
Pacskovszky Zsolt íróval Kiss Enikõ Hajna beszélget

Azóta, hogy segédkeztem egy dokumentumfilmben, amely a fogya-

tékosok szexuális életérõl szólt, ritka, hogy valami tabutéma volna

számomra, a regénybeli tanárnõ és a fõszereplõ fiú közötti szexuális

viszony sem az – aligha sült volna ki valami jó abból, ha a tollam be-

lepirul ennek az ábrázolásába. A mai magyar társadalmat azonban,

a közeget, amelyben a könyv reménybeli olvasói épp felnõnek, még

mindig meglehetõsen prûdnek látom. Bátortalannak, nem elég

õszintének és nyíltnak, akár az egyes személyekrõl, akár párkapcso-

latokról van szó. Szõnyeg alá söprésben jók vagyunk; még szeren-

cse, hogy ezt nem díjazzák világversenyeken. Ott tartunk, hogy már-

már meghatottságot vált ki egyesekbõl, ha valaki a nyilvánosság

elõtt kendõzetlenül be meri vallani, hogy hibázott, vagy hogy az in-

dulatainak engedve ostobán, otrombán viselkedett. Holott egy

egészségesebb társadalomban szerintem ennek természetesnek

kellene lennie. A kamaszkor pedig a nyíltság, az elkendõzések, a

hazugságok szempontjából amúgy is kényes életkor. Mert miközben

a tanárok és a szülõk egy jó része azt szajkózza, hogy a tanulás a

legfontosabb, képmutatás nem tudomásul venni, hogy egy kamasz

gondolatai legfeljebb dolgozatírás elõtt forognak a kétismeretlenes

egyenletek körül. Egy kamasz gondolatai a szerelem és a szex körül

forognak. Saját maga, a saját érzései, a nagyüzemre kapcsolt hor-

monjai keltette vágyak érdeklik, és az érzékszervei egyvalami után

kutatnak mohón: szeretet után. Frusztrált állapot, és úgy látom, a ka-

maszok egyre kevesebb segítséget kapnak ahhoz, hogy az értékek

a helyükre kerüljenek bennük. Hogy megerõsítést kapjanak, hogy

mondjuk, horribile dictu, egy beszélgetés fontosabb lehet, mint

Pitagorasz tétele. Nem vagyok iskolaellenes, csak úgy vélem, ez az

egész nem sokat ér, ha pusztán és kizárólag a tananyag elsajátítá-

sáról szól. És ha a kamaszok õszinteség és nyíltság helyett kétszínû-

séget, szemellenzõsséget, önbecsapást látnak maguk körül a felnõt-

tek részérõl, akkor hogyan várjuk el, hogy õk maguk ne váljanak

ilyenekké, és késõbb bárkit megértsenek? Nagyszerû kezdeménye-

zésnek tartom a Móra Tabu Könyvek sorozatát, amiért legalább az

irodalom területén nyíltan terítékre kerülhetnek ezek a problémák,

ugyanakkor az volna a jó, ha mindez most, 2013-ban nem a „tabu”,

hanem mondjuk „az élet dolgai” címszó alatt jelenhetne meg.           

MMii  aa  kköönnyyvv  ttöörrttéénneettee??  EEllõõsszzöörr  vvoolltt  mmeegg  aa  rreeggéénnyy,,  aammii  bbeelleeiilllleetttt  eebb--

bbee  aa  ssoorroozzaattbbaa,,  vvaaggyy  kkiiffeejjeezzeetttteenn  ee  ssoorroozzaatt  kkeeddvvéééérrtt  íírrttaa  mmeegg??

A könyv gondolata akkor kezdett körvonalazódni bennem, amikor

egy francia regényt fordítottam a sorozatba. A hirtelen jött vágy,

hogy megírjam, engem is meglepett, mert 1999 óta nem írtam na-

gyobb lélegzetû prózát, leginkább mûfordítással foglalkoztam, jól el-

voltunk, én meg a mûfordítás, szerettem, hogy a könyveket, a mon-

datokat nem nekem kell megírnom, csupán át kell ültetnem magyar-

ra. Igaz, ez épp abban az idõben kezdett kissé megváltozni, egyre

többször éreztem vágyat, hogy titokban átírjak egy-egy oldalt néme-

lyik fordítandó szövegben (de végül persze nem tettem meg). Egy-
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Ahol a titkokat nehez
A Móra Kiadó Tabu Könyvek sorozatá-

ban jelenik meg a Szabadesés címû kö-

tet. Az ön számára mennyi tabu van a

könyvében? Gondolok itt arra, hogy bár

a tanár-diák viszony viszi el a prímet, a

molesztáló viszony mögött sok minden

más is kirajzolódik, jelesül egy

kamaszfiú belsõ történései, magánya,

az iskolai bántalmazás, a bandázás, a

szülõk válása, a felnõttek kétszínûsége

és belerokkanása a saját életükbe, a ka-

maszkori öngyilkosság.



szóval, megkérdeztem a

Móra egyik szerkesztõjé-

tõl, hogy elolvasná-e, ha

írnék valamit a sorozatba.

Õ meg nem érte be egy

udvarias igennel, hanem

még bátorított is rá –

ilyen a jó szerkesztõ.

Tudtam, hogy egy tanár-

nõnek a saját tanítványá-

val folytatott viszonyáról

akarok írni, de aztán a fõ-

szereplõ fiú elkezdett

„belepofázni” a történet-

be, és kiderült, hogy sok

minden másnak is majdnem ekkora hangsúlyt kell kapnia, ha a ma-

ga bonyolult voltában akarom õt ábrázolni, és maga a könyv sem

egészen arról szól végül, aminek indult. Ami azt mutatja, hogy egy

kamasz életét, érzéseit, szorongásait, vágyait nem lehet olyan köny-

nyen elintézni.        

FFeellttûûnnõõ,,  hhooggyy  aa  kköörrnnyyeezzeett  rreeaakkcciióójjáábbóóll  hhiiáánnyyzziikk  aa  hhaarraagg  ééss  aa  ffeellee--

llõõssssééggrree  vvoonnááss  aa  ttaannáárrnnõõ  iirráánntt,,  ééss  mmiinndd  aa  ttööbbbbii  ttaannáárr,,  mmiinndd  aa  sszzüü--

llõõkk  iinnkkáábbbb  aa  ffiiúútt  hhiibbáázzttaattjjáákk..  EEzz  aazzéérrtt  vvaann,,  mmeerrtt  ccssaakk  aazztt  ttuuddjjuukk,,

aammiitt  aa  ffiiúú  ttuuddootttt,,  vvaaggyy  eezz  ttuuddaattoossaann  vvoolltt  ííggyy??  IIlllleettvvee  mmeennnnyyiirree  ffoogg--

llaallkkoozzttaattttaa  aazz,,  hhooggyy  nnyyiittvvaa  hhaaggyyjjaa  aazztt  aa  kkéérrddéésstt,,  hhooggyy  kkii  aa  bbûûnnõõss  aa

ffeellnnõõtttteekk  kköözzüüll,,  mmeerrtt  mmiinntthhaa  eezzzzeell  aazztt  iiss  eerrõõssíítteennéé,,  hhooggyy  nneemm  bbiizz--

ttooss,,  hhooggyy  ccssaakk  aa  ttaannáárrnnõõ  aazz  eeggyyeettlleenn  ppeelllleennggéérree  áállllíítthhaattóó  ffeellnnõõtttt??

Szándékosan nyitva akartam hagyni minden, a bûnösséget firtató

kérdést, ahogy a tanárnõ figuráját illetõen sem akartam ítélkezni, ezt

tegye meg az olvasó a saját vérmérséklete, saját erkölcsi normái

szerint. Engem igazából a hús-vér nõ érdekelt ebben a történetben,

az, hogy milyen, amikor a katedrán áll, és milyen, amikor lehull róla

a tanárnõ-álarc, és ott áll elõttünk szó szerint meztelenül, vágyakkal

telve, esendõen. Az pedig, hogy a fõszereplõ fiú környezete mit

gondol a nõrõl, egyrészt valóban azért nem jelenik meg nyíltan, mert

csak azt látjuk, amit a fiú lát, másrészt azért, mert az adott szituáci-

ókban a többieknek még mindig könnyebb a fiúba belerúgni egyet,

mint elõhozakodni az „arcpirító” témával. De azt hiszem, így is kita-

lálható, hogy a regény felnõtt szereplõi közül kinek mi lehet a véle-

ménye a tanárnõrõl.

ÖÖnn  íírr  nnoovveelllláátt,,  ffoorrggaattóókköönnyyvveett,,  hhaannggjjááttéékkoott,,  mmeesséétt,,  eemmeelllleetttt  ffoorrddíítt

ffrraanncciiáábbóóll..  EEzz  aazz  eellssõõ  kkiiffeejjeezzeetttteenn  ffiiaattaallookknnaakk  sszzóóllóó  rreeggéénnyyee??

Õszintén szólva soha nem gondoltam, hogy valaha kimondottan ka-

maszoknak szóló regényt fogok írni. Azt viszont mindig is tudtam,

éreztem, hogy egyszer majd megírom mindazt, ami azzal a kisváros-

sal kapcsolatban kavarog bennem, ahol 19 éven át éltem. Látszólag

a véletlen hozta úgy, hogy mindez egy kamaszoknak szóló könyv

alakjában találta meg a maga formáját, de utólag azt gondolom,

szerencsésebben nem is történhetett volna. Egy kisváros, ahol a tit-

kokat nehezebb titokban tartani, ideális terep annak a megragadá-

sához, hogy egy kamaszt milyen vágyak, szorongások, érzések fe-

szítenek belülrõl, és mi az, amitõl lassan fulladozni kezd.     

RRééggeebbbbeenn  öönn  iiss  ttaannííttootttt..  MMoossttaannáábbaann  mmiillyyeenn  aa  kkaappccssoollaattaa  aa  kkaammaa--

sszzookkkkaall,,  iillll..  aazz  eeggyykkoorrii  kkaammaasszzkkoorráávvaall??

A tanításban nem is annyira a padokban ülõ lányokkal, fiúkkal való

találkozás volt a legérdekesebb, persze az is, hanem inkább az,

hogy beláthattam a másik oldalra, egy tanári szoba intrikával, áská-

lódással, alakoskodással és rasszizmussal terhes világába. Egy

nagyközségben tanítottam, és nem elég, hogy nem ismertem a helyi

viszonyokat, nem tudtam, hogy ki kinek a gyereke, a kollégáim is ki-

használták, hogy egyikükrõl sem tudok semmit, és minduntalan ne-

kem súgták meg, hogy az, aki épp kiment a szobából, miért is érde-

mel mélységes megvetést. Utólag visszagondolva elég kiábrándító

volt, de nagyon fiatal voltam, és viszonylag könnyedén vettem az

egészet, amíg rólam is vad pletykákat nem kezdtek terjeszteni a há-

tam mögött. Ami pedig a kamaszokat illeti, a könyv írása idején egy-

részt tudatosan figyeltem õket az utcán, a villamosokon, a metrón,

néha leszállni is elfelejtettem, miközben a beszélgetésüket hallgat-

tam, másrészt gyakorlatilag köztük írtam a könyvet. Naponta fél

órám, egy órám volt dolgozni rajta kora délután, és ha jó idõ volt,

egy parkocskába ültem ki, amely mindig suliból jövõ kamaszokkal

volt tele. Nem is sejtették, hogy bele-belevándorol egy-egy mozdula-

tuk, szavuk a kéziratba. Jobbára szidtak valamit vagy valakit, ugyan-

akkor volt bennük valami naiv, irigylésre méltó optimizmus. Azoknak

a várakozása, kissé infantilis, de mégiscsak önfeledt kacagása, akik

még nem tudják, hogy pontosan milyen is az élet. Vagy nem hiszik

el, hogy az övék is olyan lehet, amilyennek egyesekét látják. A haj-

dani kamaszkorommal pedig békés viszonyban vagyok. Ami akkor

fájt, most már nem fáj, van helyette épp elég más. De azt sem sírom

vissza, ami szép volt, vagy annak látszik pusztán azért, mert még

olyan fiatal voltam. Legfeljebb egy estét, amikor – de ez maradjon

az én titkom. 

VVaannnnaakk  oollyyaann  kkaammaasszzhhõõssöökk,,  aakkiikk  öönntt  kküüllöönnöösskkéépppp  mmeeggffooggttáákk??

A legmélyebb hatással, még kamaszkoromban, talán egy Salinger-

kötet volt rám, nem a Zabhegyezõ, hanem a Kilenc történet novellái-

nak a „hõsei”. Talán azért, mert õk is a felnõttek képmutató, kímélet-

len világával szembesülnek. Aztán, már jóval késõbb nagyon bírtam

a 17-18 éves Wayne Rooney-t, aki úgy nézett ki, mintha egy hentes-

legény tévedt volna a focipályára, közben meg olyan mûvészi moz-

dulattal varázsolta a jobb felsõbe a labdát, hogy az ember csak

ámult. Persze, ez egy más mûfaj, de õ még mindig nagy kedven-

cem, egy villanás erejéig bele is került a könyvbe. 
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zebb titokban tartani


