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"És bűnösen imádom a Sophie Hard fedőnevű trash-rap zenénket" - 
Interjú Kemény Zsófival 
 
Slammerként ismertem meg, néhány szövege még most is a fejemben van. Aztán jött a Sophie Hard 
zene, amit minden feministának meg kell hallgatnia (meg mindenki másnak is persze). Csak ezután 
vettem észre, hogy a Nyilt láng használata verseskötete is megéri a figyelmet. Aztán jött a Rabok tovább 
regénye, és nem várhattam tovább a beszélgetéssel. 
 
- Hogyan élted meg azt, hogy az emberek egy része szerint csak megszületned volt nehéz, és a vörös 
szőnyeget már leterítették neked az irodalmi élethez? Szerettél volna valaha óceánkutató lenni emiatt? 
- Emiatt nem, de elég szívesen lennék óceánkutató. Anyám a tudatos nevelők közé tartozik, és azért adott 
egy nyolcosztályos gyakorlógimnáziumba minket (van egy két évfolyammal idősebb nővérem), hogy az ő 
egyoldalú humán befolyásukkal szemben módunk legyen a reáltárgyakat is alaposan megismerni, és 
esetleg megszeretni. Szerettünk is jópárat közülük, mégis mindketten az irodalom közelében kötöttünk ki 
(a nővérem az írás mellett filmrendező szakot is végzett, de közben verseket, novellákat ír és műfordít is). 
 

 
Fotó: Valuska Gábor 

 

- Az új könyved kapcsán (Rabok tovább) nem értem, hogy a főhős "egy kis nyuszifül" csaj, sodródik az 
eseményekkel és csak a legvégén lép önállóan, amikor otthagyja a szerelmét. Közben meg azt gondolom, 
hogy te egy harcos feminista vagy. Nem kellett volna erősebb főhős? Vagy ha eleve feminista lányok 
robbantják ki a forradalmat, arra biztos vevők lennének az olvasók. 
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- Amikor elkezdtem gondolkodni a regényen, először a főhős lett meg a fejemben. Az történt, hogy kaptam 
egy rettenetes hírt: egy fiú, akivel egy kamaszkori táborból ismertük egymást, és pár hónappal előtte 
beszéltünk róla, hogy csinálunk együtt valami zenét (mert gitáros volt), húszévesen, egyik pillanatról a 
másikra meghalt. Hát ebből az élményből lett Bora: a lány, aki egy reggel arra ébred, hogy a szerelme 
holtan fekszik a közös ágyban. Akivel ez megtörténik, az nemigen lesz harcos feminista. Az onnantól csak 
túléli a napokat, és igyekszik nem gondolkodni, nem érezni, nem emlékezni. De hát húszéves, az élet 
folyamatosan veri kívülről a fejét. Ha magamba nézek, sajnos nem vagyok harcos feminista én sem. 
Egyrészt mérhetetlenül untat az elmélet, másrészt eleve introvertált vagyok és csöndes: én nem tudok 
harcolni. Tökéletesen véletlen, hogy a slam-mozgalom színpadra dobott, és ott is tart öt éve. És egyelőre 
ott tartok az életemben, hogy jobban érdekel a magamhoz hasonló, mint a teljesen különböző. Másrészt 
a regényem egyik állítása, hogy a lányok csinálhatnak, amit akarnak, a fejük tetejére is állhatnak, úgysem 
érdekel senkit: elég szexisták vagyunk hozzá, hogy a forradalmat csak a fiúk tudják kirobbantani. 
- Cáfolj meg, de szerintem ez a könyv alapvetően a főhősnő érzelmi fejlődéséről szól. Kipróbál dolgokat, 
lesz egy szerelme, satöbbi. Viszont sokan meg azért veszik meg a könyvet, hogy a forradalomról olvassanak 
benne. Mennyire volt fontos az a vonal? 
- Szerintem is arról szól, ahogy Bora kénytelen megadni magát az ingereknek, körülnézni, és egy icipicit 
még cselekedni is. Vagy a végén legalább önállóan felállni és odébbsétálni. A forradalom a regény 
szórakoztató része. A kisszínes. A játék. Elképzeltem, hogy mi történne, mekkora fejetlenség és buli lenne, 
hogyan szabadulnának el és tartódnának mégis kordában az indulatok, kik sodródnának össze 
véletlenszerűen, és miket tennének együtt. Igyekeztem azokat a motivációkat használni, amiket ismerek 
és látok magamban és a barátaimban. Sajnos a hősiességet és az önfeláldozást sem magamban, sem 
bennük nem sikerült megtalálnom, ezért ezek a tulajdonságok a regénybeli karaktereimbe sem kerültek 
bele. 
- Én 37 éves vagyok, szóval már vén trotty. Viszont gimnáziumban tanító tanároktól hallom, hogy a diákok 
mostanában eléggé passzívak, nem érdekli őket semmi közösségi dolog, ami elég jól rímel (bár persze 
általánosítás) a te regénybeli karaktereddel. Tényleg ilyenek vagytok, vagy csak azért indítasz így, mert 
kell a fejlődés a karakternek? 
- Is. Amúgy éppen a slam-mozgalom miatt én rengeteg gondolkodó, aktív, tettvágytól fűtött tinédzsert 
ismertem meg. Biztos, hogy akik eljutnak egy-egy slam-rendezvényre, válogatott társaság, és tanárként 
nyilván a többiekkel is találkoznom kéne. De ha minden osztályban csak 4-5 ilyen gyerek (vagy sportoló, 
vagy tanulmányiverseny-induló, vagy zenész stb.) van, az már fantasztikusan jó képet fest a mai ifjúságról.  
- Térjünk át a slamre. Vagyis még előtte: ott a Sophie Hard-projekt, ami zene. Ott a regényed, 
versesköteted. Valahol azt nyilatkoztad, hogy a slamet már nem fogod csinálni, de mintha ugyanúgy 
fellépnél, és nyilván a verseket se hagyod abba. Ehhez képest ott van még az egyetem is, sőt dalszövegeket 
írtál Boggie-nak. Melyik a legfontosabb, mire erősítesz rá? 
- Nem tudom. Az egyetem, ahová most járok, az SZFE, forgatókönyvírónak képez (elsős vagyok, vagyis még 
nem tudok semmit). Mostanában kezdtem el gondolkodni a harmadik regényem témáján. Verseket 
mindig írok: az valahogy minden nap ott van, hogy bármikor jöhet egy sor vagy egy verstéma. És bűnösen 
imádom a Sophie Hard fedőnevű trash-rap zenénket, de tényleg. Most vettünk fel két vadonatúj számot, 
és nemsokára folytatjuk a sort: sajnos olyan jó ezt csinálni, hogy a zeneszerző társammal, Konsiczky 
Dáviddal nem tudunk leállni vele. Slammelni pedig kell, mert egyrészt folyamatosan hívnak, másrészt az 
tart frissen, akkor is, ha már nem élet-halál kérdés egy-egy versenyhelyezés, és nem érzem úgy, hogy 
minden havi klubon ott a helyem. 
- Élvezettel hallgattam a slamjeidet a YouTube-on (és csak egyszer élőben). Felfigyeltem rá, hogy a 
legvadabb szövegeket is visszafogottan mondod. A szövegek viszont a végletekig kiforrottak. Ezek szerint 
inkább a szövegírás részét szereted? Vagy színpadon állni ugyanolyan jó? 
- A szövegírásban érzem azt, hogy kompetens vagyok, vagyis hogy ez tutira megy, ez az enyém. A slam 
poetryt viszont főként éppen az különbözteti meg a sima költészettől, hogy az embernek a saját szövegét 
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fel is kell vállalnia, és színpadra állva elő is kell adnia. Alapvetően nincs bennem nagy magamutogatási 
vágy, és tényleg visszafogott is vagyok, de tudom, hogy a színpadi jelenlét fontos. Tulajdonképpen ezt a 
bizonyos visszafogottságot stílusjegyként is használom; ha már úgysem megy másképp. Ha viszont 
véletlenül – vagy inkább direkt – épp megy, azzal pedig meg tudom lepni a közönséget, mert nem azt 
várják tőlem. Ami szintén hatásos. És sajnos a színpad drogként is működik. Nekem legalábbis 
mindenképpen. 
- Ha én lennék a nemtudommilyen színház rendezője, elvállalnál egy szerepet a színházamban? Mondjuk 
Shakespeare-t, mai fordításban? 
- Gondolkodás nélkül ugranék. Már ha fiatal lányt játszhatnék, mert ha mondjuk Montague-nét szánnád 
nekem, akkor nem, mert nem vagyok profi színész. Én csak magamat tudnám játszani. Závada Péter átirat-
fordításait is imádom, de akár magam is szívesen megpróbálkoznék szövegírással.  
- Legutóbbi számunkban Szaniszló Judit mesélte, hogy mindenkinek van egy "lányülése", vagyis a lányokat 
inkább másodrendűnek kezelik még mindig. Te viszont ezer dolgot csinálsz. Ezek szerint neked nincs 
"lányülésed"? 
- Abszolút úgy gondolom én is, mint Szaniszló Judit. A közönséget egyszerűen jobban érdekli egy fiú 
produkciója, mint egy lányé, minden művészeti területen (na jó, a rúdakrobatika lehet, hogy kivétel). 
Amikor először indultam az Országos Slambajnokságon (2012-ben), ketten voltunk lányok a huszonöt fős 
mezőnyben, és egy csomó olyan verseny volt, ahol egyedül voltam lány. A mostani Országoson már öten 
lesznek (én nem), és van olyan verseny, ahol negyven százalék körül is megvan már a jelentkező lányok 
aránya. A rap-szcénában viszont még mindig inkább a 20:1 az arány; ezért is éreztem, hogy ebbe muszáj 
nekem belekontárkodni. Erre az arányra reflektál ironikusan az EP-nk címe: Piaci rés. Vagyis a női rap, ami 
még nemigen van (Magyarországon), de igény az már talán volna rá. 

 
- És persze mint feminista, mit mondasz azoknak a 
lányoknak, akik ki se látszanak a porszívózásból, 
pelenkázásból? Ők hogyan álljanak a sarkukra? 
- Aki magától képes a sarkára állni, az kilátszik a 
házimunkából és a pelenkázásból. Aki pedig nem, annak 
először egy támogató kell, aki segít neki, hogy helyre tegye a 
prioritásait, és legyen ereje úgy élni, ahogy szeretne. Amúgy 
biztos vagyok benne, hogy van, akinek örömet és 
elégedettséget ad a porszívó és a pelenka (főleg az utóbbi). 
De akinek nem ad elég boldogságot, annak muszáj 
megkeresnie, hogy mi az, ami ad. És azt hajszolni egy életen 
át. 
- Mindenkitől megkérdezem, hogy szerinte mi az év könyve. 
Volt már Peer Krisztián, Bödőcs Tibor legutóbb, Varró Dani, 
sőt egy majdnem-szavazat Kemény Istvánra is érkezett. 
Most te jössz. 
- Hát akkor én most megtestesítem azt a „majdnem”-et. 
Szerintem az év könyve apám, Kemény István Lúdbőr című 
esszékönyve. Mellesleg alig van olyan nap, amikor valaki ne 
írna rám, vagy ragadná meg a karomat, hogy „te, olvastam a 
Lúdbőrt, és be vagyok halva tőle”. Szerintem nekem sokkal 
többen dicsérik, mint neki; mégiscsak könnyebb kvázi a háta 
mögött, mint a szemébe. 
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- Versekről. Amikor a Nyílt láng használatát olvastam, az első, ami feltűnt, hogy mennyire nem a 
szerelemről szóló kacska szösszenetek ezek. Persze ott a Nyílt láng használata-vers, de a többiben alig 
jelenik meg a téma. Viszont a slamekben használt közvetlenséget és szófordulatokat sem találom, ami 
megint csak remek. Folytatod még ezt a könyvbéli vonalat valamikor? 
-Folyamatosan. Mindig írok verseket, el se tudok képzelni egy olyan életet, amiben ne írnék. Csak még 
nincs készen egy új kötetnyi. És igen, igyekszem a versektől távol tartani a slam nyelvi bakugrásait és 
hatásvadász poénjait. És nagyon jó érzés, hogy azt mondod, nem csak erről szólnak, de sajnos sok verset 
írok a szerelemről is. 
- Az én kedvenceim ebből a kötetből: Séta, Fekete, Responsabilité. Talán az a közös bennük, hogy mind a 
háromban a másokról való viszonyról írsz. Amikor csak úgy járkálsz a városban, elő-előveszed a 
jegyzetfüzetedet, hogy leírj valami jellemzőt? 
- Igen, rendszeresen, csak mivel Y-generáció vagyok (sőt majdnem Z), ezért nem a jegyzetfüzetemet 
veszem elő, hanem a telefonomat. Amit az ágyba is magammal viszek. 
- Szívesen kérdeznélek az Én még sosemről, az első könyvedről, de sajnos nem olvastam. Ha most arról a 
könyvről kérdeznélek a Rabok tovább helyett, bosszús lennél? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy melyiket 
szereted jobban. 
- Nem lennék bosszús egyáltalán, nagyon szeretem azt a könyvet. Az tényleg a szerelemről szól, meg a 
barátságról. És van benne egy Jágó-karakter, akit külön imádok. És totálisan a gimnazistakoromról szól, 
ami most már persze távolabb van tőlem, de néha magamat is meglepem, mennyire pontosan beleírtam 
minden akkori érzésemet és gondolatomat. Ráadásul az sokkal egyértelműbb siker volt, mint a Rabok 
tovább, bár sokan a szememre vetették, hogy túl sok csúnya szó van benne (sokkal több, mint a Rabok 
tovább-ban, pedig abban sincs kevés sajnos). Szóval a lelkemhez közelebb áll, akkor is, ha a Rabok 
továbbot sokkal profibbnak és szélesebb merítésűnek gondolom. 
- Kit kérdezzek legközelebb (bárkit mondhatsz)? 
-Hyross Ferit. 25 éves, Pannonhalmán végzett, pszichológia szakra jár és közben bartenderként dolgozik, 
de persze a lényeg, hogy a Tömegvonzás című verseskötet szerzője. Ha pedig fiatal lányra van szükséged 
a Havibajhoz, akkor Kis Hajnit, a Szép alak című film rendezőjét, aki szintén egy fiús szakmában bizonyít 
folyamatosan, és szerintem elég sokat tudna mesélni a női szerepekről.  

Kuli 

 


