
Petõcz András íróval Szepesi Dóra beszélget

LLeeggúújjaabbbb  kköönnyyvvéénneekk  eeggyyiikk  eesssszzééjjéébbeenn,,  aa  CCssaappaattjjááttéékkoossookkbbaann aa

kküüllöönnáállllááss  ééss  aazz  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  mmiinntt  eelllleennttéétteess,,  ddee  eeggyymmáásstt  ffeellttéé--

tteelleezzõõ  ffooggaallmmaakk  sszzeerreeppeellnneekk..  HHooggyy  éérrttssüükk  eezztt??

Individuumok vagyunk, bizonyos értelemben különállók, de ez azt is

jelenti, hogy önmagában nem tud létezni senki és semmi. Valójában

a mûvek sajátos szövedéke és az írók sajátos csoportosulásai ad-

nak hátteret nagy alkotásoknak még az adott korban kiemelkedõ je-

lentõségûnek gondolt szerzõk esetében. A 20. század eleji magyar

irodalmat, a különbözõ szerzõket is csak akkor lehet megérteni, ha

tudomásul vesszük, hogy a szerzõ körül még voltak figurák, és a

legkülönbözõbb mûvek bizonyos írók mûveire kvázi reagálva szület-

tek. Ez ma is így van, miközben az igazán jelentõs írók kiválnak a

csapatból, a mûvészet, az irodalom akciók-reakciók sajátos szöve-

déke. Még olyan határozottan individuális szerzõk esetében is, mint

Rimbaud, aki egy fenegyerek volt a maga korában, de Verlaine nél-

kül nem tudott volna Rimbaud-vá válni, ha nem lett volna Verlaine,

akivel együtt gondolkodott, együtt létezett. Ugyanígy elmondhatjuk

Adyról, hogy kerülte a nyugatosok által látogatott kávéházakat, még-

sem tudott volna létezni a többi nyugatos szerzõ nélkül.

„„IIddeeggeennnneekk  lleennnnii  jjóó””  ––  iiddéézzeemm..  MMiiéérrtt  jjóó??

Az európai kultúra individuális kultúra. Mi a saját egyéniségünkként

vagyunk jelen a világban, és ilyen módon alkotunk egy nagyobb kö-

zösséget. De mivel ebben is mindenki valahogy képviseli a különál-

lóságát, nekem az a filozófiám, hogy teljesen nem megismerhetõ a

másik ember. Azt gondolom, hogy ezt a különállást kell felmutatni és

a másik ember különállását is el kell fogadni. Ez látszólag nem egy-

szerû, ezért keressük a csoporthoz, közösséghez, nemzethez tarto-

zást. Sajátos európai kultúránkban nem kell megijednünk az idegen-

ség fogalmától, hiszen az idegenség tolerálásával önmagunkat is tu-

datosítjuk. Az idegenség megértésével képesek vagyunk felismerni,

hogy a világ igenis egy sokszínû képzõdmény és ebben a sokszínû-

ségében jó. Mondok egy példát. Volt nekünk a 19. század közepén

egy nagyszerû mûalkotásunk, Madáchnak Az ember tragédiája. A

Falanszter jelenetben megjelenik Michelangelo, akit a falanszter ve-

zetése széklábak faragására kényszerít, mondván, ne akarjon önál-

lósodni, hiszen a közösségnek arra van szüksége, hogy széklábakat

14 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  JÚLIUS–AUGUSZTUS

Idegennek lenni

FOTÓ: ZSÁMBOKI MÁRIA



készítsen. Nyilvánvaló, hogy Madách éppen azt a nagyon erõsen

közösségi kényszert gúnyolja ki, ami valójában nem európai gondol-

kodás. Azt üzeni, hogy Michelangelo legyen egyéniség, különüljön

el, és alkossa meg, amit meg kell alkotnia. Jelesül a Dávidot, ami a

maga különlegességében az adott korban egy nagyon is individuá-

lis, lázadó gesztus volt: hatalmas méretben megalkot egy meztelen

férfitestet, és azt mondja, hogy ezt a szobrot ki kell állítani Firenze

fõterén. A sötét középkor után a reneszánszban ez egy avantgárd

tett volt, egy individuális gesztus. Az európai kultúra éppen azért

nagyszerû, mert individuumok sokasága jött létre: gondoljunk Mo-

zart különlegességére, Beethoven zsenialitására. Vagy Leonardóra,

aki titokban holttesteket preparált, hogy megnézze, hogyan kell föl-

építeni egy rajzon az izomzatot. Olyan cselekedet volt ez a részérõl,

amit akkor a nagyobb közösség elítélt. 

AAzz  IIddeeggeenneekk ééss  aa  MMáássnnaapp uuttáánn  áállllííttoottttaa  öösssszzee  eezztt  aa  kköötteetteett,,  aammeellyy--

nneekk  aallccíímmee::  hhááttttéérrmmaaggyyaarráázzaatt  ééss  sszzuubbjjeekkttíívv  ttéénnyyeezzõõkk..  HHooggyyaann

sszzeerrkkeesszztteettttee??  

Az esszékötet sajátos módon ezeknek a regényeknek akar hátteret

adni ahhoz, hogy mi motivált a két regény kapcsán. Az írások jelen-

tõs része akkor született, amikor a regények. Abban az idõben Fran-

ciaországban éltem, az élményeimet egyrészt megírom ennek a kö-

tetnek a második részében,  másrészt feldolgoztam az Idegenek cí-

mû regényben. Alkalmam volt éppen akkor Franciaországban lenni,

amikor az igen ismertté vált éhséglázadás történt országszerte. Ab-

ban az egy-két hétben éjszakánként 12 000 autót gyújtottak föl lá-

zadó fiatalok, ezen kívül iskolákat, óvodákat és középületeket. Na-

gyon kemény idõszak volt 2005-ben, akkor írtam tudósításokat, ezek

is benne vannak ebben a kötetben, de bizonyos motívumokat a re-

gényekben is fölhasználtam. 

Az esszékötet elsõ felében az avantgárdról, és egy-két olyan 20.

század végi individuális szerzõrõl írok, mint például Weöres Sándor,

Orbán Ottó vagy Erdély Miklós. A kötet folytatásában az én idegen-

ségélményemet, sajátos hangulatú életmódváltásomat írtam meg

kisprózákban, esszékben. Az utolsó harmadba azok az írások kerül-

tek, amelyek ebben az idegen közegben szóltak a konzervativiz-

mus, a baloldal sajátos felfogásáról. Így jutottam el a konklúzióig,

hogy miközben individuumokként valóban csapatjátékosként ve-

szünk részt mûvészekként is, aközben az idegenség élményét meg-

éljük, amit pozitívan kell fogadni. Azért fejezem be úgy a könyvet,

hogy idegennek lenni jó. 

Még egy motívumot fontosnak érzek. Ne feledkezzünk el az egyik

vezérmotívumról, Camus-nak a Közöny címû mûvérõl van szó, ami-

nek a francia címe Le tranger, tehát valójában: Az idegen. Ebben az

a gondolat is benne van, hogy idegenek vagyunk ebben a világban.

Van a gondolkodásomban valami neo-egzisztencializmus, miszerint

létünk önmagában jelenti az idegenség élményét. 

ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  úújjaabbbbaann  ffooggllaallkkoozzttaattjjaa  BBuuzzááss  VViikkttoorr  AA PPeettõõcczz--ffiiúúkk ccíímmûû

kköönnyyvvee,,  aammeellyybbeenn  vvaann  eeggyy  11884488--aass  hhõõss,,  PPeettõõcczz  EEnnddrree……

Ez egy nagyon érdekes ifjúsági regény, apám öröksége. A 20. szá-

zad elején a Szent István társulat adta ki. Nagy hatással volt rám,

hogy van egy ilyen regény, A Petõcz-fiúk! Elhatároztam, hogy apám

emlékére megjelentetem. 
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