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– Megérezted előre, hogy író 
leszel?
– Nem írónak készültem, hanem 
biológusnak, tizenegyedik osz-
tályos koromig ez volt a terv. Ál-
latokkal akartam foglalkozni. Az 
állatorvosláshoz viszont gyává-
nak éreztem magam, a biológia 
még belefért volna. Ugyanakkor 
volt némi „szociológiai” valószí-
nűsége annak, hogy mégis irodal-

mi pályára állok, anyai nagyapám 
például magyartanár volt, írt is, 
otthon pedig elég nagy könyvtár 
vett körül. Apám fizikus volt, so-
kat olvasott, és egy nagyobbacs-
ka könyvtárnak már a puszta té-
nye is arra kényszeríti az embert, 
hogy olvasson. A körülmények te-
hát adottak voltak ahhoz, hogy ezt 
válasszam. A líceum utolsó két 
évében az újságírói pálya is von-
zott, aztán valahogy úgy alakult, 
hogy mégsem újságíró lettem. Va-
lamikor tizedikes koromban ön-
terápiás módon kezdtem írni pró-
zát. Ez sem egyedi történet, sokan 
kezdenek azért írni, hogy vala-
mit kezdjenek a frusztrációikkal, 
meg mindenféle apró nyűgeikkel 
és traumáikkal.

– Milyen magyar kortárs 
írók ihletnek?
– Nem látom értelmét annak, hogy 
ilyenkor az ember neveket sorol-
jon, mert biztos, hogy kimaradna 
valaki. Nyilván mondhatnám azt, 
hogy közel áll hozzám Borbély 
Szilárd vagy Visky Zsolt. Viszont 
van valami a lényemben, ami til-
takozik az ilyen emblémaválasz-
tások ellen, mert nem őszinték, és 
beszűkítők volnának. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem olvasok kortárs 
magyar irodalmat, hanem azt, 
hogy áttételesek és lekövethetet-
lenek a hatásmechanizmusai.

– A környezetedben kik a 
legolvasottabbak?

– A szűk környezetemben példá-
ul Horváth Benji vagy André Fe-
ri. Gondolom, ebbe erősen beleját-
szik, hogy ők slammelnek, ami-
vel kapcsolatban el kell ismer-
ni: élőbb, viszonylag aktív közös-
séget teremtő, performatív mű-
faj, még ha engem néha kicsit za-
var is a kompetitív jellege. Érthe-
tő módon ez hozza azt a közönsé-
get, ami annak, aki nem gyakorol-
ja ezt a műfajt, nem adott. Ha el-
megyünk közösen felolvasni kö-
zépiskolákba, akkor őket példá-
ul már a középiskolások is isme-
rik. Azt viszont már nehéz lenne 
felmérni, hogy a középgeneráció-
ból kik a legolvasottabbak, meny-
nyire olvassák például Karácsonyi 
Zsoltot, Balázs Imre Józsefet, Se-
lyem Zsuzsát, Láng Zsoltot vagy 
Vida Gábort.

– Több helyen beszélsz állat-
jogi kérdésekről. Hogyan ta-
lált meg ez a téma?
– Nemcsak állatjogiakról szok-
tam, szerintem a jogi kérdés csak 
az egyik oldala annak, hogy az 
állatnak a kizsákmányolása el-
len tenni kellene valamit. A leg-
nagyobb problémának azt látom, 
hogy az állat e globális kapita-
lista rendszerben termékszerű-
vé válik. Általában úgy gondolunk 
az állati húsra, mint termékre. Ez 
meg a tömeges kihasználásukat 
teszi lehetővé, ami jogi szinten 
önmagában nem orvosolható.  Ezt 
párhuzamosan több oldalról kel-
lene megközelíteni. Például az ál-

lati jogok, az állatjóléti projektek, 
az ökológia, az ökofeminizmus, az 
ökofenomenológia vagy a biopo-
litika irányából. Például kimon-
dottan előremutató kérdésnek lá-
tom, hogy a Giorgio Agamben, 
Judith Butler vagy Michel Foucault 
által vázolt nagy biopolitikai for-
dulat felől hogyan lehetne az ál-
lathoz való viszonyunk történetét 
újramondani, merthogy valójában 
egyáltalán nincs részletesen kibe-
szélve e hosszú együttlétezésnek 
a története. Illetve még annyi he-
lyesbítést tennék, hogy nemcsak 
az állat foglalkoztat, hanem min-
den, ami nem emberi, de élő.

– Ezek szerint vegetáriá-
nusként más színben látod 
a világot? 

– Tíz évvel ezelőtt úgy döntöt-
tem, nem eszek többet húst. Kez-
detben számomra még nem volt 
erős etikai tartalma az elhatá-
rozásnak. Később viszont rájöt-
tem, hogy a húsfogyasztás va-
lamiképpen kapcsolatban áll a 
férfihatalommal, illetve az apa-
ival is. A hús közös elfogyasztá-
sának kérdése erősen kapcso-
lódik bizonyos hatalmi struktú-
rákhoz. A család meghatározá-
sának a legmélyén valahol van 
egy olyan elv, miszerint az apa 
által végzett állatáldozás bizto-
sítja a család koherenciáját, leg-
alábbis abban a székelyföldi kö-
zegben, amelyben húsz éven ke-
resztül éltem. Amikor kezdtem 
fölfedezni, hogy a húsfogyasztás 
hányféleképpen áll kapcsolatban 
a hatalomgyakorlás problémájá-

val, akkor lassan elkezdett ez az 
állapot etikai és tágabb értelem-
ben vett életpolitikai vállalások-
kal telítődni számomra. Ami az-
zal folyatódott, hogy öt éve örök-
be fogadtunk egy kutyát men-
helyről, majd egy évre rá még 
egyet. Fontossá vált számom-
ra ezeknek az állatoknak a hely-
zete. Utána azon gondolkodtam, 
hogy a szakmám az irodalom, és 
az nem lehet, hogy annak ne le-
gyen köze e kérdéshez. A nyelv-
vel, illetve áttételesen az irodal-
mi nyelvvel kapcsolatos klasszi-
kus koncepciók abba az irány-
ba mutatnak, hogy a nyelv in-
kább elválaszt minket az állattól. 
A beszéd, az írás klasszikus ér-
telemben olyan emberi jellemző, 
amely növeli az állat és az ember 

közötti távolságot. Közben azon-
ban az irodalomtudányos gon-
dolkodásban nagy fordulatok áll-
tak be az állat tekintetében a 20. 
század második felétől: példá-
ul a Jacques Derridáék által kez-
deményezett, animal turnnek ne-
vezett fordulat elég erősen hatott 
rám. Rájöttünk arra, hogy a nyelv 
nemcsak elmélyítheti a szakadé-
kot, hanem arra is jó, hogy feltölt-
sük valamiképpen azt. Ezt mu-
tatják az olyanfajta kísérletek 
is, mint Krasznahorkai László 
ÁllatVanBent-je. Most már kezd 
látszani, hogy az állatról, meg a 
non-humánról való gondolkodás 
közegében is lehet kezdeni vala-
mit az irodalommal, azaz részt 
tud venni a felszabadításukban 
valamilyen módon.

– Mennyire nőtt meg az ál-
lat presztízse vagy az álla-
tokról való beszéd presztí-
zse a kortárs magyar iro-
dalomban?
– Témaként eléggé felértékelő-
dött. Mindig is lesznek divatos 
irodalmi témák, ilyen most az ál-
lat kérdése vagy a női egyenjogú-
ságé és emancipációé. A szociá-
lis érzékenység irodalmon belü-
li presztízsének a megemelkedé-
sével együtt az állatok iránti szo-
lidaritás kérdése is fölértékelő-
dött. Nyilván nem mindenki be-
szél egyformán hitelesen a dolog-
ról, de a mostani kortárs magyar 
középgenerációban egyértelmű-
en megvannak azok a tendenci-
ák, amelyek szerintem jó irányba 
mutatnak. Németh Zoltánnak, Se-
lyem Zsuzsának, Krasznahorkai 
Lászlónak, Térey Jánosnak vagy 
Borbély Szilárdnak a szövegei 
elég empatikusan tudnak ezzel 
kapcsolatban megszólalni. És ter-
mészetesen a fiatalok közt is van-
nak sokan, akik okosan szólnak 
hozzá a témához, például Hajós 
Eszter, Nemes Z. Márió vagy Bar-
csai László.

– Szembesülsz néha azzal, 
hogy akadna olyan írás ben-
ned, aminek még nem lenne 
befogadó közönsége?
– Az ember azt ír, amit bír, vagy 
amire késztetése van. Nyilván 
nincs mindennek olyan nagy kö-
zönsége. Például erdélyi magyar 
közegben annak sincs, amit én 
írok, itt még eléggé megosztó ez a 
téma, az állatnak, meg a non-hu-
mánnak a kérdése. De van rá fo-
gékonyság: megfigyeltem, hogy a 
bölcsészkaron például van némi 
vonzereje e kérdéscsoportnak. Il-
letve kinövőben vannak azok az 
irodalmi projektek, amelyek tud-
nak mit kezdeni ezzel. Szerencsé-
re nem kellett soha azt éreznem, 
hogy valamit azért írok meg, mert 
befogadó közönsége van. A Heli-
konnál például tavalyelőtt kezd-
tem el, és tavaly télen fejeztem be 
egy biopolitikai esszésorozatot az 
állatról. Nem zárkózik el senki a 
téma elől, az pedig már más lap-
ra tartozó kérdés, hogy mekkora 
közönséget szólít meg a probléma.
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Állatokkal együttérző szépirodalom

Mindig lesznek divatos irodalmi témák, ilyen most az 
állat kérdése vagy a női emancipációé. A szociális 
ér  zékenység irodalmon belüli presztízsének a meg-
emel kedésével nőtt az állatok iránti szolidaritás is.
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