
A kiskunhalasi és a tompai közönség
Tóth Krisztinával ünnepelhette a költé-
szet napját. A népszerû író, költõ pálya-
futása során közel húsz rangos díjban ré-
szesült. Ausztriában tavaly listavezetõ
volt Pixel címû könyve. Újabb kötetét, az
Akváriumot április végén mutatják be
Bécsben.

– Költészet napi rendezvényen beszél-
getünk a Martonosi Pál Városi Könyvtár-
ban. Úgy tudom, sûrû napja volt. Hon-
nan érkezett hozzánk?

– Igen. Tompán olvastam fel, ahol egy
költészet napi mûsor volt a könyvtárban
alsó tagozatosoknak és kiskamaszoknak.
Ezt Kiskunhalason egy felnõtt felolvasás,
író-olvasó találkozó követte.

– Melyik mûveibõl választott?
– Novellákat a legutóbbi, Pillanatra-

gasztó címû kötetembõl, versek azonban
a korábbi könyvembõl is szerepeltek. 
A Porhó címû, 2000-ben megjelent ver-
seskötetbõl is felolvastam egy József At-
tila parafrázist. 

– Úgy tudom, volt már korábban Kis-
kunhalason.

– Kétszer. Nagyon szép emlékeim
vannak. Elõször akkor voltam, amikor a
fiam óvodáskorú vagy kisiskolás volt.
Csipkét is néztünk. Csak az a gond, hogy
mind a kétszer rohantunk, mint most. Jöt-
tem, felolvastam és mentünk vissza az
esti vonattal, de ez egy ilyen szakma.

– További helyi vonatkozás, hogy a
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium-
ban választható érettségi tétel volt. Mi-
lyen érzés?

– Amikor néhány évvel ezelõtt legelõ-
ször érettségi tétel voltam, akkor azt gon-
doltam: fú, de öreg vagyok. Most már na-
gyon megtisztelõnek tartom, jó érzés.
Borzasztó kíváncsi lennék, hogy mit
mond a diákoknak a Vonalkód címû köte-
tem. Amikor legutóbb volt ilyen alkalom,
akkor megkaptam néhány dolgozatot. Az
például egészen szembetûnõ volt, hogy
az egyes szám elsõ személyben elmesélt
történeteket a diákok többsége azonosítja
a szerzõvel. Azt gondolják, mind vele
történt, amit a narrátor mesél. Ebbõl elég
mulatságos következtetéseket vontak le.
Érdekes tapasztalat volt nekem, hogyan
gondolkodnak az irodalmi mûvekrõl. Er-
rõl szeretek is a diákokkal beszélgetni,
fontosnak tartom. Író-olvasó találkozó-
kon tapasztalom, hogy ez még a felnõtt
olvasóknak sem mindig evidens, nem
olyan magától értetõdõ. Egyébként meg
nagyon örülök neki. Nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartom, hogy kortárs irodalmi
mûvekkel is foglalkozhatnak diákok. Ez
eloszlatja azt a gyanakvást és távolságtar-
tást, ami még mindig tapasztalható ezek-
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kel az alkotásokkal kapcsolatban. A kor-
társ mûveket olyan valaminek tartják,
amit nem ismerünk, nem értünk, nem ta-
lálunk fogást rajta. Nagyon örülök, hogy
a Vonalkód könyvemre esett a választás.
Ez nagyon klassz. Köszönöm azoknak,
akik úgy döntöttek, hogy ez szerepel a
választékban.

– Mennyire tudja betölteni a szerepét a
költészet napja véleménye szerint?

– Nem tudom igazából, hogy mi volna
a szerepe. Ha az, hogy egy kicsit felhívja
a figyelmet az irodalomra és ezen belül is
a kortárs irodalomra, akkor azért bizto-
san betölti a szerepét. Azt szoktam mon-
dani, hogy egy évben legalább egyszer ez
egy legitim szakma. Egyébként mindig
felvetik: jó, jó, írsz, de különben mit csi-
nálsz?! Ez nem tûnik foglalkozásnak. 
A költészet napján el lehet hinni, hogy
valakinek tényleg az a munkája, hogy
verseket ír. Rengeteg eseményt szervez-
nek ezzel kapcsolatban. Szerintem ez idõ
tájt olyanok is hallgatnak verset, akik az
év többi részében nem nagyon. A fiam
például gitározik. A költészet napján egy
kávézóba ment elõadni, ahol egy osztály-
társával kortárs verseket énekeltek kama-
szoknak.

– Közel hozzák hozzájuk irodalmat.
– Igen. Olyan gyerekek is üldögélnek

a mûsoraikon, akik maguktól nem biztos,
hogy egy Háy János- vagy egy Szabó 
T. Anna-kötetet elkezdenek lapozgatni.
Élvezik viszont a dalokat és megjegyzik
a szövegüket. Nagyon sokat jelent szerin-
tem, ha egy tizenhat-tizenhét éves gyerek
fejbõl fújja Parti Nagy Lajos versét, mert
hallotta a koncerten. Mondtam is a gye-
reknek, mit akarhatsz ennél többet elérni.

– Anya verseit megzenésíti-e?
– Udvariasságból már tõlem is válasz-

tott, de azért nem én vagyok itt a fõ cél-
pont, és nem is kell, hogy ez így legyen.
Igazából akkor aggódnék komolyan, ha
pont az enyémekkel foglalkozna. 

– Az Akvárium címû könyvének Bécs-
ben lesz a bemutatója.

– Ez már a második könyvem a
Nischen Verlagnál. Az elõzõ, 2014-es,
Pixel címû kötetem a könyvkiadó 
legnagyobb sikere volt. Az ORF-lista 
elsõ helyén szerepelt tavaly áprilisban,
ami fantasztikus eredmény. Ez egy kis 
kiadó, így a siker rá is irányította a 
figyelmet, nem csak rám mint szerzõ-
re. Németországban is forgalmazták, 
és nagyon szép fogadtatása volt. Az Ak-
várium bemutatója április 29-én lesz
Bécsben. A francia nyelvû Vonalkódot
pedig meghívták Marokkóba, a könyvvá-
sárra.

– Még meghódításra vár az angol
nyelvterület?

– Készül a Pixel angol nyelvû fordítá-
sa is, igen. Reméljük, a közeljövõben ez
is megoldódik.

– Min dolgozik most?
– Három gyerekkönyvem is készül. Az

anyát megoperálták tavasszal jelenik
meg a Móra Könyvkiadónál. Eléggé bal-
jós a cím és komor a téma, de egy felol-
dó és vidám könyv lesz. Ugyanennél a
kiadónál jön ki még egy hosszabb, örök-
befogadásról szóló mesém, A teknõ. Õsz-
re várható az Orrfújós mese. Jövõre pe-
dig egy verseskötetem jelenik meg a
Magvetõ Könyvkiadónál Világadapter
címmel. ■
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