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A MOZDONYGYÁRI ÉJSZAKÁKAT NÉMETH ATTILA SEBÉSZ 

FŐORVOSNAK, TÓTHNÉ MIKLÓS GABRIELLA FŐNŐVÉRNEK 

ÉS A SEBÉSZETI NŐVÉREKNEK AJÁNLOTTA, „MONDHATATLAN 

KÖSZÖNETTEL”. RITKA GESZTUS MANAPSÁG, HOGY, PLÁNE 

NYILVÁNOSAN, MEGKÖSZÖNJÜK AZ ÉRTÜNK FÁRADOZÓK 

MUNKÁJÁT. MI VEZETTE ERRE?

Bár nem látszik rajta, hiszen egy háromsoros kis szöveg, 
elég nehezen írtam meg ezt a dedikációt. Nem akartam, 
hogy nyálasan hálás legyen, és azt sem, hogy durván le-
egyszerűsítő. Az életemet mentették meg. Hogy itt vagyok, 
és beszélgethetünk, nekik köszönhetem.

A HOSSZÚ LÁBADOZÁS ALATT CSAKNEM EGY ÉVIG NEM TU-

DOTT ÍRNI SEM. HOGYAN JUTOTT TÚL EZEN?

Rémisztő tapasztalat volt. A test öregedésébe, a csetlés-
botlásba már valahogy belenyugodtam, de a szellemi 

leépüléstől nagyon féltem. Attól különösen, hogy végleg fel 
kell hagynom az írással. Aztán egy év múlva egy álommal 
mintha elindult volna valami. Három hónap alatt írtam két 
verset, majd lassan jött még utánuk néhány.

EZEKBŐL ÁLLT ÖSSZE A TAVALY MEGJELENT MÉG EGYSZER 

FIRENZÉBE CÍMŰ VERSESKÖTET, AMELY RÖGTÖN AZ ELSŐ 

OLDALON ALAPOSAN FEJBE IS VÁGJA AZ OLVASÓT. ITT ÉLETE 

ELSŐ VERSÉBŐL IDÉZ FEL NÉHÁNY SORT: „HA EGYSZER MÁR 

A PUSKATUSSAL / A FÉRFIT FEJBE VÁGTÁK / HÁT DOBJÁK LE 

A TAJGETOSZRÓL / AZ ÖZVEGYET S AZ ÁRVÁT”, AMIHEZ 2017-

BEN ÍRT FOLYTATÁST. VAN, AMIT, BÁRMENNYI IDŐ TELIK IS 

EL, NEM LEHET FELDOLGOZNI?

Az apahiány ilyen. Tizenhárom-tizennégy éves voltam, 
amikor megírtam ezt a verset. Vége lett a háborúnak, és 
nagyon vártam vissza az apámat, aki 1944-ben úgy ment el 
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ÚJRA EZT  
AZ ÉLETET  

VÁLASZTANÁM

Ha újraszülethetnék ugyanilyen feltételek mellett, újra ezt az életet 
választanám, mert annyi szép is volt benne – mondja Gergely Ágnes költő, író, 
műfordító. Nemrég megjelent új, Mozdonygyári éjszakák című prózakötetének 

fő motívuma az emlékezés, a hétköznapi pillanatok régi-új metszetei 
kifogyhatatlan derűvel rajzolnak ki egy keserédes sorsot.

Szöveg: Farkas Anita
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munkaszolgálatra, hogy az ajtóban megfordult, és utolsó 
szóként azt mondta: visszajövök. Mindig betartotta, amit 
ígért, fantáziáltam a pillanatról, amikor belép az ajtón. 
Láttam hazáig gyalogolni a négy kilométerre lévő gyomai 
vasútállomásról. Endrődön, a szülőfalumban nem járt 
a vonat, ezért sárban, hóban, fagyban is gyalogolni kellett, 
hogy hazajussunk. Nem tudtam elképzelni, hogy becsüle-
tes ember ne tartsa be a szavát. És azt sem, hogy az egyik 
ember megölheti a másikat.

MA MÁR EL TUDJA KÉPZELNI?

A becsületesség hiányát igen, loptak például tőlem is 
témát, főhőst, elnevezést. Az ölést viszont ma sem értem. 
Az egyik Agatha Christie-regényben olvastam, hogy Miss 
Marple, ez a jó nyomozóképességű hölgy azt mondja egy 
fiatal nőnek, „kislányom, ne is próbálkozz, egy bűnöző fe-
jével úgysem tudsz gondolkozni”. Ekkor világosodott meg, 
hogy aki ölni képes, annak annyira más a lelkialkata, hogy 
sosem érthetjük meg, miért történt az egész, hogy annyi 
embert lemészároltak a háborúkban, a koncentrációs tábo-
rokban, a gulágon, a börtönökben. És nekünk, túlélőknek 
itt maradt a bizonytalanság. Amikor 2013-ban megjelent 
a Két szimpla a Kedvesben című memoárom, felhívott egy 
ismeretlen hölgy, és elmondta, hogy az ő apja is Maut-
hausenbe került, és a naplójában írt az egyik barátjáról, aki 
ott halt meg tífuszban. Zalaegerszegi újságíró volt, a neve 
Gyuri. Valószínűsíthető az azonosság, de tárgyi bizonyíték 
nem került elő soha.

A MOZDONYGYÁRI ÉJSZAKÁKBAN ERRŐL SZÓL A FOGOLY-

LISTA CÍMŰ ÍRÁS. EZ ÉS A KÖTETZÁRÓ A PIZZERIA MÉLYÉN 

MINTHA KERETBE FOGLALNÁK AZ EGÉSZ ÉLETÉT. NEM IS 

LEHETETT VOLNA MÁSKÉNT: A HIÁNYBÓL CSAK ÚJABB HIÁNY 

FAKADHAT?

Megtapasztaltam, amit ma sem gondolok másként: a csa-
lád férfi nélkül nem család. Ebből a szempontból, mert 
barátom, hála Istennek, sok van, én is egyedül maradtam, 
nem lett gyerekem sem, sajnos. A pizzeria mélyén-ben, 
ami a betegségem alatt készült, a fantáziát és a valóságot 
keverve egy kicsit eljátszottam a párhuzamos sors lehető-

ségével. Azzal az érzéssel írtam, hogy akár így is lehetett 
volna, férjjel, gyerekekkel, kézzel kötött füles sapkákkal. 
De végső soron minden így jó, ahogy van. Ha újraszület-
hetnék ugyanilyen feltételek mellett, újra ezt az életet 
választanám. Akármilyen keserves volt is egy része, 
a háború, az ötvenes évek, az albérlet, a küzdelem azért, 
hogy író lehessek, annyi szép is akadt benne, amit jó lenne 
megint átélni. Mindennap hálával tölt el, hogy még mindig 
itt lehetek, és dolgozhatok azok helyett is, akik elmentek.

A SOK SZÉP KÖZÜL MI VOLT A LEGSZEBB?

A szerelem. Azt hiszem, mindenkinek ez a legszebb az 
életében. Még akkor is, ha néha nem tudom megérteni, 
hogy lehet beleszeretni például valakibe, aki állandóan 
részeg vagy durva. Az én nagy szerelmemmel kiválóan 
megértettük egymást, de ő is ivott, kimaradt, lóversenyre 
járt, veszített. Egyszer kimentem utána. És megértettem 
belőle valamit: a ló gyönyörű állat, a zsokék könnyedek, 
a fogadás izgalmas, van valamiféle sajátos hangulat 
a pályán és a lelátókon. Olyan az egész, mint egy nagy 
menekülés.

NEM EZT TESSZÜK MINDANNYIAN? KERESÜNK VALAMIT, AMI-

BE ELBÚJHATUNK A MINDENNAPOK NYŰGE ELŐL?

De igen. A művészet, a vers, a festmény, a zene is menekü-
lés. Mindenkinek magának kell megkeresnie a saját útját 
úgy, hogy azzal ne ártson másoknak.

AZ ÖN MENEKÜLÉSE AZ ÍRÁS LETT. KÖZBEN SOK ÉVEN ÁT 

DOLGOZOTT TOLMÁCSKÉNT, MŰFORDÍTÓKÉNT IS, SZÁMOS 

ORSZÁGBAN JÁRT, LÁTVA, HOGY MÁSHOL JOBBAN, SZA-

BADABBAN LÉTEZHETNEK AZ EMBEREK, SOHA NEM JUTOTT 

ESZÉBE MAGYARORSZÁGOT ELHAGYNI?

Egyetlenegyszer. 1956-ban sokakhoz hasonlóan én is fél-
tem, hogy lecsuknak. A szerelmemmel megbeszéltük, hogy 
nekiindulunk a világnak. Amikor pakoltam a hátizsákomat, 
kiesett a kezemből a Vörösmarty-kötet, és éppen a Szózat-
nál nyílt ki, ahogyan ezt a Stációk című regényemben meg 
is írtam. Mintha jel lett volna, amit belül, mélyen éreztem: 
az országot, a nyelvet és az anyámat úgysem tudnám soha 
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„Apám úgy ment el munkaszolgálatra,  
hogy az ajtóban megfordult, és utolsó szóként  
azt mondta: visszajövök”
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otthagyni. De nem ítélkezem azok felett, akik máshogy 
tesznek a jobb élet, a boldogulás reményében.

ÁLDJON VAGY VERJEN SORS KEZE…?

Ez nagyon patetikus volna. Én egyszerűen csak szeretek itt 
élni. Nem tudom, ez fedi-e a hazafiság fogalmát. Rengeteg 
a barátom, és Magyarország gyönyörű ország, lehetnénk 
egy második Svájc.

ÉS MIÉRT NEM VAGYUNK?

Mert nem igazán hívők és szorgalmasak az emberek. 
A szorgalmat nagyon nehéz megtanulni, még gyerekként 
kellene, de nem tanítják meg sem otthon, sem az iskolá-
ban. Ez azért nagy baj, mert a magyar igen tehetséges nép, 
viszont szorgalom nélkül a tehetség mit sem ér. Itt pedig 
már régóta a linkség imponál, az, ha valaki könnyed, a fel-
színen mozog, buliba jár, összevissza udvarol, gyereket 
nemz, de nem neveli fel. Ennek ellenére kevés az igazán 
jókedvű, az életét valóban élő ember. Helyette ott az állan-
dósult szorongás, félelem, sőt halálfélelem. A kórházban 
töltött sok hét alatt rengeteget tanultam. Láttam, hogy 
agyon vannak terhelve az orvosok, a nővérek, a segéderő, 
és nehéz a betegeknek megmondani az igazat. Nekem az 
írással is az volt a célom: igazat írni önmutogatás nélkül. 

És minél rövidebben. Soha nem viseltem jól a terjengős-
séget. A szándékosan túlírt prózát ugyanolyan kevéssé 
szeretem, mint a locsogós költészetet.

OLVAS AZÉRT KORTÁRSAKAT IS?

Olvasok. Nemcsak Budapesten, a vidéki írók között is 
látni csodákat, Szegeden, Pécsett, Debrecenben, Kecske-
méten, Győrött, Sopronban és eldugott kis városokban, 
falvakban. A divatos művek viszont túl vannak írva, és 
élettelenek is. Az angol hűvösség világszerte divat. Maguk 
az angolok is rendszerint rajonganak ezekért a könyve-
kért, de ha igazán jó olvasmányélményt akarnak, még 
mindig Jane Austent veszik a kezükbe. A Nobel-díjasok 
között ma kevés olyan író akad, mint Albert Camus vagy 
Gabirel García Márquez. 

MŰHELY




