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PPiioonn  IIssttvváánn  nneevvéétt  aa  nnaaggyykköözzöönnsséégg  aazz  eellssõõ  oorrsszzáággooss  SSllaamm  PPooeettrryy
BBaajjnnookkssáággoonn  ttaannuullttaa  mmeegg..  AA  sszzeerrzzõõ  bbeemmuuttaattkkoozzóó  kköötteettee  eennnnééll  jjóóvvaall
ttööbbbb..  AA  hhiivvaattaallooss  aaddaattookk  sszzeerriinntt  555500  ffiiaattaall  vvoolltt  aa  kkööllttéésszzeettnnaappii  bbee--
mmuuttaattóóttookkoonn,,  eezz  ccááffoolljjaa  aa  nnééppsszzeerrûû  nnéézzeetteett,,  hhooggyy  nneemm  kkeellll  mmaannaapp--
ssáágg  aa  kkööllttéésszzeett..  VVeerrsseeiiddnneekk  kköözzee  vvaann  aa  ssllaammhheezz,,  ddee  oollvvaassnnii  iiss  jjóó
õõkkeett..  AA  kkéétt  mmûûffaajj  ––  ááttjjáárráássookkkkaall  ––  kkiieeggéésszzííttii  eeggyymmáásstt..  HHooggyy  llááttoodd??

Én nem is kettõ, hanem egészen egyszerûen csak egy új lírai mûfajt
látok ebben: az óda, az elégia, a himnusz és még sorolhatnám mi
minden mellé szépen lassan beférkõzik a slam poetry is. Örülnék,
ha nem csupán én látnám ezt így, és éppen ennek érdekében pró-
bálkoztam meg azzal, hogy az eredetileg elmondásra szánt szöve-
geket beillesztettem a kötetbe. Nézzük meg együtt, hogy mûködnek-
e leírva is. Egyébként pedig nyilván látok átjárást a beszéd és az
írás között – ahogy valószínûleg mindenki, akit megtanítottak elõször
beszélni, aztán írni. 

EErreeddeettii  vvaaggyy  mmeeggvváállttoozzttaattootttt  ffoorrmmáábbaann  iiddéézzeell  ––  AAddyyttóóll  PPaarrttyy  NNaa--
ggyyiigg  ––,,  kküüllöönnbböözzõõ  aallkkoottóókkttóóll..  ÍÍggyy  õõkkeett  iiss  mmeegghhíívvoodd,,  mmiinntt  aa  ccíímmbbeenn
AAttllaasszztt,,  hhooggyy  sseeggííttsseenneekk  eellvviisseellnnii  aa  mmoonnddaanniivvaallóó  tteerrhhéétt??

Ráadásul véletlenül Kosztolányi kimaradt a kötet végén olvasható
felsorolásból, pedig ezt a csodálatos rímpárt Simon Mártonon ke-
resztül (talán éppen hangfalakat cipeltünk fel egy lépcsõn, és már
eléggé fáradtan vonszoltam magam, amikor odabökte) áttételesen
ugyan, de neki köszönhetem: Atlasz – hanyatlasz. Mondhatom vi-
szont, hogy az említett mesterek mondatai maradtak meg leginkább
bennem, olyan idézetek ezek, amelyek mindennap eszembe jutnak,
és tulajdonképpen segítenek is elviselni a mindennapokat, ezért úgy
gondoltam, segítségemre lehetnek a kötet megalkotásában is. 

MMiillyyeenn  eerrõõvvoonnaallaakk  mmeennttéénn  sszzeerrkkeesszztteetttteedd  aa  nnééggyy  ffeejjeezzeetteett??
Igyekeztem jól elkülöníthetõ, mégis egymásra épülõ egységeket al-
kotni, amiben nagyon sokan segítettek, de a szerkesztõm Péczely
Dóra volt. Az elsõ rész tulajdonképpen történelmi visszatekintés a
rendszerváltást megelõzõ és a rendszerváltás körüli idõkre, szemé-
lyes és családi vonatkozásokkal, a másodikra leginkább a temetés
szó illik, amivel eltemetem az elsõ szakaszt, a harmadik rész közép-
pontjában a folyamatos melléknévi igenevek állnak, jelezve a múlt
és a jelen közötti átmenetet, a negyedik rész pedig egy családtörté-
neti epikus költemény, ami az egész kötet történetiségének hivatott
megágyazni.

FFoonnttooss  vveerrsseeiiddbbeenn  aazz  öönnaazzoonnoossssáágg,,  aazz  ááttmmeenneetteekk,,  aa  kküüsszzööbbééll--
mméénnyy,,  ddee  mméégg  aazz  íírróóaasszzttaall  hheellyyee  iiss..  

Az önazonosság kérdése különösen fontos, hiszen az életkoromból
(is) adódóan még nem rendelkezem kiforrott személyiséggel, ezért
fontosak az átmenetek és különösen a küszöbélmény, hogy valami-
nek éppen a határán vagyok, és ezt a határt most már erõsen illenék

átlépni. Az íróasztal helye pedig azért fontos, mert gyermekkorom-
ban, a szobámban konkrétan szemben ültem az anyai nagyszüleim
házával, az íróasztal az elõtt az ablak elõtt állt, amin ha kinéztem, az
õseimet láttam.

NNaaggyyoonn  tteettsszzeetttt  aa  SSiirráánnkkoozzóó ccíímmûû  vveerrsseedd  aa  „„rrööppkkööddõõ  nnyyoommoorruulltt  kkiiss
ppuuttttóókkkkaall””,,  aa  „„nneehhéézz  ffeejjûû  bbaazzssaarróózzssáá””--vvaall,,  aazz  úúttrraa  kkeellééss  mmoottíívvuummáá--
vvaall..  AA  hhééttkköözznnaappii  ééss  aa  kkoozzmmiikkuuss  iitttt  kküüllöönnöösseenn  öösssszzeekkaappccssoollóóddiikk..
HHoonnnnaann  ttáápplláállkkoozziikk  eezz  aa  sszzeemmlléélleett??

Vonzódom a tudományokhoz, és ha csak laikus szinten is, de a szûk
környezetbõl kiindulva fordulok a nagy egész felé, a szubatomi ré-
szecskéktõl tart ez az utazás a Marsig és tovább. Ugyanez vonatko-
zik az emberi társadalomra is: az ember társas lény, ezért önmagán
túl fontosak számára a többiek is. Legalábbis ezt szeretném hinni:
hogy fontosak a többiek is, nem csak saját magunk.

AA  MMúúllaattóó ccíímmûû  vveerrsseeddbbeenn  áátthhúúzzootttt  sszzaavvaakkaatt  ttaalláálluunnkk  ––  mmiinntthhaa  aazz
ááhhííttaattooss  sszzaavvaakkaatt  kkiihhúúzznnáádd..

Nem feltétlenül áhítatosak azok a szavak, amelyeket áthúztam, de
igyekeztem úgy kiválogatni, hogy csupán néhány szó megváltozta-
tásával nyerjen teljesen új értelmet a szöveg. A szerelmes és a köz-
érzeti líra között így próbáltam megteremteni valami kölcsönhatást. 

KKeeddvveenncc  vveerrsseeiimm  ppééllddááuull  aazz AAllttaattóó ((„„lleehhuunnyyttaa  kkiiss  sszzeemmeeiitt  aazz  úújjééppíí--
ttééssûû  llaakkóóppaarrkk,,……””))  ééss  aazz  ÉÉbbrreesszzttõõ,, ((„„nnéézzdd,,  kkáávvéétt  hhoozzootttt  nneekkeedd  aazz
IIsstteenn,,  ……””))..  NNééhháánnyy  vveerrss  vvééggéérree  ooddaaíírrttaadd,,  hhooggyy  mmiikkoorr  ééss  hhooll  hhaanngg--
zzootttt  eell..  MMii  eennnneekk  aa  jjeelleennttõõssééggee??

Olyan kis útjelzõ tábláknak szántam õket, mint Balassi a nótajelzése-
ket, azzal az apró különbséggel, hogy én a szövegek elsõ elhangzá-
sának idejét és helyét adtam meg, ezzel jelezve, hogy slam
poetryrõl van szó.

AA  ccssaallááddttöörrttéénneetttteell  mmiinntthhaa  aa  hheellyyeeddeett  kkeerreessnnéédd..  
Köszönöm, jól, szépen lassan kristályosodik elõttem minden. A csa-
ládtörténettel tulajdonképpen két korszakot zártam le: egy velem
egyidõs, huszonnyolc éves magánéleti, és egy tízéves szakmai kor-
szakot. Elõbbi esetén a kötet megszületésével egy idõben sikerült
nyitni egy újat, az irodalomban viszont még nem látom teljesen tisz-
tán, hogy mi következik, egyelõre örülök, hogy lezártam ezt a mun-
kát, de nem aggódom, inkább kiélvezem ezeket a pillanatokat.

AA  kköötteettzzáárróó  FFeellttéétteelleekk  ddaalláávvaall aa  jjöövvõõnneekk  üüzzeennsszz  ––  rriittkkaa  eezz  aazz  eemmeell--
kkeeddeettttsséégg  aa  ffiiaattaall  llíírráábbaann..  TTéévveeddnnéékk??  

Szeretném azt mondani, hogy tévedsz, de nem tudom. Viszont én itt
egészen egyszerûen csak annyit tettem, hogy a múltból megpróbál-
tam felfejteni a jelent, végül pedig valami útravalót adni, hogy a jövõ
se haljon éhen. Ha ez egyszerre emelkedett és ritka hozzáállás, ak-
kor csak remélni tudom, hogy nem maradok ezzel egyedül, és a rit-
kaság besûrûsödik, mint a jó puding. De felõlem lehet fõzelék is.
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