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Mindenkinek van egy lányülése… 
 

 
Amikor megvettem az első kötetét, a Beenged-et, ami a Magvetőnél jelent meg, még nem tudtam, 
hogy bár színleg novellák alkotják a kötetet, valójában mélyre menő lélektani elemzéseket 
olvashatunk. Szereplői egyszerre fogadják el a női léttel járó alárendeltséget és bújnak ki belőle. Meg 
kellett kérdeznem tőle hogy is van ez. 
 
- Te feministának tartod magad? 

- Igen, annak tartom magam. Nem biztos, hogy 10 éve ezt így kijelentettem volna, de mindig is azt 

gondoltam, hogy a férfi és nő egyenrangú. Nekem ezt jelenti a feminizmus. 

- Azért kérdeztem, mert a hőseid a könyvedben, a Beenged-ben látványosan nem tudnak kiállni 

magukért, látszik rajtuk, hogy többre lennének képesek. 

- Az írások nagy részében én vagyok az elbeszélő. 

- De a könyvbeli én meg a valódi én azért nem feltétlen ugyanaz. 

- Igen, ez egy állandó szerepjáték. Ha már nem tudok személyesen beszélni róla, de mégis beszélni 

akarok róla, akkor átemelem, és más szájába adom, de azért nagyon sokszor ezek az én frusztrációim 

meg tehetetlenségeim. 

- Akkor ezek szerint elég frusztrált vagy… 

- Hát, a barátnőmet azzal szoktam vigasztalni, hogy semmiből nem következik semmi, és semminek 

semmi értelme. Tehát lehet gondolkozni azon, hogyan tovább. Én ezt inkább megnyugtatónak tartom, 

mint elkeserítőnek. 

- Ez már majdnem buddhizmus. 

- Gyakorlatilag igen. Az is egy fontos állapot, hogy az ember nem keresi folyton az ok-okozati 

összefüggéseket. Tendenciák vagy hasonlóságok lehetnek, de szerintem annyira egyedi minden ember 

története, meg annyira esetleges, hogy kivel milyen rossz vagy jó történik, hogy engem nem nyugtat 

meg az, hogy valami azért van, mert te ezt meg azt csináltad. Ugyanakkor én nagyon együtt tudok érezni 

olyan emberekkel, akik tehetetlenek. 

- Nem akarnád néha, mint Rejtő, kalandokba belevinni a szereplőidet? 

- De. Ezen is nagyon sokat gondolkodom, de lehet, hogy ez nekem nem megy. Próbálkozom vele. Bár 

ez most meglepett, hogy azt mondtad, ezek a nők tehetetlenek, én ezt nem éreztem annyira.  

 

 



Havibaj 4.szám 2017 szeptember 
 

 

 
- Van egy kedvencem, amikor kifejted, hogy van a vezetőülés, meg a lányülés. 

- Na az abszolút ilyen. Ez az írás úgy született, hogy amikor meghalt az apukám, úgy éreztem, nagyon 

sok foszlány van vele kapcsolatban, eléggé speciálisnak éreztem a kapcsolatunkat, bár minden apa-

gyerek-kapcsolat egyedi a maga nemében. Nekünk is volt egyfajta kapcsolatunk, ami a 

személyiségünkből következett, a kettőnk hasonlóságából és különbözőségéből. Amiket leírtam, 

nagyrészt gyerekkori dolgok. Utólag összerakva minden bizonytalanságomnak voltak azért okai. Az a 

novella egészen konkrétan rólunk szól, hogy én gyerekkoromban hogy viszonyultam ahhoz, hogy én az 

ő lánya vagyok, én milyennek érzem magam mellette. Állandó szempont volt, hogy én hogyan látom 

magam mellette, és ez nem volt annyira jó. És felnőttként visszagondolva, fel kellett dolgoznom, és rá 

kellett jönnöm, hogy nem egészen úgy voltak a dolgok, ahogy én azt gyerekként elképzeltem vagy 

éreztem. Nekem az is megfordult a fejemben, hogy nem vagyok szeretve. Aztán rá kellett jönnöm, hogy 

ezek is annyira egyedi dolgok, hogy egy apa hogy szereti a lányát. És igen, nagyon markáns érzés, és 

pontosan tudom, mit éreztem akkor, amikor mellette ültem a lányülésen. És most azon gondolkozom, 

hogy feltetted ezt a kérdést, hogy feministának tartom-e magam. Azt gondolom, hogy mai fejjel, ha még 

most élne apa, akkor rengeteg sokat vitatkoznék vele, és szóvá tennék dolgokat, amit akkor nem tettem 

meg. Egy csomó mindenben viszont megbocsátó lennék vele, nem azért, és szó sincs arról, hogy az 

apám egy amolyan asszony-verve-jó férfitípus volt, sőt, csak ő egy más kultúrából, közegből, faluról 

érkezett, egyébként meg első generációs értelmiségi, aki nagyon jó fej ember volt, de egy csomó olyan 

apróság meg gesztus volt a gyerekkoromban, amit mai fejjel végiggondolva azt, hogy ezek hova 

vezethetnek — kikérnék magamnak. Tudod, ezek a kis összekacagások nőkön, hogy akkor most ki megy 

ki a konyhába főzni, ezek viccek voltak, viszont mellette a kocsiban azt éreztem, hogy én vagyok a béna 

szerencsétlen lány. Ez nem feltétlenül az ő viselkedéséből fakadt, hanem az én félelmeimből. 

- Én ezt érteni vélem. Inkább csak nem ajnározod magad, hogy te vagy a legszebb... 

- Igen, ebben van egy tudatos önmítoszrombolás is. Ha már én is lecsupaszítom magam, nincsenek 

illúzióim magammal szemben, akkor más nem teheti meg, hogy leértékel. Így legalább nem érhet az a 

vád, hogy te nem is vagy olyan szép, mint amilyennek gondolod magad, vagy esetleg túl magabiztos 

vagy, így igazából megteszem mások helyett a leértékelést, hogy én vagyok a szürke egér, és az is benne 

van, hogy nem vállalok felelősséget egy csomó mindenért, hiszen én szóltam, hogy ilyen vagyok. Ez 

egy kicsit az életben is jellemző rám, meg ezek szerint az írásaimban, szeretem teljesen esendően 

mutatni magam, meg azokat, akikről írok. 

- Én először jót röhögtem azon, hogy lányülés, mert ez annyira statikus. Lehet ő akár 90 éves, és ha te 

ott ülsz mellette, akkor a szemében még mindig az az 5 éves lány vagy, aki akkor voltál. 

- Pontosan. Aztán az ember elkezd ezen gondolkodni meg dolgozni, bár nem szeretem ezt a szót, de 

tényleg erről szól a felnőttkor, a magán való dolgozásról, hogy az ember egy csomó mindent magából 

megismer, és sokszor önkritikával él olyan helyzetekben, amiben korábban nem tette meg. Egy csomó 

alaptalan félelmem volt ezzel kapcsolatban. De igen, ez a kishitűség valahonnan ered, és ez úgy látszik, 

az íráson is átjön. 

- Fiúként könnyebb lett volna? 

- Nem hiszem. Én nem irigylem a kisfiúkat sem, ott is van egy csomó olyan elvárás, amivel nem minden 

fiú tud azonosulni, de beleszületsz, gyerek vagy, ezt még nem fogod föl. Annyi hatás ér, hogy szerintem 

egy fiúnak se könnyebb. Nem biztos, hogy szívesebben lennék fiú, vagy szívesebben ülnék apám mellett 

a lányülésen fiúként. Akkor is lehetnének önmarcangoló gondolataim. 

- Van még egy kedvenc írásom a kötetben, az Az nem. Ezt viszont kifejezetten odamondósnak érzem. 

- Sajnálom is egy kicsit, hogy nem vagyok még jobban az, lehet hogy odamondogatósabbnak kéne lenni. 

Van azért bennem indulat. A tehetetlenség is tud indulatot szülni, meg a döntésképtelenség is. Ez az írás 

is ilyen dühből vagy szomorúságból íródott. 
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- Van egy írás a könyvben, amikor már felnőtt vagy a könyv szerint, és 13 lánnyal dolgoztok együtt, és 

aztán mindenféle balesetek történnek. Mindezt egy olyan szemszögből írod, hogy úgy éreztem, benne 

lehetnél akár a lányülésben is, még be se érkeztél a munkahelyre, de már egy apró vércsík fogad, talán 

menstruáció. 

- Igen, és ilyenkor elgondolkodom, hogy mi van, ha én kerülök ilyen helyzetbe, amikor én okozom ezt, 

mert bármikor kerülhetek egy olyan kínos helyzetbe, hogy egy ilyen előfordul. 

- Úgy értem, ebből annyi mindent lehetett volna írni, te meg… 

- Én meg pont ezt írtam meg. Ezek nem olyan tudatos döntések voltak, és konkrétan ez tényleg 

megtörtént, és annyira abszurd és komikus, de zavarba ejtő. Viszont az szép, hogy megvolt a kolléganő, 

aki ezt magára vállalta, és el is mondta, hogy mi történt. Volt egy egészen komoly egészségügyi 

problémája. Nem biztos, hogy más is felállt volna hasonló helyzetben, hogy bocsi, én vagyok a ludas. 

Ez már nem derül ki az írásból. 

- Készül már az új kötet?  

- Ez egy jó kérdés. 

- És előtte még egy kérdés. A Magvetőnél jött ki az első könyved, én úgy gondoltam eddig, hogy oda nem 

könnyű bekerülni a kis nyuszifül írásaiddal, de ezek szerint mégsem ülsz a lányülésen, várva a csodát. 

- Nyilván az az írás egy szerepjáték volt, de szerintem mindenki ül ott. 

- Mindenkinek van egy lányülése? 

- Igen. 
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- Mennyire nehéz érvényesülni lányként? 

- Nekem szerencsém volt, ha rajtam múlt volna, 

lehet, hogy még most se lenne könyv. Nagyon jófej 

emberek noszogattak ebbe az irányba, kezdve a 

Kornis Mihállyal. Igazából, amikor már 

megjelentem egypár helyen, az ÉS-ben, Holmiban, 

azt gondoltam, jó, ha hallgatok olyan emberek 

szavára, mint a Kornis, Spiró, Závada, Parti Nagy 

Lajos. Ha ők nem noszogatnak, lehet hogy nem 

történik semmi. A végső lökést a barátom adta, ő 

nagyon komoly előszerkesztője volt a kötetnek. 

Nem volt protekcióm. Azért, mert a Parti Nagy 

vagy a Závada ezt mondta, még nem jelentett 

semmit. Azt a döntést már meghoztam, hogy 

beküldök kéziratot nekik. A kiadóban úgy van, 

hogy hárman döntenek, és csak akkor merül föl, 

hogy valakit kiadjanak, ha mind a hárman igennel 

szavaznak. Az, hogy előtte már megjelentem itt-ott, 

biztosan segített. Megilletődtem én is, hogy akkor 

most mi legyen, kb. ötször ennyi írásom van. Ez 

egyfajta olvasata az írásoknak, de lehetett volna egy 

naplókötet is, ami sokkal szubjektívebb lett volna. 

Még az hozzátartozik, hogy nem tudom, tudod-e, én 

bloggerként kezdtem... 

- Nem tudtam. 

- Ez annyira jó, végre valaki! Mindenki azzal indít, hogy hogyan lett egy bloggerből elsőkötetes szerző. 

- Most már elolvasnám azért. 

- Az a címe, most ezen röhögni fogsz… 

- A Havibaj után? 

- Szóval hogy combfiksz.wordpress.com. Nagyon ritkán írok már, de innen indult ez az egész. 

- Én onnan ismerlek, hogy megvettem a kötetedet az Írók boltjában. 

- Szerintem rengeteg jó író van, aki a fősodoron kívül van. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi ország 

vagyunk, elég komoly kortárs irodalom van, nagyon sok tehetséges fiatalt adnak ki. Én a Potozky 

Lászlót olvastam mostanában, és most fog megjelenni a második kötete. 

- Mondtam korábban, hogy meg fogom kérdezni, mi a kedvenc idei köteted... 

- Ezen annyit gondolkodtam, és egy olyan könyvet fogok mondani, amit nem olvastam még. De 

olvastalanul is azt mondom, hogy az egyik legfontosabb könyv Zoltán Gábortól az Orgia. Nagyon jókat 

lehet olvasni róla, nagyon érdekesek az interjúk is a szerzővel. Nevezték Libri-díjra 2016-ban, sajnálom, 

hogy nem ő kapta meg. A 12. kerületi nyilas mozgalomról szól, a Városmajornál és környékénél. 

Nagyon kegyetlen, eleve a téma is nagyon durva, de amiket olvastam róla, meg amilyen részleteket 

olvastam belőle, meg azok a beszélgetések, amiket olvastam, nagyon meggyőzőek voltak. Na, ilyen 

könyvet írni, aminek nagyon fontos kapcsolódása van a történelemhez, ugyanakkor ezt úgy emelni 

irodalmi szintre, hogy nem csinál belőle szenzációt, az szenzációs.  

- Mint az Iskola a határonban, hogy nem egyből jelenik meg a borzalom. 

- Na az is lehetne bármelyik év könyve, az egy nagyon fontos könyv. Meg nagyon örültem annak is, 

hogy megint megjelent Tar Sándortól A mi utcánk. Tar Sándort nagyon szeretem, ugyanúgy, ahogy 

Zoltán Gábort. Közhelyesen hangzik, de tényleg így van: mindig az a könyv a legfontosabb, amit épp 

olvasok.  

- Szóval az új köteted... 

- Egyszer már szeretnék olyat írni, amit én is elolvasnék. Mert a rövid novelláskötet pont az, amit én 

nem olvasnék el. Szeretem a nagyszabású regényeket, szeretem azokat a novellákat, amik szinte eggyé 

összeállnak a végén, és olyan, mintha regényt olvasnál. Amennyit én gondolok pár hónapja az írásra, 

abból már régen lenne három kötet, de mégsem írok, talán azért is, mert egy kicsit megakasztott az első 

kötet. Most már nem lehet, hogy akármit írok tét nélkül, mert mi van, ha azt mondják, hogy az első 

könyvemet írom újra? Azt is szokták mondani, hogy egy jó könyvet mindenki tud írni, de a második... 



Havibaj 4.szám 2017 szeptember 
 

- De ki mondta, hogy már megírtad életed könyvét? 

- Hát ez az, lehet hogy a jó könyv még csak most fog jönni! Sok olyan kortárs író van, aki nagyon jól 

indult, újszerű volt és földhözvágott, most meg, a negyedik, ötödik könyvnél már azt érzem, hogy ezt 

már megírtad, mást akarok, gyerünk. 

- Erre nekem az a válaszom, hogy folyamatosan írni kell. 

- Ezt tudom. Meg azt is tudom, hogy lehet, hogy hónapokig kell írni, hogy eljussak arra a pontra, ahol 

elkezdődik valami, de nem tudom kispórolni az előtte lévő hónapokat. Ezt tudom, csak közben zajlik az 

élet, mindig van valami... Ezzel együtt szerintem a Peer Krisztián – persze ismerjük a magánéleti 

dolgokat – is valami hasonló helyzetben van. Biztos olvastad a kötetét. 

- A 42-t. Igen, viszont egy kicsit csalódás volt. 

- Igen? 

- Amikor már a 40. versben olvasom, hogy gaz az udvaron, akkor úgy érzem, hogy most már 

megmozdulhatna verselés helyett... 

- És szinte hallom, ahogy erre ő azt mondaná, hogy tökre igazad van. 

- És aztán nem történne semmi. 

- Igen. És még az is lehet, hogy ezt évekig fogja írni. Ez félelmetes és szomorú, hogy ennyire rosszul 

jön neki össze az élet, amiről egyébként persze ő is tehet. 

- Néha találkozom Peer Krisztiánokkal, akik kifejtik, hogy mennyit olvasnának, de most épp nem volt 

idejük. Te mennyit olvasol egy héten? 

- Könyvfüggő is. Szerintem ahhoz, hogy az ember olvasson, kell egy koncentrált figyelem, és ebből 

egyre kevesebb van. Nem minden könyvet lehet metrón olvasni. Egy könyvet simán el lehet olvasni egy 

hét alatt. Van, hogy én hónapokig olvasok egy könyvet, mert csapongó vagyok, négybe belekezdek... 

Néha nem bírok olvasni este, közben meg hiányzik az olvasás. Amúgy most egy háztartásban élek egy 

18 évessel, mármint a barátom fiával, és azt látom, hogy elég jól el lehet éldegélni anélkül, hogy valaki 

könyvet olvasna. Ironikusnak hangzik, de tényleg olvasnak ők, csak nem könyvet. Néha amúgy én is 

úgy tűnök, mint aki csak a telefonját nyomkodja, noha Spiró-interjút olvasok rajta, de az kívülről nem 

látszik. 

 

Kuli 

 

 


