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A PARNASSZUSTÓL AZ ÜVEGHOLDIG 
 

Irodalmi találkozás Turbuly Lillával (beszélgetőtárs Gyenes Imre) 
 

 
 
 

Könnyű dolgom van, mert egy olyan embert mutathatok be, akinek a verseit 
nagyon szeretem. De nemcsak verset ír Turbuly Lilla, két regénye is megjelent: Eltévedt 
hold és Üveghold címmel.  

A Parnasszus: hegycsúcs Görögországban, mely a múzsáknak volt szentelve, de 
Magyarországon egy irodalmi folyóirat neve is. Itt jelentek meg először Lilla versei.  
Tehát kétszeresen jelkép ez beszélgetésünk címében. Az Üveghold pedig  Lilla második 
regénye.  

Miután ezt a címet kitaláltuk, megjelent egy újabb verseskötete is Szélrosta 
címmel. Valójában tehát az ív így teljes: „A Parnasszustól az Üvegholdon át a 
Szélrostáig”. 

Turbuly Lilla Gutorföldén (Náprádfán) született. Költő, novella- és regényíró, de 
esszét, és kritikát is ír. A jogi- és a bölcsészkart annak idején párhuzamosan végezte, és 
a közelmúltig bíróként dolgozott Zalaegerszegen, majd Sopronban.  Közben persze írt. 
Hét év óta intenzíven, s a legjobb magyarországi folyóiratnak – a Holminak - szinte 
„házi” szerzője. Ma már szabadúszó, idejét Zala és Budapest között osztja meg.  

És most jöjjön az interjú szövege, amely 2008. október 18-án hangzott el a 
Könyves Vasárnapon, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. 
 
Gy. I.:  „Te régóta írsz, prózát is meg verset is, de viszonylag későn kerültél az 
ismertség közelébe. Volt idő, mikor nem is írtál. Ami meglódította benned a költőt az 
egy-egy erős érzelmi változás, vagy akár helyzetváltozás volt. Kell ez az alkotáshoz?”  
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T. L.:   „Emlékszem arra a délutánra – talán tízéves lehettem -, amikor a 
könyvespolcunkat böngészve belém villant, hogy én is író leszek. Sokáig úgy tűnt, hogy 
mégsem így lesz, bár voltak rövidebb-hosszabb időszakok az életemben, amikor 
novellákat, tárcákat írtam, és ezek itt-ott meg is jelentek. Versre soha nem gondoltam, 
nálam ezen a téren a kamaszkori próbálkozások is kimaradtak. Aztán egy megváltozott 
élethelyzetben, ami valóban, költözéssel is együtt járt, egyszer csak, mindenféle tudatos 
erőfeszítés nélkül elindultak a versek. Azóta – most már hét éve –folyamatosan írok 
verset is, prózát is.”  
 
Gy. I.:  „Az ember hány helyhez kötődhet egyidejűleg? Választott városodat, 
Sopront szereted (Színház utca), nemrég írtál Náprádfáról, ahol születtél, 
(Spanyolnátha), és itt van Zalaegerszeg, ahová vissza-visszatérsz. Vagy egyszerre 
mindig csak egyhez lehet kötődni?”  
 
T. L.:  „Bonyolult dolog ez a többlakiság, én mégis szeretem, és valahogy 
mindig úgy alakult az életem, hogy ingáztam különböző helyek között. Egy írónak ez 
sok pluszt is ad: külső perspektívát, jobb rálátást helyzetekre és emberekre. A 
mindennapi élet szintjén ez persze sokszor fárasztó: sokat utazom (most éppen 
leggyakrabban Budapest és Zalaegerszeg között), amire éppen szükségem lenne, az 
persze mindig a másik lakásban van, és így tovább. Mégis szeretem ezt az életformát. 
Hogy éppen mikor hová kötődöm erősebben, ez változó. Most éppen Zalához és 
Budapesthez, a két hely szerencsésen egészíti ki egymást.”     
 
Gy. I.:   „Olvastam egy interjúdat Rakovszky Zsuzsával, aki már elég régen 
publikált verset, viszont írt legutóbb két regényt. Akárcsak Te. Azt kérdezted tőle, inkább 
költői vagy prózaírói alkatnak tartja-e magát. Nagyon meglepődtem, mikor hallottam a 
válaszát: prózaíróinak. Most ugyanezt kérdezem tőled is. Költői vagy prózaírói alkatnak 
tartod magad? 
Egyébként a versesköteted később született meg, mint a prózák. A kiadók nem mernek 
vállalkozni a megjelentetésre, csak ha ismert költőről van szó, vagy az emberek 
egyszerűen nem olvasnak verset?”  

 
T. L.:  „Néhány újabb vers kivételével ez a kötet már két éve összeállt, a kiadó 
csak arra várt, hogy megkapja az NKA támogatást, mert, ugye, verseskötetet ma 
Magyarországon csak így lehet kiadni… Számomra fontosabb a versírás, mint a próza, 
talán azért is, mert az előbbit nem tudom befolyásolni, ritkán tudok csak verset írni, és 
mindig bennem van a félsz, hogy többet nem sikerül. Ezért is jó érzés, hogy ez a 
vékonyka kötet a maga 42 versével már megvan.  Meg azért is, mert alapvetően költői 
alkatnak tartom magam, úgy érzem, ez a jobbik része az én eddigi irodalmi 
teljesítményemnek.”     
 
Gy. I.:  „Te jól ismered Rakovszky Zsuzsát, aki mióta az eszemet tudom, a 
magyar költők élvonalába tartozik. Barátok is vagytok. Mit jelent neked a művészete, és 
mit jelent a barátsága?” 
 
T. L.:  „Sopronba költözésem legszebb ajándékának tartom, hogy 
megismerhettem. Már régóta nagy rajongója voltam a költészetének, például az időről 
szóló versciklusát kívülről megtanultam, annyira fontos volt nekem. Ő is akkortájt 
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költözött vissza a szülővárosába, amikor én odakerültem, és Várady Szabolcs, a Holmi 
versszerkesztője ismertetett össze bennünket. Talán mondhatom, hogy az elmúlt 
években az ismeretségünk barátsággá mélyült. Sokszor neki mutatom meg először a 
verseimet, és az is nagyon inspiráló, hogy közelről láthatom, mennyire fegyelmezetten, 
mennyire művészi engedmények és megalkuvások nélkül dolgozik.”    
 
Gy. I.:  „Nagyon sok barátod van, és igyekszel is ápolni ezeket személyesen, meg 
írásban a neten keresztül? Mennyire fontosak ezek neked? Jobb, ha az embernek 
kiterjedt baráti köre van, vagy elég, ha egy vagy kettő nagyon bizalmas barátnője, 
akiknek az égvilágon mindent elmondhat, megbízhat bennük? 
Néhány versedben az árulás, a csalódás fogalmazódik meg, A barátsághoz hozzá 
tartozik ez is? Ha ennyire mélyen éled meg ezeket a kapcsolatokat, akkor hogyan lehet 
újra bizalmat adni egy másik embernek?”  
 
T. L.:  „Igen, nagyon fontosak nekem a barátságok. Különböző helyekről és 
különböző időszakaimból tevődik össze a baráti köröm: volt gimnáziumi, egyetemi 
évfolyamtársak, kollégák, tanítványok, irodalmárok. Az utóbbi években ezekhez 
néhány, netes ismeretségből barátsággá erősödő kapcsolat is járult, például a 
gyerekverskötetem illusztrátorával, a Németországban élő Lakner Zsuzsával. Valahogy 
az is mindig fontos volt nekem, hogy ne csak velem egykorú, de nálam jóval idősebb, és 
most már nálam jóval fiatalabb barátaim is legyenek, és hogy meg tudjam őrizni felnőtt 
koromra is azt a képességet, hogy új barátságokat tudjak kötni. Nem hiszem, hogy 
többet csalódtam volna a barátaimban, mint bármelyikünk, csak arról van szó, hogy egy 
működő, mély kapcsolatról ritkábban ír verset az ember, mint egy csalódásról vagy 
árulásról.” 
 
Gy. I.:  „Tudjuk, hogy megjelent két regényed, most végre egy versesköteted, és 
gyerekverseket is írsz. Az első regényed egy pályázat megnyerésének eredménye ( a Nők 
Lapja Café és a Révai Digitális kiadó hirdette meg), melyen elképesztő sok jelentkező 
volt.  
A zsűri kiválogatta a 12 legjobbat, ettől kezdve nyilvánosan zajlott. Egyre szűkült a kör. 
Előbb 8, majd 4 pályamű maradt. Az volt a gyakorlat, hogy részleteket közöltek belőle, 
ez alapján lehetett szavazni, aztán a bennmaradtaktól újabb részleteket. Számomra 
kicsit olyan volt, mint egy Megasztár válogatás. Főleg az utolsó fordulóban, ahol 
tudtátok, hogy a 4 pályamű közül csak az első három jelenhet meg nyomtatásban. Aztán 
jött a döntő, amit te nyertél meg. Szerinted ma már ez így természetes? Kicsit show-
elemekkel társítva, amit az elektronikus médiából vettek át?”  
 
T. L.:  „A verseny jó lehetőség volt arra, hogy az első regényemet 
megjelentethessem, mert ez bizony nem könnyű dolog. A kiadók nem szívesen 
vállalnak kockázatot ismeretlen szerzők műveivel. A regénypályázat előtt én is 
próbálkoztam néhány kiadónál, de nem jártam eredménnyel. Ez a pályázat biztosított 
némi nyilvánosságot is, ami kezdőként megint csak jól jött. Az irodalmárok egy része 
kicsit fanyalogva néz a női lapokban publikáló szerzőkre, de én nem így vagyok ezzel, 
hiszen mégiscsak az lenne a cél, hogy eljussunk az olvasókhoz, és lehet, hogy ma már 
ehhez ilyen eszközök is kellenek.” 
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Gy. I.:  „Gyermekverseket is írsz, holott tudom, nem magadtól jutott eszedbe, 
hanem Lackfi János unszolásra vállaltad el, ő beszélt rá szelíd erőszakkal. Milyen a 
viszonyod a gyerekversekkel?”  
 
T. L.:  „Lackfi Jánosnak a Csodaceruza című gyermekirodalmi folyóiratban van 
egy Aranysityak című sorozata, amelyben kortárs költők gyerekverseit mutatja be, és 
engem is megkeresett, hogy írjak néhányat. Addig nem gondoltam rá, hogy ezzel a 
korántsem könnyű műfajjal próbálkozzak, de a felkérésre dolgozni kezdett bennem a 
„jótanuló-effektus”, meg akartam felelni a feladatnak. Elsőre a rímes, mondókás 
változattal kísérleteztem, nem túl biztató eredménnyel. Aztán eszembe jutott, mennyire 
szerettem gyerekkoromban az Ami a szívedet nyomja című kötetet, az abban olvasható 
svéd gyerekverseket. Megpróbáltam én is ilyen szabadverseket írni, és ez már jobban 
működött. Tudom, hogy sokan ezeket a verseket nem is tartják versnek, és azt is, hogy 
az egészen kicsi gyerekeknek még fontos a rím, a ritmus. De úgy tapasztalom, a 
nagyobbak már értik és szeretik ezeket a néha vicces, néha ironikus, néha szomorú 
életszeletkéket.” 
 
Gy. I.:  „Tudom, hogy Babits a kedvenc költőd a klasszikusok közül. Amikor 
tanítottál a Zrínyiben, őt minden diákodnak betéve kellett tudni. A kortárs költők közül 
kiket említenél, akik hatottak rád, vagy csak egyszerűen szereted őket?” 
 
T. L.:  „Azért remélem, nem erőltettem szegény tanítványaimra Babitsot, 
legfeljebb azzal a cseles eszközzel éltem, mint más költőknél is: ötös járt az 
önszorgalomból megtanult versekért. A gyerekek persze örültek a „potya” jegynek, én 
meg annak, hogy a megtanult vers talán akkor is velük marad, amikorra a tényanyagot, 
elemzéseket már régen elfelejtik. Minden ellenkező híresztelés ellenére a kortárs 
költészet nagyon jó és rendkívül sokszínű, ha valaki veszi a fáradságot, és keresgél egy 
kicsit, biztosan megtalálja a maga kedvencét. Ha a kezembe veszek egy irodalmi 
folyóiratot, és megnézem a tartalomjegyzékét, van néhány név, akikhez azonnal 
odalapozok, és elolvasom a frissen megjelent versüket, akár az utcán is. Mint például 
Tóth Krisztina, Kemény István, Borbély Szilárd, Szabó T. Anna vagy Molnár Krisztina 
Rita. És persze Rakovszky Zsuzsa, de róla már beszéltünk.” 
 
GY. I.:  „Ha csak a prózádat ismerném (a két regényedet), az alapján nem lehet 
megtudni rólad sokat. A verseid viszont kirajzolják az érzéseidet, gondolkodásodat, 
tapasztalataid. Ezekben van szerelem, csalódás, emberi kapcsolatok – ha valaki veszi a 
fáradtságot – megismerhet téged olyannak, amilyen vagy valójában. A hétköznapokban 
tartózkodónak, inkább visszafogottnak látszol.”  
 
T. L.:  „Abban igazad van, hogy a versekből az olvasó talán többet megtudhat 
rólam, a szerzőről, mint a regényekből, de ezeket a verseket sem lehet egy az egyben 
értelmezni. Én nagyjából tudom, melyik motívum honnan jött (talán az én életemből, 
talán valamelyik ismerősöméből, vagy egy utcán látott idegenéből), de ahogy 
„összevarrom” mindezt, annak már kevés köze van a valósághoz. Ugyanakkor azt 
hiszem, minden művészet egyfajta kitárulkozás is, ezt vállalni kell, akkor is, ha ez a 
művészre a hétköznapokban nem jellemző.” 
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Gy. I.:  „Tudom, hogy van egy kiadó, az Artemisz, melynek munkatársa, sőt 
ahogy sejtem most már legfőbb munkatársa vagy. Ez állandó munkát igényel.  
Mit tudsz még emellett felvállalni? Azaz egy szabadúszó idejébe mi fér bele?” 
 
T. L.:  „Az Artemisz Kiadónak időnként valóban besegítek: szerkesztek, 
korrektúrázom, olvasom a beérkező kéziratokat. Emellett különböző lapoknak irodalmi- 
és színikritikákat írok, nagy kedvvel és örömmel. Próbálok lépést tartani a kortárs 
irodalom és a színházi élet történéseivel, sokat olvasok. Aztán ott van a hétköznapi élet 
számtalan apró-cseprő kötelezettsége, az eredeti szakmám (sokáig jogászként 
dolgoztam) is ad még feladatot, de a legfontosabb, hogy egyetlen nap se teljen el írás 
nélkül.”  
 
 
Köszönöm a beszélgetést!        
 

 

Turbuly Lilla: 

    By-pass 

Hogy kifordítják a szívedet, a tüdőt, 
mint egy kopott nagykabátot, megrémít, 
de próbálok békét kötni a gondolattal. 

Mindenki ismer valakit, akinek  
ugyanígy, és látod, most biciklizik, 

füvet nyír a kertben, vagy egyszerűen 
csak plédbe burkolózva üldögél a 

verandán a koratavaszi napsütésben. 
Úgy látszik, élet és halál között is 
a legrövidebb út az egyenes, hát 
kerülőutakat varrnak a szívbe, 

aztán hordható lesz még egy darabig 
mint egy kifordított nagykabát. 

 
           (Parnasszus, 2008/1.) 

 
 
 




