
Turczi István íróval Szabó Tibor Benjámin beszélget

MMiinnddeenn  kkeezzddeett ccíímmûû,,  aazz  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhéétt  aallkkaallmmáábbóóll  mmeeggjjeelleennõõ

kköötteetteedd  kkllaasssszziikkuuss  bbeeaavvaattóóddááss--rreeggéénnyy,,  aa  vvoonnzzááss  sszzaabbáállyyaaiitt  rrööggzzííttii,,

aazz  eemmbbeerrii  vvoonnzzaalloomm  tteerrmméésszzeettéérrõõll  sszzóóll..  HHooggyyaann  ttaalláállttááll  aa  ttéémmáárraa??

EEggyy  mmeegglleetttt,,  ssookkaatt  llááttootttt  íírróó  sszzáámmáárraa  mmiiéérrtt  éérrddeekkeess  aa  nnyyeerreettlleenn,,

hhúússzzéévveess  AAzzrraaeell  üüggyyeettlleennkkeeddééssee,,  úúttkkeerreessééssee;;  ttöörreekkvvééssee,,  hhooggyy

GGrrééttaa  ccoommbbjjaaii  kköözzéé  jjuussssoonn??

A nyitó mondattal maximálisan egyetértek. Abban

is van valami megnyugtató, hogy a fiatalabbak sze-

rint is „meglettem”, sõt „megvagyok”, ami az ön-

azonosságom miatt sem elhanyagolható körül-

mény. Ha a kérdés hangnemében akarnék vála-

szolni arra, hogyan találtam a témára, könnyen ki-

szaladna a számon: A téma az ágyon hever. De

annál, hogy egy húszéves fiatalember milyen vi-

szontagságokon megy át, amíg egy Gréta nevû

gyönyörû nõ combjai közt landol, sokkal többrõl

van szó. Legalábbis a regényt illetõen ez a tévkép-

zetem. 

A versek, a mûfordítások, a Parnasszus folyó-

irat konstans szerkesztési kötelmei, a tanítás és

külföldi útjaim mellett régóta masszívan készülök

egy regény, vagy inkább regény-sorozat megírásá-

ra. Ha nem vigyázok, és egyszer elkészülne, egy

közös biztosan lesz/lehet bennük: a fõhõs, akit te,

mondjuk így, kedvesen, nyeretlen, ügyetlenkedõ

csávóként aposztrofálsz. Számomra ez a bibliai

hangulatú névvel megjelölt fiú persze valami egé-

szen más. Õ a tisztaság archetípusa. A megrontás-

elõtti emberé. Az õ világról vallott felfogását a biza-

lom tartja egyben. Igent már tud mondani, a nemet

még meg kell tanulnia. Olyan fiú õ, aki többet is

adna, mint amije van, ha volna kinek. Olyan fiú,

akinek mindig szüksége lesz valakire, aki érzi azt,

amit õ, és tudja azt, amit õ nem. Azrael az én lehe-

tõségem annak elbeszélésére, hogy az ember nem

lesz szükségképpen gonosszá a körülmények és

saját gyengesége nyomására.

MMiinnddeenn  íízzéébbeenn  mmaaii  ttöörrttéénneett  KKõõvváárr  AAzzrraaeelléé  ––  eezz  nneemm  eeggyy  kkoonnffeesssszzii--

óóss  mmûû..  MMiikköözzbbeenn  éérrddeekkeess  lleehheett  ((aazz  iiss)),,  hhooggyy  ttee  mmaaggaadd  hhooggyyaann  ttaa--

lláállkkoozzttááll  aa  tteessttii--lleellkkii  ffeellnnõõttttéé  vváálláássssaall??  MMeeggvvaann  mméégg??  AAzz  eemmlléékk,,  aazz

ééllmméénnyy..  

A magam idevágó élményeit elég bõven dokumentáltam már az el-

sõ versesköteteimben. Két tematikus verseskönyvet is szenteltem a

férfi-nõ kapcsolatnak, a Stendhal nemesen eufemizáló kifejezésével

szerelmi szenvedélynek; 1990-ben volt A nõk és a költészet, 2008-

ban az Erotikon. Egyetemi éveimrõl pedig Mennyei egyetem címmel

annak idején egy regény is született, ami tavaly érte meg a harma-

dik kiadást, és ebben a tanévben a középiskolások Arany János iro-

dalmi versenyének egyik kötelezõ olvasmánya lett – az illegális

internetes letöltések szép számából ítél-

ve nem is visszhangtalanul.

Ebben a mostani regényben való-

ban nem lehet vallomásos én-regényrõl,

„kulcs-regény”-rõl beszélni. Azrael nem

az, aki én voltam, az még kevésbé, aki

vagyok, hanem talán az, amilyennek

most látom, hogy válhatna egy minden-

kori húszéves, ha képes hû maradni ön-

magához. Korán magára maradt ez a

fiú: a szület elváltak, és külföldön kezd-

tek új életet. Középiskolásként a nagy-

anyja nevelte, õ azonban hirtelen meg-

halt, és a fiú egyedül vág neki a nagy-

betûsnek. A regény kezdetekor egyszer-

re két nagy pillanat érkezik el az életé-

ben – felvették az egyetemre, és húsz

éves lesz. De mihez kezdjen egyedül

ekkora szabadsággal? A családot már

jóval korábban faképnél hagyó nõvére

hívására egy eldugott hegyi kastélyszál-

lóba indul, hogy együtt töltsék a nyarat,

és ne mellékesen recepciósként némi

pénzt keressen a tanulmányaihoz. Mai

történet, elfogadom, ugyanúgy mai, mint

az Antigoné, a Don Quijote, az Érzelmes

utazások vagy a Törless iskolaévei.

JJóóll  lláátthhaattóó,,  hhooggyy  aa  MMiinnddeenn  kkeezzddeett nnyyeellvvii

ttééttjjee  aa  sszzeenntteenncciiáákk,,  aa  ((kkiiccssaavvaarrtt,,  ááttíírrtt,,  úújj--

rraaaallkkoottootttt))  ffrraazzéémmáákk  áállllaannddóó  vviisssszzaaffoorrggaa--

ttáássaa..  EEllkkééppeesszzttõõ  mmeennnnyyiissééggûû  bbööllccsseess--

sséégg,,  sszzeelllleemmeesssséégg,,  vviicccceess  ffeelliissmmeerrééss

öörrvvéénnyylliikk  aa  rreeggéénnyybbeenn,,  aa  sszzöövveegg  nneeggyyeeddee  ddiirreekkttbbeenn  llaannddooll  mmaajjdd

aazz  iiddéézzeett..hhuu--nn..  GGyyûûjjttöötttteedd,,  vvaaggyy  eennnnyyii  ssûûrríítteetttt  ookkoossssáággoott  mmoozzggaattsszz

ttee  mmaaggaadd  iiss  aazz  ééllõõnnyyeellvvbbeenn??

Ebbõl a szempontból az elõdök nyomdokain járok Rabelais-tõl Mó-

ricz Zsigmondig, hisz nagy jegyzetelõ volnék magam is. Tíz elolva-

sott könyvlapra minimum egy jegyzetoldal jut, ötlet-gyomok, szófor-

dulatok, gondolat-kísérletek, vagy csak a tiszteletadás sercintései.
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„Turczi István költõi pályáját masszívan nö-

vekvõ szakmai figyelem kíséri: tíz év alatt

három válogatott verseskötet; Kabdebó Ló-

ránt róla szóló kismonográfiája; tudományos

konferencia mûveirõl az Írószövetségben;

ebbõl tanulmánykötet huszonegy elismert

szakember tollából; önálló verseskönyvek

külföldön; most pedig a szerzõ munkásságát

mélységében ismerõ Szepes Erika össze-

gyûjtött tanulmányai. Nincsenek véletlenek.” 

Balázs Tibor

Ha képes hû maradni önmagához



Ehhez jön még, hogy az ember idõvel képessé válik frappáns törté-

netek, direkt olvasói vagy hallgatói hatást kiváltó, szentenciaszerû

kifejezések animálására és mozgatására a lefagyott memóriájá-

ban is. 

AA  rreeggéénnyy  lleeggeelleevveenneebbbb  ffiigguurráájjaa  MMaaxxii,,  aazz  úússzzóómmeesstteerr  ééss  vváálláássoolliimm--

ppiikkoonn,,  aakkii  sszzeerriinntt  aa  vviilláággoott  aa  BB****dd  mmeegg  ééss  uurraallkkooddjj!! eellvv  iirráánnyyííttjjaa..  EEzz

aazz  eellggoonnddoollááss  aa  fféérrffii--nnõõ  vviisszzoonnyytt  kküüzzddeelleemmnneekk  ttéétteelleezzii..  AA  rreeggéénnyy

ttööbbbbffééllee  vváállaasszztt  iiss  kkíínnááll,,  ddee  mmoosstt  aa  ssaajjááttooddrraa  vvoollnnéékk  kkíívváánnccssii::  mmii--

ccssooddaa  aa  fféérrffii--nnõõ  eeggyyüüttttáállllááss??  EEggyymmáássnnaakk  ffeesszzüüllõõ,,  vveerrsseennggõõ  eerrõõ??

KKoommpplleemmeenntteerr  lléélleekkttáárrssaakk  eeggyymmáássrraa  ttaalláálláássaa??

Ha közelebbrõl megnézzük, mondjuk Az ember tragédiájának fér-

fi-nõ ábrázolását, akkor elég világosan kiderül, hogy Madách, és

az általad említett Maxi felfogása férfi-nõ (v)iszony témában egy

tõrõl fakad, és vajmi keveset változott két évszázad alatt. Ádám

az összes szín fõszereplõje, elõremutató, pozitív személyiség, a

jelleme jól megformált, felismeri kora hibáit, és képes nagy egész-

ben gondolkodni. Felfogása szerint a nõ feladata a szépség és

harmónia megteremtése az általa megálmodott és uralt férfivilág-

ban. Míg Éva csupán vázlatosan megrajzolt mellékalak, hol pozi-

tív, hol negatív tulajdonságokkal felruházva. Madách láthatóan ke-

vesebbet tud róla, mint szeretne, és ezért több színben kínosan

feszeng, amikor Évát hitelesen próbálja megszólaltatni. Jellemzõ a

prágai szín, amelyben Kepler így beszél feleségérõl: „Minõ cso-

dálatos kevercse rossz s nemesnek // A nõ, méregbõl s mézbõl

összeszûrve / Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, / Míg bûne a

koré, mely szülte õt.” Lám, Kepler-Madách felmenti a csapodár fe-

leséget, aki a kor és a körülmények áldozatává válik. Az elvárás-

horizont ugyan jócskán kitágult azóta, a nemi szerepek és azok tár-

sadalmi megítélése is megváltozott, de megmaradt a patriarchális

eszmerendszer. Az egyenjogúságot hirdetõ, de alávetettséget gya-

korló apaközpontú társadalom észjárása egyazon srófra járt Madách

idejében, Németh László vagy Móricz Zsigmond hõseinél, és az én

Maxi nevû úszómesterem, vagy az Azrael nõvérét birtokló Vezér

esetében.

DDrraammaattuurrggiiaaii  ccssúúccssppoonnttjjáánn  nneemmccssaakk  aa  rreeggéénnyy,,  ddee  aannnnaakk  ffõõhhõõssee  iiss

aa  ccssúúccssrraa  jjuutt,,  GGrrééttaa  öölléébbeenn,,  eeggyy  nnaaggyyoonn  ttüürreellmmeess  ffeejjeezzeettbbeenn..  AAzz

ééllõõ  iirrooddaalloommbbaann  ((aa  sszzöövveeggeekkbbeenn,,  mmáárrmmiinntt))  rreennggeetteegg  aa  sszzeexx,,  ddee  ffõõ--

lleegg  aannnnaakk  bbeetteeggeess,,  ffeerrddee,,  kkéénnyysszzeerreess  vváállttoozzaattaaiitt  eemmeelliikk  aazz  aallkkoottóókk

mmûûvveeiikkbbee..  EEzztt  iitttt  mmááss,,  ttiisszzttaa,,  eeggéésszzssééggeess,,  mmiikköözzbbeenn  kkiiccssiitt  sseemm

eemmeellkkeeddeetttt  ––  oollvvaassóókkéénntt  iiss  üüddííttõõ..  HHooggyyaann  vviisszzoonnyyuullsszz  aazz  iirrooddaallmmii

sszzeexxhheezz,,  aazz  iirrooddaalloomm  tteessttáábbrráázzoolláássii  ggyyaakkoorrllaattááhhoozz??

A „testgyakorlás” nem erõssége literatúránknak. Igaza van Nádas

Péternek: valóban „nincs középút az obszcenitás és a hallgatás kö-

zött.” Illetve most már van, de ezt ne én mondjam ki, hanem majd e

könyv kapcsán a témát kitartóan feszegetõ kritikusok. Azt, hogy a mi

irodalmunk túlságosan szemérmes, már annyian leírták, ne ragozzuk

tovább. Vallási és erkölcsi szokásaink valószínûleg szemérmesebb

kultúrát hoztak létre, mint pl. a latinoké. Azért van nekünk egy Janus

Pannoniusunk, aki Guerino iskolájában már süvölvény korában paj-

zánabbnál pajzánabb epigrammákban lelte örömét; Balassink, aki

személyes bátorságról adva tanúbizonyságot, örömlányokhoz is írt

verseket, nem csak a meghódítandó nagyságosokhoz; Csokonaink,
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akinek diákos vaskossága és rokokó szertelensége nélkül szegé-

nyebb volna irodalmunk. És folytathatnánk a sort Verseghy Ferenc

apácás versezeteitõl Lõwy Árpád „disznólkodásaiig”, Csáth Géza

naplójától Weöres Sándor Psychéjéig és tovább. Ám ettõl a tény

még tény marad, ti. irodalmunkban a nemek közötti vagy nemeken

belüli szexuális konfliktusok jobbára burkoltan, elfojtva vagy

eufemizálva jelentek meg egészen a kilencvenes évek kopulációs

bummjáig.

VVaallóójjáábbaann  aazz  eellõõzzõõ  kkéérrddééss  ffoollyyttaattáássaa::  SSookkaann  lleeíírrttáákk  aa  jjeelleennssééggeett,,  ééss

ttéénnyylleegg  llááttjjuukk  iiss,,  aazz  uuttóóbbbbii  éévvttiizzeedd  aazz  úújj  sszzeemméérrmmeesssséégg  iiddõõsszzaakkaa

vvoolltt,,  aa  kkiilleennccvveenneess  éévveekk  nnaaggyyoonn  ddiirreekktt  tteessttiissééggee  uuttáánn  aazz  oollvvaassóókk

((ffõõlleegg  aa  ffiiaattaall  oollvvaassóókk))  eellffoorrdduullttaakk  mmiinnddeennttõõll,,  aammiibbeenn  sszzeexxuuaalliittááss

áábbrráázzoollóóddiikk,,  nneemm,,  hhaanneemm  ííggyy::  aammiibbeenn  tteessttii  sszzeerreelleemm  áábbrráázzoollóóddiikk..

EEbbbbeenn  aazz  iiddõõsszzaakkbbaann  ccssaakk  oollyyaann  kköönnyyvveekk  lleehheetttteekk  nnaaggyyoonn  ssiikkeerree--

sseekk,,  aammeellyyeekk  hhaazzuuddnnaakk  aa  tteessttrrõõll  ((eellhhaallllggaattnnaakk)),,  ééss  ííggyy  hhaazzuuddnnaakk  aazz

eemmbbeerrii  tteerrmméésszzeettrrõõll  iiss..  SSzzeerriinntteedd  mmiiéérrtt  ttéérr  vviisssszzaa  úújjrraa  ééss  úújjrraa  aa  pprrüü--

ddéérriiaa,,  aa  ggááttllááss,,  aa  tteesstthheezz  kkaappccssoollóóddóó  ttaabbuukk??

A korábbi kérdésedben kicsillagoztad azt az egyszerû, szép, õsi és

közkeletû szót, hogy baszd meg. Mi ez, ha nem a szerkesztõi prü-

déria megnyilvánulása, a régi tabuk kényszeres továbbélése?! A

kérdésben elfektetett sommás megállapításokkal is bajom van: elõ-

ször is, sokféle könyv lett siker az elmúlt másfél évtizedben; volt köz-

tük szókimondó, voltak visszafogottabbak. Nem hinném, hogy ha-

zudtak volna, legfeljebb a szexualitás mint narratív téma mellékesen

volt csak jelen az írásaikban. A hús poétikája, ez a végletesen szen-

vedélyes, tabukat és határokat döntögetõ, sokszor parodisztikus-

önlefokozó tartományokban mozgó, fragmentált nyelvezet nem vált

sajátjukká, vagy nem tudtak vele mit kezdeni. Ne felejtsük, ha az

erotika-obszcenitás megjelenését modern kori irodalmunkban a már

korábban rögzült társadalmi-irodalmi hierarchiák elleni stratégiaként

értelmezzük, akkor olyan mûveknek is meg kellett/kell születniük,

amelyek elvetik ezt a felfogást, és a hagyomány továbbírásában lát-

ják a fejlõdés számukra üdvözítõ útját.

AA  MMiinnddeenn  kkeezzddeett hheellyysszzíínnee  eeggyy  kkaassttééllyysszzáállllóó,,  iiddeejjee  ((jjóórréésszztt))  eeggyy

nnyyáárr..  ÜÜvveeggggöömmbb  aa  vviilláággbbaann,,  eeggyy  zzáárrtt  öökkoosszziisszzttéémmaa..  SSzzeerreeppllõõiidd

nneemm  mmiinndd  éérrttiikk  mmeegg,,  ddee  oollvvaassóójjáávvaall  aazz  íírróó  mmeeggéérrtteettii  aa  nnaaggyy  iiggaazz--

ssáággttaallaannssáággoott::  aammii  aa  kkaassttééllyysszzáállllóóbbaann  ttöörrttéénntt,,  aazz  ccssaakk  ootttt  éérrvvéé--

nnyyeess,,  ééss  ccssaakk  aarrrraa  aa  nnyyáárrrraa..  SSookksszzoorr  ttaalláállkkoozzttááll  oollyyaannnnaall,,  hhooggyy  vvaa--

llaammiitt  áállttaalláánnooss  éérrvvéénnyyûûnneekk  ggoonnddoollttááll,,  ddee  kkiiddeerrüülltt,,  hhooggyy  nneemm  aazz,,

hhooggyy  ccssaakk  bbiizzoonnyyooss  hheellyyeenn--iiddõõbbeenn  iiggaazz??

Aki nem zárkózik el a közösségi lét rejtett örömei és nyilvánvaló buk-

tatói elõl, valamint maszk nélkül, nyitott szemmel, saját tûréshatárait

ismerve járkál a világban, az elõbb-utóbb mind találkozik a kérdés-

ben foglalt egyedi-általános problematikával. Ez lehet egy helyszín

(mint a kastélyszálló), tartós vagy pillanatnyi helyzet (háború, ka-

tasztrófa) ugyanúgy, mint a pszichében, a belsõ térben lejátszódó

másik valóság ütköztetése a külsõ valósággal. Ám attól, hogy hõ-

sünk megérti e „kettõs könyvelés” fontosságát, még nem biztos,

hogy meg is találja a járható utat a boldoguláshoz avagy a boldog-

sághoz. Ahogy Freud mester írta: „Annak szándékát, hogy az ember

boldog legyen, a Teremtés terve nem tartalmazza.”

AA  rreeggéénnyytt  hháárroomm  iiddéézzeett  vveezzeettii  bbee,,  MMaaddáácchh,,  NNááddaass  ééss  TThhoommaass

BBeerrnnhhaarrdd..  MMaaggyyaarráázzaattoott  iiggéénnyyeell,,  mmiiéérrtt..  FFõõlleegg  MMaaddáácchh  hhaalláállaannggyyaa--

llaa,,  aakkii  nneevveett  aaddootttt  ffõõhhõõssööddnneekk  iiss..

Vagyük sorra, mert mindegyik egyformán fontos magában, és ösz-

szeolvasva is. „Nézz fel, ím én Azrael vagyok”, írja a költõként alig

ismert Madách szép Azrael-versében. A héber eredetû név jelenté-

se: akit az Isten megsegít. Azrael a zsidó és iszlám vallási mitológi-

ák védõangyala. Elsõdleges feladata, hogy átsegítse az emberi lel-

keket a fizikai megsemmisülésen, és vigaszt nyújtson, utat mutasson

az itt maradottaknak. Egy késõbbi regényfolyam kifutására is gon-

dolva, a név erõs érzelmi holdudvarát is figyelembe véve választot-

tam fõhõsömnek ezt a különös nevet. Fontos, hogy Madách is kép-

be került így, amióta olvasok irodalmat, kötõdöm az õ szimbolikus-al-

legorikus világszemléletéhez.

Nádas Pétert az Emlékiratok könyve óta a modern próza egyik

legjelentõsebb alkotójaként tisztelem. Regényem írása közben úgy

alakult, hogy több fejezetet is újraolvastam a Párhuzamos történetek

egyszerre bámulatba és zavarba ejtõ magánuniverzumából. És egy-

szer csak az egyik hosszan kanyargó mondat közepén rábukkantam

arra, hogy „milyen kezdet az, aminek van határa”, és nem volt mese,

tudtam, hogy nekem üzen.

Végül a II. világháború utáni német nyelvû irodalom zsenijétõl,

Thomas Bernhard-tól idézek, ami így hangzik: „ Ha egész életünk

során minden kérdésünkre válaszolnának, a végén mégse jutnánk

messzebbre, mint anélkül.” Hogy mi van ebben az idézetben? Az a

pátosztalan felismerés, az a keserû tisztánlátás, és sohasem hamis

valóságismeret, amely csak egy olyan út végén ragyoghat fel,

amelyre Bernhard vállalkozott, és amerre terelni igyekszem a most

még csak húszéves Azraelt.
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