
Nyitott mûhely

2016. január  |  www.magyarnaplo.hu |35Magyar
Napló

– Egy kolozsvári fellépésen, ahol 
Ferdinandy Györggyel szerepeltél, 
azt mondtad, hogy téged az emig
ráció tett íróvá. Kifejtenéd ezt?

– Váratlanul szakadtam el a szü
lőföldemtől,csakanyámatkészül
tem itt, Budapestenmeglátogatni
tizennégy évesen, és végül vele
maradtam. Elég nagy törést oko
zott bennem, hogy nem búcsúz
hattamelsenkitől.Kikívánkoztak
belőlemalezáratlantörténetek.

– 2003-ban jelent meg az első 
köteted, a Zsírnakvaló, és ebben 
már kész írói fegyverzetben léptél 
az olvasók elé: kezdettől fogva tö
mörség, szikárság, nyerseség, íté
letmentesség és dokumentarista 
csu  paszság jellemzi az írásaidat. 
Hogyan alakult ki a prózanyelved?
–Nemtudom,hogyvan-eegy

általánkészíróifegyverzet.Nyil-
ván van egy alapkészlet, amit az
emberhozmagával.Azénkezdeti
nyelvisokszínűségemet,aszékely
nyelvjárásomatmeghatároztaaza
közeg,amibenfelnőttem.Amikor
Magyarországra kerültem, hiány
zott ez anyelv. Ígyakartamösz-
tönösenmegtartani, hogy ezen a
nyelven írtam.Nagyon szerettem
Tamásit, sok könyvét el is olvas
tam, és úgy akartam írni, mint 
ő–deírásközbenrájöttem,hogy
énnemvagyokTamásiÁron.Ön-
tudatlanul ugyanolyan címmel is
írtamnovellát,mintő.Valószínű-
leg olvastam is ezt az írását, de
aztán elfelejtettem, és ugyanazt 

acímetadtamneki.EzvoltaHar
 mat és vér. 
Ezanyelvaztánalakult.Haha

zamegyek a nagyanyámhoz, úgy
kezd hozzám beszélni, „hogy ez 
apestigyerekisértse”,tehátpró
bálegyszerűsíteni,pedignemké-
ne,mertegyrésztértem,másrészt
szeretemhallgatni,demamárőis
ugyanazt a televíziót nézi, mint
mindenki,tehátanyelvazótaóri
ási változásonment keresztül ott
is.Van,hogydélutánötkorkiürül
afalu,mertottissorozatotnéznek
éppen;mindenki tévézik,ésnem
szabadmegzavarnieztazidillt.
KésőbbBodorÁdámvolt rám

nagyhatással, sőt,vanamaina-
pig, de a magyar prózában úgy
vagyunk vele, mint az oroszok
Gogollal, hogy ma Bodor Ádám
köpönyegébőlbújikkisokkortárs
prózaíró,mertolyanhatásavanaz
írásainak,hogynemnagyonlehet
megkerülni. Egy időben próbál
tamúgyírni,mintő,ésrájöttem,
hogy nem vagyok Bodor Ádám
sem.Aztán formálódtam, csiszo
lódtam,ésminéltöbbnovellátol
vastamésírtam,úgyértettemmeg,
hogyabbannemlehetfölösleg,azt
kikellhúznibelőle,ésakkorma-
radvalamijótöményszöveg.

– Akár Erdélyben, akár Ma 
gyarországon játszódó történeteket 
írsz, a testilelki nyomort, a ha  gyo
 mány, a közösség, az ember szét
hullását ábrázolod. Mi tart té  ged 
ennek a világnak a közelében?

–Amikorelkezdtemhazajárni,
drámaiváltozásokatláttam.Azok
közül az emberek közül, akiket 
a nyolcvanas években ismertem,
és jó egzisztenciával rendelkez
tek, családosak voltak, ’90 után
sokanmegroppantak;vagyazért,
mert Magyarországra költöztek,
vagymert ottmaradtak, vagy az
alkohol vagy a munkanélküliség
tette tönkreőketstb.Ennekafo
lyamatát nem követhettem, mert
Magyarországonéltem,deamikor
hazamentem,mindigláttamavál
tozásokat, amelyek olyan erővel
hatottak rám, hogy meg kellett
írnom.Mamáraszékelyföldiven
dégmunkás nem ide jön, hanem
Németországba, Angliába megy.
Az egész földgolyó vonul vala
honnanvalahová,keresiahelyét,
délről északra, keletről nyugatra.
Amiténkicsibenmegéltem,meg
írtam, az nagyban is működik.
Ferdinandy Györggyel azért va
gyunk jóbarátságban,mertő to
talitásában írta meg az emigrá-
ciót. Tizenkétezer kilométerre élt
ahazájátólPuertoRicóban,ésott
írtamegapendlizőemigránslétet
az’56-osindulástólegészenamai
napig.Ezazéletérzés,hogyelve
szíteni otthont, hazát, elkezdeni
valaholmásholazéletet,ugyanaz,
mintazénesetemben,függetlenül
attól,hogyhonnanhovákerülsz.

– A válogatott köteted címadó 
novellája (Egyszer majd el kell 
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„Az emigráció tett íróvá”
BeszélgetésCsenderLeventeíróval

Az interjú annak abeszélgetésnek szerkesztett változata, amely az idénmegjelentEgyszer 
majd el kell mondanicímű,válogatottkötetbemutatójánhangzottel2015.november6-áneste
azóbudaiEsernyősben.
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mondani) szerint egy élet terhe 
nem feltétlenül szűnik meg a ha
lállal. Miért kell elmondani a kö
vetkező nemzedéknek, hogy mi tör
tént a nagymamával?
–Mertráfognakkérdezni.Egy

darabig lehet a gyereket etetni,
hogyanagymamafentvanazan
gyalokközött,onnanvigyázránk,
de ez egy kegyes hazugság, fő
képpenpedigteher,amitazember
hordozgat,miközbenjobbesetben
azon töpreng, hogyan is kellene
jólmegoldani, ésmindennekmi
lyen hatása lesz. Valamit hozunk 
magunkkal,valamittovábbadunk,
ésarosszatjóvolnanemtovább
adni,deezalegtöbbszörelkerül
hetetlen.Azadrámaiebben,hogy
sokszor nem tehetsz róla: kaptál
valamit,ésviszed;vagy le tudod
rakni, vagy nem, vagy tovább
adod,vagynem,ésezeknagykér
dések,amikreirodalmiszövegek
kelrálehetkérdezni.

– Van ennek a parancsszerű no-
 vella és kötetcímnek egy mélyebb 
értelme is, ami már inkább rád 
vonatkozik: mintha az egész írói 
működésedre utalna, hiszen a pusz-
 tulásba tartó sorsok krónikása vagy.
–Nemadtamvolnaeztacímet

aválogatottkötetemnek,haaspa
nyolralefordítottnovellacímenem
hangzikolyanjól.Aspanyolcíme,
amitFerdinandyGyörgyésafele
sége,MariaTeresaReyes, illetve
azargentinSebastianPatroffSan-
tos fordított, ígyhangzik:Un dia 
habra che contarlo. Olyan szép
azeneisége,hogyamagyarerede
tijeismegtetszett:Egyszer majd el 
kell mondani – mert magyarul 
annyira nem üt ez a mondat szerin
tem.Haeznemtörténikmegoda-
vissza,nemezlenneakötetcíme.
Ezeka történetekfoglalkoztat

nak. Nem is én választom őket.

Jönvalami,amitnemtudokelen
gedni, és akkor meg kell írnom.
Nagyonszívesenírnékvalamivi
dámat, de ha novellába kezdek,
valamiért mindig ehhez a témá
hoz kanyarodomvissza.Úgy lát
szik,errevagyokérzékeny.Eztaz
időszakot már megírtam, és sze
retném lezárni. Jelenleg az érde
kel,hogymikövetkezik.Eznem
jelenti azt, hogy ezekről a prob-
lémákról nem fogok többet írni,
demostinkábbazelőrenézésfog
lalkoztat. 

– Négy novellásköteted jelent 
meg eddig, ez az ötödik. Egy válo
gatáskötet, méghozzá te magad 
válogattad: csaknem harminc no
vellát olvashatunk benne. Egy vá
logatáskötet szerkesztése egyúttal 
összegzés is.
–Akötetetprózaiokokbólállí

tottam össze, mert harmincnyolc
évesen az ember nem állít össze
mégválogatást.Viszonylagkeve
set írok, évente két-három novel
lát.Az előző köteteim elfogytak,
és Oláh János, a Magyar Napló
igazgatójaazt javasolta,hogyad-
juk ki egyben a négyet. Én meg
felvetettem, hogy rostáljuk meg
egykicsit.Vannakolyan történe
tek, amelyek nekem fontosak, de 
a válogatás koncepciójába nem 
illeszkednek,ilyenaLondonvagy
a Varázsló,deezértisjó,hogyvan
azembernekfelesége,akinekoda
adhatja az írásait, aki nála tár-
gyilagosabbanképes ítélni.Azért
kerülthuszonkilenctörténetakö
tetbe,ésnemharminc,mertavi-
lág nem kerek.

– A Zsírnak valóból csak két 
novellát emeltél be a válogatásba, 
holott fontos és jó írások vannak 
még benne a nyolcvanas évek Ro 
mániájáról. Miért voltál az első 
köteteddel ilyen szigorú?

–Mertmegtörtevolnaaválo
gatáslendületét.Belesüppedtvol-
naanyolcvanas évekbe.Úgy lett
jó,hogyanyolcvanasévekbenját
szódótörténetekkelkezdődik,ami-
kor sorba álltunk a zsírnak való
ért,aztánaforradalomidejénját
szódó novellák következnek, de 
arendszerváltozásutániévekese
ményeiahangsúlyosabbak.Szerin-
temalegjobbkétnovellátvettem
ki a Zsírnak valóból.

– A novelláid visszatérő témája 
még az állandó idegenségérzet, az 
örök hazátlanság, a vándorlás, 
mintha sosem ott volnál éppen, 
ahol lenned kellene. Ma is kísért 
még ez az érzés?

– Vagy nekem egy drágalátos 
nagymamám, aki nyolcvanhárom
éves,ésőnagyonjóllátjaeztavi
lágot, és sokszor egymondatban
megtudjafogalmazni,amiténol
dalakonkeresztülírok.Ezamon
datpedigígyszól:„Elmentél-eitt
honról, többet sohase vagy ott
hon.”Haegyszerkiszakadtálegy
közegből,amiatiédvolt,sohatöb-
bé nem érzedmár otthonmagad
sehol, minden csak szükségmeg
oldás.Az ember nyilván él vala
hol,megcsaládotalapít,dolgozik,
demindigottmunkálbenne,hogy
valójában hová tartozik, mihez
kötődik.Sokszor,mialattaNagy-
körúton sétálok, képzeletben ott,
az erdőn, Nyúládban vagyok, és
eztnemtudombefolyásolni.Nyil-
vánvannak,akikkönnyebbensza-
kadnakelaszülőföldjüktől,deén
nehezenengedemelazéletemrégi
színhelyeit.

– El kell engedni egyáltalán őket?
–Haapszichológustkérdezed,

akkorigen;haazírót,akkornem.
Mertezekkincsek,ésírókéntmin-
digjóvisszanyúlnihozzájuk.

Bíró Gergely


