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vádoltak hazugsággal, mint amikor arról írtam, 
hogy milyen fényes az örömöm sokszor. A kont-
rasztot is megmutatom persze – a szín a háttértől 
világít igazán, nem önmagában. De ha már élünk, 
örülnünk is tudni kell. Muszáj. Tartozunk ennyivel. 
(Halál a hála, írtam valahol.)

Nagyon kemény, vad, lüktető novellák születtek. 
Honnan ez az indulat?

Azt szoktam mondani, hogy a Törésteszt a harag 
könyve. A forrása pedig a korábban említett kiszol-
gáltatottság, és női részről a hallgatás évezredes 
kényszere. Még száz évvel ezelőtt sem vették komo-
lyan, ha egy nő nyíltan elmondta, ami bántja. Sőt, 
még ötven évvel ezelőtt is nagy gyakorlatuk volt a 
nőknek az elhallgatásban (értve ezalatt a titkokat is, 
meg azt is, hogy befogják, amikor rájuk szólnak). 
Talán éppen azért agresszívabb sokszor a friss női 
megszólalás, mert olyan sokáig kellett visszafojtani 
a könnyeket, hogy méreg lett belőle, megmérgeződ-
tünk. Érdemes elolvasni ebben a tárgyban Virginia 
Woolf vagy Szabó Magda írásait – de ők nemcsak az 
agresszióról beszélnek, hanem leginkább a szabad-
ságról. Én is arról akarok beszélni, hogy élet-halál 
kérdése, hogy szabadok legyünk. Ha egy párkap-
csolat vagy egy szülő-gyermek viszony aránytalan, 
akkor abban megszűnik a szabadság, és egyre fo-
kozódik, akár az őrületig a frusztráció és a harag. 
Érvényes ez persze sokkal nagyobb léptékben is, 
akár az országok, népek, kontinensek viszonyára.

Miért tartja fontosnak a „trauma beszédet”?

Hogy ne tudják befogni a szánkat. Nem szabad 
némán tűrni az erőszakot, mert akkor nemcsak to-
vább folyik, de tovább is hagyományozódik, éppen 
az áldozatok keserűsége, kiszolgáltatottsága, legyő-
zöttség-tudatból fakadó haragja által. A trauma se-
bet jelent, a seb pedig soha nem gyógyul meg telje-
sen, ha eltakarják, és nem engedik levegőhöz jutni.

A béke is szerepet játszik a könyvben. A Csipke 
című novellában a nő azzal ünnepeli 25. házassá-
gi évfordulóját, hogy menyasszonyi ruhát próbál, 
majd este derűsen fogadja a férjét, aki elfeledke-
zett az ünnepről. Itt úgy tűnik, van az a pont, hogy 

az ember felülről nézi a nagy férfi-nő meccset, és 
elengedi. Van olyan, hogy a játszmának vége?

Igen, az elengedés kulcsszó. Nem szabad megvárni, 
amíg elfertőződnek a fájdalmaink. Ebben a novel-
lában azért van némi keserűség is, mert a nő nem 
tudja, és talán már nem is akarja elmondani a fér-
jének, hogy mire vágyik, hanem titokban tartja egy 
nagyon fontos részét az életének. Ha elmondaná, 
és együtt nevetnének, az lenne az igazi. A novella 
ezt a lehetőséget is meghagyja azért. Szerintem is 
szeretik egymást, és ez a nő tudja, hogy a saját elvá-
rásaival nem szabad megnyomorítania egy másik 
ember életét (is).

A versíráshoz képest mi a nehézség és a köny-
nyebbség a novellaírásban?

Hiába tudok, öreg róka lévén, szinte akármikor 
és akármiről (költőversenyen, mondjuk) legyárta-
ni például egy tisztességes szonettet, a vers azért 
mindig nehezebb lesz számomra, mert ott a saját 
bőrömet viszem a vásárra. A novella, bármennyire 
is érintse a saját tapasztalataimat, vágyaimat vagy 
titkaimat, mindig fikció marad, a mások élete, amit 
őnekik kell megoldaniuk. Én csak leírom, ők vi-
szont megélik. Soha nem írok le senkit egy az egy-
ben, a karaktereim kitaláltak, de az életük, ahogy 
rendre megtudom az olvasóimtól, mindig összeér 
valakinek az aktuális bajával vagy örömével. Ez 
így van jól. A prózának nem az a feladata, mint a 
versnek – nem énekli-mondja-fájja az ember, hanem 
elolvassa és elgondolkozik rajta.

Tervez hosszabb lélegzetvételű könyvet, esetleg 
egy regényt, vagy visszatér a versekhez?

Nagyjából készen vagyok egy verseskötet anyagá-
val, és gyűlnek az új novellák is, de a legnagyobb 
vágyam és célom tényleg a regényírás, mert az 
évek során négy regénytervem maradt félbe-szer-
be határidős munkák miatt. Gazdálkodnom kell az 
erőmmel ezután. Megtanulok lassan nemet monda-
ni, hogy legyen rá időm, és attól kezdve leginkább 
rajtam múlik. Írni fogok tovább.
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Gubcsák úr nem volt szép ember, orra gomba, feje 
bősz, haja alig, szája ferde. Gondolatban sem volt csábí-
tó: magasról tett a festőkre, verset szavalni nem tudott, 
és ha valaki társaságában Bachot emlegette esetleg, ez 
a Gubcsák csak nézett, aztán közölte, hogy a focihoz ő 
nemigen ért. Akkor biztos pénze volt, befektetése, ki-
sebb bányái Burmában, mondanánk egyből, de nem: 
Gubcsáknak csak egy szoba-konyha jutott, az is Óbu-
dán, ami szoba-konyhából is majdhogynem semmi. 
Adódik tehát a kérdés: akkor hogy lehet, hogy ezt a 
Gubcsákot zabálták a nők?

Hát, mert Gubcsák úgy érlelt, ahogy egy költő 
költ, ahogy egy festő fest, vagy, teszem azt, ahogy 
egy Johann Sebastian egy a-moll prelúdiumot csak 
úgy a fáskamrában összerak. Nem volt trükkje, nála 
mégis egyfolytában lányok remegtek izgalmukban, 
vasárnap délután a levesestányérok felett, pont, mint 
a szamóca, mikor a méhszárny rebegteti. Szoknyáju-
kon langymeleg csík volt a nyár, harisnyájuk csupa 
elektromosság, és mire Gubcsák leszűrte a zöldséget, 
és egy fehér porcelánon mosolyogva eléjük rakta a kü-
lön szedett marhahúst francia mustárral és ecetes tor-
mával, ezek a lányok már eldöntötték, hogy ők inkább 
a konyhára bolsojista balettosként rontó Gubcsákot 
eszik meg. Szopogatják ki belőle a velőt. Nyalogatják 
le a csontjáról a húst.

Pedig mi volt abban a levesben? Némi átforrázott 
csípő fartő, kettő darab velőscsont, némi belsőség 
meg sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé, 1 közepes 
fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 10–15 szem bors, 1 
körömnyi cseresznyepaprika, 1 csapott mokkáskanál 
sáfrányos szeklice, 1 csokor petrezselyem – csak hát ez 
a leves nem rittyentve, és semmiképp sem főzve volt. 
Gubcsák érlelt: számító mód akár egy napig is táncol-
tatta a gázlángot a fazék alatt. És hogy az időt közben 
elüsse, pajkosakat képzelt – mert aki arra, ahogy a 
lángnyelv azt a többliteres, piros színű, fehérpettyes 

fazekat cirógatja, és teszi boldoggá becézéssel csupán, 
majd hergeli még veresebbre és veresebbre, pajkosat 
nem gondol, szakács sem talán. Gubcsák pedig sza-
kács volt, sejtszintig az. Olyan, aki akkor sem pörköl-
tösítené el a lecsót, ha egyes moslékon tartott elemek 
válogatott eszközökkel kényszerítenék rá. Olyan, aki 
szeggyel álmodik, és reggel arra receptet komponál. 
Aki simán rímet pattint a karalábé fanyarságára, a 
zsírra, ha pattog, vagy ha a piacon a lángos illata az 
orrába vackol el.

Nem csoda tehát, hogy a Gubcsák levese mini-
mum romantikusakat muzsikált a szájban, kőszívek 
repedtek tőle mézeskalácsalakba, a merőkanál összes 
koccanása pedig úgy hatott, akár egy-egy picike, női 
mellkasra célzott haiku első sora, amiben szerepel a 
„felcsillan” szó, meg az, hogy „mackós méz”.

A többi dolgokban, amiket aztán Gubcsák ezekkel 
a lányokkal művelt a délután folyamán, olykor egye-
nest a konyhapulton, a levesestálba lógva, maradék 
zellerek között, már ennyi romantika nem volt.

Nem nagy dolog.
Van ilyen.
Szóval volt ez a Gubcsák Óbudán (ahol persze na-

ponta lapogatta a kocsmáros és a pék, de még a Tímár 
utcai hentes is előre köszönt neki), elpancsikolt a vilá-
gában úgy 40 évet, útját rúzsnyomok és lefejtett bu-
gyik szegélyezték, aztán megszeretett egy lányt a sok 
közül, elvette feleségül, madárcsicsergésben lelegeltek 
együtt még huszonkét év boldogságot, majd egy nap 
fogta magát, és mosolyogva meghalt mind a kettő.

Utoljára Gubcsák rostélyosból főzött levest. Pirítóst 
pirított hozzá. Egy forró serpenyőben később kisütötte 
a húst, megkérgesítette, de úgy, ahogy az élet az ő szí-
vét sose bírta ám. A felesége (öregkorára is égővörös 
hajú és mosolypogácsás) puszit adott Gubcsáknak.

Van ilyen ezer. Nem nagy dolog. Vagy az lenne? 
Nem is tudom. Nem is tudom, miért mondtam el.
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