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- Sok interjút olvastam, hogy felkészüljek, szinte mind a politikáról, fociról, a Nyugodt Szív alapítványról 

szól, nem az irodalomról. 

- Az én hibám, nyugodtan terelhetném a szót az irodalomra. Politika, futball mind igencsak érdekel, az 

irodalom mindennél jobban. 

- A Porcelánbolt című kötet Szálinger Balázs szerint "majdnem" az év könyve, nekem viszont biztosan 

az. Nagyon vártam, hogy végre valaki a személyes élményeit megosztva írjon irodalomtörténetet. Az 

előszóban mégis az áll, hogy nem irodalomtörténet. 

- Mer nem az. A klasszikus diszciplína Ádámtól-Évától indít, halad időben errefelé, és megáll valahol. 

Így csinálta a 19. században például Toldy Ferenc, később Babits vagy Szerb Antal. A rendszerváltás 

után Kulcsár-Szabó Ernő könyve 1945-től 1991-ig tart, azóta eltelt huszonhat év. Nincs szó a 

kortársakról. Van szó róluk, kritikák sőt kismonográfiák készülnek, csak a történeti kontextus hiányzik. 

Nem rendszeres irodalomtörténet, arról szól, miként látom a tág értelemben vett mai irodalmat, a 60-as 

évektől napjainkig tartó tendenciákat, mozgásokat, kánonalakítást, és mindezt úgy, hogy jólessen 

hozzáolvasni, mit írt például Péterfy Jenő a Bánk bánról, a Háború és békéről vagy Greguss Ágost 

Rendszeres széptanáról. 

- Reklamáltak-e Önnél írók, akik bekerültek, vagy akik épp nem? Én már csak azért is megvenném, hogy 

benne vagyok-e. 

- Nem tudom, ki mit gondol. Irodalmároknak talán megéri beszerezni, mert a könyv szándéka szerint 

erős, a konszenzustól eltérő javaslatokat tesz. Ennek megfelelően – számítottam rá, mégis meglep, hisz 

meglepő, ha a várakozásod beválik – sajátságos a recepciója: nagy a hallgatás. Az biztos, hogy a 

mainstream kánonalakítók nem reagálnak. Az elhallgatás a legtutibb, mert láthatatlanná, nemlétezővé 

teszi, ami nem passzol, nem paríroz, és méghozzá dolgozni sem kell vele. A pozíciót őrző 

ellenérdekeltek maximum akkor szólnak, ha kvázi nem tehetnek mást, és akkor a megsemmisítőnek 

szánt gúny hangján szólnak. Durva, de érdekes, engem szórakoztató játék, és mondhatjuk, vihar egy 

kanál vízben, de hát egyrészt miféle dolgok nem afféle kanál víz, másrészt mindez tökéletes lenyomata 

annak a hatalmi alapú diskurzusnak, amelyben értelmeződik minden egyéb is. 

 

 



- Erdély és Tandori szerepel a javaslatban, csakhogy Erdély kollapszus orv. című verskötete nem létezik 

a könyvesboltokban, és régi Tandorit sem könnyű beszerezni. Hogyan lehet összefutni Erdély Miklós 

könyveivel? 

- Nem lehet. Könyvtár. A hetvenes évek közepén jelentette meg a párizsi Magyar Műhely, 86-ban halt 

meg, életében itthon nem adták ki. 1982-ben ismerkedtünk össze Párizsban, egy érdekes figura odajött 

a felolvasásom után, és mondott pár kedvesnek szánt mondatot a maga fanyar módján. Hogy majd 

keressem meg. Nem kerestem meg, fogalmam sem volt, miért is kellene őt megkeresnem. Csak sokára 

fogtam föl a jelentőségét; nem azt, hogy ő az underground avantgárd guruja, az nem érdekelt. Amit 

csinált, az kezdett érdekelni. Képek, szövegek, filmek. 

- A képzőművészeti vonatkozásait kezdjük sejteni, legutóbb az Alföldi Róbert gyűjteményének kapcsán. 

- Talán már jóval előtte! (nevet) Egyedül a képzőművészeti kánonban került a helyére, az irodalomban 

nem. Az összefoglalókban nem sűrűn írják le a nevét, de azért mindig akad, aki játékban tartja az 

avantgárdokat. Tábor Ádám, Földényi F. László. Szkárosi Endre. Farkas Zsolt is írt Hajasról. A 

Klaniczay Júlia és Galántai György működtette Artpool Művészeti központ folyamatosan prezentál, és 

megjelent Müllner András könyve Erdélyről, ez biztos hoz valami változást. Aktuális, mert 

kikerülhetetlen, amit csinált, ő meg a többiek. Ha kikerülöd, nem értesz semmit – mi más az aktuális, 

ha nem ez. 

- Olvastam a kollapszus orv.-ot, és nem könnyíti meg az értelmezést a szöveg. 

- Nem. Végképp felrúgja az irodalom 19. századi poétikán alapuló konszenzusát, azt, hogy „a vers” 

Petőfi vagy Arany, maximum József Attila és Radnóti, a regény à la Jókai vagy Mikszáth maximum 

Móricz vagy Németh László, és ami ettől eltér, az gyanús. Ahogy Kassák és köre működése után, a 

harmincas évektől konzervatív visszarendeződés kezdődött, úgy a 60-es évek elejétől a 70-es évek 

közepéig tartó magyar neoavantgárd végképp ellehetetlenítődött: egyrészt ugyanis nem fértek be a 

rendszerbe, másrészt a fennálló, bevett irodalmi irányzatoknak, a népieknek, de akár a polgáriaknak sem 

kell ez a beszéd. Komolynak számító írók-költők tartották a neoavantgárdot blöffnek. Halász Péterék 

csapatostul emigráltak, Molnár Gergely állítólag nem hajlandó magyarul beszélni. De míg Kassákék 

mozgalmában a századelőn volt szándék az intézményesülésre, miközben a fennállót, az intézményt 

rombolta, a hatvanas években föllépőknél ezt nem látom. Nem valamiért és valami ellen működtek, 

hanem, mondjuk így, szisztémán kívül. Nem szembe mentek, hanem mintegy átlósan, keresztbe. 

Áthúzták a rendszert, és ezért, a megfoghatatlanságuk miatt voltak a fennálló – a hivatalosság és a 

„hivatásos” ellenzék – számára egyrészt veszélyesek, másrészt mihasznák. A leginkább megengedők 

szerint is legjobb esetben kóklerek vagy dilettánsok. 

- Azért Tandori csak bekerült. 

- A hatvanas évek elején indult, neoavantgárd poétikákat is mozgató hazai szerzők egy része publikált 

a 68 és 72 közötti relatíve liberális néhány évben. Tandori, Oravecz, Dobai Péter vagy Csaplár Vilmos, 

Bálint István vagy Keszthelyi Rezső. Petri György, vagy akár Nádas. Mások ekkor sem, Hajas Tibortól 

Balaskóig, és ez igazságtalan. Aránytalan, méltánytalan, felháborító. Ha sine ira et studio végre 

elolvasnák a szövegeiket, lenne csodálkozás – az elfogulatlan olvasatok átírnának mindent. Ahol lehet, 

mondom, és a Porcelánbolt fő mondása is ez volna. Nyilván nem az összes szöveg „jó”, de az egész 

korpusz radikális beszédmódváltást ajánl. Visszautasíthatatlan ajánlat. A váltás tehát szerintem nem a 

hetvenes évek második felében, az úgynevezett prózafordulattal, hanem már a hatvanas évek elejétől, 

és zömében az undergroundban történik meg, és lesz alapvető hatással a következő generációra, a 

korosztályom költőire-prózaíróira. Ha nem is direktben, én például nem ismertem őket, viszont amit 

csináltak, valamiképp „a levegőben volt”. Furcsa – és most finoman fogalmazok –, hogy erre a 

hatásmechanizmusra alig reflektál valaki. Nádas írt Hajasról, de inkább csönd van. Számukra itt fű nem 

terem – hogy Szentjóby Kentaurját idézzem. 

- A Hajas Tibor összegyűjtött írások nekem is kedvencem. 

- Erdély ars poétika-jellegű szövegét, a Metánt mindenképp ajánlom, szuper élvezet. Ahogy élvezet 

„összeolvasni” Szentjóby, Erdély, Altorjai Gábor és mások 1966-os Az ebéd (In memoriam Batu kán) 

című első hazai happeningjét például Nagy László Menyegzőjével vagy Juhász Ferenc Történelemjével: 

ezek is 1966-ban jelentek meg az első Szép versekben. Ától cettig, Áprilytől Zelkig az egész Szép 



verseket, Pilinszky és Füst Milán nélkül, Erdélyivel és Sinkával. A „fáradó régi avantgárd” – ezek Tábor 

Ádám szavai –  Kassák Egy agronómus naplójából vagy Vietnam ege alatt című versével Balaskó 67-

es Mini ciklonját. Most nem csak Altorjai Sándorról – vagy Gáborról –, de Szentjóbyról és Erdélyről 

sincs szó. Egy szó sem. Balaskóról végképp nem. Együtt beszélni róla és mondjuk az amúgy III/III-as 

költő algol lászlóról – épp mint a Szép Versekben szereplő Illyés Gyuláról és Somlyóról – persze nyilván 

minimum problematikus, ám aki egymás mellett olvassa a verseiket, ha szorosan olvas, látni fogja, 

amiről beszélek. 

- Van egy gonosz kérdésem. Ha a neoavantgárd behozta az új típusú beszédmódot, akkor miért van az, 

hogy az Ön versei mégis nagyrészt hagyományos rímes versek? Nem inkább az avantgárdot kellett volna 

folytatni? 

- Van mindenféle, második könyvem, a Manière konkrétan 

erősen az avantgárd hatása alatt van, bármit csinálok, az nem 

létezhetne az avantgárd nélkül. De, belátjuk vagy nem, az 

avantgarde mint attitűd, művészeti program – kifutott. Mint 

minden program, nélkülözhetetlen, van szerepe és hatása, de van 

helye és ideje is, és ha elvégezte, amit el, lefut. Ha nem 

kapcsolódik be a program a gépeden, az baj, ha bekapcsol, akkor 

tisztítja és átállítja a hardvert. Nem föltétlen törli a régit, a 

lefutott programokat, „csak” gyökeresen újat ajánl. Egy IT-s 

jobban ért ehhez, ez most itt metafora. Állandóan nem futhat 

semmi új-újító program, mert akkor nem tudsz dolgozni. A 

neoavantgárd kitisztította a terepet, elvégezte a feladatát, 

letisztította a táblát, a premodern múzeumba került, és ezzel, 

egyfajta tabula rasa-t csinálva, a nullába futva „vége lett”. A 

posztmodern nem csupán másfajta beszédmód: az avantgárd 

után – új kontextusban – megint érvényessé tett minden 

hagyományos megoldást. Mindent – a rímtől a dallamon át a 

meséig, történetig, ábrázolásig – „talált tárgynak” tekint, és 

„megtisztítja”. Tehát nem a modern előtti módon használja: illetve ha kvázi úgy használja, az a 

modernség utáni kontextusban egész mást jelent. A szonett, szonátaforma, portré semmiképp sem az, 

mint a modernitás élcsapata, avantgárd előtt. Mindenképp el van onnan csúszva, és mintegy innen nézi 

azt, rátekint, reflektálja. Ezeknek a poétikai eszközöknek a mai használata tudja magáról, hogy a 

modernitás utáni, és ez alapvető különbség. A saját „hagyományos” szövegeimről azt gondolom, hogy 

úgy állnak a hagyományhoz, úgy állnak benne, hogy közben erősen reflektálják ezeknek az 

alakzatoknak a problémátlan premodern használatát. Ez erős jelentés-hozzáadás. Mondhatni tehát, hogy 

a naiv használat félreértés, vagy inkább nem-értés.  

- Én leginkább a szóhasználaton érzem, hogy ez egy mai szöveg. 

- A szó a kontextusban értelmeződik, szinte a szövegkörnyezet teremti meg. Ha elég könyvet olvastál, 

tudod. 

- A Porcelánbolt után az fogalmazódott meg, hogy nemcsak a neoavantgárdról nem veszünk tudomást, 

hanem az emigráns alkotókról sem, pedig ott volt a párizsi Magyar Műhely, ott van Faludy, még páran, 

nem kellene ezzel is foglalkozni? 

- Megjelennek itthon könyveik, publikálnak, de nincsenek a helyükön. Nemigen vannak visszafogadva. 

Az emigráció irodalma éppúgy nincs a helyén, mint a neoavantgárd. Ez sokszor egybe is esik, az 

emigrációban sok avantgárd szerző és lap volt, a párizsi Magyar Műhelytől az amerikai Arkánumig. 

Írtam többször András Sándorról, Kemenes Géfin Lászlóról, a műhelyesekről, igyekszem ebben a 

könyvben őket játékba hozni, de ez kevés. Van valamiféle, hogy finoman fogalmazzak, szűkkeblűség a 

hazai irodalmi közegben, főleg a „régieket” nehezen vesszük be, ugye kevés a fóka és sok az eszkimó, 

mindenki a piacon érvényesül stb. Ez érthető, emberi, ugyanakkor igazságtalan, a „nyugatiakról” a 

rendszerváltásig itthon nemigen lehetett hallani. 



- Szerintem ez nem igazi konkurencia, ha most mondjuk Páskándi Gézára gondolok, akitől sok minden 

megjelent anno, ha most körbe mennék az Írók Boltjában, valószínűleg nem találnék tőle semmit. 

- Az erdélyiek befogadása is külön történet. A könyvkiadás persze problematikus. Piacivá vált, ha tehát 

a piac számára érdekes vagy, akkor megy, ha nem, akkor nemigen. Hiába jó, ha nem lehet eladni, csak 

akkor jelenik meg, ha kap támogatást. A szocializmusban nyakra-főre kiadták hazai szerzők politikailag 

semleges könyveit, akár megvették azokat, akár nem, ezért ha Páskándit akarsz olvasni, a könyvtárak 

tele vannak vele, mert a maga idejében megjelent, és a könyvtárak mindent beszereztek. Ma beszerzés 

is jóval kisebb volumenű. 

- És hát honnan tudnám az ő nevét vagy Erdélyét! 

Ezért gondoltam megjelentetni a Porcelánboltot. Talán néhányan például ebből a beszélgetésből is 

értesülnek bizonyos irodalmi folyamatokról. 

- Rettentően érdekel Párizs. Mindenki járt ott Munkácsytól Adyig, könnyebb azt sorolni, aki nem. Mégis, 

a Magyar Műhelyről az Ön könyvéből értesültem. Hogyan lehetne tovább lépni a megismerésben? 

Nincs kulturális műsor a tévében. Egyikben sincs. Rádióban alig. A folyóiratok ezer példányban 

jelennek meg, és azok sem foglalkoznak rendesen ilyen kérdésekkel. Állandóan papolom, hogy kortárs 

irodalmi szöveggyűjteményeket kéne kiadni nulla évestől tizennyolc évesig minden korosztálynak. 

Olyan – nem túl vaskos, száz oldalnál nem több, de szisztematikus, alapos és élvezetes – összefoglalókra 

volna szükség, amelyek elmondják, mi a helyzet a kortárs irodalomban, képzőművészetben, komoly- és 

nemkomolyzenében, miközben fölvillantják a magyar történeti és nemzetközi kortárs kontextust. 

Riasztóan nincs ilyesmi. Nemigen tudok mit ajánlani azoknak, akik kreatív írás szemináriumaimra járva 

rádöbbennek, mennyire nincsenek képben. A szövegek a neten sem hozzáférhetők – illetve 

strukturálatlan szövegcunami dől rád. A könyvem igyekszik némiképp eligazítani, ám ez azért nem úgy 

szakmunka. Íróról íróra lépve talán valami hálózatféleség alakul ki, lehet benne bolyongani, kicsit 

eltévedni. 

- Az első 140 oldala mindenképp ilyen. Amúgy szerintem nem szokványos, hogy valaki az oktatásban, 

hajléktalanhelyzetben, a pártpolitikában látván problémákat, oda is lép, tesz valamit. Inkább csak 

panaszkodni szoktunk. Honnan jön az, hogy valamit tenni is lehet, mikor panaszkodni egyszerűbb? 

- Semmi megváltósdi. Csak úgy csinálok ezt meg azt, lehet vagy nem lehet. Mert jól esik. Ha csak kicsit 

is teszel, változtatsz a helyzeten. Legalább magadon. A jajgatás semmi. Rossz magyar szokás. Csöppet 

sem vagyok jótét lélek, mondhatni önzőségből csinálom, mert jól akarom magam érezni. Bármit teszel, 

visszaáramlik rád. Többet ér, ha ötmillió ember beszáll egy százassal, mintha egyvalaki félmilliárddal, 

mert akkor mind bevonódunk a közös játékba, és hirtelen világossá válhat, hogy minden azon múlik, 

csinálunk-e valamit. Ha valaki 500 forintot utal a Nyugodt Szív a lakhatásért alapítvány számlájára, 

annak ugyanúgy örülünk, mintha 5000 Eurót. Már ez is megesett, szinte túlzás, de ötszázat bárki tud 

nélkülözni. A jó lelkiismeretet senki. 

- Kit kérdezzek legközelebb? 

- Farkas Zsoltot. 

Kuli 

 


