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Mi kor cir ka két év vel ez előtt, kö zös meg egye zés sel el vál tam az ak ko -

ri mun kál ta tóm tól, és ez zel vé ge sza kadt az éle tem egy tíz éves pe ri -

ó du sá nak, úgy ha tá roz tam, amed dig csak le he tősé gem ada tik, mun -

ka vál la ló ként sze ret nék a mé di á tól mi nél tá vo labb ma rad ni. Ter vez -

get tem már, hogy fel ha gyok a bul vár ral, sok kal in kább ér de kelt a

könyv pi ac, mint az új ság írás, még sem mer tem lép ni. Bá tor ta lan sá gom ban nyil ván

az anya gi bi zony ta lan ság is köz re ját szott. Ami kor az tán a sors hely zet be ho zott,

azt mond tam, bár men  nyi re is fé lek, be le vá gok. Ko moly ál do za to kat hoz tam, le -

mon dá so kat tet tem, és cé lo kat tűz tem ki ma gam elé. Meg ta nul tam, hogy nem

má sok nak, ha nem sa ját ma gam nak bi zo nyí ta ni az élet leg ne he zebb fel ada ta, plá -

ne, ha köz ben a ma xi ma liz mu so mat is meg aka rom őriz ni. A test edzés is nagy ki -

hí vás volt, egy ki adós aka rat erő-tré ning. Nem aka rok ál szent nek mu tat koz ni, ta -

gad ha tat la nul le gye zi a hi ú sá go mat, ha meg di csér nek, a leg na gyobb öröm még is

a tu dat, hogy meg va ló sí tot tam. A si ker él mény prí ma üzem anyag. (ne vet) Ezért is

ösz tön zöm az ol va só i mat ar ra, hogy mer je nek ko moly erő fe szí tést igény lő cé lo kat

ki tűz ni ma guk elé, mert nem csak üres frá zis, hogy a be fek te tett mun ka és idő

előbb, vagy utóbb, de meg hoz za a gyü möl csét. Le gyen szó egy álom va ló ra vál tá -

sá ról, egy rossz szo kás el ha gyá sá ról, egy da ga dó bi cepsz ről, vagy egy re gény meg -

írá sá ról, az ered mény hez ve ze tő út ha son ló.

Ami kor el ha tá roz tam, hogy tel jes váll szé les ség gel az írás nak, il let ve

az az zal já ró ügyek nek sze ret ném szen tel ni az éle tem, az el ső fel is -

me rést az je len tet te, hogy szó ra koz ta tó-iro dal mi szer ző ként lé tez ni

rend kí vül ös  sze tett, már-már skizoid ál la pot. Olyan te rü le te ken kell

helyt áll ni, me lyek nem csak kü lön bö ző ek, ha nem gya kor la ti lag ösz  -

sze fér he tet le nek. A ma gá nyos és el bo rult al ko tá si fo lya mat mel lett

az ol va sók kal foly ta tott kom mu ni ká ció csak egy kis sze let ké je a na pi

ru tin nak. Egyik fe lem a szö veg tisz te le té re es kü szik, a má sik pe dig ar -

ra, hogy tel je sít mény ala pú mun kát kell vé gez nem, ha nem aka rok éhen hal ni. Ez a

ket tős ség men tá li san elég meg ter he lő, én azon ban mind két te rü le tet sze ret ném a
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LoveClub cí mű re gé nyed meg je -

le né se után lát vá nyos élet mód -

vál tást haj tot tál vég re. Mi ser -

ken tett a vál toz ta tás ra, mi volt

mö göt te a gon do lat, fel is me rés? 

Szem be tű nő, mek ko ra ener gi á -

kat, időt és fi gyel met for dí tasz

az ol va sók kal va ló sze mé lyes,

na pi kap cso lat tar tás ra. Men  nyi -

re ne héz/kön  nyű me ne dzsel ni

azt a hely ze tet, ami kor sok ezer

em ber gya kor la ti lag ba rát ként

te kint rád.
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ké pes sé ge im hez ké pest a le he tő leg jobb mi nő ség ben művel ni. Nem fé lek kí sér le -

tez ni, és igyek szem mi nél elű re mu ta tóbb öt le tek kel elő ruk kol ni. Azt hi szem, hogy

ép pen a be fek te tett ener gia az, ami ért so kan azt fel té te le zik, hogy mö göt tem egy

csa pat nyi, szor go san mun kál ko dó em ber áll, ami azon -

ban nem fe di a va ló sá got. Egy szak mai se gí tőm van, aki

amel lett, hogy ki fe je zet ten ins pi rá ló sze mé lyi ség, egy -

faj ta elő szű rő, mert haj la mos va gyok el ra gad tat ni ma -

gam. És ter mé sze te sen ott áll mö göt tem az Ulpius-ház,

ahol leg in kább a könyv meg je le né sek re kon cent rál va

dol goz nak ve lem. Szó val, az a csa pat, amit hát szél nek

kép zel nek, gya kor la ti lag két em ber re, kö zü lünk is leg in -

kább rám kon cent rá ló dik. Fél re ér tés ne es sék, at tól füg -

get le nül, hogy so kat dol go zom, nincs kény szer ér ze tem. Sze re tek az ol va só im mal

is kom mu ni kál ni, hi szen mind ösz tön zés ben, mind ih let szem pont já ból fo lya ma -

to san töl te nek, de pon to san tud ják, van egy ha tár, amit nem il lik át lép ni ük. A ma -

gán éle tem csak az enyém, és in tel li gens ol va sói bá zi som van, nem pró bál nak a pri -

vát szfé rám ba fu ra kod ni.

Na gyon ne héz meg fe le lő ki kap cso ló dá si le he tősé get ta lál nom, de

gye rek ko rom óta ter mé sze tes sé vált, hogy foly ton pö rög, és öt le te ket

gyárt az agyam. Azt hi szem, lel ki is me ret-fur da lá som is vol na, ha el -

lus tul nék. Na gyon vész ter he sen hang zik majd, és azt hi szem, nem is

ilyes mi vá lasz ra szá mí tasz, de leg fel jebb fi zi ká lis fáj da lom ha tá sá ra

kap csol ki az agyam. Szó val, szá mom ra a test edzés tö ké le tes ki kap -

cso ló dás, hi szen a „ha nem fáj, nem fejlődsz”-elven ha lad va rend re szét kín zom

ma gam. (ne vet)

Stí lus ban az Ak tus ed di gi leg vis  sza fo got tabb re gé nyem, lel ki leg vi -

szont a leg ke gyet le nebb. Szó val nem po fán ver, ha nem a nya kad ra

jár. Egyéb ként az ed di gi ek kö zül az Ak tus a leg na gyobb vo lu me nű

mun kám, a szo ká sos nál több sze rep lő vel, és hos  szabb idővel dol go -

zom, őszin tén meg vall va, né hány hé tig ki is fo gott raj tam, ezért nem

ké szül tem el ve le ta valy. Ahogy már ko ráb ban is em lí tet tem, kí sér le -

te ző tí pus va gyok, új né ző pon to kat és dra ma tur gi ai le he tő sé ge ket ke re sek.

Min den szer ző vá gya, hogy mi nél szé le sebb kör ben is mer jék a mun ká -

it. Egy re töb ben hir de tik a fe lü le te i ken, hogy e-könyv for má ban meg -

je len tek, vagy ter ve zik az an gol meg je le nést. Nos, én igye kez tem ti -

tok ban tar ta ni, hogy ta valy nyár vé gén, min den e-köny ves pró bál ko zót

meg előz ve meg tet tem az el ső lé pést. Mon da nom sem kell, nem ta lál -

tam meg a meg fe le lő csa tor ná kat... Lé nye ge sen ös  sze tet tebb fe-l adat

ez, mint aho gyan azt a szak ma i lag leg fel ké szül teb bek is gon dol nák.

Nem ér zem ku darc nak, hogy el sőre nem hul lott ölem be a si ker, ren ge -

te get ta nul tam a ta pasz ta la tok ból, me lyet egy kö vet ke ző  kör ben

hasz no sí ta ni tu dok. Hi szen a cél ter mé sze te sen to vább ra is előt tem le beg, ám a

klas  szi kus, ügy nö ki mun ka rend szer ese tem ben sze rin tem nem mű kö dő ké pes.

Egy ér tel mű en lát ha tó, hogy a

mun kád egy ben a hob bid is. De

mi az a szó ra ko zás, pi he nés szá-

modra, ami olyan flow-élményt

tud ad ni, hogy köz ben nem jut

eszed be a mun kád?

Áp ri lis ban meg je le nő, Ak tus cí -

mű re gé nyed egy tánc te ra pe u ta

és pá ci en se szen ve dély tör té ne -

te, az aján ló sze rint szi go rú an 18

éven fe lü li ek nek. A szex vagy az

erőszak miatt piros karikás?

A kor társ eu ró pai krimiírók a sa -

ját nyel ven, sa ját ha zá ban el ért

je len tős si ker so ro zat nem zet kö -

zi pá lyá ra lép nek.  Fog lal koz tat a

kül föl di meg je le nés kér dé se?

Ter ve zed, hogy el lá to gatsz a

nem zet kö zi köny ves ese mé -

nyek re, vá sá rok ra, hogy meg -

mu tasd ma gad?

Nem fé lek kí sér le -
tez ni, és igyek szem
mi nél elõ re mu ta -
tóbb öt le tek kel elõ -
ruk kol ni. 


