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Kőrössi	P.	József	(): KrusovszkyDénesaTörzsasztaleddigileg-
fiatalabbíróvendége.Tudtam,hogylétezikilyenköltő,aztviszont
nem,hogykiválónovellistais.Számomraigazánnagyélménya
Törzsasztalazértis,mertolyanírókathozok,akiket,esküszöm,
különbennemolvasnék.TalálkoztammárDénesírásaivalazÉlet 
és Irodalomban,verseivelfőleg,dehogymekkorakaliber,fölse
fogtamaddig,amígelnemolvastamakönyveit,amikeddigmeg-
jelentek,ésamelyekrőlmostbeszélnifogunk.1982-benszületett,és
2004után,amikorazelsőkönyvemegjelent,azÉdesanyanyel-
vünkpályázatonmegosztottharmadikdíjatkapott,azótafolya-
matosanelementárisdolgoktörténnekazőíróipályáján.Sorra
jelennekmegakönyvei,ésezekkelsorrakomolysikereketérel.
2008-banMóriczZsigmond-ösztöndíjasvolt,ezmégnemolyan
nagydolog,eztszintemindenfiatalírómegtudjakapni,ám
ugyanebbenazévbenJuniorPrimadíjasvoltmagyarirodalom
kategóriában;snagyonfiatalonJózsefAttila-díjasköltő.Mégsoha
nemtalálkoztunk.Párórájafutottunkössze–nemvéletlenül–a
határon–,otttalálkoztunk,majdkülön-különjöttünkVáradig.Ez
isritka.Úgyhogyénismostfogomőtmegismerni,remélem.

Debrecenbenszülettél.Én,amikorjövögetekszerzőkkelBuda-
pestrőlVáradraegykocsiban,éshaezekaszerzőktörténetesen
Debrecenbenszülettek,vagyonnanszármaznakésköltöztek
későbbazországmásrészére,ahogyközeledünk,egyreidegeseb-
beklesznek,ésegyrejobbanszidjákDebrecent.Nekedmilyena
viszonyodavárossal?

Krusovszky	Dénes	(): Speciális. Debrecenben születtem, 
de nem ott nőttem fel, hanem Hajdúnánáson. Debrecentől 
40 kilométerre van, ami nem túl sok, de volt egy időszak, 
amikor vonattal majdnem négy és fél óra volt, ami vicces. 
De hát Debrecen vonzáskörzetében van, odaköltöztek a szü-
leim a nyolcvanas években, ott kaptak állást, ott tanítottak. 
Aztán apám az egyetemen kezdett tanítani, akkor ő elkez-
dett visszafelé járni, de mi maradtunk Hajdúnánáson. Ott 

Krusovszky Dénes

Engem az irodalom teljessége érdekel

nőttem fel, ott végeztem a gimnáziu-
mot. Debrecenbe mindig csak bejáro-
gattam. És amikor a bátyám Debre-
cenbe ment egyetemre, az ő albérlet-
ében elég sokat voltam, szóval van 
egy elképzelésem a városról, egész 
gyerekkoromban sokat jártunk be. 
Már Budapesten voltam egyetemista, 
akkor költöztek be a szüleim Debre-
cenbe, úgyhogy megint oda járok 
hozzájuk. Látogatom őket. Így az a 
kényelmes viszonyom van Debrecen-
nel, hogy egyszerre ismertem és vol-
tam kívülálló benne. Kicsit turista-
ként mozgok Debrecenben.

Borbély Szilárd Debrecen-képét isme-
rem. Téreyvel is sokat beszélgettem 
Debrecenről, de ahhoz a lelkesült 
nemszeretéshez, ami bennük van 
Debrecennel kapcsolatban, nekem 
igazából nincs közöm, távol éreztem 
magam tőle.

Nemrég találkoztam Károlyi Csabá-
val, és ő mondta, hogy így a debrece-
ni írók, úgy a debreceni írók; akkor 
mondtam neki: jó, jó, mondhatja 
nekem, de én nem vagyok debreceni. 
Azt mondta: de. Mondtam, hogy nem 
vagyok, mert ugyan ott születtem, de 
nem éltem ott soha. Erre azt mondta, 
nem az számít, hogy hol születtél. 
Van olyan nézőpont, ami szerint deb-
receni író vagyok, de szerintem nem.
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KrusovszkyDénes
költő,  
szerkesztő

Debrecenbenszületett1982-ben.2004-ben
elsőköteteaNemzetiKulturálisÖrökség
MinisztériumaáltalmeghirdetettÉdes
anyanyelvünkpályázatonmegosztotthar-
madikdíjatkapottverskategóriában.Ala-
pítótagjavolt2005és2009közöttműkö-
döttTelepCsoportnak,korábbana Puskin 
Utca ésaz Ex Symposion irodalmifolyó-
iratok,illetveaJózsefAttilaKörvilágiro-
dalmisorozatánakszerkesztőjevolt.
2008-banMóriczZsigmondösztöndíjas,
ugyanabbanazévbenJuniorPrimadíjas
magyarirodalomkategóriában.2017-ben
ZelkZoltándíjatkapott.
2014-tőlalapítófőszerkesztője
a Versum külföldiköltészettelésműfordí-
tássalfoglalkozóonlinevilágirodalmi
folyóiratnak.TagjaaJózsefAttilaKörnek
ésaSzépírókTársaságának.

Önálló kötetei:
Az összes nevem, versek,Széphalom

Könyvműhely,2006
Elromlani milyen, versek,Kalligram,

2009
A felesleges part, versek,MagvetőKönyv-

kiadó,2011
Mindenhol ott vagyok, gyerekversek,

MagvetőKönyvkiadó,2013
A fiúk országa, novellák,MagvetőKönyv-

kiadó,2014
Kíméletlen szentimentalizmus, esszék,

kritikák,L’Harmattan,2014
Elégiazaj, versek,MagvetőKönyvkiadó,

2015

Az előző oldalpáron: 

KrusovszkyDénesésKőrössiP.József
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: Tisztáztukésterjesztenifogjuk,hogynem.Ugorjunkegy
nagyot.VanegyTelepCsoport,amelynekalapítójavagy.

: Ez fiatal költők önszerveződő csoportja volt.

: Néhánynevetmondjál.

: Pollágh Péter, Sopotnik Zoltán, Nemes Z. Márió, 
Dunajcsik Mátyás, Szabó Marcell, Sirokai Mátyás, Deres 
Kornélia, Bajtai András.

: Mindenkorosztály,nemszereteknemzedéketmondanivagy
generációt,mertszorosabbkapcsolódástjelent,devégülismin-
den„nemzedék”igyekszikegycsoportot,társaságot,csoportosu-
lástlétrehozni.Miértvanerreszükség?

: Ez önmagától értetődő módon kezdődött. Van egy hát-
tértörténet, nagyjából az én középiskolai éveim, nem volt 
benne mindenki a csoportból, de volt egy mag, kamaszként 
ismerkedtünk meg a sárvári táborban, ami viszonylag híres 
dolog. Minden évben megtartják Sárváron a Kárpát-meden-
cei középiskolai költők és írók találkozóját. A ’70-es évektől 
a mai napig működik ez. Fontos találkozási helye lett írói 
ambíciókkal rendelkező kamaszoknak. És azokban az évek-
ben, amikor én ott voltam, ez ’98, ’99 és 2000, ott többekkel 
találkoztam a későbbi Telep Csoportból. Kialakult egy kez-
deti barátság. Ez mindig áprilisban volt, eltöltöttünk pár 
napot, utána haza kellett menni az ország különböző pont-
jaira, és aztán nem találkoztunk, legfeljebb egy év múlva – 
ugyanott. De ez mégis meghatározó volt. És az volt még 
meghatározó, hogy milyen szerzőkkel találkoztunk, kik vol-
tak a zsűriben. Mezey Katalin volt az egésznek a szervezője. 
Amikor középiskolás költőjelöltként oda kerültem, Kemény 
István volt az egyik zsűritag, ő nagy hatással volt mindenki-
re, meg hát Térey, Vörös István, Peer Krisztián.

: ŐkMezeyKatinakazelsőcsoportjából,azelsősárvárikör
tagjaikéntismertek.

: Igen, ők ezt a sárvári dolgot átmentették, és volt elég 
hosszú ideig egy budapesti asztaltársaság, összejártak. Én 
már nem láttam, csak tudtam róla. Aztán a későbbi Telep 
Csoport tagjaival találkoztam az ELTE bölcsészkaron, vala-

hogy a folyosón összefutottunk, és 
felismertük egymást, hogy előtte pár 
évvel Sárváron ezt meg azt csinál-
tuk. A következő lépcsőfok egy jAK-
tábor volt Szigligeten, az alkotóház-
ban a józsef Attila Kör tábora. Min-
dig vannak versszemináriumok. És 
volt egy év, amikor Marno jános volt 
a szakértő, aki a fiataloknak a verse-
it birizgálta, én pont nem voltam, a 
többiek, akik később a Telepet alkot-
ták, ott voltak, és azt találták ki, 
hogy ezt a nyári versszeminárium 
dolgot hetente tartani kellene Pesten. 
Egyikünk albérletében találkozgat-
tunk. Följött Marno is, meg más szer-
zők, kibeszéltük a verseinket. Abban 
a lakásban kezdett körvonalazódni 
ez a dolog. Onnan indult ki, hogy 
olvassuk egymás verseit, beszélünk 
róla, de jó lenne, ha lenne valami 
felülete, pár nappal később nyugod-
tabban vissza tudnánk olvasni eze-
ket a szövegeket, akár jegyzeteket is 
el tudnánk helyezni. Kitaláltuk, hogy 
csináljunk egy blogot, a versszeminá-
riumot folyamatossá tenni az online 
térben.

: Ésnyilvánossátenni,gondolom.

: Igen. Eleinte az volt a fő elképze-
lés, hogy az esteken elhangzó verse-
ket folyamatosan újra tudjuk olvasni. 
És mindenki föltette másnap, amit 
felolvasott pénteken, a következő 
heti találkozóig ott lehetett olvasni, 
meg jegyzetelgetni. Egymásnak szán-
tuk, csak nyilván a blog könnyen 
hozzáférhető felület, és azt vettük 
észre, kezdik olvasni az emberek, 
kezdenek olyanok is 
kommentelgetni, akik nincsenek 

benne ebben a körben. Ez afelé vitte az egész dolgot, hogy 
szervezettebben csináljuk. A találkozók egy idő után meg is 
ritkultak, de a blog megmaradt. A blogra föltette mindenki a 
készülő verseit vagy az új verseit, és kommenteltük egy-
mást, meg mindenféle módon kötekedtünk egymással, és ez 
lett, ez a blog a Telep Csoport maga. Eleinte nem is mi nevez-
tük magunkat Telep Csoportnak, hanem akik írtak róla, 
hogy van ez a blog. Az egyszerűség kedvéért Telep volt a 
blognak a neve, elkezdtek bennünket Telep Csoportnak 
hívni. Mi azt határoztuk el, hogy ne burjánozzon el a dolog, 
nem nyitottunk ki teljesen, megmaradtunk csoportként. Ha 
valaki látott egy jó fiatal költőt, akkor meghívta, hogy ő is 
tegyen föl. És aztán a blogfelületről átkerültek a szövegek a 
nyomtatott irodalmi folyóiratokba, volt egy-két különszám, 
a Kalligramnak volt először Telep Csoport különszáma, más 
lapokban is volt. Ez ment évekig.

Kemenes	Henriette	(l): Nemgondolkoztatokantológiakiadá-
sán?

: Megjelent egy Telep-antológia 2009-ben, ami vicces tör-
ténet volt, mert 2005-ben indult, akkor volt az első közös fel-
olvasóestünk, az már Telep Csoport-felolvasóest volt, ebből 
volt több. Ezekhez a tematikus lapszámokhoz kapcsolódóan 
voltak felolvasásaink, népszerűek is voltak, ez 2005-től 
2009-ig ment, elég sok szó volt róla, meg élénk kritikai 
fogadtatás volt, vita is, hogy akkor ez most milyen költészet, 
jó-e, mi ez az egész.

: Csakköltőkvoltak?

: Ez csak költőkről szólt. Ez a blogos felület eleve költőknek 
kedvez. Prózát olvasni fárasztó is monitorról, meg lassúbb 
folyamat, de ahhoz, hogy egy-egy verset elolvasson bárki és 
kommentelje, – akkor még lájkolás nem volt – arra tökéletes 
volt. Aztán a Scolar Kiadó elindított egy kortárs költészeti 
sorozatot. A Scolarnál volt akkor szerző Bán Zoltán András, 
aki figyelte kritikusként a Telepet. És amikor a Scolar meg-
kérdezte, milyen fiatal költőket lenne érdemes kiadni, akkor 
ő azt mondta: a Telep Csoportot. Meg is keresett minket a 
Scolar Kiadó, és ebből lett az antológia. Szerintem az ő ötle-
tük az volt, hogy mivel akkor volt a legnépszerűbb ez a dolog, 
akkor volt a Telepen a legnagyobb figyelem, csinálnak egy 

antológiát, s azt majd a Telep viszi 
tovább, reklámozza. Nagyon örültem 
ennek az egésznek, ám mi már be 
akartuk fejezni az online működést. 
Megjelentették az antológiát, de ami-
kor megtudták, hogy az antológia 
bemutatója egyben a mi búcsúbulink, 
a kiadónál nagyon szomorúak voltak. 
De a könyv megjelent, egyébként Bor-
bély Szilárd írta az utószót, és Szegő 
jános írt hozzá rövid bevezetést, Bor-
bély hosszú utószava külön megjelent 
a Kalligramban, a folyóiratban, aztán 
a saját esszékötetében is, meg ebben 
az antológiában is benne van. Filoló-
gusoknak érdekes, hogy vannak 
különbségek a verziók között. Szá-
munkra ez fontos pillanat volt, csak 
addigra elfáradt már ez a felület. 
Kezdtek a Telep fiatalabb tagjai is 
saját kötetet kiadni, valahogy az egész 
csoportdinamika kezdett kifutni aló-
lunk, mindenki a saját pecsenyéjét 
akarta sütögetni inkább, mint a cso-
portét. 2009 volt ennek a végpontja.

: APuskin Utcánakvanvalami
közeaTelephez?

: Nyilván elég sok átfedés van, a 
PuskinUtca az ELTE bölcsészkarának 
volt akkor kulturális folyóirata, 
akkor kezdődött a PuskinUtca, ami-
kor véget ért a Telep, pár évvel élte 
túl, 2012 volt talán, amikor az utolsó 
szám kijött. Négyen szerkesztettük: 
Szabó Marcell, Deres Kornélia, én és 
aki benne volt a Telepben is, Úrfi 
Péter, aki nem költő, hanem szer-
kesztő.

: ÁltalajöttakapcsolataMagyar 
Naranccsal?
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: Az egész blogos ügy után volt egy éhség bennünk a 
nyomtatott formátum iránt, ami bennem most is megvan. 
Bár most is szerkesztek online folyóiratot.

: Melyiket?

: A Versumot.

l: Épp arra akartalak kérni, hogy a Versumról meséljegy
picit.

: Ez sokkal későbbi ügy. Olyan honlap, ami versfordítá-
sokkal foglalkozik, nem közöl magyar szerzőktől szöveget, 
csak külföldi irodalmat magyar nyelven. Vagy esszéket. Az 
oda felkerülő szövegek nagy része versfordítás. 2013–14-ben 
kezdtük, azt láttuk, hogy ez az egész műfordítás dolog, külö-
nösen a versfordítás nem néz ki jól. Amikor elkezdtünk iro-
dalmat olvasni, én, meg azok, akikről a Versum kapcsán szó 
van, ugyanúgy olvastunk külföldi költőket, mint magyaro-
kat. Ez mindig fontos volt, hogy külföldieket olvassunk, lás-
suk, mi történik máshol. Volt két híres sorozat, amin én szo-
cializálódtam, az egyik a LyraMundi, ami a klasszikus köl-
tőket adta ki az Európánál, és a másik is az Európánál volt, 
amit sokáig Vas István szerkesztett, a Napjainkköltészete
című sorozat a ’60-as évek végétől ’95-ig működött. És aztán 
mind a kettő tulajdonképpen megszűnt. A LyraMundinak 
voltak utórángásai, egy-egy kötetet még kiadtak, korábban 
megjelentek újraszerkesztett vagy újrafordított változatait. 
De ezek a sorozatok, amik számunkra iránytűként működ-
tek nemzetközi líra szempontjából, megszűntek. Én gimis 
koromban a hajdúnánási könyvtárban láttam, hogy van ez 
a sorozat, elolvastam belőle egy kötetet, ami érdekelt, és 
akkor arra gondoltam, ez marha jó, ebből nekem még kell, s 
végigolvastam az egész sorozatot. Délutánonként jártam be 
a könyvtárba, mindig levettem egy újabb költőt, és így ebbe 
az egész világirodalmi dologba bele lehetett látni. Ez a két 
sorozat annyira jó volt, hogy ha ezt a kettőt olvasta bárki, 
lehetett egy képe arról, miről szólt az elmúlt két-háromszáz 
évben ez az egész, amit világlírának lehet hívni, vagy annak 
hívják jobb híján. Ha van egyáltalán ilyen, de ha van, eze-
ken a sorozatokon keresztül bele lehetett nézni. Azt vettük 
észre, hogy ezek már nincsenek, és a folyóiratok ugyan 
közölnek fordításokat, de elég elszórtan, ráadásul nehezebb 

visszakeresni a print folyóiratokban 
megjelent fordításokat, de van igény 
a versfordításra olvasói oldalról is. 
Rengeteg költő fordít magának, az 
asztalfióknak, csak azért, mert sok 
külföldi lírát olvas, és van egy csomó 
olyan vers, ami nagy hatással van rá; 
gyakran nem is jelennek meg ezek a 
szövegek. Akkor mi csináljunk egy 
olyan fórumot, ami jobb híján meg-
próbálja ezt az űrt betölteni.

l: Hogyműködik?Vannakköltők,
akiklefordítanakegyverset,ésaztnek-
tekelküldik?

: Három tipikus eset van. Az egyik, 
hogy vannak olyan költők, akikről 
tudjuk, hogy sokat fordítanak, és 
megkérjük őket, hogy bármit, amit 
fordítottak, szívesen megnéznénk, s 
ha olyan, akkor le is közölnénk. 
Ennek egyik alverziója, hogy olyan 
költőket is megkeresünk, akikről 
tudjuk, egy-egy nyelvterületnek a 
szakértői, mondjuk Vörös István a 
cseh irodalomnak a fordítója. Ő 
olyan, hogy benyomsz egy gombot, 
kérdezed: nincs az asztalfiókodban 
cseh kortárs líra? Ő pedig küld egy 
háromszáz oldalas szöveghalmazt, 
mert ezeket ő magának fordítja. A 
kiadók nem nagyon szeretnek külföl-
di lírát kiadni, mert nem lehet elad-
ni.

: Magyartsenagyon.

: Igen, de külföldit aztán végképp. 
Vörös, aki a cseh tanszék vezetője 
volt, egyfolytában fordítja a kortárs 
cseh lírát; akkora vershalmaz van 
nála, amivel nem mehet oda a 

kiadókhoz, nem fognak 500 oldalas kortárs cseh líraantoló-
giákat kiadni. Ami nekünk jó, mert föltesszük a honlapra 
szépen, lassan, és ott elérhető lesz, és ez úgy működik, hogy 
archívum is akar lenni. A mostani keresőmotorja viszony-
lag jó, rá lehet keresni nyelvre, országra, szerzőre, fordítóra, 
meg kulcsszavakra. Minden héten jönnek le új fordítások. 
Azt szeretném, hogy kiépítgessünk egy külföldi költészet 
adatbázist. Ha fölmész a honlapra, és éppen az érdekel, 
milyen észt kortárs költők vannak, akkor ott megtalálod a 
fordított nyelvek közt az észtet, rákattintasz, s kijön az, ami 
eddig megjelent, és akkor valami benyomásod lehet erről. 
Ez az egyik. A másik, hogy mi is elég sokat olvasunk külön-
böző nyelveken, akik szerkesztjük a Versumot, egymás közt 
is le vannak osztva a nyelvterületek, angolos, németes, fran-
ciás, spanyol-portugálos stb. A Versum holdudvarában van 
még egy csomó, az izlanditól az oroszon át akármeddig. Én 
azt szoktam csinálni, hogy ha látok egy nagyon jó amerikai 
angol költőt, akkor elkezdek rákeresni, írok neki, és meg-
próbáljuk nyélbe ütni, hogy ebből fordítás legyen. Így épül 
fel a honlapnak a tartalma, ehhez próbálunk esszéket vagy 
interjúkat mellékelni. Minden szerzőről van egy kis élet-
rajz. Az az online felületben az a jó, hogy linkekkel próbál-
juk interaktívvá tenni.

: Teháteza Versum.Érdemesmegjegyezni,követni.Nemrég
BarnaImrevoltittavendégünk,akielsősorbanműfordítóként
ismert,ésavelevalóbeszélgetésbenfölmerülteléghangsúlyosan,
hogymindengenerációnakújrakellenefordítaniamagaszámá-
raafontosabbműveket.Nálatok,a Versum környékénezfelme-
rül-e?

: Fel. Szerintem csináljuk is, de versekkel. Ő Rozsbana
fogó címmel újrafordította a Zabhegyezőt. És az Európánál 
Camus Közönye is megjelent újrafordításban. Neki ez egy 
ilyen ambíciója, tényleg fontos dolog. Nádasdy Ádámmal 
beszélgettem erről sokat, aki a Shakespeare-eket fordította 
újra, meg most Dantét. Ez a lírában ráadásul a prózához, a 
nagy művekhez képest könnyen megvalósítható dolog. A 
régi LyraMundi sorozatban azt szerettem, hogy egy csomó 
vers több fordításban volt meg. Néha négy fordítás szerepelt 
egymás mellett. Persze a líra olyan anyag, ami valahogy ezt 
igényli, fordításon keresztül is úgy működik, hogy különbö-
ző szerzők különböző módon fordítják, teszik a saját nyelvü-

kön hozzáférhetővé az idegen nyel-
ven írott verset. Úgyhogy ezt mi is 
csináljuk. Én most egy William 
Carlos Williams-verset fordítok, ami 
megjelent a híres amerikai költészeti 
antológiában. Én egy picit mást gon-
dolok róla, mint a meglévő magyar 
fordításban éreztem, és úgy gondol-
tam, van értelme kicsit bogarászni.

: Amikortefordítasz,Krusovszky-
versszületik?

: Bizonyos szempontból igen. Ez 
talán kikerülhetetlen.

: Ésnemazavágyvanafordítóban,
hogyittvanegy„nyersanyag”,ésabból
csinálokegynagyontökössajátverset?
Hakapokegynyersanyagot,amita
sajátommátudoktenni?

: Különböző fordítói attitűdök van-
nak, ahogy fordítói iskolák is. Van a 
formahű és a tartalomban 
kompromisszumkész. Vagy van, ami 
inkább tartalomcentrikus. Ez orszá-
gonként is változik. Nálunk különö-
sen a nyugatos hagyomány miatt, for-
mahű fordítási eszmény uralkodik. 
Ez mostanában ér véget. A német 
vagy francia nyelvterület inkább 
tartalomcentrikus. Egy csomószor 
nem fordítják rímbe a rímes szöveget, 
ezt az egészet elengedik, és a tartalmi 
hűségre törekszenek. Az angol és az 
amerikai között is van ilyen különb-
ség. Az amerikai is inkább a tarta-
lomra fókuszáló, míg az angol a 
legformakövetőbb Európában. Ezek 
kulturális kérdések, különböző iro-
dalmi hagyományoktól, belső hagyo-
mányoktól függnek. Amit ma 
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Nádasdy csinál, szembemegy a magyar hagyománnyal. Ez 
nem tiszteletlenség, csak egy másik alternatíva; néha jó egy 
kultúrának, ha van ilyen is, meg olyan is. Babitsot nem radí-
rozza ki, ha van egy új Dante. Nádasdy egyik kiindulópontja, 
amit mesélt nekem is, az volt, hogy ő, ugye, olasz szakon 
tanította az Isteniszínjátékot, és nem lehetett párhuzamosan 
olvasni a magyar meg az olasz szöveget, mert nem ugyanaz. 
Babitsé nem felelt meg az olasznak. És akkor azon kezdett el 
dolgozni, hogy egy olyan fordítást csináljon, ami úgy tanít-
ható, ami tartalmilag fordítható. De ez nem Babitsnak az 
annulálása. Azt hiszem, én tartalomkövető fordító lennék. 
Ha egymásra találunk a szöveggel, jó esetben sikerül is meg-
értsem annyira az eredeti szöveget, hogy abból egy olyan 
magyar verziót csináljak, ami nem erőszakolja meg. Bizo-
nyos stíluselemekben persze benne kell legyek, mert az én 
megoldásaimon keresztül, az én költői nyelvemen szólal 
meg, de azért nem akarom, hogy ezek Krusovszky-versként 
olvasható szövegek legyenek. A versfordítás akkor működik, 
ha az jó magyar vers lesz a végén. Azt el kell engedni, hogy 
egy az egyben az eredeti tükörfordítása legyen. jól megszóla-
ló magyar versként kell működnie. Ha pontos a fordítás, de a 
nyelv nem annyira erős, akkor nem fog működni. Szóval jó 
verseket kell írni fordítás közben. Én igyekszem, hogy ne 
tegyek erőszakot a szövegeken. Ami nem megy, azt nem for-
dítom le. Van egy ilyen opció.

l: Voltmárilyen?

: Volt. Elég sokszor. És vannak olyan versek, amiket én 
nagyon szeretek, fontos versek a magam szempontjából ere-
detiben, és szerettem volna lefordítani, de egyszerűen nem 
ment. Az én nyelvemen nem jött át, vagy nem éreztem azt 
benne, amit az eredetiben.

: Ezcsalódás?

: Nem. De ilyenkor mindig megpróbálok valakit rávenni, 
akiről azt gondolom, meg tudja csinálni. Csinálja meg, hogy 
legalább az ő fordításán keresztül tudjam magyarul olvasni. 

: Temennyiretartodgyorsnakasajátpályádat?Fölsoroltam,
hogyrövididőalattmennyifontos,jelentősdologtörténtveled.
Elmennékegykicsitabbaaziránybais,hogytöbbműfajúíró

vagy.Ésaztánbeszéljünkakönyvekről.
Szóvalmennyiretartodgyorsnaka
pályát,amimögöttedvan? 

: A sárvári időkben, 16-17 évesen, 
mint minden kamasz, aki szeretné 
költőnek érezni magát minél hama-
rabb, voltak teljesen elborult elképze-
léseim. Komolyan gondoltam, hogy 
legyen kötetem 18 éves korom előtt, 
mert mit tudom én, kinek volt. Nem 
akarom kimondani a nevét. És aztán 
ilyen, hogy legyen öt kötetem 25 éves 
korom előtt.

: Tényleg?Ilyenelőreeltervezetten?

: Igen, de aztán egyik se jött össze. 
De motoszkálásként arra mindig jó 
volt, hogy ne hagyjam magam ellus-
tulni. Volt ilyen periódus az egyetem 
elején. Sárváron háromszor voltam, 
mind a háromszor megnyertem, ami 
nagy dolog volt kamaszként. És akkor 
tényleg azt hittem, jön a kötet, meg 
minden. Aztán bekerültem az egye-
temre 18 évesen, más közegbe, ott 
inkább irodalomelmélet iránt érdek-
lődő figurák voltak, és volt 18 éves 
koromtól 22-23-ig egy olyan szakasz, 
amikor nagyon lelassultam. Ezen az 
változtatott, hogy újra találkoztam a 
sárváriakkal, és egymást kezdtük 
doppingszerként használni. Irigyked-
tünk a másikra. Hogy megyek haza, 
aztán megpróbálok egy olyat írni, 
amit tőlem is lehoznak. És az felgyor-
sította. Most már nem gondolok 
semmi ilyesmit. Azt gondolom, sze-
retnék jó könyveket írni. Az igazából 
mindegy, mikor jelennek meg. Azt 
nem mondom, hogy nincs bennem 
néha ilyen éhség. Nem látom, merre 

kellene mozognom, és mi az, amivel ebben az időszakomban 
jól tudnék rezonálni, vagy milyen irodalom az, és akkor azt 
nyomni erőbedobással. Díjakban ez soha nem merült föl, 
viszont fontossá vált, hogy az irodalmat életmódszerűen 
éljem meg. És ezzel együtt járt az, hogy szeretnék publikálni.

: Ezaprofizmus,hogyéletmódszerűenéledmeg,nincsenmás
életformád.Mostasokoldalúságodraakarokrátérni.Volt
Örkény-drámaösztöndíjadis,aztánaprózafeléfordultál,elké-
szültélegyregénnyel.Ésazutóbbiidőbenerősapublicisztikai
jelenlétedis.Szeretném,haerrőlisbeszélnél,példáulablogodon
közölt,aKárpát-MedenceiTehetséggondozóNonprofitKft.-vel
kapcsolatospublicisztikáidról,amikritikaimagatartástistük-
röz.No,szóvalezasokműfajúság.

: Én alapvetően verseket kezdtem el írni, mindig is az 
érdekelt. És tényleg, ez a 15-től 30-ig tartó időszak szinte 
kizárólag a versekről szólt. Közben én mindent olvastam. 
Nem úgy koncentráltam a versekre, hogy azt írom, és csak 
azt olvasom. Folyamatosan olvastam prózát. Meg szeretek 
drámát olvasni, jobban, mint színházba járni. Fura szokás.

: Miennekazoka?Hogyjobbanszeretszolvasnidrámát,mint
elmenniszínházbaésmegnézni.

: Mert a színház egy értelmezés. Én meg szeretek a szö-
veggel közvetlenül találkozni.

l: Ugye,tőledAz üveganyátvittékszínpadra?

: Írtam több drámát, amikkel mindenféle gondom van, 
meg ezzel elég sokat kell dolgoznom, hogy közelebb kerüljön 
ahhoz, amit én szeretnék igazából megírni. Volt egy darab, 
amiért az Örkény-ösztöndíjat kaptam, azt még nem mutat-
ták be. És volt Azüveganya című darab, eredetileg rádiójá-
téknak készült, a Kossuth rádióban el is készült egy rádiójá-
ték verziója, adásban volt többször. Azt eleve úgy írtam meg, 
hogy olyan rádiójáték legyen, ami színpadon is működhet. 
Aztán egy dramaturg, aki ezt olvasta, megkeresett, a zala-
egerszegi színháznál dolgozott, hogy őt ez érdekelné; végül 
ott ment három évadon keresztül, ami elég jó dolog volt. 
Nyilván a színházak sem mernek nagyot álmodni, egy 
évadra írtunk alá szerződést stúdiószínházban, és aztán 

még egy évadig ment a stúdióban, 
utána átkerült a nagyszínházba egy 
évadra. Szóval az elég sikeres előadás 
volt. A színház mindig izgatott, de én 
nem vagyok színházi szerző. Elég sok 
olyan ismerősöm van, akik viszont 
színházi szerzők, de ez egy olyan 
világ, amiben benne kell élni. Én a 
költészettel meg a prózával, a műfor-
dítással működök, de a színházzal 
már nem, nem ismerem eléggé. Van 
elképzelésem arról, mit szeretnék 
kezdeni ezzel, mert izgat, hogy ez 
micsoda, de nem vagyok bejáratos a 
színházakba. Ne úgy képzeljük el a 
színházi szerzőket, ahogy Bulgakov 
színházi regényében, hogy állandóan 
ott sertepertélnek a színpad mögött, 
és színésznőkbe szerelmesek. S még 
valami a drámaolvasásról. Ez onnan 
is jön, hogy olyan helyen nőttem föl, 
ahol nem volt színház. jártunk be 
ugyan Debrecenbe színházba, néha 
igen, néha nem, de nem volt egy szín-
házi világ körülöttem, viszont a szö-
vegek ott voltak. Ezeket otthon 
magamnak olvasgattam nagy szín-
házi élet híján. Amit most látok, a 
mai színház nem erről szól. Nem úgy 
keletkeznek a szövegek, hogy valaki 
otthon ül és írja őket. A kortárs szín-
házban a társulat, az író, a rendező 
együtt dolgozik, ez egy munkafolya-
mat. Én meg úgy gondoltam: meg-
írom, odaadom, és ők megcsinálják, 
de nekem ahhoz már ne is legyen 
közöm. Zalaegerszegre lementem 
egy-két próbára. 

: Beengedtek?

: Ők hívtak. Szerették volna, hogy 
ott legyek.
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: Nemnagyonszeretikarendezők,haaszerzőottsertepertél.

: Szerintem ők szerették volna. jobban is, mint én. El is 
mentem egyszer-kétszer. De nem éreztem azt, hogy nekem ott 
helyem lenne, kibicnek éreztem magam az olvasópróbákon. 
Ráadásul zavarba ejtett, amikor kérdezték, hogy: na, na, mi 
van? Nem tudtam mit mondani. Mindig azt mondtam, oldják 
meg, azért van a dramaturg, meg mit tudom én. Valahogy 
elmenekültem. De ez nem rossz menekülés volt, csak rájöt-
tem, nem feltétlenül tudok nekik mit mondani. És az biztos, 
hogy abban nem fogok tudni segíteni nekik, hogy hogyan kell 
játszani, mert fogalmam sincs. Hiába én írtam a szöveget. 
Nekem van egy elképzelésem a figuráról. Hogy azt egy színész 
hogyan oldja meg, az az ő ügye. Nagyjából ez a kapcsolatom. 

: Nézzükmegeztapublicisztikaivonaladat.Igazábóltefoglal-
koztálelőszörkeményhangonaKárpát-medenceiTehetséggondo-
zótársasággal,aminekrövidenéstömörenazalényege,hogya
magyarállamegyszűktársaságszámárakörülbelülháromszor
annyipénztadott,mintateljeskönyvkiadásraéstehetséggondo-
zásra.Azegészmagyarkönyvkiadáskapegyévbennégyszázmil-
lióforinttámogatástamagyarállamtól–hozzávetőlegesenmon-
dom,lehetplusz-mínuszhúszszázalék,denagyjábólennyi,mígez
atársaságtöbbmintegymilliárdbólgazdálkodhatúgy,hogyegy
nagyonszűkkörmozgatjaezeketapénzeket.Nagyfelháborodást
váltottkiakulturáliséletben,gyakorlatilagkilóravennékmega
fiatalírókatezekbőlapénzekből.Dénesvoltazegyikelső,aki
előbbablogjában,későbbavitábanmegszólalt.Averseidmega
prózádalapjánazembernemgondolná,énnemgondolnámleg-
alábbis,hogyteilyenharciasembervagy.Nemnagyontörődtél
azzal,mileszennekakövetkezménye,hogyhateebbebeleszállsz.

: Ezek nem olyan következmények, amiktől nekem tarta-
nom kell. Nem azért, mert kívül állok az egészen, hanem 
azért, mert nem akarom, hogy ezektől a dolgoktól tartsak, 
meg nem tartok számot arra sem, hogy ha én ezt nem írom 
meg, akkor helyette viszont valamit, amúgy sem tartanám a 
markomat.

: Miszólaltmegbenned,amikorelőszörmegszólaltál?

: Én ezt az egész publicisztika dolgot annak a részének 
érzem, ami az irodalmi élet. Ahogyan a különböző műfajo-

kat vagy műnemeket sem tudom 
szétválasztani, azt gondolom, engem 
az irodalom érdekel, az irodalom tel-
jessége érdekel, és van, amiben jobb 
vagyok, meg kevésbé jó, de attól még 
a teljessége érdekel. Ehhez hozzátar-
tozik ez is. Én nehezen érzem egyön-
tetű álláspontnak, amikor valaki azt 
mondja, hogy de hát én csak írni 
akarok, és nincs véleménye, meg 
visszatartja, ami lenne, és nagyon 
óvatoskodik. Én azt gondolom, vitáz-
ni kell. Ez egy olyan ügymenet, 
amelyben folyamatos vitákra van 
szükség. Folyamatos viták voltak 
mindig is. Amikor termékeny kor-
szaka volt a magyar irodalomnak, 
abban mindig nagyon súlyos viták 
voltak. Ez nem rossz, ettől nem kell 
félni. És nem kell mindenkivel jóban 
lenni. Ez nem a személyeskedésről 
szól, hanem arról, hogy különböző 
nézetek vannak, különböző elképze-
lések, különböző körök, és ha azt 
látom, hogy számomra ez az egész 
fontos, és közben olyan dolgok tör-
ténnek benne, amik engem marhára 
zavarnak, akkor nem tudom megen-
gedni magamnak azt, hogy erről ne 
alkossak véleményt és azt ne tegyem 
közzé.

Egyébként ez egy Facebook-poszt volt 
eredetileg, amit a MagyarNarancs 
átvett, aztán annak lett visszhangja. 
És aztán a vitának újabb lépcsőfokai, 
meg körei. Írtam még a Narancsban 
egy-két publicisztikát ezzel kapcso-
latban, volt, aki ott válaszolt, és én 
arra viszontválaszt írtam. Volt egy 
nyilvános vita, én is vendégként vet-
tem részt a kerekasztal-beszélgetés-
ben. Lehet annyiban hagyni ezeket a 

dolgokat, de akkor a hazugságok egy része egy csomó eset-
ben megmarad. Én, amikor tudok, igyekszem reagálni. 
Egyébként pont ma a Literán mutattam egy hasonló szituáci-
ót. Kertész Imre-emléktáblaavatásra mentem tegnap, nem 
hívtak meg, nem hívtak meg senkit, ez egy minisztériumi 
dolog volt, de elmentem, kíváncsi voltam, mi történik, és 
megírtam, hogy ezt az egész ügyet hogy látom, egyáltalán 
Kertésszel mi történik, hogyan preparálják ki a Kertész-élet-
művet, és hogyan csinálnak belőle egy ilyen comme il faut 
szerzőt.

: Mitörténtezenatáblaavatáson?

: Minden flottul ment. Megjelent Balog Zoltán délben, 
ahogy meg volt hirdetve, Schmidt Máriával lekapták a leplet 
az emléktábláról, Balog elmondott egy 80 százalékban Ker-
tész-idézetekből álló szöveget, hangsúlyozva azokat a része-
ket, amikor Kertész a naplóiban a bevándorlókról ír. Hogy 
igen, igen, ezt a fenyegetést már 2004-ben Svédországban 
észrevette. Szóval ez megy, abba gyűrik bele a Kertész-élet-
művet, amibe egyébként nem fér bele. És, ugye, nem volt 
meghíva sem a Kertészt kiadó Magvető Kiadó, sem a Szép-
írók Társasága, amelynek Kertész a tagja volt, sem a Széche-
nyi Akadémia, aminek Kertész ugyancsak tagja volt. 
Viszont koszorúzott az Írószövetség, amiből Kertész kilé-
pett. Azért ezek elég súlyos ferdítések, vagy nem is tudom, 
manipulációk. S persze ott a táblán a Kertész Imre Intézet 
neve, amit Schmidt Mária hozott létre egymilliárd forint-
ból; most az új hír, hogy hatszázmillióért vettek nekik egy 
villát, de tevékenység nincsen mögötte. Ha megnézzük a 
Kertész Imre Intézet honlapját, az egy szöveg arról, hogy 
majd itt lesz egy honlap. És nem lehet tudni, mit csinálnak, 
mit csináltak eddig az egymilliárd forintból. De az emlék-
táblán az ő nevük van ott. És Kertész számomra fontosabb 
annál, mint egy vállrándítással tudomásul venni. De ebben 
nincs düh, én nem gondolom, hogy ezek a szövegek feltétle-
nül változtatnának valamin, de, mondjuk, az én mentálhigi-
énés állapotomnak jót tesz az, hogy én ezekre legalább rea-
gáltam. A Kárpát-medencei Tehetséggondozóval hasonló a 
helyzet. Ezek eldöntött dolgok. A Kertész-ügy is eldőlt, már 
van Kertész Intézet, már ott van az egymilliárd, már csinál-
ják, nem lehet látni, hogy mit, de csinálnak valamit a hát-
térben.

: Beszéljünkanovelláskötetedről,ez
azelsőprózaköteted.A fiúk országa.
Kilencnovelláttartalmaz.Majdnemazt
mondtam,kilenctörténet,desokkal
többtörténetrőlvanszó,kilencnovellá-
ban.Többnyirekétférfi,sokesetbenegy
apaésegyfiú,másesetekbenfiúktörté-
netei,demindigvanvalaholaháttér-
benegyanya,egyszeretővagyegyked-
ves,egyfeleség.Igazábólmindegyik
novellaaférfigyávaságáról,ahazug-
ságrólszól,ezekmindenüttfontosszere-
pek.Vegyükcsakazelsőtörténetet:Mie-
lőttapámatkettéfűrészelték.Ugye,döb-
benetes.Kíváncsilennék,elsőreki,mire
gondol.Mindenkinekvannakszerintem
olyangyermekkoriélményei,hogyelvi-
szikaszülőkacirkuszba,ottjöna
bűvész,éskettéfűrészeliaművésznőt,
akimozgatjakezét-lábát,fejét.Deittaz
apátfűrészelikketté.Ésvalóban,azapa
anagyobbikfiúvalmegakisebbikfiú-
valelmegyacirkuszba,ésottezmegtör-
ténik.Hátúgytörténikmeg,ahogya
valóságbantörténikmeg,ésnemúgy,
ahogyacirkuszban.Ésolyanleírásokat
tartalmaznakanovelláid,amelyeket
nemlehet,énmintolvasónemtudom
elképzelnimásképp,csakúgy,hogyaki
eztelmondja,azszemélyesenérintett.
Ittisezakétfiúgyerek,sokmindenvan
aháttérben,alkohol,ésnemcsakaszü-
lőknekazalkoholizálása,hanemafia-
talokalkoholizálásais.Sokszorolyan
erősekatörténetek,hogyénmintolvasó
arragondolok,ittvalamiszemélyes
érintettségiskelllegyen.

: Valóban azt lehet jól megírni, 
ami valamilyen módon érint. Van 
olyan prózaíró, aki távoli témákról is 
nagyon jól tud írni, de én főleg ezek-
nek a novelláknak az írása közben, 
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habár sok olyan novella van benne, ami nem önéletrajzi, de 
olyan témákat találtam, vagy ezek a témák találtak meg a 
novellákhoz, amik majdnem úgy érintettek meg, mintha 
önéletrajziak lennének. Kicsit írás közben azzá is váltak. Az 
írás közben váltak azzá. Mondjuk, az alkoholizmus, hogy 
van-e valami közöm hozzá, látom, ezért izgat, és akkor 
ehhez jöttek ezek a történetek, hogy én ezt hogyan tudom 
megfogni. Azt szerettem volna elkerülni, hogy szociális 
vagy szociológiai nézőpontú próza legyen, hogy ne ezen 
legyen a hangsúly, ne a társadalmi jelenségen, hanem 
inkább a személyes történeten. Azokat a novellákat tudtam 
végigírni, amik olyan dolgokat mozgattak meg, vagy olyan 
emléket hívtak elő, amitől tényleg személyessé vált a törté-
net. De ezek jelentős része kitalált történet, csak olyan ele-
mekből építkezik, amiknek egy része nem kitalált, egyéb-
ként ez nem műhelytitok, de nem is annyira érdekes külső 
szempontból. Maga az eljárás lehet, hogy érdekes, de ezeket 
nem fogja valaki megtalálni, aki nem én vagyok. Írás köz-
ben jól szórakoztam azzal – és ez segített is, hogy folyamato-
san benne maradjak a történetben –, hogy mindegyikbe 
beleraktam valami konkrét személyes élményt.

: Olyan,amikorafestőbelerajzoljavagybelefestimagátaz
adottképbe?

: Igen. Én tudom, hogy az egyik novellában az az utca 
vagy az az ember tényleg létezett. Ez az olvasó szempontjá-
ból nem érdekes, mert nem erről szól a novella, csak szóra-
koztatott írás közben, hogy valós figurákat írtam bele a hát-
térbe, és azokat vegyítettem fiktív elemekkel. Vagy behe-
lyeztem egy valós figurát egy fiktív környezetbe. Valahogy 
ezt a kettőt próbáltam folyamatosan összeboronálni.

: Ésottahideg.Egyszerűendöbbenetes.Nagy-nagydrámák
történnek,ésközbenérezzük,hogycsattogatélijegesesőa
hátunkon,fújvelünkszembeazerősszél.

: Vanahideghezegyilyenviszonyom,amitpróbáltam
magamnakrendezniezekbenaszövegekben.Nemsikerülttelje-
sen,demegjelenik,ésfontos.Két-háromnovellavoltkészen,ami-
korészrevettem,hogyigazábólmiérdekelt.Ezeketelkezdtem
írni.Karakterekjelentekmeg,történetmorzsák,ésabbólkibonta-
kozottegytörténet.Énaztvégigírtam,éscsomószor,kicsitmint

aversnél,önmagukatirányítjákezeka
dolgok,ésjóesetbenafeléirányítják
magukat,hogybeisfejeződnekegypon-
ton,ésleszbelőlükegytörténet.Rossz
esetbennem.Azírásnakasajátja,hogy
nemmindigjönössze.Deakötetbe
kerültnovellákilyenek,legalábbisazt
éreztem,hogymegtaláltamatémákat,
ezekkibontjákmagukat.Visszanézve
esettle,hogyittfolyamatosanaférfisze-
reprőlvanszó,illetvearróladologról,
aminagyonproblematikushelyzet
most,mindigisazvolt,demostkülönö-
senaz:milyenszerepbenvannakaférfi-
akkülönbözőhelyzetekben.Vanegyma
islétezőelképzelésegyfelőlazalfahím-
ről,másfelőlacsaládfenntartóról,har-
madrésztsikeresnekkelllenni.Nagyon
szerettema Mad Men címűtévésoroza-
tot,nemtudom,mennyirenéztétek.

: Nemnézektévéttizenvalahányéve.

: Le lehet tölteni. Az ötvenes évek 
Amerikájában játszódik, és az ottani, 
háború utáni generációnak a siker 
iránti nem tudom mijéről szól. Csupa 
férfi. A nagy férfi-imidzs. Az ötvenes 
években menyire erős volt. Ameriká-
ban pláne. Megnyerték a háborút, 
hazajönnek, gazdasági felvirágzás, 
meg mit tudom én. Még háziasszony-
ok a nők, kevesen dolgoznak. Ez már 
azért így nincs. De ennek a szerep-
nek az emléke megvan. Egy jellegze-
tes probléma, hogy a férfiak ezzel 
nem nagyon tudnak mit kezdeni. A 
nők sem, de én a férfi részét érzem 
magamhoz közelebbinek. Persze az is 
izgat, hogy közben erre a nők hogyan 
reagálnak. Ezeknél a novelláknál 
inkább a belső férfinézőpont volt a 
fontos, hogy mik ezek a helyzetek, 

amikor félremegy, vagy nem megy félre, vagy mik a kihívá-
sok, hogyan lehet ma férfinak lenni, mi a jó férfiszerep, mi 
az, ami nem az. És ha nem az, vagy félremegy, akkor ezek 
milyen jelenségekkel járnak. És amikor már az egész kötet 
része volt, egyértelmű volt, hogy itt az összes novella vala-
miféle módon, különböző korszakokban, különböző szituá-
ciók között, de nagyjából ezt vizsgálja. És ez a fiúkorszak 
picit ennek az infantilizmusára akar utalni. A férfibarátsá-
gok mindig olyan fiúsak maradnak.

: Afiú-szülő,fiú-felnőttviszonyistelevanhazugságokkal.
Gondolokitta Tisztáson címűnovellára.Afiúhazugságba
keveredik,deottvanegyerkölcsösnagybácsi,akiatisztáson
lebukik,mertéppenfélrekefél.Tehátígybuknakleafiúk,ésígy
buknakleazerkölcscsősznagybácsik,afelnőttek.

l: Úgyéreztem,azegészkönyvönvégigmegyezamegfelelni
nemtudás.Tehátkülönbözőéletkorúfiúknak,kicsitidősebb
embereknekkivanszabvaegyrészazéletből,egykontúr,ahova
egyszerűenbelekellpréseljékmagukat.Ésezgyakrannemmegy
nekik.

: Egy csomószor eleve probléma, hogy azt se tudják, 
minek kell megfelelni. Nem tiszta helyzet, hogy nekem 
minek kell megfelelnem. Most is, amikor van ez a zaklatási 
botrány sorozat, van egy ilyen férfiszerep, a macsó, a nem 
tudom, mi, de végső soron egy undorító vergődés lesz belőle. 
Ez sem egy szerep, a macsó sem szerep, a nagy férfi sem sze-
rep, a sikeres férfi sem szerep, ez valahol máshol kellene 
eldőljön, de van egy ilyen fura vágyakozás. Én ezt amúgy 
eléggé jellemző férfitulajdonságnak érzem, hogy olyan sze-
repre vágyunk, amibe abszolút nem illünk bele. És olyan 
szerepekben próbálunk sikeresek lenni, amiket valószínű-
leg el kellene engedni, vagy másképpen, másban sikeresnek 
lenni. És ezeknek a novelláknak a szereplői sokszor ebben a 
helyzetben vannak. Azért szeretném éreztetni, hogy ez nem 
feltétlenül ezredfordulós vagy a kétezres éveknek a problé-
mája, hanem egy folyamatos probléma. Ez mindig is problé-
ma lesz, hogy a különböző nemi szerepek vagy társadalmi 
szerepek mennyire kitölthetők egy ennél szabadabb vagy 
ennél esendőbb személyiség anyagával. A szerepek túl 
merevek, mindig ez van, hogy túl merevek, mi meg ember-
ként elvileg nem lennénk ilyen merevek. És akkor folyton 

valami hiátus képződik, amiből a 
frusztrációk keletkeznek.

: KészülőregényedaKönyvhétrejele-
nikmeg.Miértcsakjövőrejelenikmeg?
ÉnazthallottamTéreytől,megmég
valakimástól,azértnemakarja,hogy
azidénjelenjenmeg,mertazidénmeg-
jelentNádasPéterhatalmasnagyköny-
ve,ezérttöbbírónemakarjamegjelen-
tetniazidénasajátját,mertakkornem
leszesélyeazAegondíjra.MertNádas
biztosanelviszi.Eztbeszélikavárosban.

: Én adtam le későn a kéziratot. És 
a kiadónak van egy menetrendje, 
amelyben különböző szerzőket, idő-
sebbeket, fiatalabbakat mikor jobb 
megjelentetni, és van az elég jól futó 
Margó Fesztivál, a nagyközönséget 
elérő irodalmi fesztivál. És akkor ezt 
találták ki, hogy a fiatalabb szerzők 
könyveit a Margó Fesztiválokra idő-
zítik. Mert a Margó hozza a közönsé-
get, és ez jót tesz a könyveknek. 
Egyébként az elmúlt másfél évben, 
amióta ez működik, tényleg úgy 
tűnik.

: Olyannyira,hogyazidénaMargó-
raaMagvetőkihoztaKrasznahorkait
mintfiatalírót.ÉsPartiNagyLajost,
mintfiatalírót,háromszázanálltak
sorbadedikálásért.

: Krasznahorkai könyve nem 
jelent meg, Krasznahorkai volt a 
sztárvendég. Támasztottam a falat, 
mert nem lehetett már ülőhelyet 
találni, pedig elég nagy a terem. 
Totth Benedeknek, Horváth Viktor-
nak jelent meg az új regénye, Potozky 
Lászlónak, Szécsi Noéminek, aki fia-



110 DamóIstván:Mesealétadta
játékról,2009,színestinta

talabb prózaíró. Spirónak a könyve most jön novemberben, 
mert Spirónak nem kell Margó Fesztivál, Krasznahorkainak 
pedig februárban jön, ami amúgy halott időszak, de 
Krasznahorkainak teljesen mindegy, hogy halott időszak-
ban jelenik meg vagy sem. Én szeptemberben adtam le a 
könyvet úgy, hogy az eredeti terv az volt, októberben jelenik 
meg. Nyilván éreztem, hogy ez nem fog beleférni. Majdnem 
négy évig írtam. Sok munka van benne. Ha egy ilyen köny-
vet lead valaki, nyilván azt szeretné, hogy már másnap 
megjelenjen. Én is azt szerettem volna. És mondta a kiadó, 
hogy mi lenne, ha inkább jövőre. Akkor egy picit azt érez-
tem, úristen, ez milyen hosszú, ez még nem tudom, hány 
hónap. Aztán aludtam rá egyet-kettőt, és beláttam, jó lesz. 
Aztán mikor hallottam, hogy Nádas fogja kapni az Aegon 
díjat, végképp azt gondoltam, nagyon jó lesz. Ez egy hosz-

szabb szöveg, a szerkesztése is tovább 
tart, végül Könyvhét lesz, ez egészen 
biztos. És az lesz a címe a regénynek, 
hogy Akikmárnemleszünksosem.

: Ez már eldöntött?

: Igen, bár az utolsó pillanatig vál-
tozhat, de elvileg eldöntött dolog.

(Elhangzott 2017. november 10-én 
Nagyváradon, az Illyés Gyula 

 könyvesboltban. Az írott változatot 
Tóth Hajnal közreműködésével 

Szűcs László szerkesztette.)


