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HHooggyyaann  jjöötttt  aazz  ööttlleett,,  hhooggyy  eeggyy  sszzáámmooddrraa  aabbsszzoollúútt  iiddeeggeenn  kkuullttúúrráá--

bbaann  jjááttsszzóóddóó  ttöörrttéénneetteett  íírrjj  mmeegg??  HHaa  jjóóll  ttuuddjjuukk,,  mmiieellõõtttt  bbeelleekkeezzddttééll

vvoollnnaa  aa  kköönnyyvvbbee,,  mméégg  ccssaakk  nneemm  iiss  vvoollttááll  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..

De bizony voltam, kétszer is, a könyv megírása óta pedig további

két alkalommal jártam nálatok, szóval teljesen azért nem volt isme-

retlen számomra Magyarország. Viszont annak, hogy érdekelni kez-

dett ez a sztori, valóban nem nagyon volt köze ahhoz, hogy hol ját-

szódik, amellett persze, hogy nagyon érdekesnek találom a kultúrá-

tokat, fõleg a magyar vidék jellemzõit. De érdemben tájékozódni a

magyar történelemrõl, kultúráról valójában csak akkor kezdtem, ami-

kor a történet alapjai már megvoltak. 

EEzzeekk  sszzeerriinntt  nneemm  vvaaggyy  eeggyy  kkuuttaattóóss  ffaajjttaa..  MMééggiiss,,  mmeennnnyyii  iiddõõrree  vvoolltt

sszzüükkssééggeedd,,  hhooggyy  öösssszzeeggyyûûjjttssdd  aazz  aallaappvveettõõ  iinnffoorrmmáácciióókkaatt  aa  kköönnyyvv--

hhöözz??  HHiisszzeenn  AAzz  aannggyyaallccssiinnáállóókk  mmééggiiss  ccssaakk  iiggaazz  ttöörrttéénneetteenn  aallaappuull..

Az az igazság, hogy a könyv gyakorlatilag egy nagy „löketben” jött

ki belõlem, kevesebb, mint egy év alatt írtam meg a 2003–2004 kö-

zötti idõszakban. Elõtte tényleg nem kutattam sokat, mert az csak

ürügy lett volna a halogatásra. Sok pályatárs esetében érzem, hogy

a kutatás során elvesznek az információk között, a rengeteg adat

közepette elvész a lendület, a karakterek ereje, és ezt nem akartam.

Úgyhogy inkább elõbb elkezdtem írni, és munka közben lassan ki-

kristályosodott, milyen irányban is kell kutatnom. Maga a kutatás

csak néhány hónapot vett igénybe, aminek részben az is az oka,

hogy nagyon kevés angol nyelvû anyag van Magyarországról. Ha

tudnék magyarul, nyilván tovább tartott volna, és talán részleteseb-

ben is beleástam volna magam az adatokba, de nem bánom, hogy

így alakult.

VVaann  eeggyyéébbkkéénntt  bbáárrmmiillyyeenn  kkööttõõddéésseedd  MMaaggyyaarroorrsszzáágghhoozz??  VVoolltt  eesseett--

lleegg  oollyyaann  mmaaggyyaarr  iissmmeerrõõss,,  aakkii  sseeggíítteetttt??

Amíg el nem kezdtem írni, egyáltalán nem volt semmilyen kötõdé-

sem, késõbb azonban szert tettem egy magyar barátra, aki végigol-

vasta a kéziratot, hogy nem írtam-e esetleg valami õrületes marha-

ságot. Azonban fontos hangsúlyoznom, hogy elsõsorban a brit kö-

zönségnek írtam a könyvet – iszonyúan meglepett és persze nagyon

örültem, hogy a magyarok is kíváncsiak rá!

VVoolltt  kkoonnkkrréétt  sszzeemmééllyy,,  aakkiirrõõll  mmiinnttáázzttaadd  aa  ffõõsszzeerreeppllõõddeett,,  AArraannyy  SSáárriitt??

Nem igazán. Bár nagyon nagy vonalakban felfedezhetõek benne a

forrástörténet egyik nõkarakterének a jellemvonásai, de ezt tényleg

csak alapnak használtam, szóval mondhatjuk, hogy Sári szinte ab-

szolút fiktív személy. Amikor elkezdtem írni, abban az egyben biztos

voltam, hogy  hihetetlenül erõs és független személyiségnek akarom

ábrázolni, mivel az õ figurája a történet egyik pillére. Tehát nem

mondhatom, hogy konkrét személyrõl mintáztam volna, Sári egysze-

rûen önmaga.

MMiitt  ggoonnddoollsszz,,  mmeennnnyyiibbeenn  lleehheett  éérrddeekkeess  eezz  aa  nnaaggyyoonn  jjeelllleemmzzõõeenn

kkeelleett--eeuurróóppaaii  ttéémmaa  aazz  aannggoollsszzáásszz  kköözzöönnsséégg  sszzáámmáárraa??  NNeemm  nnaa--

ggyyoonn  iiddeeggeenn  aa  ttii  iirrooddaallmmii  hhaaggyyoommáánnyyaaiittookkttóóll??

Szerintem az érdekes történetek és a jól kitalált karakterek bárhol
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Kutatni csak ürügy let

AAzz  aannggyyaallccssiinnáállóókk  ccíímmûû

mmûûvvéénneekk  mmeeggjjeelleennééssee

eellõõtttt  aazz  aannggooll  íírróónnõõ  mmiinndd--

öösssszzee  kkééttsszzeerr  jjáárrtt  MMaaggyyaa--

rroorrsszzáággoonn,,  áámm  eennnnyyii  iiss

eelléégg  vvoolltt,,  hhooggyy  eellbbûûvvöölljjee  

aa  TTiisszzaa--ppaarrttii  fféérrjjggyyiillkkooss

aasssszzoonnyyookk  ttöörrttéénneettee..  

AA  mmaaggyyaarr  kkööttõõddééssrrõõll  

ééss  mméégg  ssookk  mmiinnddeenn  

mmáássrróóll  kkéérrddeezzttüükk..



tt volna a halogatásra
megélnek. Én magam is sok olyan könyvet olvasok, amik kilógnak

az általam ismert irodalmi hagyományból, mert általuk mélyebben

megérthetek más kultúrákat és a bennük élõ embereket is. Egy iga-

zán jó történet pedig mindenkit megmozgat, kulturális háttértõl és

minden mástól függetlenül. Az angyalcsinálók nem szól másról, mint

a túlélésrõl egy embertelen környezetben, és azt gondolom, ez

egyetlen európai ember számára sem lehet ismeretlen. 

MMiinntt  mmáárr  eemmllíítteettttüükk  iiss,,  aa  kköönnyyvv  iiggaazz  ttöörrttéénneetteenn  aallaappuull..  MMeennnnyyiirree  rraa--

ggaasszzkkooddttááll  aazz  eerreeddeettii  aaddaattookkhhoozz  aa  rreeggéénnyybbeenn??

Az angyalcsinálók fikció. Valóban van reális alapja, amit meg is tar-

tottam – az évszámokat, a helyet és a kulcsmomentumokat –, de a

történet lényegi része saját kútfõbõl való. Nem féltem attól sem,

hogy bizonyos apróbb tényszerûségeket alárendeljek a szöveg

önálló alakulásának, bár ezt nem tettem gyakran, inkább azt monda-

nám, hogy az erõs történeti vázat töltöttem meg a saját értelmezé-

semmel. Ezt a sztorit ezerféleképpen el lehetett volna mesélni – az

én verzióm csak az egyik ezek közül.

AAmmeennnnyyiibbeenn  mmáárr  ppuubblliikkuuss,,  eelláárruulloodd  nneekküünnkk,,  mmiinn  ddoollggoozzooll  ééppppeenn,,

ééss  lleesszz--ee  mméégg  oollyyaann  mmûûvveedd,,

aammiitt  mmaaggyyaarruull  iiss  oollvvaasshhaattuunnkk??

Nem olyan régen jelent meg

Angliában a második regé-

nyem Jégkrémhadsereg cím-

mel, ami az elsõ világháború

alatt a Közép-Keletrõl Ausztrá-

liába kivándorló emigránsokról

szól, de magyarul sajnos nem

elérhetõ. És épp most fejez-

tem be a harmadik regénye-

met Leningrád ostromáról, ami

egyelõre kiadás elõtt áll.
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Az Angyalcsinálók története Magyarországon,

egy Tisza melléki kis falu határában, a semmi kel-

lõs közepén játszódik. Az elsõ világháború kitöré-

sét közvetlenül megelõzõ években vagyunk. Sári

édesanyja belehalt a szülésbe, õ pedig egy ba-

bonáktól homályosított elméjû közösségbe érke-

zik. Apja a falu gyógyítója, sámán, aki a lányból

írni-olvasni tudó, idegen nyelveket beszélõ, a

gyógynövényekhez értõ gyermeket nevelt.  Apja

halála után Sári a falu bábájának, a fogatlan,

piszkafa-termetû, kotkodálva nevetõ Juditnak

lesz a munkatársa. 

Amikor kezdi felnõttnek tekinteni magát, és

az események sûrûsödnek körülötte, Sári Judit-

hoz költözik.  Kitör a háború, a faluban alig ma-

rad férfi, ugyanis õket elvitték a háborúba. Az új

helyzet nem csak a két nõ – a vén Judit, és a ko-

ravén, tizenhat-tizennyolc éves Sári – hanem az

egész falu életébe változást hoz. Sári võlegénye

Ferenc – akit még apja „intézett” neki, – is kato-

nának áll. A falu határába olasz hadifoglyokat te-

lepítenek. Kis idõ múlva idegen, olaszul beszélõ

férfiak tûnnek fel a falu határában, a tábor lakói.

Az õ egészségügyi ellátásukról, élelmezésükrõl a

falu asszonyai gondoskodnak, és némelyikük,

természetesen a levelezõ férjekrõl sem megfeled-

kezve, szerelembe esik a katonákkal… 

Sári élete is gyökeresen megváltozik, megbe-

csült bábaként dolgozik a boszorkány tulajdonsá-

gokkal felruházott Judit mellett, õ maga is eljár a

fogolytáborba. A korábban tetszhalott életet élõ

falu ismét zsongani kezd, mint tavasszal az erdõ,

amely körülöleli. Titkos, és tiltott szerelmek szö-

võdnek, a falu szerelmi izgalomban él. De a há-

ború végeztével – ahogy az lenni szokott, cson-

koltan vagy egészségesen, de szívben és lélek-

ben összetörten – a férfiak csaknem valamennyi-

en hazatérnek… Vajon mit hoznak magukkal ab-

ból a vad, embertelen világból, amelyet, ha lelki

és testi sebesülésekkel is, de túléltek? És mit ta-

lálnak otthon? Asszonyaik mivel szembesítik õket,

lehet-e még együtt élni? Kikbõl lesznek az áldo-

zatok, és vajon kik azok, akik akár gyilkosság

árán is megszabadulnának a férjüktõl? Mi történik

a méregkeverõ, vajákos asszonyokkal? Hat-e a

méreg, amikor már nem

hat? Ha nem méreg, akkor

mi lehet az a rejtélyes be-

tegség, ami csak a háború-

ból megtért férfiakat sújtja?

Boszorkány-e a boszor-

kány, vagy csak annak

képzeli magát? Angyalcsi-

náló történetet olvasunk,

amelybõl egyszer csak el-

tûntek – az angyalok. 

A skót írónõ, aki regé-

nyében a századelõ ma-

gyar valóságával ismerke-

dik, ugyan nem feminista,

mégis izgalmas, szembesí-

tõ, kérdéseket tesz föl,

amelyekkel valamennyiünk-

nek, férfiaknak és nõknek,

férjeknek és asszonyoknak

érdemes szembe nézni. 


