vagyok. 

– Elment Popper Péter, Szepes 
Mária, és szinte csak ön maradt a 
korosztálya ezoterikus írói közül. 
Látja az utódokat, olyan szerző
ket, akik követhetnék önöket?

– Rengeteget látok! Fiatal nõk, 
írók, anyák, akik már a gyereke-
iknek veszik a könyveket! Biztos 
vagyok benne, hogy már szüle-
tik ez a generáció. Egy alaphely-
zetet viszont meg kell említeni. 
A szellemi elit megbízhatatlan 
lett. Egyszerû emberek hordoz-
zák az értelmes igazságot. Ez 
nem új tapasztalat, már Jézust 
is az írástudók árulták el. Az elit 
egyszerûen nem képviseli azt a 
színvonalat, morált vagy erköl-
csöt, tartást és bölcsességet, amit 
kellene, mert behódolt. Érzi ezt 
az ember, ha egy tévéinterjúban 
nem érti, mit beszél az akadé-
mikus, majd megszólítanak egy 

parasztnénikét, aki sokkal job-
ban képes összefoglalni, mi a 
lényeg. A meghittség, a barátság, 
a hûség ma teljesen lejárt fogal-
mak, mert a szellemi elit nem 
képviseli azokat.

– Szokás a mai nõket hibáz
tatni, mert nem vitték tovább az 
elvárt életformát és értékeket...

– Az emberiség nagyon jól meg-
tanulta, már évezredekkel ezelõtt, 
hogy mindenért a nõket hibáz-
tassa. Az ember tragédiája errõl 
szól, egy párkapcsolati krízisrõl, 
ami megfelel a mai szerepeknek. 
Ádám csalódik az életben, csa-
lódik magában, és a megvívott 
harcai mellett Éva egyre veszíti 
az arcát, önmagát. A végén nincs 
már semmi, és kinek kell meg-
menteni a világot? A végtelenségig 
megalázott, kihasznált és elnyo-
mott nõnek. Egy nõ a maga józan 
ösztöneivel, belsõ bölcsességé-
vel jobban átérzi azt a kollektív 
õrültséget, amit felépítettünk. A 
fárfiakkal néha nehéz.

– Önnel is nehéz néha, csak 
azért, mert férfi?

– Nem azért, hanem mert hülye 
vagyok. Ezt fõleg azok tudják, 
akik szeretnek engem. Rengeteget 
dolgozom, és emiatt önzõ módon 
nagyon sokat kell engem magam-
ra hagyni. Veronika, a kétéves kis-
unokám elsõ mondata az volt: A 
papa koncentrál! Ez azt jelenti, 
nem szabad kopogni, pedig neki 
fontos dolgai lennének itt, példá-
ul meginná a kis kávéhoz szánt 
tejeimet, amitõl aztán fehér lesz 
az orrocskája. Bûntudatom van 
emiatt, mert mérhetetlen meleg-
séget érzek a kicsi unokám iránt. 
Igen, ez a lelkifurdalás. 

– Érzi azt valaha, hogy ké
szen van?

– Ez alkotó emberként egy 
gyötrelmes folyamat, mert pon-
tosan tudjuk, hogy soha. Ha Da 
Vinci élne, egész biztos beoson-
na a Louvre-ba, és még alakítana 
valamit a Mona Lisán. Madárral 
beszélgettem nemrégiben a bol-
dogságról, és õ mondta, hogy 
ki tudja, hány világbajnokságot 
megnyert, de szinte soha nem 
érezte azt a tökéletesség fölötti 
örömöt. Mindig, mindenen még 
dolgozni kellene. 

– Elégedett az életével?
– Többet kaptam az élettõl, 

mint amit vártam. Kacsalábon 
forgó palotának látom a házun-
kat, mérhetetlen szeretetet kapok 
az olvasóktól, és a családom a 
boldogságom forrása. Az utcán 

odajönnek hozzám az emberek, a 
rendõr megállít, és már épp bere-
zelnék, aztán elõhúz egy könyvet, 
hogy dedikáljam a feleségének. 
Ezek csodálatos dolgok. Nekem 
ez szolgálati kötelességem, mert 
megszólítottam õket, hát õk is 
megszólíthatnak engem. 

– Ha ilyen szerencsés, van még 
valami, amire vágyik?

– Nekem az a pechem, hogy 
minden vágyam beteljesült. 
Szerettem volna még egyszer 
Mexikóban a tengerbe belero-
hanni, pont ott, ahol most az az 
óriási olajfolt van. Ez már nem 
lesz meg. A többit meg tudom 
élni. Óriási élmény, hogy még 
hetvenen túl is képes vagyok 
szerelmes lenni, mert ahhoz 
hogy valakit megértsek, bele 
kell szeretnem! BE

Müller Péter: A csoda egy hétköznapi fogalom

Müller Péter író, drámaíró a csodáról olvasott fel 
egy részletet új könyvébõl. Az írást elõttünk senki 
sem látta, mint ahogy az olvasói sem látják az írót a 
hétköznapokban. Ezért beszélgettünk vele vágyakról, 
unokákról, csodákról és a Mexikói-öbölrõl.


