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egy novelláskötet is. Egyébként meg

igen, nekem valahogy ennyi idő kell.

Sok a leállás, a megtorpanás, és nem

szeretem az első, túlságosan kézenfekvő

ötleteket. Így meg kell várni a második,

nem ritkán a harmadik hullámot, mert

azok már nem a legkönnyebb megoldá-

sokat kínálják. Azokban már van annyi

helyzeti energia, amitől élni kezd a

történet, és nem hasonlít egy megcsó-

csált sztorira, amit két tömény után hal-

lani lehet a jobb kocsmákban.

A főhős Loboncz Márton, egy
Kárpátokon túli kisvárosban szüle-
tett, Erdélyben nőtt fel, a jelenben
már Budapesten él.  Ez eddig az íróra
is igaz, de a regény persze fikció. A
könyvbemutatón megtudtuk, mi az
az abszurd, személyes történet, amit
kölcsönkap a főszereplő kisgyerek…

Igen, én is Moldvában születtem, akár-

csak a főhősöm, és azért helyezte ki oda

a hatalom a Kolozsváron végzett szü-

leimet, hogy én lehetőleg már román-

ként nőjek fel. Mit mondjak, nem sike-

rült. Gondolkodtam rajta, hogy én is el-

utazzak a születésem helyére, életem-

ben először, akárcsak Loboncz Márton,

de aztán elvetettem. Kellett az a kis dis-

tancia, amelyet a valóság túlságosan le-

szűkített volna. Néha jobb a képzelet

„tudatlansága”. 

Már a regény elején kiderül, hogy a
fiú nyomoz apja után, aki gyilkosság
miatt ült és nemrég szabadult a bör-
tönből… A helyszínek félig-meddig
fiktívek, miért?

Budapest és Bukarest kivételével való-

ban minden fiktív. Egyrészt könnyebb

volt így dolgozni, nem zavartak a föld-

rajzi és városrendezési tények, és nem is

akartam olyan levelet kapni, hogy hát ez

tiszta hazugság, az Albatrosz utcában

nem is járt a troli. Szeretek válogatni a

részletek között, és azt felnagyítani vagy

zsugorítani, ami a regény érdekét szol-

gálja. Nekem a háttér, a valóság addig

kell csak, amíg el nem indítja a fantázi-

Gyűlölet
Papp Sándor Zsigmondot kérdezi Szepesi Dóra

Vajon meddig kell hordoznia az ide-
genség, a gyűlölet érzését az új gene-
rációnak? 

Bárcsak tudnám a választ. Bárcsak

tudnám, hogy például a manapság kel-

tett gyűlölethullám milyen meglepő és

váratlan történésekhez vezet majd,

miben csúcsosodik ki, vagy hogyan lap-

pang még nagyon hosszú időkig. A

gyűlölet talán az egyetlen olyan „tudá-

sunk”, amelyet nagyon könnyen „sajátí-

tunk” el, viszont nagyon hosszú ideig

velünk marad. A reflexeinkben, a cson-

tokban. És ugyanígy adjuk tovább.  

Történelembe ágyazott élettörté-
netek, megvilágító éleslátással és egy
krimi izgalmával – így foglaltam
össze magamnak a regény olvasása
után az élményt. Az előző regény, a
Semmi kis életek megjelenése óta
eltelt hét év. Ennyi lenne egy nagy-
regény kihordási ideje?

Igazából csak hat, ha nagyon meg-

piszkáljuk, és a kettő között még volt

Új nagyregényében egy család élete elevenedik fel a romániai diktatúra 70-es, 80-as éveiből.
Szereplői egyként vergődnek egy sötét parancsuralom korlátai között és végletes érzelmeik
fogságában. 
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ám. Mint a slusszkulcs egy álomautóhoz.

Nagyon szikár ez a cím, szinte mellbe
vágja az embert. Miért lett Gyűlölet a
regény címe?

Eredetileg csak munkacím volt, és

amikor a regény háromnegyedénél el-

kezdtem gondolkodni a valódi címen, és

tucatjával jutottak eszembe rosszabb-

nál rosszabb változatok, akkor felad-

tam. Ráadásul a szerkesztőm is győz-

ködött, hogy ez igenis jó cím. Így maradt

ez. Karácsonyra és születésnapra ideális.

A magyar nyelvben a gyűlöl, az öl és
az ölel hasonló hangzású szavak. Bár
lehet hogy ez részemről amatőr
nyelvészkedés, mégis érdekesnek
tartom. Azt jelzi, hogy ezek a dolgok
egyáltalán nincsenek egymástól tá-
vol. Mi a véleményed erről?

Az biztos, hogy ahol gyűlölet van, ott az

agresszió sem késik soká. Először csak

verbálisan, aztán jön némi kakaskodás,

és a végén bizony vér fog folyni. Így vagy

úgy, kevés vagy sok, de folyni fog. Persze

az a változat sem túl szívderítő, amikor

csak senyved az emberben hosszú év-

tizedekig, lassan elszenesít mindent, a

boldogságra való képességet, az empá-

tiát, a racionalitást. Ez is gyilkosság, csak

magunk felé irányul.

A regényben nem egyszerűen etnikai
gyűlöletről van szó, hanem – ahogyan
Tompa Andrea is fogalmazott a
bemutatón –, inkább univerzálisabb
idegenségérzésről, kapcsolódási kép-
telenségről, az elfogadás és az együt-
térzés hiányáról… Mennyire be tud
szivárogni a hétköznapokba, a
magánéletbe a hatalom diktálta
szemlélet!

Épp ezért tartom a legnagyobb fele-

lőtlenségnek, amikor ezzel játszanak.

De ez azzal is összefügg, amit az előbb

mondtam, hogy leginkább minket

pusztít el a mások iránt érzett gyűlölet.

Ebben a játszmában sosincs nyertes,

legfeljebb az nevethet kis ideig, aki

kiengedte a szellemet a palackból. De a

kiengedők is ritkán szokták túlélni az

ilyesmit, sem politika, sem egyéb ér-

telemben. Ez nem az a szellem, amely

teljesítené három kívánságunkat. Ez a

szellem csak elvesz, és nem ad semmit. 

Nagyon tetszik, hogy történet tele
van költői képekkel. Úgy érzem,
általuk közel kerülünk a problé-
mákhoz, érzésekhez, indulatokhoz,
egyben távolságból is tudjuk szemlél-
ni őket. Mintha a költőiség finomí-
taná, megvilágítaná a regényből
áradó légkört. Lehetséges ez?

De még mennyire! A költészet talán

ahhoz kell, hogy ne taszítsam a kel-

leténél is sötétebb verembe az olvasót.

Nem lenne jó, ha ezután nem olvasna

többet, csak kuksolna a sarokban maga

elé bámulva. Ugyanakkor a levegőtlen-

ségnek is megvan a maga költészete, ha

úgy tetszik szépsége, borzongató ereje.

Bár tudom, hogy a legtöbb ember un-

dorodva fordul el tőlük, engem mindig

csodálattal töltenek el azok az állatok,

amelyek ott élnek, ahol elvileg már nem

nagyon van lehetőség az életre. Talán

egy kicsit ilyenek az én szereplőim is.

Gyönyörű torzók, és mégis az életre-

valóság csupasz diadalai. Csak épp egy

nem túl boldog élet lehetősége lüktet

bennük.

Érdekes momentum, hogy a fiatal
főhős rendszeres öngyűlöleti negyed-
órákat tart. Ez egyfajta terápia? Kell
az egészséghez, „mint reggelente a
frissen facsart narancslé”?

Az öngyűlölethez igen jó önismeret kell.

Meg elszánás. Türelem. Saját magunk

díványára fekszünk fel, és érdeklődve

hallgatjuk a válaszainkat. Ahogy pró-

báljuk kidumálni magunkat a saját

pitiáner bűneink alól. Arról nem is

beszélve, hogy ezzel kifogjuk a szelet a

minket gyűlölők vásznából. Szóval ez is

lehet a hosszú élet titka. Egy túlságosan

nárcisztikus korban igenis jól jöhet egy

kis ellensúly. Valami, ami pár percre

kijózanít. Túlságosan szeretjük magun-

kat és ez a mámor már kikezdte az íté-

lőképességünket, az igazságérzetünket,

és szerintem hizlal is. Szóval komolyan

ajánlom mindenkinek, hogy reggelente

vegye elő magát, mint egy rossz gyereket.

A regényben sok meglepetés volt a
számomra, a vége is ilyen. Mi volt a
szándékod ezzel a nyitott befejezés-
sel?

Akkor szerettem volna befejezni,

amikor úgy éreztem, hogy még van egy

kis remény. Talán visszafordítható min-

den, hiába van meccslabdája a körül-

ményeknek, még ki lehet bújni a vere-

ségből. Két mondat még, és ez a remény

is kihunyt volna. Legalábbis én így

képzelem. Meg aztán mindig is úgy gon-

doltam, hogy a jobb regények épp annyi

munkát adnak az olvasóknak, mint az

írójának. Minél rosszabb egy könyv,

annál kevesebb meló jut a befogadónak.

Nem a válaszra tanítanak meg, hanem a

kérdezés képességére.

Papp Sándor Zsigmond
Gyűlölet

Jelenkor Kiadó, 2018, 476 oldal, 3499 Ft



A Nap Kiadó
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

KISS GY. CSABA

Közép-európai találkozásaim
18 év – 41 arckép
Magyar esszék sorozat
Fr/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 114 0, 184 oldal, 3150 Ft

A szerzőnek e kötetéből a mai közép-európai szellemi élet sajátos metszete rajzolódik ki előttünk.
Személyes ismerőseiról, barátairól készített rövid esszékben portrét – nagyjából az ezredforduló
táján. Színes változatosságban lépnek elénk költők, történészek, műfordítók, tudós emberek és mű-
vészek, akikkel hosszabb-rövidebb ideig alkalma volt találkoznia, akiknek ismeri személyét és
munkásságát Lengyelországtól és Csehországtól, Szlovákián keresztül egészen Szlovéniáig és Hor-
vátországig, Szerbiáig. Többek között: Bohumil Hrabal, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda és Zbigniew
Herbert. De elkészült az arcképvázlata a szerb Danilo Kišnek, a szlovák Emil Boleslav Lukáćnak, a
szlovén Veno Taufernek is.
A portrék pillanatfölvételnek tekinthetők, visszatekintenek a barátság múltjára vagy csupán a szemé-
lyes benyomásokat rögzítik.

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből
Második, javított, bővített kiadás
Magyar esszék sorozat – Szörényi László életműsorozat
B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 103 4, 280 oldal, 3750 Ft

Szörényi László könyvének tárgya a magyarországi, főleg jezsuiták által megalapozott és általuk is
művelt hun tárgyú, de a hun-magyar azonosságot valló történetszemléletnek megfelelően akkor
honfoglalási témájúnak értelmezett epikus költészet. 
A jezsuita rend a 18. században az egész hazai felsőoktatás túlnyomó részét kezében tartotta, és jól
szervezett értelmiségi csoportként is felfogható már, amelynek körében korszerű tendenciák kerültek
előtérbe: a természettudósok és hivatásos történetírók mellett éppen azok, akik a szerző munkájában
példás méltatásban részesülnek.  
Az 1993-ban megjelent első kiadáshoz  a szerző hozzáillesztette az eltelt 25 év alatt született hasonló
tematikájú írásait.

SÁRKÖZY PÉTER

„Mért ne legyek tisztességes!” 
József Attiláról

Magyar esszék sorozat
B/5 alak, keménytáblás, ISBN 978 963 332 117 1, 280 oldal, 3500 Ft

Sárközy Péternek, a Római Tudományegyetem Magyar Tanszéke professzorának 1996-ban és 2001-
ben megjelent tanulmánykötete igen nagy sikert aratott, ezek a tanulmányok ugyanis szakítottak az
addigi „hivatalos” József Attila-képpel. A szerző a 90-es évek elején egymás után sorra vette a költő
életével kapcsolatos legendákat és az életművére ráragasztott hazugságokat. Kimutatta, hogy ezek a
„legendák” úgy rárakódtak József Attila életművére, mint versében a guanó, és máig lehetetlenné
teszik József Attila érett, 1932 utáni költészetének megértését. A jelenlegi kötet az 1996-ban megje-
lent tanulmányok mellett közli Sárközy Péter 1996–2015 között írt újabb József Attila-tanulmányait,
melyekben vitába száll a Szabolcsi Miklós örökségét tovább folytató, ma is „hivatalosnak” számító
József Attila-kutatók egyoldalú beállításával. 
A kötetben ezenkívül a Nagyon fáj-kötet verseinek az explication de texte módszerét követő szöveg-
elemzése áll.
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Dedikálások a Nap Kiadó K4-es standján
2018. április 20., péntek:

Juhász Előd 11-12, Pusztay János 13-14, Ágh István 14-15, Gróh Gáspár 16-17 
Kiss Gy. Csaba 16-17, Sárközy Péter 16-17, Szörényi László 16-17

2018. április 20., szombat:
Juhász Előd 11-12, Lukács Sándor 11-12, Sárosi Bálint 13-14, Gróh Gáspár 14-15 

Ágh István 15-16, Kiss Gy. Csaba 16-17, Sárközy Péter 17-18
2018. április 20., vasárnap:

Lukács Sándor 11-12, Juhász Előd 14-15, Kiss Gy. Csaba 16-17, Szörényi László 17-18

A könyveket a Millenárison, a Supka Géza teremben, 
2018. április 20-án, pénteken, 15 órakor mutatjuk be!




