
A FÍrKA tagjai válaszolnak: Jancsó Péter 

 

Egy szervezet szívét és lelkét talán legjobban úgy ismerhetjük meg, ha alapítóit, vezetőit is 

megismerjük. A következőkben rövid interjúk keretében bepillantást engedünk egy-egy alapító 

tag motivációjába, gondolataiba és írói hitvallásába. Ezúttal Jancsó Péter mutatkozik be ebben 

a rövid kérdezz-felelekben. 

 

Q: Én is egy rémisztő képződmény vagyok. Hirdeti nagy betűkkel a FB profilod borítóképe. Mi 

az, amit még tudni érdemes rólad és talán szokványosabb, mint rémisztő képződménynek lenni?  

A: Ez egy gonosz kérdés! 😊 Rémisztő képződménynek lenni igazából egy nagyon kényelmes 

pozíció, mert abba sok minden belefér, de számomra leginkább a kívülállást jelenti – az eredeti 

jelentéstartalmán túl. Mit érdemes rólam tudni? Olyan sok mindent nem. Kisgyerekként űrhajós 

akartam lenni, meg favágó, meg kalóz, kicsit később rocksztár. De az egyik legkorábbi élményem a 

bajmóci állatkert majomketrece előtti lamentálásomhoz kötődik: ha nagy leszek, majom akarok lenni. 

Ez speciel bejött – szoktam viccelni ezzel. 

 

Q: Pedagógus, metál zene, amerikai foci, abszurd humor. Ebből hogyan lép az ember az 

irodalmi, irány felé? 
A: Talán egyszerűbb megfordítani a sorrendet, hiszen „kezdetben vala az Ige.” Nálam minden a 

mesékkel kezdődött – Illyés Hetvenhét magyar népmeséje és Lengyel Dénes Régi magyar mondák 

kötete volt gyerekkoromban az esti mese. Innen jött az irodalom és a történelem szeretete. A 

következő sorsfordító lépés apukám kazettagyűjteményének felfedezése, tehát a magyar rockzene 

volt, és a többi – ahogy mondani szokás – már történelem. Nagyon sokrétű az érdeklődésem, a 

filozófiától a hard science fiction-ig, az egyszavas versektől a regényfolyamokig rengeteg minden 

érdekel, ebből kifolyólag rengeteget olvasok, és ahogy az ember nézőpontja egyre szélesedik, úgy 

talál újabb és újabb érdeklődési köröket. A sportokat is inkább nézni szeretem, mint művelni, de 

szeretek futni és úszni, de leginkább a képernyő előtt, vagy a helyszínen szurkolni.  

 

Q: Az íráshoz ötlet kell, lehetőleg koherens. A Te írásaidhoz, honnan merítesz? Kedvenc írók, 

esetleg a környezeted, életed, munkád? 

A: A szövegeimmel alapvetően a világ infantilitását, mondhatjuk, hogy az élet őrületét igyekszem 

megfogni, rögzíteni. Ebből kifolyólag a legtöbb szövegem kiindulópontja egy-egy izgalmas 

szókapcsolat, vagy annak a kifacsart értelmezése volt. Ilyen a Francis Fukuyama által meghirdetett 

történelem végének elképzeléséből kiinduló novellám, ahol egy történész azzal kénytelen 

szembesülni, hogy megszűnt az idő, így az élete értelme is. 

Az írásaimhoz nagyon sokféle ihletforrásból merítek. Christopher Moore jó értelemben vett elmebaja 

ugyanúgy megmutatkozik a szövegeimen, ahogy Móricz vagy Mikszáth hatása. A kedvenc íróim közé 

a fentieken kívül mindenképp odasorolom Grendel Lajost, Murakami Harukit, China Miévillet, vagy 

a Skandináv Krimiírót is. Nagyon sokszor úgy fogok hozzá az íráshoz, hogy felteszek valamilyen 

súlyos metal- vagy ahhoz kapcsolódó elektronikus-, esetleg jazz lemezt, aztán hagyom, hogy a 

hangulat magával vigyen. Több novellám is született az Arcturus, az Ulver, a Manes, vagy épp a 

Neurosis zenekarok muzsikáját hallgatva. A legjobb persze az, amikor a fejemben motoszkáló „isteni 

szikra” szókapcsolat kifejtésére katalizátorként tudom használni ezeket a megtermékenyítő hatású 

zenéket. 

 

Q: FÍrKA Alapíó tagként személyesen és a csoportban is milyen célkitűzéseid vannak. Értem 

ezt úgy, mi az amit egy érdeklődőnek szerinted mindenképpen tudnia kell a FÍrKA csoportról?  

A: A FÍrKA, mint gyakorlatilag minden ember alkotta mű, vagy intézmény, valamilyen hiány 

pótlására jött létre. Az elmúlt évtizedekben egy olyan szekérharc bontakozott ki a Felvidéken, melyet 

nem érzek a magaménak, és hiszek abban, hogy a fiatalok többsége ugyanígy van ezzel. Nekem, 

gyakorló rémisztő képződményként, semmi bajom nincs azzal, ha valaki nem az, netalán viszolyog 

attól, hogy kiállok az általam ügyként kezelt dolgok mellett. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy én csak 



írni akarok, minél inkább pallérozódni az irodalomban, illetve pedagógus mivoltomból kifolyólag 

ebben segíteni szeretném a következő generációt, amit tanárként hétről hétre meg is teszek. 

Számomra is hihetetlen, de a Textúrákon megfigyelt szerkesztési elvek, vagy az ott végzett 

gyakorlatok az iskolai fogalmazásórákon is visszaköszönnek. Számomra a FÍrKA nem is annyira 

szervezet, mint inkább műhely, thinktank, ami az írásaim, ötleteim továbbgondolására ösztönöz. 


