
Szerintem a mostani egyetemisták tiszta lappal indulnak az orosz 
kultúrával kapcsolatban — interjú Mundrucz Laurával 

 
- Szerinted van "Igazi"? Egy olyan ember, akivel tökéletes kapcsolatban élhetsz? 
- Nincsen. Nyilván mindenki kialakít magában egy ideális képet, és annyira szeretné ezt megtalálni, 
hogy tudat alatt is hat, ha talál valakit, akiről úgy gondolja, hogy pontosan megegyezik azzal a képpel, 
amit ő kialakított. De szerintem ez pusztán önvédelmi mechanizmus, hogy ne legyen egyértelmű az 
egésznek a kilátástalansága. 
- Ez érdekes, mert a verseidet olvasva azt gondoltam, hogy igennel fogsz válaszolni… Ennyit rólam. 
- Figyelj, nyilván mindenki reménykedik. És értékelné, ha ez megvalósulna. És ez azért hangot kap 1-2 
versben. Az igény, leginkább. Aztán hogy ez meg tud-e valósulni… A racionális énem azt mondja, hogy 
nem, ugyanakkor a vágyaim meg nyilván kiütköznek a versekben. 
- A mostani versciklusod címe: Versek félelemről és fájdalomról. A decemberi számban jelenik meg, 
pont amikor ez az interjú készül. 
- Vegyes ciklus lett. Eddig nem nagyon volt szoros kapcsolat a különböző verseim között. Itt most tudat 
alatt kezdett kialakulni egyfajta dialógus. Vagy valami “társaságbeli beszéd”. Ezért is lett végül ez a 
címe. Mert olyan volt, mintha egy csapat vitatkozna, és közben más témák is bekerülnének. Az egymás 
mellett elbeszélés és kicsit az egymással beszélés keveréke. Hogy miért ilyen? Valószínűleg azért, mert 
mostanában engem nagyon mozgat a próza, viszont nehezen megy. Nem olyan egyértelmű, mint a líra, 
de szerettem volna egy ilyen vonalat belevinni.  
- Ez a próza nagyon költői képekben beszélő, de mégis prózai szöveg akarna lenni? 
- Igen, szerintem klasszikus értelemben vett novellát vagy regényt én elég nehezen tudnék írni. Inkább 
a vegyítés az, ami hozzám közel áll. És talán ennek a csírája van meg már ebben a versciklusban.  
 

 



 
 
- Bocs, de ezt muszáj megkérdeznem: félelem és fájdalom a téma, pedig írhatnál a virágos réten 
szerelmeskedő bogarakról is... Szóval mi volt az inspiráció? 
- Honnan jön a téma? Kicsit ez problémám nekem, mint azt több visszajelzésből éreztem is... Nem 
nagyon jelenítek meg konkrét képeket. Tényleg kevés a versekben a virágos rét, de kevés az eltört 
bögre is, hanem mindig egy általánosító, analizáló világba hajlok. Valószínűleg ez amiatt van, mert én 
is ilyen vagyok. A kis konkrét képeket mindig kötöm valami nagyobb jelenséghez (nem mindig helyesen, 
ezt tudom); viszont egyszerűen így látom a világot, a mindennapokat. Nagy témák kerülnek elő, amiket 
áthat ez a fájdalmas hangnem. Bár: ki milyennek éli meg. Van, aki szerint csak tiszta és őszinte. 
- Ez egy nagy problémám magával az irodalommal. Ami fájdalmas, az őszinte-e minden alkalommal, 
vagy lehet-e ez is egy póz. Mint Peer Krisztiánnál. Értem, hogy meghalt a nője, ez borzalmas, de már 
évek óta ugyanerről ír. 
- Nyilván ez mindig nagyon nehéz kérdés, mert az ember nem lát bele az alkotóba. 
- Neked ki a kedvenced mostanában? 
- Ez nehéz, mert annyira sok minden pörög a fejemben, főleg az egyetem kapcsán. Rákaptam Bodor 
Ádámra az utóbbi időben. Az ő prózai világa egy ideális írói világ az én véleményem szerint. De nem 
tudok igazán kedvencet mondani. Talán pont az analizáló énem miatt mindegyiket szeretem egy kicsit 
máshogy megközelíteni. És ez eléggé klisé-mondat lesz: de mindegyik mást is nyújt. Nehéz eldönteni, 
hogy melyik közülük a leghasznosabb. Ez nagyon kedvfüggő. 
- Bodor Ádámtól a Sinista körzet tetszik jobban, vagy a Verhovina? 
- Ú, nagyon nehéz… A Verhovina.  
- Azért, mert az egy kicsit sötétebb árnyalatú? 
- Elképzelhető. Maga a hangvétel annyira kívánja azt, hogy ne szerezzünk útlevelet és ne menjünk 
Görögország felé… A teljes pangás, ami a mű végén beáll, nekem nagyon tetszik. 
- Van egy nagy filozofikus kérdésem, amit már a múltkori találkozásunkkor is feltettem, és most újra 
fel fogom: miért nem francia szakra mentél? 
- Ennek több oka van. A gyakorlati oka az, hogy kicsit elcsúszott a franciaoktatás a gimiben ahhoz 
képest, ahová el kellett volna érni a felvételi szintjéhez képest. Ehhez jön még, hogy a magyart 
mindenképpen szerettem volna továbbvinni. Az emelt érettségi mindenképpen fontos volt nekem, 
kicsit személyes dolog is lett, és amellett nem fért bele a francia. Eléggé vonzott az is, hogy valami újat 
kezdjek el.  
- Ott van a csillagászat. 
- Ott. Atomfizika… 
- Például. 
- Mikor láttam, hogy az orosz szak egy opció, felcsillant a szemem, mert azzal együtt, hogy az orosz 
irodalom nem nagyon került előtérbe a gimnáziumi évek alatt — nyilván magyar fakton is csak a 
minimum volt, amit érintettünk —, mégis engem az a kevés is nagyon megfogott. 
- Ez hogy működik? Szerintem az emberek többsége az oroszt  akkor se választaná, ha fizetnének érte. 
Én legalábbis így vagyok vele. Előbb választanék portugált vagy mozambikit. 
- Szerintem itt van egy nagy szemléletbeni különbség, ami teljesen érthető. A 30+ generációnál, de 
inkább a 40+-nál, akik azért még intenzíven kaptak az orosz behatásból… 
- Egy kicsit öregítesz. 
- Bocs, de tényleg így van: intenzívebben érte még őket ez az egész kultúrkör. És ez nagyon sokat 
változott azóta pozitív és negatív irányba is. Szerintem a mostani egyetemisták, mondhatjuk, hogy 
tiszta lappal indulnak. Nem feltétlenül látják bele mindazt, ami akkor volt. 
- De még ha tiszta lappal is indulok, akkor is azt mondom, hogy egyrészt messze van, nem olyan fontos, 
akkor már inkább lengyel vagy szlovák. 
- Van ennek valami nagyon erős vonzó hatása: annyira groteszk az orosz kultúrkör. Én pl. abból indulok 
ki (ez persze nagyon szentimentális indok), hogy mindig nagyon szerettem az orosz zenét. 
Rahmanyinov, Sosztakovics és társai. Én ebben a fajta zenében valami olyan tisztaságot találtam 
mindig, amit egyszerűen nem tud belehallani az ember máshonnan jövő zenékbe. Ez a nagy, vad, 



groteszk, tiszta világ nagyon különleges vegyítése a dolgoknak, és szerintem ez nagyon izgalmas a saját 
tökéletlenségével együtt. És ha ezt valaki megszereti, akkor nagyon nagy hatással van rá. Én ezt így 
tapasztalom és így látom a többieken is. Hogy persze, mindenki tudja a hibákat, de ezzel együtt van 
egy nagyon erős vonzóereje. 
- De akkor hogy jön emellé a francia-kultuszod? Mert tudom, hogy azért nagyon szereted. 
- Persze, szeretem, de a francia kultúrát nem lehet nem szeretni. Bár ez sem igaz. Megosztó. Mert 
valaki vagy imádja, vagy utálja, én ezt vettem ki az ismerősök vélekedései alapján. 
- Aki nem tud franciául, az azt mondja, hogy a franciák kirekesztők, nem akarnak angolul beszélni, nem 
érdeklődnek az idegenek iránt. Az biztos, ha nem tudsz semmit franciául és elmész Párizsba… 
- Az nehéz. 
- Nehezebb, mintha Rómába mennél. 
- Igen. Akkor úgy mondom, ha van egy kis affinitása az embernek a kultúrára, akkor beszippantja, mert 
a francia kultúrkör mégiscsak az európai művészet egy nagyon meghatározó ága.  Valamilyen formában 
máig centralizálódik ott a művészet. És ezt a nyelv is sugallja. Nyilván egy más kérdés a habitus, hogy 
milyenek a franciák, de azért a kultúrkör nagyon meghatározó, pozitív értelemben. 
- Egyébként azt tudtad, hogy a századelőn, az 1900-as években sok gazdag orosz Párizsba ment több 
hónapra... 
- Persze. 
- Vagy akár a Moszkvai Balettnek is az volt az első dolga, hogy elmenjen Párizsba. Szóval egy nagyon 
erős francia hatás tényleg van az orosz elitben. 
- Pont emiatt ez a nagy vad világ, ami Oroszországhoz kötődik, nagyon igényelte ezt a kulturális 
központot, behatást, és nem véletlen, hogy pont a francia volt a minta, amit nagyon sokáig követtek a 
felsőbb rétegekben. Szerintem izgalmas az orosz világban elmerülni, mert ebből is látszik, hogy 
mennyire sokszínű. Egészen más. 
 

 
 



 
- Ki most a kedvenc kortárs orosz íród? 
- Nagyon szeretem Ulickaját. De nyilván rengetegen vannak. 
- Ő azért nem annyira fősodor. 
- Szerintem most annyira polarizálódott az egész irodalmi világ, hogy nincs jelentősége, ki a fősodor. 
- Elfogadom... 
- De nyilván mást mondtál volna... 
- Nekem ő egy kicsit lassú, vontatott, mert én egy jövő-menő ember vagyok. Térjünk is át magyar 
szakra. Ott mit tanultok? 
- Mindent, ami a magyar nyelvhez és kultúrához köthető. (nevet) 
- Úgy értem, inkább azt, hogy milyen irodalmárok vannak, vagy elméletet, hogy ez és az a szó hogyan 
alakult ki?  
- Ez kettébomlik és az a két irány még tovább bomlik. A nyelvészeti és az irodalmi irány eléggé el van 
egymástól választva, ami nem feltétlenül jó dolog. Nyilván van irodalmi szeminárium, de van 
irodalomtörténeti előadás is, ami inkább filozófiai irányba tereli a dolgot. Szóval kapunk hideget-
meleget. 
- Nyelvészet is van benne? 
- Igen. A nyelvészeti szemináriumon most pont egy szóéletrajz volt a feladat, és akkor jelentésháló, 
etimológia… 
- Izé, milyen életrajz? 
- Szó-. Választani kellett egy szót, és annak az életrajzát megírni. Ilyen szempontok alapján, mint 
jelentésháló, a főbb szótárakban előforduló jelentések, azok kapcsolata, mennyire fedik egymást vagy 
mennyire nem, etimológia, milyen eredetű szó, milyen hatásokon keresztül került be a magyar 
nyelvbe, folyóiratokban szerepelt-e, akinek olyan szava volt, a tájszótárak is előkerültek… 
- Ühüm. És milyen szót választottál? 
- Depresszió. Nem kérdezed meg, miért?  
- Nem. Ez azért kézenfekvő lenne. Legyen inkább egy másik közhelyes kérdés: mi leszel, ha elvégzed? 
Csillagász vagy atomtudós? 
- Sok a kapcsolat egyébként, főleg tanárszakon, ott elég extrém párosítások vannak, matek-orosztól 
elkezdve mindenféle természettudományi tárgyakon át, és engem is jó sok természettudományos 
behatás ér, amit nagyon élvezek. Mert azzal együtt, hogy nem voltam egy nagy természettudós a 
gimnáziumban, azért eléggé érdekelnek engem ezek a megközelítések is, főleg persze a nyelvészet 
kapcsán. Ott elég sok ilyen dolog kerül elő, úgyhogy még bármi megtörténhet. 
- Jó, tehát csillagász leszel… 
- Egyébként tényleg van egy irány, ami vonz, ez egy kiskapu a magyar és az orosz szak közt, erről szólt 
most a szemináriumi dolgozatom is. 
- Várj, kitalálom. Portugál halászat? 
- A 20. század első fele, kommunista irodalom, szigorúan ‘45-‘49 előtt. 
- Wofür? Pourquoi? 
- Izgalmas, mert egy olyan eszmevilág fogalmazódik itt meg, amiben tényleg sok pozitív dolog van, és 
éppen ezért érdekel a ‘49 előtti irodalma ennek a korszaknak, mert ott még nem látták a gyakorlati 
megvalósulást, aminek köze nem volt az elmélethez. Az elmélet viszont nagyon szép. És annyira furcsa 
oldalát mutatja meg az embernek… Hittek abban, hogy az ideális társadalom... 
- Te hiszel az ideális társadalomban? 
- Ez kicsit olyan, mint amivel kezdtél, hogy hiszek-e az igaziban.  
- Oké, értem. Én persze felszínes vagyok, de amikor Kassáktól az Egy ember életét vagy a Derkovits-
életrajzot olvastam, úgy láttam, hogy tényleg szép álmok voltak ezek, csak akkor kezdődik a baj, amikor 
meg kell valósítani őket. 
- Igen. 
- De mégse csengett le ez az elképzelés? 
- Szerintem most reneszánszát éli ez a dolog: én azt látom, hogy érdekli az embereket. Nem a 
kommunista éra, hanem maga az, ahonnan ez az egész elindult, vagyis a Marx-Engels-vonal; ez érdekli 



az embereket. Ez nem jelenti azt, hogy bárki egyetértene vele, hanem hogy érdekli őket és izgalmasnak 
tartják, pont azért, mert ők nem úgy állnak hozzá az oroszhoz, hogy te jó ég, itt vannak a szovjet 
katonák, aztán megint mit csinálnak, hanem amit az elején is mondtam, hogy tiszta lap, ezért egyre 
többen gondolkodnak a fiatalok közül — persze akik gondolkodni akarnak, ez már egy szűk réteg —, 
hogy miből indult és mivé lett ez az elgondolás. De szerintem elsősorban az az érdekes, hogy miből 
indult. És ebben nincs értékítélet, nincs benne az, hogy esetleg megvalósulhatott volna máshogy is a 
körülményekhez képest, hanem magán az eredeti gondolaton van mit gondolkodni. 
- Jó, végülis az, hogy vannak gazdag emberek, akik még gazdagabbak lesznek, és közben leszarják a 
szegényeket, az se feltétlenül egy tetszetős idea... 
- Hát igen. Nehéz ehhez hozzányúlni, én is tudom. Most a szemináriumi dolgozat kapcsán 
gondolkodtam, hogy mennyire kezelhető téma ez, mert nyilván akik ellenőrzik, elolvassák ezt a 
dolgozatot, ők nem abból a generációból jönnek, mint én. Nagyon óvatosan kell ehhez hozzányúlni, 
mert könnyen komoly félreértések keletkeznek. Arról nem is beszélve, hogy nagyon alapos ismereteket 
igényel, amiket nem egyszerű elsajátítani. 
- Ez talán abból is adódik, hogy a társadalom nem beszélte ki a történelmet. Téged a történelmi korszak 
is érdekel ebből a történetből? 
- Részben. Engem leginkább az izgat, hogy ez a világ hogyan valósult meg az irodalmon keresztül, és 
ennek hogyan adtak hangot. Nagyon érdekes, hogy ezt a témát hol és hogyan lehet utolérni az 
irodalomban. Azt, hogy milyen hittel fordultak az eszme felé. Mókás a “hit” szó ebben a kontextusban, 
de tényleg ott van ezekben a versekben. Pl. ez a dolgozat Komját Aladárról szólt, akit alapvetően senki 
nem ismer. Őt úgy tartják számon, mint az első kommunista költőt Magyarországon. Egy évben halt 
meg József Attilával, szóval abszolút nem élte meg a ‘45 utáni világot, arról nem is beszélve, hogy a 
Tanácsköztársaság bukása után emigrációban élt élete végéig. Szóval annyira nem tudta, hogy mi van 
itt, és mégis, az ő verseiben is érdekes ezekkel az eszmékkel találkozni. Erről van szó. De lehet, hogy 
már túl sokat beszéltem erről. 
- Nem. Próbálom megérteni. Végülis ha Adyt, József Attilát olvasunk, akkor sokszor kerülünk 
kapcsolatba ezekkel az ideákkal. De most térjünk vissza a csillagászathoz. Ha holnap kiderülne, hogy a 
Plutó mellett van egy égi autópálya, amit a kis zöld emberek használnak, amikor meglátogatják a 
nagyit... 
- Kell-e autópályamatricát váltani? 
- Hogy fogadnád ezt a bejelentést? 
- Szerintem nagyon megosztaná az embereket, de egy nagy része nem igazán lepődne meg. Vannak 
autópálya-hívők. Valószínűleg a konzervatívabb rétegeket rengetné ez meg… 
- Azon szoktál filozofálni, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban? 
- Randomságok randomsága. 
- Aztán abbahagyom ezt a témát. 
- Ja nem, ez egy nagyon érdekes téma, igazából erről beszéltem az előbb is... 
- A kommunistáknál? (nevet) 
- Nem, hanem hogy ki hogyan reagálna, ha ezt megtudná. Hogy én hogyan reagálnék? Én eléggé 
izgalmasnak találnám. Innen a kávézóból nem tudnám megmondani, hogy örülnék-e neki, de 
izgalmasnak találnám. Nem gondolom, hogy itt annyira tökéletes minden, hogy nem fér bele egy kis 
szemléleti változás. Szóval akár ki is derülhetne, hogy jó lenne. 
- Mindenkitől megkérdezem, hogy mi volt szerinte az év könyve. 
- Mondjam most Komját Aladárt? (nevet) 
- Izé… 
- Nagyon tetszik a Hetedik című kötet, József Attila-tanulmányokkal. 
- Azt el tudnád képzelni, hogy ülsz egy… 
- Autópályán, csillagászként? 
- Úgy, és József Attilával foglalkozol, meg Adyval egész nap? 
- Igen, nagyon szívesen. Ha ott ülnék az autópályán csillagászként a nagyihoz menet, akkor biztos, hogy 
József Attilával foglalkoznék. Egyébként ez tényleg így is van. 
- Melyik a kedvenced tőle? Ő azért elég sokfélét írt. 



- Éppen ezt szeretem benne, ezt a szalmaláng-effektust. Elég gyors váltásai voltak időnként. Ez a fajta 
hirtelen lelkesedés rám is jellemző. Ő nagyon szeretne valamibe kapaszkodni, és annyira akar 
kapaszkodni, hogy mindig másba, mert hamar kiábrándul. Ez egy személyiségtípus. Aki ezt meg tudja 
érteni, az el is tudja fogadni. Aki nem, az biztosan herótot kap, hogy az egyik nap kommunista, aztán 
dekadens… Éppen ezért nem tudok kedvenc korszakot meghatározni, mert ez pont így egységes 
nekem. 
- Kit kérdezzek legközelebb? Persze a Komját Aladáron kívül... 
- A Lajossal volt már interjú? 
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