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Gyerekkorában cipõket égetett el a cserépkályhá-

ban, és szakdolgozatot írtak róla, mint magatartás-

zavaros diákról – ma pedig az Ulpius-ház Kiadónál

várja Az amerikai fiú címû kötete megjelenését (a

könyv az azonos címû blog alapján készült), amit a

84. Ünnepi Könyvhéten mutatnak be. 

HHooggyyaann  kkeezzdd  eeggyy  mmûûsszzaakkii  tteerrüülleetteenn  iinndduullóó  ffiiúú  vveerrsseekkeett  íírrnnii??

A mûszaki terület teljes félreértés volt. A szüleim rám bízták, döntsön

a gyerek, mi akar lenni, és a gyerek rosszul döntött. Írni aztán azért

kezdtem, mert nagyon szerettem beszélni, azt pedig nem mindig le-

het, így írásban próbáltam rögzíteni a történéseket. Ezen kívül volt

egy rockbanda, aminek én írtam a szövegeit, és én is hörögtem a

mikrofonba úgynevezett énekesként. Publikálni 2000-ben kezdtem

az Árgusban, aztán ahogy lenni szokott, fokozatosan újabb és újabb

folyóiratokban is.  

AA  ttaannuullmmáánnyyaaiiddbbaann  kkééssõõbbbb  aa  tteeoollóóggiiaa  kköövveettkkeezzeetttt,,  aammii  eellssõõ  ppiillllaann--

ttáássrraa  eelléégg  nneehheezzeenn  fféérr  öösssszzee  aazzzzaall  aazz  aallaappvveettõõeenn  „„ffeellffoorrggaattóó””  jjeellllee--

ggûû  éélleettsszzeemmlléélleetttteell,,  aammii  aa  mmoosstt  mmeeggjjeelleennõõ  rreeggéénnyybbõõll  ééss  aa  bbllooggbbóóll

iiss  kkiitteettsszziikk..  

A teológiát, fõleg a teozófiai kérdéseket nagyon izgalmasnak talál-

tam, vonzott, hogy Isten és ember kapcsolatáról tanulhatok. De per-

sze nem tagadom, hogy enyhén skizoidnak érzem magam: van ben-

nem egy alapvetõen altruista, segítõ szándékú, biztonságra törekvõ

valaki és egy – ahogy Bednanics Gábor fogalmazott – „gyermekar-

cú sorozatgyilkos”, aki eszetlenül túlfûtött igazságérzettel rendelke-

zik. A könyv alapjául szolgáló blog nem más, mint egy üvöltés: az

életem nagy része, a munkám is rendkívül túlkontrollált, ezért a

blogon jelennek meg az érzelmeim és az indulataim; a kis ember

megpróbál az asztalra csapni. A vallások vizsgálatában pedig az az

izgalmas számomra, hogy szerintem Isten nem az a szigorú, zárt va-

laki, akinek a vallási közösségek nagy része lefesteni próbálja, ha-

nem nagyon is nyitott, végtelenül szeretõ lény – ezért nem gondo-

lom, hogy bárkinek joga lenne például a saját vallásos meggyõzõ-

dése miatt a többieknél különbnek gondolni magát. 

IIsstteenn  tteehháátt  jjeelleenn  lleehheett  aakkáárr  aa  ffeellffoorrggaattáássbbaann  iiss??

Sokszor mondjuk azt, amikor rossz dolgok történnek, hogy a Sátán

áll a háttérben, vagy hogy hol van olyankor Isten. Ez egy nagyon ké-

nyelmes, leegyszerûsített, fekete-fehér világnézet. Nem hiszem,

hogy emberileg lehetséges arra választ adni, hogy mi mögött konk-

rétan milyen erõ áll – nem keverhetjük bele Istent mindenbe.

AAzz  aammeerriikkaaii  ffiiúú  eellõõtttt  mmáárr  mmeeggjjeelleenntt  ttööbbbb  kköötteetteedd  iiss  ––  hhooggyyaann  jjöötttt  aazz

ööttlleett,,  hhooggyy  mmoosstt  eeggyy  bbllooggbbóóll  lleeggyyeenn  kköönnyyvv??

Nehéz kérdés, mert az esetek nagy részében az a szöveg, ami

blogon mûködik, nem állja meg a helyét nyomtatott formában, leg-

alábbis kevés példát láttam erre. De tény, hogy ezeket a szövegeket

sokan olvassák, a szépirodalmi olvasótábor azonban – azt hiszem,

ez nyílt titok – nagyrészt azokból áll, akik maguk is írnak, plusz talán

még egy nagyon szûk rétegbõl. Úgy éreztem, a szövegeim talán na-

gyobb olvasóközönség elõtt is megállnák a helyüket, picivel na-

gyobb horizonton is értelmezhetõk. Általános probléma, hogy azt

gondoljuk, ami széles körben népszerû, az nem szépirodalom, és

ami szépirodalom, annak szükségszerûen kevés olvasója kell, hogy

legyen. A blog interaktív heccként indult, de aztán, ahogy ez velem

általában lenni szokott, a fogaskerekek beindultak, és elkezdett egy

egészen másfajta platformmá válni. 

AA  ppooppuullaarriittááss  kkéérrddééssee  aazzéérrtt  éérrddeekkeess,,  mmeerrtt  iitttt  mmiinnddiigg  ffeellmmeerrüüll  aa

mmeeggaallkkuuvvááss  pprroobblléémmáájjaa::  hhaa  aa  sszzeerrzzõõ  vvaallaammii  ffeelléé,,  nneevveezzeetteesseenn  eeggyy

vváággyyootttt,,  nnaaggyy  ppééllddáánnyysszzáámm  ffeelléé  hhaallaadd,,  aakkkkoorr  eezz  vvaallaammeellyyeesstt  eellkkee--

rrüüllhheetteettlleenn,,  nneemm  ggoonnddoolloodd??

Akérdés sok mindent magába foglal attól kezdve, hogy miért ír vala-

ki addig, hogy mi a célja a szövegeivel. A nagy kiadókkal való kap-

csolatot a szépirodalom felõl nézve gyakran prostituálódásként éljük

meg, pedig például az Ulpius az én szövegembe egyáltalán nem

szólt bele. Huszti Gergõ barátom gondozta a szöveget, akivel na-

gyon hasonló az ízlésünk, nem is voltak nagy átírások benne, hiszen

elõtte Mészáros Mártonnal már két éven át dolgoztunk rajta. Szerin-

tem az ember nyugodtan eladhatja magát, ha van, aki meg akarja

venni, és az én könyvem esetében ez a valaki Kepets András volt,

akinek nagyon hálás vagyok. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyan

elmebaj van a fejemben, ami el is adható.

EEzzeerr  ddoollggoott  ccssiinnáállsszz::  bblloogg,,  kköönnyyvv,,  aa  TThhaaii  CChhii  TTeeaacchheerr  nneevvûû  zzeenneeii

ffoorrmmáácciióóvvaall  kköözzööss  kkoonncceerrttjjeeiitteekk,,  eezzeenn  kkíívvüüll  aa  FFIISSZZ  pprróózzaammûûhheellyyéé--

nneekk  iiss  aazz  eeggyyiikk  vveezzeettõõjjee  vvaaggyy..  SSzzeerrkkeesszzttõõkkéénntt  hhooggyyaann  bbiirrkkóózzooll

mmeegg  aannnnaakk  aa  ffeelleellõõssssééggéévveell,,  hhooggyy  aa  mmûûhheellyybbeenn  aabbsszzoollúútt  aammaattõõrröökk

iiss  vvaannnnaakk  aa  rrééggóóttaa  íírráássssaall  ffooggllaallkkoozzóókk  mmeelllleetttt??

A saját példámból tudom, mekkora bátorság kell ahhoz, hogy valaki

beüljön a szövegeivel egy ilyen mûhelyre, és gyakorlatilag koncot

csináljon belõlük. Olyasmi, mint amikor az újonc bokszolókat elõször

belökik a ringbe, hogy megtanulják, hogyan kell állni az ütéseket.

Fontos ugyanakkor, hogy nem ex katedra történet, mi, a mûhelyve-

zetõk mellérendelõ viszonyban állunk a tagokkal – mindannyian

ugyanúgy megosztjuk a tapasztalatainkat, a véleményünket. Nyilván

nagy felelõsség – és nem csupán a mûhelyben, hanem a szerkesz-

tõi feladat során is –, amikor valaki jön egy rossz szöveggel, amit jó-
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„Az ember eladhatja magát, h



nak hisz. Egyrészt az én ízlésemnek nem felel meg, még nem feltét-

lenül rossz, másrészt pedig mégis csak meg kell fogalmaznom a vé-

leményemet úgy, hogy ne tiporjam sárba a másik embert. Azt sem

tartom etikusnak, ha valaki tökéletesnek gondolja, amit csinál, én

pedig meghagyom ebben a hitében, mert szerintem ha az ember

egyszer is elhiteti magával, hogy amit letesz az asztalra, már nem

lehet jobb, azzal elzárja magát a fejlõdéstõl. Egy ilyen prózamûhely

arról szól – és a mentálhigiéné szabályai szerint erre is „szerzõdünk”

ilyenkor –, hogy összeülünk, és nagyon õszintén elemezzük a szöve-

geket. Aki hozzánk jön, ezt kapja. 

BBeesszzéélljjüünnkk  mméégg  eeggyy  kkiiccssiitt  eeggyy  ffiiaattaall  sszzeerrzzõõ  iinndduulláássáárróóll  aa  mmaaii  iirroo--

ddaallmmii  éélleettbbeenn,,  hhiisszzeenn  aammeelllleetttt,,  hhooggyy  ttee  nneemm  AAzz  aammeerriikkaaii  ffiiúúvvaall iinn--

dduullsszz  aa  ppáállyyáánn,,  mmééggiiss  mmáássooddiikk  iinndduulláássnnaakk  tteekkiinntthheettõõ..  SSzzeerriinntteedd

mmiibbeenn  kküüllöönnbböözziikk  eeggyymmáássttóóll  aa  kkéétt  nneekkiirruuggaasszzkkooddááss??

A FISZ egy jó elsõ lépés, mert ha nem is adják ki két hét után valaki-

nek a kötetét, a kezdeti tájékozódásban nagyon sokat tud segíteni.

A „nagy kiadó” már egy másik dimenzió, és bár szívesen monda-

nám azt, hogy én vagyok a legkisebb királyfi, akinek sikerült, nem

így van, én minden szinten alaposan megdolgoztam ezért az egé-

szért. Ma már bárki „elindulhat” a piacon, ha van rá megfelelõ anya-

gi kerete és energiája, egy gyorsnyomda két perc alatt kinyomja a

kötetedet, ha meg tudod fizetni. 

Ebbõl a szempontból érdekes megvizsgálni, mit is nevezünk

popkultúrának. Ha azt mondjuk, hogy a pop az, amit sokan elolvas-

nak, és ez egy nagy kiadón keresztül történhet meg, fonák megkö-

zelítés, mert úgy gondolom, a pop sokkal inkább a gyorsnyomdás

verzió: elkészül a mû bizonyos példányszámban, teríthetem a have-

rok között, akiknek szinte mindegy, képvisel-e minõséget, amit ol-

vasnak. Ha viszont a popot úgy értelmezzük, mint az olyan minõ-

ség fedõnevét, ami nem feltétlenül magas irodalom, de sokan kí-

váncsiak rá, az már másik helyzet. A lényeg talán a motiváció: ha

gyors sikert akarok, akkor tényleg elég belenyomnom pár százezer

forintot egy magánkiadásba, rengeteg emberhez eljuthat a

Facebook-on is, és itt akár meg is állhat a dolog. Én elég egocentri-

kus ember vagyok, amire most vágyom e tekintetben, azt az Ulpius

maximálisan kielégíti. A szövegemet szépirodalmi mûként és nem a

blog folyományaként kezelik, és nagyon nagy szabadságot kaptam

a munka során. 

MMiinnddeenn  pprroojjeekkttbbeenn,,  aammiibbeenn  rréésszztt  vveesszzeell,,  vvaallaammiillyyeenn  ffoorrmmáábbaann  íírróó--

kkéénntt  nnyyiillvváánnuullsszz  mmeegg..  LLeehheett  aabbbbaann  vvaallaammii,,  hhooggyy  aazz  iirrooddaalloomm  eellaadd--

hhaattóóssáággaa  mmaannaappssáágg  mmáárr  jjaavvaarréésszztt  aattttóóll  ffüügggg,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  kköönnttööss--

bbee  ccssoommaaggoolljjuukk??

Elõször is az irodalomoktatással vannak alapvetõ problémák. Az

irodalom ott kezdõdik, hogy elmesélek valamit a haveromnak, és ha

jól adtam elõ a sztorit, együtt röhögünk, aztán pedig beszédtéma

lesz. Ha az oktatási rendszer nem olyan ételt tesz az asztalra, amit

a fiatalok megesznek, az nem a fiatalok hibája. A volt középisko-

lámban a regényembõl olvastam fel nemrég, ami nagy sikert aratott

a gyerekek körében, mert az õ nyelvükön szólt. Az irodalomnak él-

vezetforrásnak kell lennie a számukra, és a mi dolgunk, hogy azzá

tegyük.

ÉÉss  mmeennnnyyiibbeenn  sszzóóllhhaatt  eeggyy,,  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss  eellõõsszzeelléébbeenn  jjááttsszzóóddóó

rreeggéénnyy  aa  mmaaii  ttiizzeennéévveesseekkhheezz??

Azon túl, hogy a könyv szépirodalmi szinten kordokumentumnak ké-

szült, nagyon pontos információkkal fejlõdésregény is: 12-13 éves

srácok vannak benne, akiknek az identitását egy nagymenõ haver-

juk határozza meg. Õ azonban egy nap eltûnik, a kamaszoknak pe-

dig meg kell találniuk a saját személyiségüket, útjukat, a lázadás for-

máit. Ez a téma Nick Hornbynak, Graham Greene-nek és Dragomán

Györgynek ugyanilyen izgalmas volt, mint nekem, mert ezek örök ér-

vényû kérdések. Azt is mondhatom, hogy a fejemben lévõ zavar eb-

ben a könyvben fejlõdik organikus egységgé.
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ha van, aki meg akarja venni”


