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Péterfy Gergellyel a Kitömött barbárról

„Nagyon hálás vagyok 
Történelem kisasszonynak”

pé
ter

fy
 ge

rg
ely

d .  m a g ya r i  i m r e i n t e r j ú

Négy éve, 2014-ben jelent meg Péterfy gergely hatodik, egészen ki-
váló és rendkívül gazdag regénye, ami itthon és külföldön egyaránt 
nagy és megérdemelt sikert aratott — eddig csehül, németül és szerbül 
adták ki ; a német változatot a Paul és zsóka lendvai alapította bécsi 
Nischen verlag. örvendetesen sok interjú és kritika született a mű kap-
csán, nem lenne egyszerű újat kérdeznem, így az látszott célszerűnek, 
hogy e megkésett interjúban a kiadás óta eltelt időre való tekintettel re-
cepcióesztétikai szempontokat érvényesítek, azaz elsősorban a könyv 
fogadtatásáról beszélgetünk. s persze azért a könyvről magáról is.

79



80

 Alkotó és műve kapcsolatát szülő és gyermeke viszonyához szokták hasonlítani, de 
talán hasonlítható a szerelemhez is, ami fellángol, uralja, fogságában tartja, átalakít-
ja az egész személyiséget, aztán szép lassan elcsendesedik, elmúlik, netán csalódást okoz, 
sőt tragédiához vezet. Neked most éppen milyen a kapcsolatod a Kitömött barbárral ?
– Leginkább óvatosan távolságtartó. Annál is inkább, mert egy ideje új regénynek 
udvarolok, így nem vagyok abban a helyzetben, hogy sms-eket küldjek neki és na-
ponta érdeklődjem iránta. Egyre ritkábban gondolok rá, de nagyon örülök, hogy 
sokan beszélnek róla. Sok olvasóhoz eljutott a  regény, eddig huszonegyezer pél-
dányban fogyott, és vannak, akikhez csak most jut el. Időről időre kapok visszajel-
zéseket, nagyon érdekes figyelni az olvasók rétegződését.

 Amikor egy alkotó kiad egy művet a kezéből, bizonyára úgy érzi, hogy az adott pil-
lanatban az a tőle telhető legjobb. De ez az elégedettség nem feltétlenül tartós, előfor-
dul, hogy valaki később változtatna, sőt változtat is, Spiró György például átírta egy 
regényét. Még az is előfordul, hogy valaki nem vállalja, megtagadja egy régebbi mun-
káját. Te változtatnál-e bármit is ?
– Bizonyára javítanék ezt-azt, ha újraolvasnám a regényt az elejétől a végéig. Csak 
néha olvastam fel belőle, de azokkal a  részekkel elégedett voltam. Nem tudom, 
mikor lesz időm arra, hogy elmélyedjek a régebbi munkáimban, amúgy sem va-
gyok újraolvasós. Ha valamit befejeztem, az már nem igazán érdekel. Vonzóbbak 
az új perspektívák.

 A korábbi munkáid – 1994-ben jelent meg az első, a Félelem az egértől című no-
velláskötet – még távolabb vannak ?
– Még távolabb, igen. Pontosabban, egyformán távol vannak, egyformán túllép-
tem rajtuk. Mindegyik visszahagyott egyfajta írástapasztalatot. Mindegyikkel va-
lamilyen problémán léptem túl, mindegyikben egy feladatot adtam fel magamnak, 
amiket persze nem tekintek tökéletesen megoldottaknak, de megküzdöttem velük.

 És vállalod minden műved.
– Maximálisan ! Az említett novelláskötetből ugyanolyan élvezettel olvastam fel 
nemrég, mint a legutóbbi művemből, sőt a felfedezés örömével, mert teljesen el-
felejtettem, amit írtam.

 Egy egyszerű, alig észrevehető nyomdahiba mennyire zavar ?
– Semennyire. Látszik, hogy nyomdahiba, nincs jelentősége.

 Mások megőrülnek tőle.
– Én szerencsére nem ; ezen a téren nem vagyok maximalista. Egy gondolati, lo-
gikai hiba már zavarna.

 És egy stilisztikai ? Mi tagadás, harmadszori olvasásra találtam ilyeneket – nagyon 
keveset – a Kitömött barbárban.
– Mindenkinek más a stilisztikai tűréshatára, más-más értékekkel dolgozunk, én na-
gyon szélesre húzom szét a két szélét. Általában azt tapasztalom, ez sokaknak zavaró.

 Mondjuk hibátlan, végleges, tökéletes szöveg, tökéletes mű kevés van.
– Azért csak akad, bár azok is a hibáikkal együtt tökéletesek. De talán hibátlan is 
van, felteszem, Flaubert-től az Érzelmek iskolája hibátlan regény.

 Úgy vélem, a regény kapcsán sok alapos interjú készült veled és sok alapos kritika, 
elemzés jelent meg róla. Te is így látod ?
– Így. Komoly és elmélyült munkát végeztek a legkülönbözőbb értelmezői közös-
ségekhez tartozó szakemberek, egészen váratlan helyeken is foglalkoztak a könyv-
vel. Ami természetesen nagyon nagy öröm. Sokféle szempontból vizsgálták, na-
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gyon tanulságos analízisek születtek, amik sok mindenben visszaigazolták a vára-
kozásaimat, sok mindenben pedig számomra is újat mondtak. Mindez igen meg-
tisztelő, főleg, hogy a folyóiratok és a kritikusok egyre nehezebb helyzetben vannak.

 Előfordult, hogy félreértettek ?
– Nem tudom igazán értelmezni a félreértés fogalmát egy irodalmi mű esetében, 
hisz egy alkotásnak nincs egyetlen rögzített jelentése. Nincs elvárásom az ideális 
olvasatról. Saját magamat nagyon jó olvasónak tartom, de nekem is csak egyetlen 
olvasatom van a saját szövegemről, ami mellett számos más olvasat létezhet, köz-
tük egészen szélsőségesek is.

 Előfordulhat azért félreértés, félreolvasás, félremagyarázás is. Létezik irodalmi vak-
ság. Esetleg süketség…
– Bizonyára így van, találkozik az ember értetlenséggel, botfülűséggel, de az meg 
olyan, mint a nyomdahiba : teljesen egyértelmű, ergo érdektelen.

 A kritika észreveszi a jelentős műveket ?
– Azt gondolom, igen. Legutóbb Tompa Andrea Omertája keltett nagy visszhan-
got, rangos díjakkal ismerték el, teljesen megérdemelten. Sok tanult elme elemez-
te sokféle szempontból, amihez persze a könyvnek is olyannak kellett lenni, hogy 
dialógusba tudjon lépni az értelmezőivel. Mélységesen hiszek abban, hogy egy mű-
alkotás csak akkor lehet sikeres, ha az épp akkor folyó diskurzusok valamelyiké-
hez szól hozzá.

 Az is előfordulhat, hogy a mű maga indít el egy diskurzust, gondoljunk a Terme-
lési regényre. Sőt az is, hogy bár remekmű, hosszú ideig visszhangtalan marad, mint 
az Iskola a határon vagy a Sorstalanság.
– Ez a ritkább. A Termelési regény egy diskurzus szubverziója, A Sorstalanság pedig 
ugyanúgy része egy meglévő diskurzusnak, még ha új szempontokkal is lép bele. 
Az Iskola a határon pedig egy gazdag prózaírói hagyomány végpontján áll, ameny-
nyire látom.

 És talán ugyanakkor egy másik elején is… Nem gondolom, hogy a kritika az írónak 
szól, de arra kíváncsi vagyok, hogy íróként hasznosítottál-e bármit is a kritikákból ?
– Akadnak ilyen emlékeim. Többször éreztem úgy, hogy egy észrevételt, megálla-
pítást tovább kell gondolnom.

 Szerencsére sok olvasód van, csak a facebook-oldaladon tizenháromezren követnek. 
A Kitömött barbár kapcsán mik a tipikus reakciók ? Megvan az a veszélye, hogy élet-
rajznak olvassák, hisz az egyik főszereplője Kazinczy Ferenc, az elbeszélő pedig az ő fe-
lesége, Török Sophie.
– Ez így van, bár odaírtam, hogy „regény”. A legtipikusabb reakció, hogy „Olvas-
tam Kazinczyt, de erről sosem hallottam, hogy volt egy néger barátja…”

 Mi tagadás, én is olvastam Kazinczyt, nagy kedvvel és örömmel, de ez bennem sem 
tudatosult, pedig a Fogságom naplójában is ír a Bécsben élő „Angelo Solimannó”-ról, 
a „tudós szerecsen”-ről, aki a regényben Kazinczy egyetlen barátja.
– Amit idéztem, a művelt nagyközönség reakciója, amelyiknek van némi előkép-
zettsége, a középiskolában hallott Kazinczyról, a nyelvújításról – én már azzal is elé-
gedett vagyok, ha ilyen belépő szintű csodálkozást ki lehet váltani. Nyilván nagy-
ban hozzájárul a mű sikeréhez, hogy ismert figurákról beszél, kapcsolódik bizo-
nyos meglévő ismeretekhez.

 Amiket aztán, legalábbis részben, le is rombol, mondhatni, dekontsruál… Nem túl 
bizonytalan a „művelt nagyközönség” fogalma ? Sosem kedveltem.
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– Ironikusan, idézőjelben használom. De az tény, hogy létezik egy kortárs iroda-
lom iránt érdeklődő, a művészet, a világ folyamataira nyitott réteg, ami persze foly-
ton változik, netán csökken.

 Borúsabb napjaimon olykor már magam is kapnék a vészharang agyoncibált, fosz-
ladozó kötele után, de folyamatosan tapasztalom, hogy például a színházak megtelnek, 
a Katonába, az Örkénybe alig lehet jegyet kapni. Viszont az is igaz, hogy átalakulnak 
a befogadói szokások, igények, az olvasás visszaszorulóban van. A Kitömött barbár 
könyvként, könyvtestként is szép – tervezője Hrapka Tibor –, jó kézbe venni, lapoz-
gatni. Te hiszel a nyomtatott könyv jövőjében ? Mondjuk, hivatalból hinned kell, lévén 
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója…
– Elébe kell menni a változásoknak, ki kell lépni a hagyományos, esetleg avíttá, unal-
massá vált keretek közül ! Szerencsére rengeteg olyan kezdeményezés van, ami közel 
tudja vinni az olvasókhoz és a potenciális olvasókhoz, köztük a fiatalokhoz a kortárs 
irodalmat : ilyen a Rájátszás, amiben költők és zenészek szövetkeznek, ilyen a slam 
poetry. Lehet, Jókai regényeit már nem olvassák, de ez nem jelenti, hogy magá-
nak az olvasásnak is vége. Meg lehet szólítani újabb rétegeket ! Maximálisan hiszek 
a nyomtatott könyv jövőjében, igen ! Szenvedélyesen érdeklődöm a technika, az in-
formatika eredményei iránt, használom is az új lehetőségeket, olvasok e-könyvet is 
– de a nyomtatott könyv nem lecserélhető. Az ember hazamegy, beül a fotelbe, tölt 
egy pohár bort és egy „valódi” könyvet nyit ki… Sokan vágynak erre az élményre.

 Voltál a könyvvel iskolákban is ?
– Nagyon sok középiskolából kaptam meghívást, sok beszélgetésen vettem részt, 
ültem zsűritagként a Kitömött barbárból kiírt középiskolai tanulmányi versenyen. 
A 2018/19-es tanévi OKTV egyik témája is ez a regény, őrült kíváncsi vagyok, mi-
ket fognak róla írni. Azt veszem észre, hogy kimondottan jó anyag középiskolások-
nak, sok szempontból könnyen elemezhető, könnyen kapcsolható kortárs diskurzu-
sokhoz és sok olyan kérdés van benne, ami e korosztály számára érdekes és átélhető.

 Milyen olvasói reakciókkal találkoztál még ?
– Többen rákérdeztek a regény szerkezetére, az elbeszélő megválasztására, megkér-
dezték, miért választ egy férfi író női elbeszélőt és az csakugyan nő lesz-e. Az el-
utasítás is többféle, van, aki a „csúnya” szavakon akad fenn, hisz a régiek bizonyá-
ra nem beszéltek csúnyán…

 És nemi életet sem éltek…
– Azt végképp nem ! Ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, hogy az ominózus sza-
vak pontos idézetek.

 Ez akkor nem a belépő, hanem a kilépő szint… Mennyi az értő olvasó ?
– Szerintem minden olvasó értő olvasó és mindegyiknek igaza van.

 Roppant toleráns vagy. Talán túlságosan is.
– Nekem azt érdekes látni, hányféle olvasási, gondolkodási mód, elvárás, tradíció 
van, arra vagyok kíváncsi, hogy valaki miért épp ezt vagy azt veszi észre, illetve mi-
ért nem vesz észre mást, miért épp ezt vagy azt kifogásolja. Viszonylag pontos ké-
pet kapok a társadalomról, az értelmiségről.

 Nehezen írsz ?
– Nem tudom, mi a nehéz vagy a könnyű írás.

 Írod próza, ahogy jön ? Nem hiszem.
– Mindig kalapálom, alakítom a  mondataim, a  szövegeim. Igyekszem magam 
a napi ötezres penzumhoz tartani, aminek aztán persze kihúzom a felét. Viszony-
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lag jól tudok szöveget termelni. Miután az alapokat nagyjából lefektettem, a szö-
vegek megíródnak. Nem elsőre persze, az első verzió szinte mindig rossz, de át-
ugorhatatlan, meg kell írni azt is.

 Akadnak olyan napjaid, időszakaid, amikor teljesen tehetségtelennek érzed magad 
és egy sort sem vagy képes leírni ?
– Reggel hattól délelőtt tízig vagyok használható, addigra zombira írom magam 
és csak lődörgök a világban. Ráadásul akkor sem tudom az agyam leállítani, cso-
mó ötlet jut az eszembe, ezeket gyorsan felmondom hangfájlba. Este öt után van 
még egy-két óra, amikor tudok írni.

 Az elkészült szövegek okoznak meglepetést ? Hisz senki sem egy teljesen kész szöveget 
ír le, a szöveg menet közben születik.
– Mindig azt szoktam mondani, ha csak olyat írnék, ami a képességeimtől telik, 
már rég nem írnék. Azok a pillanatok érzik meg, és azok a mondatok és bekezdé-
sek, amikor jobban írok a képességeimnél. Amikor nem tudom, honnan jön ez 
vagy az az ötlet, csak örülök neki, hogy ma is jött néhány. Élvezettel olvasom eze-
ket az idegen kéz írta mondatokat.

 A gondosan kikalapált mondatok átalakulnak a fordításokban. Szoktál aggódni ? 
Konzultálnak veled ? Bár egy megjelent fordítást nyilván jó kézbe venni, még ha nem 
érted is a szöveget…
– A  német fordítást végig követtem, többször konzultáltunk Buda Györggyel. 
A csehvel és a szerbbel, sajnos, nem tudok mit kezdeni. De a szöveg nagyobb struk-
túrái, a bekezdések textúrája persze nem változik meg. Mondjuk úgy, a szöveg ze-
nei szerkezete ugyanaz marad. Persze a legizgalmasabb azt keresni, mit tett a fordí-
tás az árnyalatokkal, a konnotációkkal, a szöveg apróbb fogaskerekeivel, hogy mi-
ként lesz egy másik nyelvben mégiscsak egy másik regény.

 A Kitömött barbár esetén nagyon megnehezítetted a dolgod, ismert – ismertnek vélt 
– szereplőkről írsz, női elbeszélőt választottál, akinek az elbeszélésébe más elbeszélők 
lépnek be… A stílust is meg kellett találni, hisz ez egy elvileg a tizenkilencedik század 
első felében születet született, bár nem feltétlenül leírt, hanem csupán elgondolt szöveg, 
az elbeszélőd nem feltétlenül írja.
– Többféle modellt is felállítottam, végül három tűnt nagyon evidensnek, viszont 
egyik sem volt elég érdekes. Volt archaizáló változat is. Alapos ember lévén eléggé 
megfaggattam ezeket a modelleket, és azt láttam, hogy csikorognak vagy unom őket. 
Meg kellett találni azt, ami kellően nehéz, tehát kihívás írni, de nem állít elém meg-
oldhatatlan nehézségeket. Nem megyünk szembe az ókínai hadtudományi munka, 
a Szun-ce tanácsával, azaz nem indulunk olyan háborúba, amit nem nyerhetünk meg.

 Más az elbeszélőd stílusa, mint a tiéd ?
– Más, persze. Ha egy elbeszélőt vagy egy szereplőt felépítünk, az elkezdi a saját 
logikája szerint alakítani a szövegét. Elkezd élni. Bele kell tudni bújni egy karakter 
bőrébe. Ez színészet. Az elbeszélőmmel szerencsére nagyon jól tudtam dolgozni. 
Még azt is megengedte sejtetnem, amiről nem szívesen beszél. Bálványozza a fér-
jét, aki igencsak hisztérikus és makacs ember lehetett, de ezek a szavak nem for-
dulnak elő vele kapcsolatban.

 Sophie megidézi Ferencet, Ferenc Solimant, aki beszél neki a származásáról, a szü-
letéséről, azaz elmondja mindazt, amit a gazdája, Lobkowitz herceg mesélt róla Bécs-
ben, s ami bizonyára merő kitaláció.
– A születésünkről egyikünknek sincs saját elbeszélése, hisz emlékeink sincsenek. 
De tanúink vannak. Angelo viszont nem egy hiteles tanútól értesül a származásá-
ról és a családjáról, nem tud megkapaszkodni semmiben.
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 A regény határozottan izgalmas, harmadjára talán még inkább, mint elsőre, bár 
nem úgy, mint egy kalandregény. Ez szerintem annak is köszönhető, hogy nagyon ré-
gi és bevált fogásoktól sem idegenkedsz, hogy felkeltsd, ébren tartsd, sőt fokozd az ér-
deklődést.
– Az újabb irodalom bizonyos mértékig kiengedte a kezéből a történetek elbeszé-
lésének a monopóliumát, ami szerintem baj. Annyiban jó, hogy van mit visszahó-
dítani. Olyan deficitünk volt történetmondásból, hogy mindenképp meg kellett 
kezdeni a hiány felszámolását.

 A deficit azért alakult ki, mert kétségessé vált, hogy a történetek elbeszélhetők-e, sőt 
az is, hogy vannak-e egyáltalán koherens történetek. Nem tudunk semmit.
– Nem, de ez mindig világos volt. Már a görög tragédiák is többféleképp mond-
ják el látszólag ugyanazt. Az elbeszélés nehézségei is ismertek voltak, csak például 
Homérosz nem szól róluk.

 Mit gyötrődhetett már ő is az optimális modell felállításával !
– De vannak történetek és az elbeszélésüknek vannak fogásai, ezeket nem lehet 
mind kidobni, ahogy egy jó színész is használja a régi csepűrágók eszközeit. Ez 
a regény nehéz és bonyolult történetet mond el, mindenképp meg kellett fogni az 
olvasó kezét, sőt el kellett nyerni a rokonszenvét a történet iránt, hogy rá lehessen 
venni annak az elolvasására is, amibe nem kezdene bele, ha a regény nem azt ígé-
ri az elején, hogy egy megtört asszony sorsát fogja megismerni.

 Mely ígéretét amúgy maradéktalanul betartja, csak beszél sok másról is. Olyan régi 
fogásokra gondoltam az előbb, mint az, hogy az elején van egy megdöbbentő állítás – 
„Augusztus huszonharmadikán megöltem a barátod, Kazinczy Ferencet” –, amit meg 
akarunk érteni, meg is értjük, de csak négyszázötven oldallal később. És ha már Ho-
méroszt említetted – aki talán nem is létezett, minden nagyon bizonytalan itt – : hoz-
zá hasonlóan ismételsz egy formulát, minden fejezet egy virtuális mondat valamely va-
riációjával kezdődik. Eszedbe jutott a nagy előd ?
– Ezek jó játékok, szeretem játszani őket. Az ember fejében úgyis egyszerre ott van 
mindaz, amit elolvasott, bár nem gondolom, hogy ezek mind állandóan belejátsza-
nak a szövegbe, mondatok, karakterek, jelzők, mondatok ritmusai.

 Annyi minden hat persze észrevétlenül… Te magad kiket olvasol szívesen mosta-
nában ?
– Orhan Pamukot olvastam lelkesen, és Murakamit kevésbé lelkesen, de sokat ta-
nultam mindkettőjüktől. A  legizgalmasabb újraolvasásom pedig Stendhal volt : 
nagyon rég vettem a kezembe, mindent elfelejtettem, most pedig őrült élvezet-
tel faltam.

 Hatalmas, sokéves kutatómunka van a regény mögött, doktori disszertációt is írtál 
Kazinczy és Soliman kapcsolatáról. Több interjúban is beszéltél arról, hogy miként ta-
lálkoztál a témával, bár több évszám is szerepel, mikor olvastad először Kazinczy leve-
leit. Ne hagyjuk az utókort kétségek közt vergődni !
– 1989-ben, akkor költöztem a nagyapám, Jékely Zoltán Frankel Leó úti lakásába 

– ő akkor már hét éve nem élt. Sokáig nem tudtam a barátságról szóló informáci-
óval mit kezdeni, de nem eresztett és a végén megírtam a regényben.

 Mi fogott meg ennyire ebben a históriában ?
– Belepillantva hirtelen megláttam benne azt az ívet, ami a 18. századtól egészen 
addig a  pillanatig húzódik, amiben éppen olvasom Kazinczyt, egybeláttam azt 
a problémahalmazt, ami nem mai eredetű, de amiben ma is élünk. Ott van ben-
ne az én kérdése például, az, hogy miként konstruálódik meg az én, minek tekin-
ti magát valaki és minek tekinti őt a társadalom. Mi az idegen, mit jelent idegen-
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nek lenni ? Hogy tekintenek az idegenre, hogy bánnak vele ? Már 2015, a migráció 
megindulása előtt is ez tűnt számomra a legfontosabb problémának a felvilágoso-
dás óta elmúlt kétszáz évből. 2015 után pedig még fontosabb lett.

 Idegenként tekintettek a zsidókra és a cigányokra, akik számára szintén idegen volt 
a környezetük, idegenként tekintettek egymásra a különböző nemzeti kisebbségek is, sőt 
gyakran a különböző nemzetek is. S persze mondhatjuk ezt a mondatot jelen időben is. 
Csányi Vilmos Íme, az ember című nagyszerű könyvének egyik legelszomorítóbb állí-
tása, hogy az úgynevezett etnocentrikus szindróma rendkívül könnyen mozgósítható, 
felszítható. Szerinted ez megváltozhat ?
– Nem. És még sok más szörnyűség is könnyen felkorbácsolható bennünk. ha va-
laki arra alapítana mozgalmat nálunk, hogy minden féltékeny férj verje agyon a fe-
leségét, mert minden nő kurva, másnap valószínűleg a fél országot halva találnánk.

 És persze megindulna az ellenkampány is, megjelenne az álságos zsarnokokról szóló 
szlogen óriásplakátokon : „Ma csók, holnap macsók !” Alig maradnának páran…
– Nagyon sok embertársunkból nagyon könnyen előhívhatók a gyilkos indulatok.

 Ami rettenetes.
– Ezért fontos tudatosítanunk magunkban és másokban, hogy a civilizáció s ezen 
belül a jog építménye azért van, hogy folyamatosan megóvjon bennünket, és ha 
nem tartjuk fönn, ha hagyjuk lebontani, akkor pillanatok alatt a pokol közepén ta-
lálhatjuk magunkat, ahogy ezt a huszadik és immár a huszonegyedik század szám-
talan ékes példával bizonyította.

 A disszertációd legmegdöbbentőbb része azt volt számomra, amelyikben Hume-ot, 
Kantot idézed, az utóbbi átvette az előbbi véleményét, aki az Of National Characters 
című esszéjében azt írta, hogy a négerek „természettől fogva alacsonyabb rendűek a fe-
héreknél”, ennek megfelelően sem művészetük, sem tudományuk nincs. De még a Per-
zsa leveleket író Montesquieu is úgy gondolta, hogy a feketék szellemi teljesítménye 
gyengébb, ráadásul a bőrszínükből következően.
– A kor szellemi horizontján ezek a megállapítások nem szokatlanok. Azok az el-
méletek, amelyeknek a keretei között gondolkodtak, ezekre a következtetésekre ve-
zettek. De az olyan figurák, mint épp Angelo Soliman, már e gondolatok eleven 
cáfolataiként mutattak rá az elméletek tarthatatlanságára.

 Az idegenség sokféleképp megjelenik a regényben : idegen, elsősorban a bőrszíne 
miatt, Angelo Soliman, akit a halála után kitömnek és kiállítása tárgyként muto-
gatnak a Természettudományi Múzeumban, teszik mindezt Bécsben, a korabeli Eu-
rópa egyik központjában, az 1790-es években – igaz, ez már nem II. József, hanem 
II. Ferenc ideje. De idegen Kazinczy és idegen Török Sophie is, idegennek tekintik 
őket a műveltségük és főleg az életmódjuk miatt – sőt Bécsben a magyarságuk miatt. 
„Minden cselekedetünket ahhoz mértük, hogy milyen messzire rugaszkodunk álta-
la a barbárságtól…” – írja az első elbeszélőd, közben pedig nem is a parasztok, ha-
nem a pap meg a tanító terjesztik Kazinczyról, hogy a sátánt imádja és varázslat-
tal épít valamit.
– A magány, azt hiszem, ma is a liberális értelmiség alaptapasztalata, minél Kele-
tebbre megyünk, annál inkább.

 A könyvben ott a test magánya, a test kiszolgáltatottsága is : Angelo halála után a tes-
tével azt teszik, amit akarnak. Ahogy tulajdonképp addig is azt tették, megalázhatták, 
megverhették, ő pedig nem tudott kilépni a testéből.
– Ez a kiszolgáltatottság olyan egzisztenciális tapasztalat, amire nem szeretünk gon-
dolni, de előbb-utóbb rákényszerülünk. És a testünkből nem tudunk kilépni. De 
ez mindannyiunk életét eposszá emeli.



 Az Angelo testének preparálásáról szóló fejezetet nehéz volt írni ? Nem technikailag, 
bár az sem lehetett egyszerű, hanem lelkileg. Olvasni az volt.
– Nem volt kirívóan nehéz, viszont sokáig tartogattam magamnak, mint édessé-
get a matrac alatt. Készültem rá és odázgattam a találkozást. Aztán nagyon élvez-
tem, mert addigra annyi motívum gyűlt össze, hogy rengeteg mindenhez hozzá le-
hetett kötni a metaforákat. Jó vastagon polifon lett.

 A Te Kazinczyd – és feltehetően a valóságos is – minden tiszteletreméltósága ellené-
re nevetséges is, aki a saját gyerekeinek a nevelésében is kudarcot vall.
– Ez csak növelheti azt a vágyat, hogy ne hagyjuk veszni a liberális értékeket, a to-
leranciát, a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget.

 Amik pedig most épp elveszni látszanak, nem csupán nálunk. A regényedben ott egy 
rendszerváltás eufóriája és a sikertelensége miatti depresszió is. A negyedik fejezetben 
Kazinczy az álmairól beszél : azt hitte, hogy „Magyarország néhány év alatt Weimarrá 
vagy Frankfurttá változik, ahol könyveket olvasni és művészeteket élvezni elemi szük-
séglet és dicsőség dolga lesz…” Aztán bebörtönzik.
– Soliman az egyetlen, aki részt vesz ugyan a különféle mozgalmakban, de sem-
milyen, mégoly magasztos célnak nem tudja teljesen odaadni magát, mert tudja, 
hogy ő biztos ki fog maradni belőle.

 És nincs igaza ?
– Nem tudom, hogy igaza van-e vagy sem. Ebből a szempontból nem vizsgálom 
a figuráimat, hogy mondjuk Török Lajosnak vagy Martinovicsnak, ennek vagy an-
nak mennyire van igaza. A motivációik érdekelnek, az interakcióik, a sorsaik egy-
másra hatásai.

 Az 1980-as évek végén a magyar értelmiség egy része is lelkesen tervezgetett, én is. 
Te is elnaivultál ?
– Igen. Azt lehetett hinni, hogy a liberális demokrácia és a szociális piacgazdaság 
megszünteti azokat a borzalmakat, amelyek között évtizedeken át éltünk. És evi-
densnek tűnt, hogy minden épeszű ember ezt gondolja. Nem ez történt.

 Talán kevés errefelé az épeszű ember és sok az őrült. És ezt egész komolyan mon-
dom. Egy évtizede, mikor a Halál Budán kapcsán beszélgettünk, azt mondtad, hogy 
az élet rút és értelmetlen. Ebben mintha az is benne lenne, és a történelem is ezt bi-
zonyítaná, hogy az előbb említett civilizáció és benne a jog építménye igencsak köny-
nyen lerombolható.
– A történelem sok mindenre megtanít, én nagyon hálás vagyok Történelem kis-
asszonynak, de gyakran megkergül, és az ellenkezőjét kezdi el mondani annak, 
amit tegnap tanított. Ebben, mármint a szeszélyében viszont mindig lehet bízni.

 Végül is mit változtatott rajtad, már persze ha változtatott, a könyvírás ? Hisz felte-
hetően egy alkotóra is hat a műve…
– Hogy egy gusztusos paradoxonnal éljek : azzá tett, aki vagyok. Vagy másképp : 
bebizonyította nekem, hogy csakugyan az vagyok, aki.

 Akárhogy is : Bécsben lenni jó. Roppantul irigyellek azért az időszakért, ami alatt 
ott kutattál egy ösztöndíj révén.
– Négy hónapig éltem Bécsben, az Esterházy-parknál, a Blümelgasse 1-ben lak-
tam. Imádom a várost, biztos, hogy az egyik legélhetőbb hely egész Európában !

D. Magyari Imre (1955) : tanár, újságíró, irodalmár. Nyolc könyve jelent meg. Megjelenés előtt 
álló kötetei: Párizs (második, átdolgozott kiadás); Hatvan plusz ; A magyarországi cigányság 
irodalma (e témából PhD-fokozatot is szerzett).

  


