Aktív részesei vagyunk egy cica mindennapjainak
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Két művész meg egy

– Szegeden éltek, Szegedhez kötődtök ezer
szállal – egymáshoz pedig nemcsak emberként, hanem alkotópárosként is, számos
közös munka kapcsán. Úgy a magánéletben, mint a munkában társak, szellemi
partnerek vagytok. Mesélnétek egy kicsit
magatokról? Mióta éltek ebben a szellemilelki párkapcsolatban?

P.V.: – 2009-ben, az egyetemen indult a
történet, amikor mesterképzésre jártunk.
Az első, december eleji randevúnk után a
karácsonyt már egy lakásban vártuk.
Gyorsnak tűnik, de nem volt bennünk
semmi bizonytalanság. A közös
alkotómunka kezdete is lényegében ugyanekkorra da2011-ben
tálható.
házasodtunk össze.
– Zoli, lassan másfél
évtizede vagy jelen az irodalmi életben íróként,
szerkesztőként,
ugyanakkor

nagyon fontosnak tartod a szakmai képzettséget is. 2012 szeptemberétől a Szegedi
Tudományegyetem Málnási Bartók
György Filozófia Doktori Iskolájának doktorandusza vagy, annak kultúraelméleti alprogramjában. Úgy tudom, kalandos utat
jártál be idáig. Hogyan indult a pályád?
B.Z.: – Először is pontosítanék. Ugyanis
ebben sem vagyok egyedül: mind a ketten phD-hallgatók vagyunk az említett filozófia doktori iskolában. Virág kutatási
témája a vizuális kultúra változástényezői, míg én a XIX. századi magyar irodalom és a filozófiai gondolkodás
bizonyos kapcsolódási
pontjaival foglalkozom. Ami

A Teleki-érdemérem átadásán
(2013)

Mindig igazi öröm számomra
alkotópárost bemutatni. Pusztai
Virág grafikus és Bene Zoltán író
hálás „vendég”, hiszen árad a
derű és a szeretet mindkettőjükből, és egy csodaszép macska
boldog tulajdonosai is.

engem illet, valóban kanyargós út vezetett idáig. Érettségi után, 1991-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen
kezdtem, magyar-történelem szakon,
aztán a történelmet leadtam, helyette fölvettem két irodalmi speciális képzést, de
harmadévben félbehagytam az egészet,
örökre. 22 éves voltam, tombolt bennem
a nonkomformizmus. Utána számos
vacak munkát végezem. Végül visszatértem a felsőoktatásba, hogy ne kelljen
egész életemben vacakolnom, így lettem
média szakirányú művelődésszervező és
könyvtáros az ezredforduló környékén,
majd 2008/09-ben az úgynevezett andragógia nevű szak (ez lett időközben a
néhai népművelésből, későbbi művelődésszervezésből) mesterképzését is elvégeztem. Ezen utóbbi azzal nyerte
el értelmét, hogy megismertem általa Virágot.

Bene Zoltánnal és Pusztai Virággal beszélget Mirtse Zsuzsa

– 2001-ben jelentkeztél először egy érdekes történelmi regénnyel (Fekete föld),
azóta publikálsz irodalmi lapokban is, és
túl vagy a tizedik önálló köteteden. Műveid alapján egyértelműen látható vonzódásod a történelem iránt, izgat téged az
emberiség múltja, a magaskultúrák sorsa
közötti párhuzamok figyelgetése. A kultúránk, világunk jövője iránti aggodalom
rajzolódik ki soraid közül. Első regényed
történelmi regény volt, a szaiszi fáraók
korában játszódott – vajon miért ezt
a témát választottad? Egyiptom mindenkit érdekel,
még a gyerekeket is; neked
milyen többletet jelentett
ez a téma, ami miatt úgy
érezted, meg kell írnod e
könyvet?

B.Z.: – Jóllehet a Nílus
országa mindig is vonzott, a Fekete földdel
kapcsolatosan elsősorban mégsem a Kr. e. VI.
századi Egyiptom érdekelt, sokkal inkább az
analógiák izgattak. Analógiák a jelennel. Persze, ha az ember a
régmúltba helyez egy
történetet, és hiteles
akar lenni, kénytelen elmélyedni a korban, esetünkben belehelyezkedni egy sajátos ókori nézőpontba. Ez talán sikerült
is, hiszen az egyik könyvbemutatón a
megjelent olvasók azt várták, bemutatom
az eredeti szöveget hordozó tekercseket,
beszélek a fordítás nehézségeiről, s hogy
miként jutottam hozzá az írnok visszaemlékezéseihez, ergo elhitték a pszeudomemoárról, hogy valódi emlékirat…
Visszatérve az analógiákra: meggyőződésem szerint a civilizációnk a végét járja –

Fent: illusztráció a Szeged Effekt
antológiához. A két köteten
a házaspár együtt dolgozott

Spenglerrel szólva,
a Nyugat alkonyát
éljük. A Fekete föld
cselekménye pedig
Egyiptom Későkorában bonyolódik,
egy két korszak határán egyensúlyozó, önmagát
túlélő társadalomban. Napjainkra mi,
európaiak (és ilyen
értelemben Ausztrália, az Egyesült Államok vagy Kanada is „Európa”) hasonló
helyzetbe jutottunk. Nem tudtunk tanulni
a történelemből. Valamiért egyetlen magaskultúra sem képes erre.

– Számomra úgy tűnik, hiszed és vallod, hogy az emberi lélek mozgatórugói
nem sokat változtak az évezredek
során. Hogy a történelem színpadain a
változó jelmezek mögött maga az
ember nem sokat formálódott: ugyanúgy reagálunk bizonyos
dolgokra, az egyetemes körforgás részesei vagyunk –
akár kőbaltával,
akár okostelefonnal a kezünkben.
Milyen jövőképed
van, gondolok itt elsősorban a kultúra
jövőjére?

B.Z.: – Jól látod, valóban úgy vélem, az
ember, mióta ember, ugyanolyan.
Bizonyos ismeretek halmaza növekedett benne, más ismereteké csökkent,
az ismeretek összege viszont állandó,
azt hiszem. A kultúránk jövőjének alakulását ugyan sok tényező befolyásolhatja, kilátásaink azonban semmiképpen
sem nevezhetők rózsásnak. Érzésem szerint a demográfiai hanyatlásnál is meghatározóbb a szellemi züllés, a
kiüresedés. A globális fogyasztói társadalomban az emberi élet jellemzően felelősség és valódi célok nélküli növényi
vegetáció. Hogy ez visszafordítható-e, ki
tudná megmondani? Mindenesetre nem
annak látszik. Mégis reménykedjünk
abban, hogy egész civilizációnk nem jut

Fent: Jónás
Középen: Ébrenlét
Lent: A méltányolás ideje

az etruszk költők sorsára, s nem csupán
megfejthetetlen jelek halmazát hagyjuk
hátra.

– Zoli, te a www.SzegediLap.hu főszerkesztőjeként is ismert vagy. A SzegediLap
olyan befogadó, online irodalmi-kulturális folyóirat, amely szívesen enged területet kisebb, nem annyira ismert íróknak,
költőknek is. Mit kínál a SzegediLap,
mitől más szerinted, mint a többi online
folyóirat? És ebben a profitorientált világban miért érzed szükségességét
annak, hogy egy ilyen lapot üzemeltess?

B.Z.: – A SzegediLapot nem én üzemeltetem, hanem az Areión Kulturális Egyesület. Mi, mármint a szerkesztőség
(vagyis Virág, Képiró Ági, Marton Árpi,
Fábián Attila, Szécsi Imi és jómagam)
művészeti és kulturális portálként határoztuk meg 2011. november elején,
mikor elindult. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások esetében a szerkesztés
során nem lényeges szempont a Szegedhez kötődés, a többi rovatunk írásai
azonban témájukban (de minimum szerzőjükben!) Szegedhez kell, hogy kötődjenek. Azonban városunkhoz mi a Bálint
Sándor-i „szögedi nemzet” értelmében közelítünk, tehát sokkal kiterjedtebb földrajzi
régiónak tekintjük, mint amekkora Szeged Megyei Jogú
Város közigazgatási területe.
Ebbe a szemléletbe belefér
Hódmezővásárhely vagy Szentes, s akár a Délvidék elcsatolt
területeinek egy része is. Törekszünk arra, hogy fölmutassunk helyi értékeket, egyúttal
igyekszünk kitekinteni a tágabb pátria értékeire – ahogyan a Lap mottója hirdeti:
kultúrkörtöltésen kívül és
belül. Mert Latinovits Zoltánnal valljuk: „Minden irodalom,
minden mű provinciális, ennél
mi sem természetesebb: helyi
jellegű, különben a levegőben
marad, és lezuhan. Éppen ezáltal hat, hogy helyi jellegű,
azáltal lesz minden népeknek
tanítás, tanulság.” A jó értelemben vett provincializmus

szerintünk erény – ha megköveznek
ezért, akkor is. Ennyiben sokaktól biztosan különbözünk, de nem vagyunk egyedül. Ami pedig a nem annyira ismert
alkotókra vonatkozó kérdésedet illeti:
kényelmes szerkesztői hozzáállás az,
hogy csak „jó neveket” közöl az ember.
Nem is veszélyes, hiszen ha a „jó név”
rossz anyagot küld, az sem tragédia, ha
az anyag nem is tökéletes, legalább a
„név jó”. Így a felelősség gondja is el
van vetve. Márpedig az írástudóknak felelősséget kell vállalniuk. Ha a fene fenét
eszik, akkor is.
– Virág, te kulturális tévéműsorokat szerkesztesz, emellett a JGYPK Szakképzési,
Továbbképzési és Távoktatási Központjának oktatója vagy, és közben képzőművészettel is foglalkozol. Legutoljára, ha jól
tudom, a Szeged effekt 2 című antológia
illusztrációit készítetted el. Ebben az antológiában kortárs szerzők felkérésre
született írásai olvashatók. A kötetben
nem a szerző, hanem a mű Szegedhez kötődése a lényeges. Gondolom, örömteli
feladat volt e kötetnek az illusztrálása a
számodra, hiszen szoros kapcsolatban
állsz e várossal.
P.V.: – Tizenegy éves korom óta élek
Szegeden, a családom a délszláv polgárháború idején költözött ide egy kis délbácskai faluból, Doroszlóról. Amilyen
nehezen szoktam meg a várost, annyira
erős kötődés alakult ki bennem mostanra. Valóban élveztem a Szeged effekt
antológia mindkét kötetével kapcsolatos

„Mivel én vagyok többet itthon vele, a fésülés
és a játék sokszor az én reszortom.”

munkát, ezeken is Zolival együtt dolgozhattunk, hiszen ő szerkesztette őket. Igaz,
azóta már két verseskötetet is volt szerencsém illusztrálni, nyáron pedig festményekből és kollázsokból állítottam
össze kiállítási anyagot. Nem voltam
mindig ilyen aktív, a rajztanári diplomám
megszerzése után éveken át alig húztam
egy-egy vonalat. Az utóbbi években
azonban ismét felerősödött a késztetés −
nem utolsósorban Zolinak köszönhetően.
– Melyik munka áll hozzád közelebb? Az
alkalmazott grafikus munkája, amikor
meghatározott „témára” álmodik, vagy
inkább önálló, szuverén művésznek tartod magad, aki a saját belső világát szereti megfesteni, megrajzolni?

P.V.: – Hiszem, hogy egy illusztráció
akkor jó, ha nem csupán lefordítja a kép
nyelvére a szöveget, hanem kiegészíti
azt, anélkül, hogy fölébe kerekedne,
vagy önkényesen más utat választana.
Természetesen senki nem tudja az alkotását függetleníteni a saját egyéniségétől,
de az nem elég, ha egy illusztrációba
csak magamat „rakom bele”. Akkor vagyok elégedett, ha sikerül a képeken is
tolmácsolnom a szöveg hangulatát. Száz
százalékig persze sosem sikerül, így egy
kis elégedetlenség mindig marad. A táblaképekkel más a helyzet, ott elszabadíthatja az ember a saját, belső világát…
– Egy gyönyörű cica tulajdonosai vagytok, aki – gondolom – teljesen átrendezte
az életeteket. Kérlek, mutassátok be őt!
Hogy született meg a közös döntés, hogy
macskát szeretnétek tartani, és miért

éppen ő lett a
kiválasztott?

FAR

Bene Zoltán Farkascseresznye című kötete az idén
jelent meg, a Hungarovox Kiadó gondozásában

Műlovarnő kutyával
Jobbra: borítóterv Lennert Móger Tímea verseskötetéhez
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P.V.: – 2012ben költöztünk át egy
pici panellakásból egy tágasabb, társasházi lakásba. Mindig szerettünk
volna cicát, de akkor érett meg rá igazán
a helyzet. Tudtuk, nemcsak az a fontos,
hogy nekünk milyen macska tetszik, a lényeg, hogy ő is jól érezze magát velünk.
Elkezdtük bújni az internetet, és arra jutottunk, hogy az életterünk és életmódunk leginkább egy ragdoll cicának lehet
testhezálló. És persze tetszettek is nekünk ezek a puha bundás, maszkos bársonytalpúak. Amikor pedig a
fényképnézegetés után a valóságban is
megismerkedhettünk velük, már minden
eldőlt.

B.Z.: – Bonifácot, aki teljes nevén Marosvölgyi Bonifác, a közeli Marosvölgyi
Kennelből hoztuk haza, Móga Edina tenyészetéből. Szerencsénk volt már azzal
is, hogy a nem túl nagy számú magyarországi ragdolltenyészet egyike szegedi, ráadásul szinte a szomszédunkban van,
amikor pedig találkoztunk Edináékkal,
még szerencsésebbnek érezhettük magunkat: felelősségteljes, hozzáértő szakembereket ismerhettünk meg bennük.
2012 novemberétől kezdve több alkalommal érdeklődtünk, végül 2013 elején
derült ki, hogy hamarosan kiscicák születnek. Bonifác és két testvére március
10-én látta meg a napvilágot; mi áprilisban jártunk babalátogatóban, akkor láttuk

„Falun nőttem fel, mindig voltak körülöttem macskák és kutyák.
De ez az élmény nem hasonlítható ahhoz!”

„Bonifáccal kiismertük egymást, a járásából, a füle állásából, a szeme
villanásából tudjuk, mikor milyen kedve van.”

őt először. Két hónappal később, júniusban hoztuk haza (Edináék, nagyon helyesen, 12 hetesnél fiatalabb cicát nem
választanak el az anyjától). Mikor érte
mentünk, szaladt elénk, köszöntött bennünket. Akkor már hallottuk, hogy ő a
főnök a testvérek között, eleven és talpraesett kiscica. Biciklin hoztam haza, végigsírta az utat, s még otthon is kereste a
testvéreit egy ideig. Pár napon keresztül
a reggelek tesókeresősdivel teltek, aztán
Bonifác úgy döntött, nyilván mi vagyunk
a családja, s azóta soha nem tapasztaltuk
azt a típusú izgatott nyávogást. Egyébként fajtája sok tagjától eltérően ő beszédes, jókat lehet diskurálni vele. Ha
azonban egyedül van, csöndes, és nem
tesz kárt semmiben. Sem a bútorokat
nem kaparja, sem a növényeket nem
nyaggatja. Egyedül két ékszerteknősünk
érdekli aggasztó
módon; őket biztonságba kell helyezni
előle, félünk attól,
hogy túlzásba vinné a
velük való játékot...

– Melyikőtökhöz kötődik jobban szerintetek? Éreztek-e
különbséget a viselkedésében, és van-e
valami „munkamegosztás” közöttetek?
Ki milyen feladatot lát el
a napi gondozásában?

P.V.: – A gondozásából mindketten ki-

vesszük a részünket, bár ha finomságra
vágyik, tudja, hogy azt Zolitól könnyebben kikönyörögheti. Mivel én vagyok
többet itthon vele, a fésülés és a játék
sokszor az én reszortom. Imád incselkedős-szaladgálósat játszani, és az üres
kádban kergetni a labdát. Mostanában rászokott arra, hogy a csapról igyon: ha
meglátja, hogy a fürdőszoba felé vesszük
az irányt, felugrik a kád szélére, és kéri,
nyissuk meg a csapot. Ha már eleget
ivott, szívesen paskolja a vizet, néha még
a fejét is bedugja a vízsugár alá. Az itatótáljába is gyakran belepancsol. Egyébként nagyon jó cica, kiválóan
alkalmazkodik. Az almot is csak egyszer
kellett megmutatni neki, azóta sem történt „baleset”. Csak egy szokását viselem
kicsit nehezen: reggelente felugrik az
ágyra, és hangos dorombolás közepette
elkezdi „dagasztani” a hajamat a párnán.
Nos, ez bizony komoly mennyiségű elvesztett hajszálat vonhat maga után, ha
fel nem kelek tüstént! De legalább sosem
késünk el sehonnan! A reggeli szeretetrohamtól eltekintve nem az a kimondottan
bújós cica, de ha felvesszük, igazi
„rongybaba” módjára ernyed el a karunkban. Bonifáccal kiismertük egymást, a járásából, a füle állásából, a szeme
villanásából tudjuk, mikor milyen kedve
van. És bizonyára ő is észleli, hogy mi
mikor milyen passzban vagyunk. Én
falun nőttem fel, mindig voltak körülöttem macskák és kutyák. De ez az élmény
nem hasonlítható ahhoz! Most aktív részesei vagyunk egy cica mindennapjainak. Ilyenkor ébred rá az ember, milyen
összetett egyéniség is lehet egy macska!

Fent: Legenda sorozat
Lent: Háztetőről

