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A Szalamandrák éjszakája 
című kötetével robbant be az 
irodalmi köztudatba. Régész-
nek készült, művészettörté-
netet tanult, író lett. Márton 
Evelin műveiben összegyúrja 
a valóságot és a képzeletet.

→ NÁNÓ CSABA

Hol kezdődött ismerkedésed az 
irodalommal? Iskolás éveidben 
volt-e lehetőség a tehetség kibon-
takozására?

Ötödik osztályban fogalmazást 
kellett írni nyári élményekről, és a 
magyartanárunk az én szövegemet 
olvasta fel. Számított az, hogy bá-
torított, de magamtól is szívesen 
írtam. Később újraindítottuk az 
iskolaújságot Analfabéta névvel, 
és jártam irodalmi kreativitásver-
senyekre, illetve tantárgyversenyre 
is. Ám ezeken nem igazán villog-
tam, egyrészt nem készültem, más-
részt ma sem szeretek megszabott 
idő alatt megadott témáról írni.

Végül a művészettörténetet vá-
lasztottad. Nem gondoltál újság-
írói, irodalomtanári pályára?

Régészetre készültem kicsi ko-
romtól fogva. Ebből úgy lett mű-
vészettörténet, hogy kilencedik 
osztálytól Fazakas István történe-
lemtanár lett az osztályfőnökünk, 
és Kovács Nemere tanította a mű-
vészettörténetet. Utóbbi győzött 
meg, hogy a régészet helyett a 
művészettörténelem felé irányul-
jak. Az oszi pedig talán örült, hogy 
végre valaki a tanítványai közül ezt 
a szakot választja.

Huszonévesen jelent meg első 
köteted, ami nem váltott ki komo-
lyabb kritikai visszhangot. Az ak-
kori csend a munkád körül milyen 
hatást váltott ki belőled?

Első kötetem, a Bonjour Lei-
bowitz, három embernek köszön-
hető: Szonda Szabolcsnak, aki 
most a Bod Péter Megyei Könyvtár 
igazgatója, illetve Szávai Gézának 
és Ilonának, akik a budapesti szék-
helyű Pont Kiadót működtetik. 
Szabolcs szerkesztette akkoriban 
a Románia Magyar Szó Színképek 
című mellékletét, neki köszönhe-
tően kezdtem közölni a lapban, 
és ő szerkesztette meg az első kö-
tetemet is. Őszintén szólva nem is 
gondoltam bele, hogy a kötetnek 
milyen visszhangja kellene legyen. 
Olyan volt számomra, mint egy 
nem várt ajándék, meglepetés. A 
megjelenés évében lettem állapo-

tos, akkor inkább arra koncentrál-
tam, hogy mindketten túléljük az 
első közös történetet. Nem igazán 
izgatott, érdekel-e valakit a köte-
tem vagy sem. Szabó Róbert Csaba, 
a Látó szerkesztője mégiscsak ész-
revette valahol e vékony kötetet, és 
írt róla. Ezt követően keresett meg 
Vida Gábor, a Látó prózarovatának 
szerkesztője, hogy közöljek náluk. 
Innen számítom, hogy beléptem az 
irodalmi életbe. 

A Szalamandrák éjszakái már 
komoly siker, románra is lefordí-
tották. Milyen volt idegen nyelven 
olvasni?

Szerencsés helyzetben vagyok, 
mert a kötetet Kocsis Francisco 
fordította, aki mindkét kultúrában 
otthonosan mozog. Végig együtt 
dolgoztunk. Amikor készen volt 
egy nagyobb fejezet fordításával, 

átküldte a szöveget a megjegyzé-
seivel és a kérdéseivel együtt, bizo-
nyos mértékben tudtam hatni a fo-
galmazásra is. Jó élmény volt vele 
dolgozni, olvasni egy olyan ember 
véleményét, aki mindent tud a ro-
mán nyelvről.

Regényeid, novellád szereplői 
mennyire a képzelet és mennyire 
a valóság szülöttei?

Úgy mondanám, ötvözet. Nem 
jelenthetem ki, hogy minden sze-

replőmnek megvan a fi zikai mása, 
de rengeteget inspirálódtam azok-
ból az emberekből, akiket ismerek 
vagy ismertem, esetleg valamilyen 
hatással voltak rám. Tulajdonkép-
pen összegyúrom a valóságot, a 
képzeletet, időnként az álmokat, 
látomásokat is. De ebben semmi 
rendkívüli nincsen.

A Helikon szerkesztőjeként sok 
kéziratot olvasol. Különválasztha-
tók a különböző nemzedékek kép-
viselői aszerint, hogy miről írnak 
gyakrabban és szívesebben?

Elég éles törések vannak akár 
5–10 év korkülönbségnél is. Nyo-
mon követhető a beérkező szöve-
gekben, hogy a különféle nem-
zedékeket mi foglalkoztatja. Az 
idősebb szerzőknél gyakrabban 
felmerülő téma az előző rendszer, 
illetve mindazok a tisztázatlan 

kérdések, sérelmek és fájdalmak, 
amelyek a diktatúrához kötőd-
nek. A fi atalabbak talán többet 
foglalkoznak a léttel kapcsolatos 
dolgokkal, de sok más aspektus 
is felmerül, ha azt vizsgáljuk, me-
lyik nemzedék miről és hogyan ír. 
Talán nem is annyira a témák tér-
nek el egymástól, hanem ahogyan 
írnak róla.

A fi atalok inkább használnak 
szlenget, míg az idősebbek gondo-
sabban fogalmaznak?

Van, aki tudatosan építi be a 
szövegeibe a beszélt nyelvet, és 
annak minden elemét beleértve a 
szlenget is, mert éppen ezzel emeli 
ki egy szöveg üzenetét, szereplő-
jét. Több kortárs szerzőnél sejlik 
fel egy ilyen irány, és ami izgalmas 
mindebben az, hogy más a szleng 
Kolozsváron, Csíkszeredában, 
Debrecenben vagy Giurgiuban, 
Szófi ában és Bukarestben. Az 
idősebbek valóban gondosabban 
fogalmaznak, de azt nem állítom, 

hogy a fi atalok nem fogalmaznak 
jól, az időseknek pedig fogalmuk 
sincs a szlengről.

Időnként fellángol a vita Jókai 
és általában a klasszikusok kö-
rül. Látsz megoldást arra, hogy e 
parttalan vita lekerüljön a napi-
rendről?

Erdélyben azért nem kapott túl 
nagy lángra. Szerintem nyugodtan 
tovább lehet tanítani a klassziku-
sokat, nem károsak az egészségre. 
Való igaz, hogy vannak már nehe-
zen értelmezhető helyzetek vagy 
kifejezések. Sokat segíthetne ezek 
megértésében, hogy ha az irodal-
mat nem a többi tárgytól függet-
lenül tanítanák, hanem összeköt-
nénk a történelem oktatásával. Ha 
értjük, hogy milyen korban íródott 
az adott mű, és milyen társadalmi 
törvények szerint működött a világ, 
akkor könnyebben értelmezhető a 
történet, és talán az is, hogy Jókai a 
maga idejében meglehetősen em-
ancipáltan kezelte például a férfi  
és nő viszonyát.

Azzal sem értek egyet, hogy a 
gyerekek azért nem szeretik olvas-
ni a klasszikusokat, mert nem ér-
tik. Lehet, segítséget igényel az el-
olvasásuk, de érdemes segíteni. A 
12 éves fi am jobban kedveli a kép-
regényszerű műveket, illetve azt, 
ha felolvasok neki. A Kincskereső 
Kisködmönt is így olvastuk, felka-
varta a történet, és lassan halad-
tunk vele, mert sok szónak vagy ki-
fejezésnek el kellett magyaráznom 
az értelmét, szótárt is forgattunk 
közben, és arról beszélgettünk, 
milyen lehetett a világ és benne az 
emberek a történet idején.

A szülők nem felelősek azért, 
hogy mit olvas a gyerekük?

Felelősek, bár mégsem okol-
hatók azért, ha a gyermekük nem 
olvas. Erőszakkal nem lehet ráve-
zetni senkit arra, hogy olvasni jó, 
erre általában magától jön rá az 
ember. Az is tény, hogy bármilyen 
korban meg lehet fertőződni e 
szenvedéllyel. Biztos, hogy a fi am 
nem emelte volna le önszántából 
a polcról Móra Ferenc művét, és 
bevallom, volt olyan háziolvas-
mány, amit én is kihagytam, és 
nem is olvasták fel nekem. A fel-
olvasás amúgy vesszőparipám, 
szerzőknek is ajánlani szoktam, 
hogy hallják a szöveg ritmusát – 
de ez már szakmai ártalom. A fele-
lősségre vagy inkább iránymuta-
tásra visszatérve: a szamosújvári 
Téka Alapítvány Feketelakon min-
den nyáron összművészeti tábort 
szervez javarészt szórványvidéken 
élő diákoknak, volt szerencsém itt 
több ízben is remek kamaszok-
kal megismerkedni. Nem mind-
egyiküknek szívügye a könyv, 
az írás vagy olvasás, viszont a 
nyelv mindenképpen az. Ennek 
köszönhetően mindig szót értet-

tünk, pedig pedagógiai képessé-
geim meglehetősen csekélyek. 
Az ismerkedést általában örök 
útitársam, azaz Tótfalusi István 
Vademecum–Szokatlan szavak 
szótára című művével kezdem. 
Mindig nagy sikert arat, és ezzel 
máris bizonyítást nyer az állítás, 
amely szerint a szavaknak hatal-
muk van.

Íróként, szerkesztőként hogyan 
ítéled meg az erdélyi könyvki-
adást, terjesztést?

A legtöbb kiadó továbbra is 
pályázatfüggő, talán nincs olyan 
könyvkiadó Erdélyben, amelyik 
megvesz és saját zsebből kifi -
zet egy kéziratot. Viszont remek 
könyveket adnak ki, amelyek álta-
lában szépek is, több díjjal tüntet-
ték ki az erdélyi magyar könyvkia-
dás termékeit itthon és külföldön 
is, a szerzőkről nem is szólva. A 
terjesztésről nálam jártasabbaktól 
tudom, hogy Erdélyen belül talán 
működik, viszont vannak olyan 
városok, ahol nincsen magyar 
nyelvű könyveket, folyóiratokat 
árusító könyvesbolt. Viszont egy-
re több kulturális rendezvényt 
szerveznek a szórványvidékeken, 
és ezeknek köszönhetően talán a 
könyvek is célba érnek.  A helyzet 
felemás, de nem találom remény-
telennek.

Meg van becsülve erkölcsileg és 
anyagilag egy író?

Pályakezdőknek azt szoktam 
javasolni, hogy találjanak egy 
becsületes munkahelyet, amiből 
meg tudnak élni, és amellett írja-
nak. Szinte lehetetlen, hogy valaki 
csak az írásból éljen meg. A meg-
becsülés változó: ha valakit felkap 
a világháló, akkor a kvalitásaitól 
függetlenül lehet, hogy menő lesz, 
de a megbecsülése is körülbelül 
ilyen vékony jégen táncol. Sok függ 
attól, ki milyen porondon mutatja 
meg magát. Az emberek nem ve-
szik komolyan, azt hiszik, az írás 
kiegészítő, úri hobbi, nem látják át 
e tevékenység mélységeit, nehéz-
ségeit. Ez is munka, olyan, mint 
a kertásás, csak lehet, később jön 
meg a gyümölcse. Ha egyáltalán 
megjön…

Egy éve bezárva élünk. Téged ez 
hogyan befolyásolt?

Íróként nem tudnám azt mon-
dani, hogy a születendő szövege-
ket befolyásolta volna. Bár van 
egy örökzöld téma, ami engem 
mindig is érdekelt: a magány. A 
járvány ennek sok vetületét hozta 
elő, ezen talán kicsit többet rágód-
tam. Ugyanakkor azelőtt elég so-
kat utaztam, ez pedig hiányzik. És 
mintha nehezebben is indulnék el. 
Ez a járvány hozadéka…   

Készül új köteted?
Két kéziratom van készülőben, 

az egyik a marosvásárhelyi Lector, 
a másik a csíkszeredai Bookart Ki-
adónál fog megjelenni. Amikor be-
kerültem az irodalmi körforgásba, 
fogadalmat tettem, hogy erdélyi 
kiadókkal dolgozom, ez az én lo-
kálpatriotizmusom.

BESZÉLGETÉS MÁRTON EVELIN ÍRÓVAL, A HELIKON IRODALMI FOLYÓIRAT SZERKESZTŐJÉVEL

Sokan hiszik azt, hogy az írás úri hobbi

Első kötete nem várt ajándék, meglepetés volt számára

→ Szerintem nyugodtan 
tovább lehet tanítani 
a klasszikusokat, nem 
károsak az egészségre. 

→ Márton Evelin
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