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– A Sertések a Bakonyban címû könyvében egy tizenhárom tagú baráti
társaság beszélget havonta egyszer a magyar nyelv eredetérõl, a nyelv-
családokról, a nyelvek genezisérõl – könnyen, befogadhatóan, mégis
tudományos alapossággal. Megjelent az Ön tollából már e kötetnek egy
korábbi testvére, A forró kutya.

– Így van. Az alapötlet mindkettõben ugyanaz. Annyiban más a
Sertések, hogy most szét van terítve a tartalmat közlõknek a köre. Arra
törekedtem, hogy ne egyvalaki okoskodjon végig, hanem mindenkibõl
jöjjön elõ az, amit képzettsége, nyelvtudása, karaktere miatt elhihetünk
neki. Ehhez kellett a figurákat megfelelõen kistafírozni. Kidolgozni a
cselekményt, nem túl szerteágazóan, mert az elvonná a figyelmet. Néhány
barátom is szerepet kapott benne, persze életútjuk némi módosításával.

– Talán annyi még a korábbi kötet és az új között a különbség, hogy
azóta került hegemón szerepbe az angol nyelv, amely nélkül ma már
nem lehet létezni.

– A helyzet alapjában véve már 1988-ban is hasonló volt, de ma már
tényleg minden gyereknek meg kell tanulnia angolul. Azért is lehet egyre
több közük az embereknek az angolhoz, mert a számítógépekkel bajlódnak.
Unokáimon figyelem meg, akik most 25 és 10 év közötti életkorban
vannak, hogy a kicsik többet tudnak már a számítógéprõl, illetve angolul,
mint a nagyok az õ korukban.

– A magyar nyelv hogyan változott azáltal, hogy ennyivel többet
használjuk a számítógépet és az egyéb kommunikációs eszközöket?

Tótfalusi István író, nyelvész, mûfordító legújabb kötete, a
Sertések a Bakonyban egy regényesített nyelvészeti munka. A
termékeny szerzõt többek között a magyar nyelv állapotáról, az

idegen nyelvi hatásokról, Nádasdy Ádám Shakespeare-fordításairól
kérdeztük.
 
 
 

(Fotó: Brenner Péter)



80

– Ha a beszélt magyar nyelvre gondol, akkor azt nem változtatta meg. Az
írott nyelvet is csak akkor, ha valamilyen szakmai szférát érint. Én a
nyelvmûvelési könyveimben is azt hangsúlyozom, hogy ha a magyart
egyáltalán fenyegeti az idegen nyelvi hatás, akkor az nem a szavak szintjén
nyilvánul meg. Az átvett szavak egy része majd átfut a nyelven és kikopik,
megtaláljuk a magyar megfelelõjét. A gondot ott érzem, amikor magyar
szavakkal angolul beszélünk. Ez az igazi veszély szerintem. Nem sok helyen
adódik, de ott szemet szúr. Ma már mindenki aggály nélkül mond ilyesmit,
hogy: Amit a legjobban szeretek benne, hogy mindig mosolyog. Ugye
ismerõs? És ugye rémség? Két alárendelt mondat fõmondat nélkül! A
kezdetekben, mielõtt így elslamposodott volna, ez a fajta kijelentés még
tûrhetõ volt, bár akkor is idegenszerû: Amit a legjobban szeretek benne, az
az, hogy mindig mosolyog. Így már formailag ép a mondat, egyszersmind
ráismerünk a szolgaian lemásolt angol mintájára: What I like most in her
is that she always smiles. És persze így helyes – angolul. Természetes ma-
gyarsággal azonban ez mindig ilyenformán hangzott: Azt szeretem benne
a legjobban, hogy… Hasonlóan angol mintára hajaz a mûsorközlõk újmódi
formulája: Aki az elhangzott számot elõadta, (az) Kovács Kunigunda! Mi
ebben a fonák? A magyar, ellentétben például sok indoeurópai nyelvvel,
könnyedén megoldja a mondatbeli kiemelést: a hangsúlyozandó alanyt,
tárgyat, határozót az állítmány elé teszi! Így: Az elhangzott dalt K. K. adta
elõ. Megfigyelhetõ továbbá, fõleg az újságok nyelvezetében, hogy sorozatban
mellõzik a mellékmondatok hogy kötõszavát. Erõs a gyanúm, hogy ebben
is az angol majmolása a ludas, mert az angol ilyen helyzetben jól megvan a
that nélkül.

– Ön szerint a nyelvész mit képviseljen: beavatkozzon a nyelv
életébe, ahogy Grétsy László gondolja, vagy hagyja, hadd menjen a
maga útján, ahogy Nádasdy Ádám vélekedik?

– Hosszú ideig a magyar nyelvmûvelés, nyelvápolás azon a vonalon
haladt, amit Grétsy és még sokan mások, Szende Aladár, Paizs Dezsõ,
Szilágyi Ferenc követett nyelvhelyességi kérdésekben, vagyis minden
részletre kiterjedõen figyelemmel kísérték, hol tér el a nyelvhasználat a
hagyomány által szentesített modellektõl. A legújabb nyelvtudományos
állásfoglalás abban különbözik a korábbitól, hogy elég szembetûnõen,
olykor harciasan képvisel egy másik elvet: eszerint a nyelvi változások
önmagukban nem minõsíthetõk jóknak vagy rosszaknak, vagy legalábbis
nagyon ritkán. A nyelvek szüntelenül változnak, méghozzá a beszélõ
közösség gyakorlata változtat rajtuk. Hosszabb távon semmiféle erõ, se a
tudomány, se a nyelvgyakorlatnak valamiféle bírálata nem tud igazán
ezen változtatni. Én alapjában véve elfogadom, és magamévá is tettem
ezt a felfogást. A nyelv maga és annak a jelenségei valóban spontán
fejlõdnek, és a nyelvész legfeljebb regisztrálhatja a változásokat. A stílus
más – nem teljesen mindegy, hogyan beszél valaki a grundon vagy a
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piacon, illetve hogyan nyilatkozik meg írott formában. Az írott
nyelvnek mindig is sajátos szabályai voltak. Minden kor egy bizonyos
rendet, követelményrendszert érvényesített vagy hangoztatott.

– Ma létezik ilyen követelményrendszer?

– Végül is, aki nyelvekrõl normaállító szándékkal ír, többnyire
meghallgatásra talál, bár a fórumai talán már nem olyan szélesek, mint
amikor még rádiónak, tévének rendszeres nyelvápoló mûsorai voltak.

– Az is hozzájárulhat, hogy nem volt ennyiféle riválisa a rádiónak
meg a tévének.

– Ez így van. Az is baj, hogy az interneten ugyanakkora teret kapnak
a kóklerek, mint a tudósok. Most nem annyira a nyelvhelyességre
gondolok, hanem a nyelv eredetével kapcsolatos vitákra.

– Komoly tudományos apparátussal támasztja alá a magyar nyelv
finnugor eredetét a könyvében. De emellett ismerteti a másik oldalt,
például a sumér eredetre vonatkozó meg a szógyökös, õsnyelves
elméleteket, sõt ilyen tárgyú könyveket is felvett a bibliográfiába. Miért?

– Az ellenfél nézeteinek bemutatása nélkül vitát folytatni tisztességtelen,
ráadásul értelmetlen. Úgy képzelem, hogy aki a könyvemet végigolvassa,
azt megnyerem a finnugor eredet gondolatának azáltal, hogy bemutatom
a nyelvtudomány módszereit, megismertetem velük egyes nyelvek
származását és szerkezetét. Reményem szerint felvérteztem az olvasóimat
arra, hogy a mesét el tudják választani a tudománytól.

– Ön hány nyelven beszél?

– Beszélni nem sok nyelven tudok, mert a nyelveket nagyrészt
könyvbõl tanultam és nem mindig volt a gyakorlásra vagy szinten tartásra
lehetõségem. 3–4 nyelvet beszélek csak tûrhetõen. Amely nyelvekbõl
fordítottam, fõleg verseket, vagy hosszabb-rövidebb ideig használtam,
de legalábbis a tanulás során jól átláttam, azok száma tíz körül van.

– Ön fordította a Lúdanyó meséi címû, igen sikeres gyerekkönyvet
is, melyben angol mondókákat, népköltéseket ültetett át igen
szellemesen magyarra.

– Igen, ez az egyik elsõ maradandó sikerem, kis híján fél évszázaddal
ezelõtt készült el.

– Az a nyelvtanulási módszer, amelyrõl a könyvben olvashatunk,
amelyik Remetének, az egyik szereplõnek a módszere, az Öné? Remete
részben Önnel lehet azonos.
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– Igen, meg vagyok osztva két figura között, Remete és némileg a narrátor
az alteregóimnak tekinthetõk. Igen, saját tapasztalataimból tudom, hogy
ha szükségem van egy nyelvre, akkor fél évnél rövidebb idõ alatt igen
komoly haladást érek el, azzal az abszolút koncentrált módszerrel, melynek
lényege, hogy napi több órát intenzíven foglalkozom az adott nyelvvel, és
minden lehetõséget megragadok a gyakorlásra.

– Sokat fordít, ahogy mondta is. Mit szól a legutóbbi évek fordítói
szenzációjához, Nádasdy Ádám Shakespeare-fordításaihoz?

– Vagyis ahhoz, hogy újra lefordított néhány darabot Arany után? És
nemcsak õ, hanem mások is? Én nem tartom ezt szentségtörésnek, mint
egyesek a túldimenzionált kegyelet jegyében. A régi klasszikus fordítások
ellen a színészek régóta berzenkednek, helyenként nyakatekertnek érzik,
itt-ott õk maguk se értik, a közönség se érti – ilyen értelemben a modernizálás
szüksége beérett. Ha az új szöveget jó költõk és jó filológusok csinálják,
akkor irodalmunk csak nyer vele. Nádasdy mindkét feltételnek megfelel,
fordításai irodalmunkat gazdagítják. Nem állítom, hogy minden soruk
tökéletes, hogy jobbat nem lehet csinálni, de hát ez legyen az eljövendõ
korok problémája. Egyelõre annak a gondja, hogy költõileg igényes, jól
mondható, színházilag használható szövegeink legyenek, meg van oldva.

– A Sertések a Bakonyban gyakran megjelöli, hogy az adott nevet vagy
szót hogyan kell kiejteni. Ön egy kiejtési szótárnak is a szerzõje. De
nem a fonetikai ábécé betûivel adja meg a kiejtést, mint például a Magyar
Nagylexikon, hanem szögletes zárójelben közönséges magyar betûkkel.

– Úgy van, és legfõképp azért, mert az átlagos olvasó nem ismerheti az
International Phonetic Association száznál több furcsa hieroglifáját,
amelyekkel más nyelvek sajátos hangjait pontosan rögzíteni lehet. Ám
ha olyanoknak írnék is, akik ennek a tudásnak a birtokában vannak,
akkor is eltanácsolnám õket attól, hogy ezt a tudásukat használják, amikor
magyar nyelvi közegben idegen neveket ejtenek ki. Mert ilyen közegben
az idegen nevek is magyar szavak, azaz csak a magyar nyelv természetes
hangjaival helyes kimondani õket. Ha az eredeti hangzásukat erõltetjük,
csúnyán kiütnek a környezetükbõl, affektáltnak, arisztokratikusnak
hatnak. Ennél is komolyabb veszély az, hogy akik a nevet írott formájában
ismerik, az elhangzottat nem fogják tudni azonosítani vele. Ez okból
helytelen az is, ha idegen neveket idegen hangsúlyozással ejtünk, vagyis
nem az elsõ szótagját nyomjuk meg, a magyar ember számára ugyanis a
hangsúly jelzi, hogy új szó kezdõdik. Ha tehát Monteverdi nevét olaszos
hangsúlyozással hallja, azt hiheti, hogy Giuseppe Verdi névrokonáról,
Monte Verdirõl van szó.
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– 2012 végén jelent meg a Sanyi bá címû prózaköteted az Erdélyi
Híradó Kiadó – Elõretolt Helyõrség Szépirodalmi Páholy sorozat
gondozásában. Mit jelent a borítón olvasható “székely egypercesek”
megjelölés?

– Bár a könyv alcíme tényleg az, hogy székely egypercesek, de nem kell
az Örkény-féle egypercesekre gondolni. Az alcím megválasztásában az
volt az egyetlen szempont, hogy ne tájékoztassam félre az olvasót. Vagyis
így próbáltam jelezni, hogy ez nem egy regény, de nem is novelláskötet.
Rövid, humoros történeteket tartalmazó kiadványról van szó. Jobb
definícióról nem lévén tudomásom, ezt a megnevezést választottam. Nem
gondolom, hogy új mûfajt teremtettem volna a Sanyi bával, hiszen többen
írtak már hasonló mûfajú szövegeket, talán nem ennyire tömör
megfogalmazásban, de példának tudnám felhozni ugyancsak az Erdélyi
Híradó Kiadó – Elõretolt Helyõrség Szépirodalmi Páholy sorozat
kiadásában megjelent, Iszkiri a guruzsmás berbécs elõl címû antológiát,
amelyben több szerzõ is ilyen típusú szövegeket ad közre.       

– A kötet néhány szemelvénye közismert Erdélyben és
Magyarországon, hiszen többször fölléptél a székely stand up comedy
mûsoraiddal. Már akkor hangsúlyoztad, hogy ezek nem is igazi stand

Az év egyik legszórakoztatóbb könyvének tartják, már az
utánnyomása készül az Erdélyi Híradó Kiadónál. Muszka
Sándorral, a Sanyi bá címû kötet szerzõjével beszélgettünk.
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upok, és te inkább fölolvasni, mintsem elõadni szereted õket. Miért
nem a fölkapottabb, virágkorát élõ elõadói mûfaj felé hajlottál?

– Azt hiszem, Márainál olvastam, hogy úriember, amihez nem ért,
azzal nem foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a stand up comedy mûfaját
humoristák és színészek gyakorolják. Mivel én sem humorista, sem
színész nem vagyok, megmaradván a kaptafánál, írok valamit, és aztán,
ha arra megkérnek, felolvasom. Továbbá a stand up tudtommal egy
improvizatív mûfaj, akár a jazz. Én meg elõre megírt szövegekkel
lépek a közönség elé, ami azért, lássuk be, sokkal könnyebb, mint a
pillanatnyi ihletre támaszkodva szórakoztatni.

– Azért annyira nem áll tõled távol a színészmesterség sem… A
marosvásárhelyi Hahota tagja voltál, és szerettél volna a
színmûvészetire is felvételizni. Miért nem lett belõled színész? Na
meg ott a punkzenész múltad. Nem fordult meg a fejedben, hogy ezeket
az adottságokat akár az irodalmi alkotásaiddal ötvözve kamatoztasd?

– Hogy miért nem lettem színész, kérded. Hát annak talán a legfõbb
oka, hogy hála Istennek ifjú és tévelygõ koromban nem vettek fel az
egyetemre, amit az akkori vizsgáztatóknak talán soha nem tudok
megköszönni. Próbálj meg elképzelni engem, amint egy a kelléktárból
kiutalt bohócruhában cigánykerekezek a színpadon, és közben éles
visító hangot adok ki, és mindezt azért, mert egy rendezõ úgy gondolja,
és hogy a gyermekek kacagjanak. Vagy amint négykézláb brummogok
végig a színpadon, mert az aktuális darabban én vagyok a Micimackó.
Azért mondom, hogy képzeld el te, mert én sehogy nem tudom.

A zene számomra pont olyan, mint a szerelem, hogy élni nélküle
lehet, csak éppen nem érdemes. Bár nagyon rég volt már, mikor én
zenekarral álltam színpadra, de azért még idõrõl idõre megkísért a
dolog. A napokban keresett meg egyik zenész ismerõsöm, hogy ha
beleegyezem, megzenésítené néhány versem, de ennél többet most
errõl nem szeretnék mondani, várjuk meg a vásárt a napjáig.      

– Korábbi mûveid alapján azt gondolhattuk volna, hogy verseskötet
lesz a következõ. Miért döntöttél mégis a próza mellett?

– Hát most megfogtál, erre azon kívül, hogy mert versek jutottak
eszembe, nem igazán tudok mit válaszolni. De hát az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy nem tartom magam írónak. Csak nagyon ritkán
írok prózát, és csak akkor, mikor azt, amit mondani szeretnék, versben
sehogy sem tudom megtenni. Ilyen az általad említett irodalmi
önéletrajz, vagy a Sanyi bá is. De nem tudom, legalábbis most úgy
érzem, elképzelni magam, hogy képes lennék egy nagyobb lélegzetû
prózai mû megírására. De talán majd egyszer… Nem mondom, ötletem
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az most is lenne, nem is egy, de valahogy a vers vonzóbb számomra.
Valószínû, hogy alkati kérdésrõl van szó.

– Mikor fogalmazódott meg benned, hogy a székely egyperceseidbõl
kötetet publikálj?

– Évekig hevert Sanyi bá nagy része a fiókban. A lökést, hogy
komolyabban kezdjek vele foglalkozni, talán az Iszkiri a guruzsmás
berbécs elõl antológia megjelenése adta, amelybe az én írásomat is
beválogatták. Ha jól emlékszem, ez után kezdtem el komolyabban
foglalkozni a hülyeséggel.

– Jól tudom, hogy kocsmai beszélgetéseket hallgattál ki, és azt
egészítetted ki a fantáziáddal?

– Igen, jól, a történetek nagy része másoktól hallott szófordulatokból,
poénokból építkezik. Ugyanakkor, aki járatos a kis falusi kocsmák
világában, az tudja, hogy egész kerek történeteket csak nagyon ritkán
hall az ember. Mondatok vannak, utalások, abból kell kitalálni,
összerakni egésszé a darabokat. Vagyis ki kell találni, keretbe kell
foglalni a mondatokat, szavakat. Ugyanakkor olyan történet is van
jócskán ebben a kötetben, amelyet teljes egészében én magam kreáltam,
bevallom, tõlem sem áll távol ez az attitûd, ez a gondolkodásmód, sõt
idõnként teljes egészében magaménak érzem. 

– De ki Sanyi bá?

– Sanyi bá nem egy személy, õ több embernek az ötvözete, egy idõs, éles
eszû nagyivó, sokat látott, tapasztalt ember, aki azon túl, hogy mindenrõl
megvan a saját véleménye, mindenrõl és mindenkirõl tud egy történetet.
Történjen bárhol, bármi, bárkivel, Sanyi bá megfejti az okát.  

– A csíkszeredai könyvbemutatódból idézve: “A székely humor más
nemzetek humorához képest akadémiai színvonalú”. Miért?

– Azért gondolom így, mert ha valaki figyelmesen olvassa a könyvet,
maga is rájöhet, hogy a humoron túl van egy mögöttes tartalom. Ez
pedig egy életérzés, gondolkodásmód, a székely embernek az élet
problémáihoz való viszonyulása. Ahogy a tragédiáiból csinál komédiát,
és igyekszik viccet kreálni mindenbõl, hogy elviselhetõvé tegye a
mindennapokat. Ebbõl merít erõt és vigaszt. Ugyanakkor
élettapasztalatát, meglátásait is ebben a formában közli, és dolgozza
fel. Mindezek a dolgok emelik szerintem messze magasan például az
amerikai filmek humora fölé, ahol a humor forrása végül is semmi
más, mint az, hogy valaki pofákat vág, vagy az alfelét mutogatja. A
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székely humor jellegzetessége is ebbõl ered, hogy attitûd, és ezáltal a
túlélés egyik eszköze is.

– Túl vagy már egy komoly felolvasóturnén, amelynek elsõ állomása
Kolozsvár volt, majd Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Székelyudvarhely és Csíkszereda következett. Hogyan fogadta a székely
közönség az írásaidat? Nekik is ennyire humoros volt?

– Amióta találkoztunk, több kis faluba hívtak meg könyvbemutatót
tartani. A helyzet az, hogy bár sok helyen, ahogy azt már említettem,
ez a fajta humor és gondolkodásmód a mindennapi élet része, ettõl
eltekintve mindenütt nagyon szerették az emberek a hallottakat,
ugyanis az õ lassan elhaló, eltûnõ világuk elevenedik meg az írásokban.
Azért mondom ezt, mert a globalizáció már ezekben a kis székely
közösségekben is kezdi megvetni a lábát. Továbbá amit észrevettem,
hogy sajnos 2013-ban is vannak olyan települések, ahol nemzedékek
nõttek fel úgy, hogy életükben nem láttak írót, költõt. Ha mégis, az
utoljára Kányádi Sándor volt, de annak is lassan harminc éve már.
Ezért egyszerûen nem is nagyon tudják, miként kell vagy lehet
viselkedni egy könyvbemutatón. Volt olyan hely is, hogy bár nevettek
volna, de látszott rajtuk, hogy magukba fojtják, mert úgy gondolták,
nem illik. Ezen az áldatlan helyzeten változtatni nagyon könnyû
volna, ugyanis ez nem pénz kérdése, csupán politikai akaratra lenne
szükség.

– A kötetben találkozhatunk olyan kifejezésekkel is, amelyek egy
székelyföldinek teljesen természetesek, de egy anyaországi nem érti
õket. (Ilyenek például: lökõdi, feszt, figyelõzik, megehül, vider,
kirojtozik a füle valakinek, fültövön ereszt, csihány, meghessinti,
lingrispir, nyughat, mistózik, hájderménkõ, felkucorodik, hagyatán
esik, bodega stb). Az Irodalmi Jelenben nemrég megjelent írásaid egyik
kommentje is szóvá tette. Magyarországi föllépéseid alkalmával
szembesülsz ezzel?

– Most, hogy már túl vagyok egynéhány magyarországi felolvasáson,
azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy az ottani emberek is értik Sanyi
bát. Ezek a tájjellegû, székely szavak, amelyeket Székelyföldön
használunk, egytõl egyig nyelvünk gazdagságát és szépségét dicsérik,
és identitásunk részét képezik. Aki még soha nem hallott székely embert
beszélni, ha figyel, a kontextusból számára is nagyon hamar kiderül
ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek az értelme. A kommentrõl szólva,
mely szerint így senki nem beszél már, azt gondolom, hogy az értelmi
szerzõje jöjjön el, ha gondolja, Csíkszeredába vagy Kézdivásárhelyre
vagy bármelyik székelyföldi kis faluba, és úgy este 8-9 óra felé üljön be
egy állomás melletti kis kocsmába. Ha lesz bátorsága, álljon fel, s
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mondja el az itteni embereknek a véleményét, miszerint ahogy õk
beszélnek, már nem beszél senki, s mi több, lehet, hogy már nem is
léteznek. Tudnia kell, hogy nálunk Székelyföldön a vendégnek
mindent szabad. De azért fogadja meg baráti tanácsomat, s mielõtt ezt
kinyilatkozná, azt is mondja el, hogy honnan érkezett, nehogy
helybélinek gondolják, mert az ilyen helyen beláthatatlan
következményekkel jár… De ha az emberek ezek után is kicsi
barátomnak kezdenék õt szólítani, ajánlom, tûnjön onnan nagyon
gyorsan el.

– A könyv egy CD-melléklettel jelent meg, amelyen felolvasod az
írásaidat. Milyen igény hívta ezt életre?

– A legfõbb ok, amiért hanganyag is készült a könyv mellé, hogy bár
a könyvben lévõ szövegek székely nyelvjárásban íródtak,  de ha valaki
ne adj’ isten soha nem járt volna Székelyföldön, és nem ismerné ezt a
fajta akcentust, kaphasson  belõle egy kis ízelítõt. Továbbá  úgy
gondolom, hogy ezeknél a történeteknél nemcsak maga a cselekmény,
a történés maga érdekes, hanem az is, ahogy ez elhangzik.

– A könyvhöz tartozó hanganyag azonban több, mint egy felolvasás.
Ódzkodsz az “elõadómûvészet” kifejezéstõl, vagy szerinted minden
szerzõnek hasonló vehemenciával kellene felolvasnia saját szövegét?

– Az, hogy ki hogyan  olvassa fel a szövegeit, az illetõ
elõadókészségétõl, valamint a szöveg milyenségétõl függ. Én így
olvastam fel ezeket a szövegeket, mert ezek bennem így élnek,
számomra  így hitelesek. Másfelõl azt szoktam mondani, hogy az
emberek magától értetõdõen csak arra figyelnek, akinek van
mondanivalója. Vagyis ha a szerzõ nem hisz a szövegeiben, akkor az
olvasók, a hallgatók sem fognak.

– Újabb prózai írásokat tartalmazó könyvön dolgozol, illetve egy
versesköteten is. Folytatják-e, amit eddig megszoktunk tõled: versben
a töredezett, kihagyásos beszédmódot, prózában a székely humort,
tömörséget?

– Nem igazán szeretek a terveimrõl beszélni, mert megtörténhet,
hogy nem valósulnak meg. Van egy többé-kevésbé befejezettnek,
befejezhetõnek mondható verseskötetem és néhány prózai írásom.
Maradjunk annyiban, hogy még rengeteg dolog lenne velük. A stílusról
pedig úgy gondolom, hogy hosszabb idõre senki nem tud a bõrén
kívül lenni. Másként: a farkas szõrét cseréli, de jellemét nem. 

 

 


