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Anna látszólag példás feleség és anya, dolgozó nő, mondhat-
nánk, átlagos középosztálybeli nő, akiről nem gondolnánk, hogy 
valami nem stimmel vele. Úgy tűnik, mindene megvan, „csupán” 
a közérzete rossz, hiányzik belőle az a belső erő, ami révén meg-
találhatja a céljait és azt érezheti, hogy képes irányítani az életét. 
A könyv novellái azt járják körbe, hogy miként kötik gúzsba egy 
nő személyiségét a női szerepekkel kapcsolatos társadalmi elvá-
rások. Pedig, mint mindenkinek, neki is szüksége van arra, hogy 
a saját vágyai szerint alakíthassa a sorsát. A könyvön túl a nemi és 
társadalmi szerepekről, a velük kapcsolatos előítéletekről, sztere-
otípiákról is beszélgettünk: sok mindenről, ami a mai Magyaror-
szágon megnehezíti, hogy valaki harmonikus kapcsolatban éljen.

Hidas Judittal a Boldogság tízezer 
kilométerre című novellafüzéréről

„Nem jó ez így
senkinek”
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 A múltkor az előző könyved kapcsán azt kérdeztem, tanultál-e gitározni vagy zon-
gorázni. Most azt kérdezem: lovagolsz?
– Nem. Sőt soha nem ültem lóháton. De a  lányom lovagol, ráadásul Fóton la-
kunk, sok lovarda működik a környéken. A Verseny című novella írása előtt végez-
tem egy kis terepkutatást.

 Aha! Akkor innen az olyan szavak, mint a „középvágta” meg a „félnagykör”, ami-
ket sosem hallottam. Nem bírtam ki, hogy ezt ne kérdezzem meg, bár a Különórában 
ott áll, hogy „az alkotásokat sosem az életrajz felől közelítve értelmezzük”…
– Ez a főiskolai tanár véleménye a novellában, nem az enyém. Vele ellentétben én 
úgy gondolom, olykor nagyon is érdekes lehet felfedezni, milyen személyes történet 
húzódik egy-egy alkotás hátterében. Persze ez nem kell, hogy befolyásolja a mű ér-
telmezését, de egy olvasó, vagy akár egy másik alkotó ember számára izgalmas lehet.

 Szerintem is! És segítheti a megértést! Ha a lovaglás nem is köt össze a főszereplőd-
del, van köztetek hasonlóság, rokonság?
– Általában az író a személyisége egy részét belerakja egy-egy fontos karakterbe, 
én legalábbis biztosan. Nekem is meg kellett találnom a kudarcaim gyökereit, pél-
dául azt, milyen gondolkodásbeli akadályok nehezítik meg a számomra, hogy el-
érjem a céljaimat. Aztán rájöttem, hogy ez nem csupán az én egyéni problémám. 
A társadalmi előítéletek lecsapódnak az egyén gondolkodásában, akár át is vehetik 
az irányítást, ennyiben tehát az egyéni probléma máris egy általános társadalmi je-
lenséget tükröz. Ebben a kötetben főként a nőkkel kapcsolatos előítéletek műkö-
dését látjuk, de megjelennek a cigányokkal, zsidókkal, muszlimokkal kapcsolatos 
sztereotípiák is. Aki az előítéletek hálójába keveredett, maga is könnyen előítéle-
tes lesz másokkal szemben, valójában ettől szinte senki sem tud szabadulni. A kér-
dés csupán az, mennyire reflektálunk ezekre az „ösztönös” reakciókra. A kötet fő-
szereplője nincs tisztában azzal, hogy miközben könnyedén ítélkezik mások felett, 
ő is saját magára kényszerít számos olyan viselkedési mintát, amelyek megnehezí-
tik az életét, sőt szenvedéseket okoznak.

 Mi tagadás, Anna nem is mindig rokonszenves, legalábbis számomra nem: olykor 
nem veszi észre a saját hibáit és azt sem, hogy a helyzet, amiben van, nem is olyan 
rossz – például a házassága. Olykor ok nélkül haragszik a gyerekeire, a Nomád nya-
ralás frusztrált anyáknak elején, mikor a gyerekeit alig bírja beszuszakolni a kocsi-
ba és ott sem hagyják abba a rajcsúrozást, meg is jegyzi: „Hogy én mennyire imádok 
ilyenkor anya lenni!”
– Ez irónia. Ilyesmivel tele vannak a szövegeim. De legyünk őszinték, a gyerekne-
velés minden pillanatát lehet és kell élvezni? Egy nővel szemben az az elvárás, hogy 
anyaként mindig szeretettel, türelemmel, elfogadóan, megértően kezelje a konf-
liktushelyzeteket, de ez lehetetlen. Ilyesmire csak a borítón is megjelenő Szűz Má-
ria lenne képes! Nagyon fontosnak tartottam írás közben, hogy az anyaság árny-
oldalait is bemutassam. Meg azt, hogy milyen is egy átlagos magyar nő a huszon-
egyedik század elején. Felbomlóban a hagyományos családmodell. Van, aki szerint 
minden rosszért a család hibáztatható, van, aki szerint család nélkül káosz és pusz-
tulás vár az emberiségre.

 Rögzítsük: a pillanatnyi magyar kormány is ezt hirdeti.
– Én azt gondolom, hogy sok kényszerű szerepet, viselkedésformát jó lenne levet-
kőzni, és akkor élhetnénk családban akár boldogan is. Ezeket a kényszerű szere-
peket próbálom a könyvben kifigurázni. Elvárjuk a nőktől, hogy mindig jó anyák 
legyenek? Annak egy ilyen frusztrált, önbizalom-hiányos és boldogtalan nő lesz 
a végterméke, mint a főszereplő, Anna. Jobb lenne inkább hagyni, hadd alakítsa 
az egyén a saját belső tempója szerint az életét, ne fojtsák meg a folyamatos elvárá-
sok, amelyekkel a társadalom, a közvetlen környezet fellép vele szemben.
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 Anna ritkán teszi azt, amit valójában szeretne.
– Ezért hol túlságosan támadó, túlságosan durva, hol észre sem veszi, hogyan nyom-
ják le. Ez az az örvény, amiből nem tud kikeveredni.

 És ebben a férje sem segít. Sőt olyan mondatai vannak, amik aláássák a nő vágya-
it. „El sem tudod képzelni, mennyire szívesen lennék a helyedben.” „Nézd meg ezeket 
a sikeres nőket, egytől egyig boldogtalanok!”
– Nem gonosz ember pedig, aki szándékosan ártana. De nem jó így állni a másik 
vágyaihoz! Aki küzd, aki változtatni akar, annak rossz azt hallani, hogy érje be azzal, 
ami van! Annát a családja, a barátnői gondolkodása sem segíti. Mindenki jó szándékú, 
de ez még nem oldja meg, hogy valaki egyről a kettőre jusson. Persze neki sem a lát-
szattal, a felszínnel kéne törődni. A fontos az lenne, hogy tudjuk jól érezni magun-
kat a saját bőrünkben. A nőket viszont nem tanítják meg arra, miként kell ezt elérni. 
Azt látjuk kiskorunktól fogva, hogy várni kell a herceget a fehér lovon, aki boldoggá 
tesz és megold helyettünk mindent, s nehezen döntünk arról, valójában mi a jó ne-
künk. Így pedig nagyon nehéz elérni a jó közérzetet, a boldogságot és marad a látszat.

 Ahogy mondtad, Annának nincs elég önbizalma.
– Ez épp annak a következménye, hogy a nőket ma még mindig arra kondicionál-
ják, hogy ők a gyengébbik nem. Persze tudom, ma sokat beszélünk ennek az ellen-
kezőjéről is, az erős nőről, de ez gyakran csak mantra. A nők nagy többsége – leg-
alábbis az én generációmban még biztosan – azzal az élménnyel nőtt fel, hogy ő 
önmagában nem elég ahhoz, hogy véghez tudjon vinni valamit. Általában túlzot-
tan fontos számunkra mások véleménye, visszajelzése, reakciója. Ha pedig ezzel túl 
sokat foglalkozik valaki, akkor bizony elég ingatag talajon fog állni az önbizalma. 
És azért még ma is nagyon erősen működnek a férfiszövetségek, a nők lekicsinylé-
se a munka világában. Egyébként a férfiak sem feltétlenül vannak tele önbizalom-
mal, csak ez esetükben kevésbé látszik, mert ők megengedhetik maguknak a ma-
csóságot, az agresszivitást, a nők pedig a legtöbbször nyuszivá válnak.

 A nők lekicsinylése a munka világában és azon kívül – magyarán mindenhol – en-
nek a macsóságnak az egyik legellenszenvesebb megnyilvánulása – gondoljunk a szőke 
nős viccekre, amikben semmi humor nincs, agresszió annál több. És akkor már gondol-
junk azokra a magyarországi szőke nőkre, akik „szőke nő”-ként emlegetik magukat – 
ami látszólag önirónia, valójában meg akarnak felelni az elvárásoknak.
– Minél magasabbra tör valaki, annál inkább megtapasztalja az előítéleteket. Te-
hát épp az az érdekes, hogy a látszólag vagy akár valóságosan sikereses nők sok-
kal több negatív előítélettel találják szemben magukat, mint a kevésbé sikeresek, 
holott épp velük szemben szokott az felmerülni, hogy mit panaszkodnak, hiszen 
mindent elértek. Csak az a kérdés, milyen, korántsem sima, hanem olykor nagyon 
is göröngyös utat kellett megtenniük addig, amíg elértek oda, ahol épp tartanak. 
A főszereplőm nem sikeres nő, csak a kötet végére kezd el eredményeket produkál-
ni. Az ő esetében épp az az érdekes – és ezt, sajnos, az olvasók nem mindig veszik 
észre – hogy az előítéletek reflektálatlanul „mászkálnak” a tudatában. Épp ez kö-
ti őt gúzsba. Az olyan sztereotípiák, amik szerint például a sikeres nők mind bol-
dogtalanok – ahogy mondtad, ezt hallja a férjétől is –, egy anyának mindig jónak 
és kedvesnek kell lennie. Ezekből következően önző vagy, ha fontos a munkád is 
a családod mellett, erőszakos vagy, ha kiállsz magadért. Mind azt erősíti, hogy az 
egyén ne változtasson a saját helyzetén, akkor sem, ha rossznak érzi. Ha valaki be-
dől ezeknek a szólamoknak, akkor látszólag jutalmat kap az engedelmességéért, hi-
szen elkerüli a negatív ítéletet, de ezért az önbizalmával fizet.

 És a folyamatos rossz közérzetével.
– Szélsőséges esetben akár gyűlölni is kezdi magát, amiért azt érzi, hogy gyenge, 
életképtelen.

D. Magyar i Imre
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 Kicsit úgy olvastam a szövegeket, mint egy terápiás naplót, nyilván az egyes szám 
első személyű fogalmazás miatt is. Anna folyamatosan beszámol a vele történtekről.
– Erre egyáltalán nem gondoltam. Hisz van távolság a szerző és az elbeszélő kö-
zött, csak ezt sem mindenki veszi észre. A szerző – aki én vagyok – látja a hőse hi-
báit. Az irónia épp arra szolgál, hogy kifigurázzam az elbeszélőt. A történetek sok-
szor épp arra futnak ki, hogy lelepleződik Anna önhazugsága. Ez egy terápiás nap-
lóban talán nem lenne benne.

 El tudom képzelni, hogy aki ilyesféle naplót ír, annak van öniróniája, képes kívül-
ről látni magát. De nem ragaszkodom az ötletemhez…
– Az igaz, hogy Anna az első novellában, a Különórában, egy pszichológushoz be-
szél, azonban a továbbiakban nem ő a megszólított! Ám ha neked úgy tetszik, lát-
hatod a könyvet naplónak!

 Anna többször szólít meg valakit: „Nem tudom, ti hogy vagytok vele…”, „Képzeld 
el, mi történt!” Minket, olvasókat? Engem?
– Nagyon fontos volt számomra a beszédhelyzet. Ez a magyarázkodó, pletykál-
kodó stílus, ahogy az önbizalom-hiányos nők mesélnek saját magukról. Mindig 
megkérdőjelezik, olykor még szidják is saját magukat, mindig elnézést kérnek, né-
ha meg nagyképűek. Ez a stílus is az irónia eszköze.

 
 Anna az említett Különórában arról beszél, hogy a főiskolán egy tanára – aki egyéb-
ként „az egész szakon az egyik legnagyobb koponya” – hogyan rohanta le, tette magá-
évá és aztán hogyan tűnt el a képből. Ez még a – kissé felemás – me too-mozgalom in-
dulása előtt született?
– Jóval előtte. Nem az érdekelt elsősorban, ahogy a pasas viselkedik…

 Azért itt álljunk meg: szemétül és szokványosan.
– A hangsúly nem az ő személyén van, hanem az elbeszélően, vagyis az áldoza-
tén. Az érdekelt, miként hiteti el magával, hogy neki nem is olyan rossz az, ami 
történik vele, hogy milyen világot épített fel magában, amibe egy ilyen férfi na-
gyon is beleillik, és amiért belesétál a csapdájába. Ebben a novellában is jól látszik, 
hogy a lány idealizálja az okos férfiakat, és az ő szemüvegükön át nézi saját magát 
és a többi nőt is. Ez okozza a vesztét. Ami nem jelenti azt, hogy minden hason-
ló esetben erről van szó, amikor valaki molesztálás áldozatául esik, de számomra 
rendkívül érdekes azt vizsgálni, hogyan veszíti el valaki a saját józan ítélőképessé-
gét, és hogyan veszi át észrevétlenül a másik ember nézőpontját. Egyébként meg-
győződésem, hogy ez maga az elnyomás alapja, legyen szó bármilyen kisebbségről. 
Cigányoktól is lehet hallani például: „Én nem vagyok olyan lusta, lopós, megbíz-
hatatlan, mint a többiek” – ez már maga a színtiszta megfelelés.

 Kérdés, aki így beszél, az vallja-e is ezeket az előítéleteket, vagy csak úgy csinál… 
A novellában a tanár viselkedése nem menthető, ugyanakkor a lány nem akar ellenáll-
ni: „…kicsit büdös volt a szája, mégis olyan megtisztelő volt, hogy ő meg én, itt a fő-
iskolán, ki tudja, talán majd segít nekem a dolgaimban” – vallja be utólag, elismerés-
re méltó őszinteséggel. Pedig ekkorra már fizikailag is belebetegedett a történtekbe, te-
le van indulattal, gyűlölettel, még a férfi „csoffadt feleségét” is felhívná, bár valójában 
nem tudja, mit akar. Meg is kérdezi: „Ön szerint, doktornő, mit kellene tenni?” És 
mit kellene tenni? Mit fog válaszolni a pszichológus? Ami persze nem feltétlenül azo-
nos azzal, amit te mondanál…
– A fenti kérdéssel szokott valaki terápiára menni. Azzal, hogy nem tud különbsé-
get tenni a saját és a másik nézőpontja között, illetve nem tudja kialakítani a saját-
ját. Hogy nem tud igazán haragudni, és épp ezért nem tudja megvédeni magát. Mi-
közben felemészti a gyűlölet, tehetetlenséget érez, és mindeközben kifelé mosolyog. 
Nem véletlenül kapta azt a mottót a könyv, hogy „Mosolyogj, amíg bele nem döglesz!”
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 Nem akarom a 2017 őszén indult me too-mozgalomra terelni a beszélgetést, de va-
lami mintha nagyon nem lenne rendben nálunk a férfi és női szerepek körül. Nagyon 
erősek a szerepelvárások, újabban a politika is nyomatékosan megfogalmazza, milyen 
az igazi nő és milyen az igazi férfi. Nálunk írták az egyik legszörnyűbb dalszöveget: 
„Nékem olyan asszony kell, / Ha beteg is, keljen fel…” 1877-ből való, de szerintem ma 
is lelkesen éneklik, a neten több felvételen is megnézhető. Igaz, van egy második vers-
szaka is az egyenlőség jegyében, amiben az „ember”-nek kell betegen is felkelnie és fel-
vágnia az aprófát, de ezt senki nem ismeri…
– Nálunk még gyerekcipőben jár annak feltérképezése, hogyan tudnánk ezekből az 
elvárásokból kilépni. Sokszor még a nők sem értik, mi okozza a nehézségeiket. Épp 
ezért akartam megalkotni egy nagyon is mai, átlagos magyar nőt, akinek az élete a ta-
nulás és némi munka ellenére még mindig elsősorban a család működtetésében me-
rül ki, miközben nem feltétlenül érzi jól magát ebben a szerepben. Szerintem nem jó 
ez így senkinek. Boldogtalan, frusztrált nők mellett nem lehet boldog egyetlen férfi 
sem, még akkor sem, ha sok férfi úgy gondolja, házon kívül megoldja a problémáját.

 Pláne, ha aztán a barátnőjéről is kiderül, hogy boldogtalan és frusztrált és neki kel-
lene őt megértenie…
– Hova tűnik az a mindenkiben ott élő vágy, hogy igazi barátra, partnerre, társ-
ra találjunk egymásban?

 A legtöbben mintha megalkudnának a helyzetükkel, elfogadnák. „Ez van.” „Nem 
is olyan rossz.” „Megvagyunk.”
– Az „igazi” nővel és az „igazi” férfival kapcsolatos elvárások egyébként nagyon 
megnehezítik ennek a vágynak az elérését. A nőket viszont azzal „fenyegetik” – 
már megint a sztereotípiák! –, hogy ha kilépnek ezekből a klasszikusan gondosko-
dó szerepekből, vagy beléjük sem bújnak, akkor az automatikusan maga után von-
ja azt, hogy magányosak lesznek.

 És félnek is, hogy nem mennek férjhez, nem lesz gyerekük, egyedül maradnak, ne-
tán egyedül a gyerekkel, pláne gyerekekkel… Ami sokszor igaz is, nem?
– Tényleg gyakran ezt tapasztaljuk, de ennek nem feltétlenül kellene így lennie. 
Ha például a férfiak tudnának értékelni egy okos, talpraesett nőt, akinek vannak 
céljai az életben és ezek nem mindegyike a családdal kapcsolatos, az sokat segíte-
ne. Persze a szingli létnek valóban akadnak vadhajtásai, nem akarom csak a férfi-
akat hibáztatni. De sok férfiban még mindig ott él a félelem, hogy ha a feleségük 
sikeres, akkor ők lúzerek.

 Van egy Arany János-vers, Oh! ne nézz rám… a címe, a feleségéhez írta három évvel 
a szabadságharc bukása után. Refrénként tér benne vissza négyszer: „Férfié az élet gondja.” 
Berzsenyi – megírta Kazinczynak egyik első levelében – feleségét „együgyűségben” találta, 
és esze ágában nem volt felszabadítani belőle. Az ma is frusztrálhat egy férfit, hogy nem 
ő oldja meg a gondokat, netán nem tudja megoldani őket. Ezzel a szemlélettel nemigen 
lehet elfogadni, hogy a feleségem nem az én vacsorámat készíti, hanem az ő disszertációját.
– Ezért aztán számos eszközt bevetnek ennek megakadályozása érdekében. Arról 
nem is beszélve, hogy tényleg kényelmesebb úgy élni, hogy van otthon valaki, aki 
mindent elrendez helyettük. Ha egy nő nem kap otthon segítséget, vagy ha állan-
dóan megkérdőjelezik a teljesítményét, korlátozzák a házon kívüli kapcsolatainak 
az ápolását, akkor máris olyan hátránnyal indul, amit nehéz behozni.

 Kérdés, a nő mennyire tűri ezt el – mert, furcsa mód, az is előfordul, hogy ő maga is 
ezt tartja természetesnek, netán igényli. „Drága doktor úr, ki fog engem ezután meg-
verni?” – panaszkodott egy falusi asszony a férje halála után. És olyan is akad, hogy 
felcserélődnek a szerepek… Nem egyszerű ez.
– Azt azért nem hinném, hogy a verést bárki igényli.
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 Nem igényli, de eltűri, megszokta, a mindennapok, a világrend részének tartja. Gal-
góczi Erzsébetnek olyan szereplője is van – csak tudnám, hol! –, aki szégyelli az or-
gazmust.
– Az biztos, hogy egy viszonylag támogató férj mellett is nehéz elengedni a rögzült 
szerepfelfogásokat. Engem ez az utóbbi variáció jobban érdekelt, ezért a könyv-
ben Anna férje nem egy klasszikus elnyomó karakter. Azokat a belső nehézségeket 
akartam kinagyítani, amelyekkel Anna küzd.

 Mindenesetre a feminista mozgalom, noha már a tizennyolcadik század végén el-
indult, máig nem érte el a céljait.
– Sokat javult a helyzet, ez azért tagadhatatlan. Vannak, akik szerint a nőknek már 
nincs is miért nyafogni. Számomra épp az volt az izgalmas, hogy megmutassam, 
a látszólagos egyenlőség mögött számos olyan viselkedésbeli különbség rejlik, amely 
továbbra is fenntartja a nemi egyenlőtlenséget. Egyébként fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy a feminizmus egyáltalán nem férfi-, gyerek- vagy családellenes! Vé-
leményem szerint ez is egy olyan előítélet, amely automatikusan azt a célt is szol-
gálja, hogy minél kevesebb nő kezdjen valódi öntudatra ébredni. A feminizmus 
a partnerségről szól. De ehhez kell a férfi nyitottsága is, meg persze ez egy csomó 
plusz energiát is igényel tőle, ami, lássuk be, nem mindenkinek tetszik. Nyilván 
akadnak szélsőséges feministák, de nem ez a jellemző még akkor sem, ha néha ők 
a hangadók, bár szerintem ezt eltúlozzák.

 
 Anna ugyan nő, feleség és anya, ahogy te is, de nem akarom a gender-szempontot 
erőltetni. Azt azért megkérdezem, hogy zavar-e, ha írónőnek neveznek? Van, akit ez 
rettenetesen idegesít, míg más örül neki… Vagy inkább író vagy, aki nő? Felolvasok egy 
idézetet Borgos Anna és Szilágyi Judit Nőírók és írónők című 2011-es könyvéből, ami 
a Nyugatban megjelenő irodalmi és női szerepeket vizsgálja: „A női szerzőket nem el-
sősorban biológiai nemük vagy írásmódjuk kapcsolja össze, hanem kulturális pozíció-
juk, sajátos viszonyuk az irodalmi és történeti tradíciókhoz.”
– Egyetértek, engem is ez a pozíció érdekel pillanatnyilag. Ha akarjuk, ha nem, 
a tapasztalásaink, a problémáink egy része kötődik a nemünkhöz. Engem nagyon 
érdekel, és ez a könyvem arról is szól, hogyan akadályozzák az egyén kiteljesedését 
a neméhez kapcsolódó elvárások és előítéletek. Ettől szerintem még nem kell ma-
gamat írónőnek tartanom, ha ez egy külön „állatfaj”-t akar jelölni az irodalom vi-
lágán belül. De ha valaki írónőként szólít meg, nem szoktam megsértődni. Nem-
rég hallottam egyébként, hogy minden „valamirevaló” író megírta a saját aparegé-
nyét, épp itt az ideje az anyaregényeket is megírni.
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 Vannak ilyenek, például az Anya csak egy van! Egy férfi írta: Vámos Miklós… Aki 
megírta az Apák könyvét is. Pozíciók, viszonyok: te Fóton élsz a családoddal, ami 
nincs messze Budapesttől, de késő este nem lehet egyszerű hazajutni. Részt veszel a bu-
dapesti irodalmi életben? Egyáltalán, van ilyen ambíciód? Vannak szakmai barátsá-
gaid? Kérdem ezeket azért is, mert a Szalon 85 című novellában némi iróniával írsz 
egy kiállítás megnyitójáról – Anna ugyanis fotós –, amire egy lakásban kerül sor Bol-
dogkőháza főutcáján…
– Egy időben úgy képzeltem, egy sikeres író élete az írás mellett arról szól, hogy 
kávézókban társalog bölcs dolgokról az írótársaival. Nekem erre csak ritkán van 
időm, és nem is a távolság miatt, hanem azért, mert állandóan futok a feladataim 
után. Így van pár nagyon közeli barátom a szakmából, de még szeretnék néhány 
olyan embert találni, akivel igazán őszintén tudok beszélgetni, és kölcsönösen tá-
mogatjuk egymást. A társasági élet fontos, de ez az, ami nekem a legtöbbet tudja 
adni emberileg és szakmailag.

Anna egyébként Boldogkőházán él?
– Igen, ez nem derült ki?

 Most mondhatnék valami poénosat, de próbálok komoly maradni: az olvasás, illetve 
általában egy mű befogadása során, még ha többször is elolvasol, megnézel, meghallgatsz 
valamit, óhatatlanul elsikkad sok minden – és ezt az alkotók olykor mintha elfelejtenék.
– Ott él, nyugodj meg!

 Végigvonul a köteten a szülő–gyerek kapcsolat is, kétféle értelemben is. A novellák – 
például a Csokitorta vagy a Hús a jégen – szerint sok ember sem a szüleivel, sem a sa-
ját gyerekeivel nem tud harmonikus kapcsolatot kialakítani. A nemzedékek, beleértve 
a nagyszülők nemzedékét is, elbeszélnek egymás mellett.
– Nem gondolnám, hogy senki nem tud harmonikusan együtt élni a másikkal, 
de az én novelláimban ilyen embereket mutatok meg. Tagadhatatlan, hogy nagy 
a „generation gap”, nagyok a generációs különbségek, ellentétek, szakadékok. Aki 
fiatalon szenvedett a szüleivel való kapcsolatban, sokszor maga sem tud egy kap-
csolatban őszintén, felszabadultan létezni, és ezt tovább is adja a maga gyerekeinek.

 Több novellában előkerülnek a  faji előítéletek. A  Muzsikus a  lakásomban cí-
műben potenciális albérlőkként a törökök kerülnek elő, Anna, aki zsidó, így beszél: 
„Jártam Londonban és Párizsban, imádom azokat a negyedeket, ahol szinte nem is 
látni fehér embert. Állati egzotikus az egész.” De rögtön hozzáteszi: „Csak valahogy 
itthon nincs ehhez hozzászokva az ember.” A nagynénje pedig egyenesen ezt mond-
ja a bevándorlókról: „Nem szabad őket beengedni, ezek az emberek nemrég még zsi-
dókat öltek…”
– Ez a novella fricska akart lenni a  liberális értelmiségnek. Reflektálatlanul iste-
nítjük a Nyugatot, tetszik nekünk az ottani színes világ, demokráciát akarunk, de 
ahogy saját magunkról van szó, beindulnak az előítéletek, győz a kényelemszeretet. 
Azt látom, fogalmunk sincs, milyen erőfeszítéseket, milyen tudást kell ahhoz moz-
gósítani, megszerezni, hogy valóban toleránsak legyünk. A magyar liberális értel-
miség nagy része szerintem nem valódi liberális, csak addig szeret ebben a pózban 
tetszelegni, amíg a saját kényelme, önzése nem kerül veszélybe.

 Ez a novella határozottan komikussá válik: végül is egy zenész cigány költözik be 
a lakásba a párjával, aki nem cigány, megjelenik egy cigánynak tűnő mesterember, aki-
ről kiderül, hogy zsidó, ha egy „kicsit proli” is, végül a szintén zsidó nagynéni román 
munkásokat ajánl… Nagy a kavarodás.
– Igen, a cigánynak tűnő mesterember figurájánál az volt számomra érdekes, hogy 
milyen sztereotípiák működnek bennünk a zsidókkal szemben. A zsidó csak gaz-
dag, csak értelmiségi lehet, ez még a zsidó elbeszélőt is megtéveszti, és fel sem té-
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telezi, hogy egy szobafestő is lehet zsidó, nem csak egy bankár vagy egy kereske-
dő. Ugyanez az előítéletesség működik a románokkal szemben. De a zsidó és a ci-
gány szereplő is előítéletes! Az, hogy egy kisebbséghez tartoznak, nem jelenti azt, 
hogy ők toleránsak mások másságával szemben. Mindennek bemutatásához fontos 
volt számomra a humor. Ha túl komoly maradok, az olvasó még azt mondja, azt 
mondhatja, lám, ezek sem jobbak nálunk, tehát jogos a gyanakvás, az intolerancia.

 A címadó írásban Anna, aki már tíz éve feleség, kétgyerekes anya, majdnem elcsá-
bul. Elmegy Jenőhöz, aki „a város egyik fiatal tehetsége”, szintén lovagol – és egy vas-
kereskedést vezet – s most hosszabb időre külföldre készül. Vinné Annát is…
– Dehogy vinné! Erről csak Anna álmodozik. Anna folyton azt keresi, hol lelhet-
né meg a vágyott tiszteletet, elismerést. És mivel azt tanulta meg, hogy ehhez ő 
maga egyedül kevés, hogy ezt mindig csak mások, főként férfiak segítségével érhe-
ti el, elkezd fantáziálni arról, hogy talán ez az álma a „falu bikája” révén valóra vál-
hat. De ez a kapcsolat csapda lenne, hisz egy ilyen fickó sosem segítene neki, csak 
le akarja fektetni. Anna még rosszabb pozícióba kerülne, mint a férje mellett. Ezt 
kivételesen ő is megérzi, és inkább visszaszalad a férjéhez.

 Az utolsó, egyszerre jópofa és érzelmes szöveg – Mire vágyik a nő valójában? – el-
üt a többitől.
– A kötet egy nő saját tekintélyéért, elismeréséért folytatott küzdelmét, kudarcait, 
kisebb sikereit mondja el. Ez az írás azért került ide, hogy kissé oldja a komorabb 
hangot és játékos befejezést adjon, amelyben felvillan az is, hogy milyen lenne az 
élet, amiben ez a nő jól érezhetné magát a bőrében.

 A boldogság tényleg tízezer kilométerre van?
– Anna számára, azt hiszem, igen. Ebből az alárendelt szerepből, amiben ő léte-
zik, csak boldogtalanság fakadhat. Látszat-összetartozás, látszatragaszkodás talán 
kialakulhat, sok-sok kompromisszum, beletörődés árán, de más nem. Van, aki azt 
gondolja, biztos jó ez azoknak, akik ebben nőnek fel.

 És gondolhatja is: a szenvedés nem látványos, ráadásul közös, hisz sokan élnek így.
– Én úgy gondolom, ez a kívülálló számára kényelmes álláspont. Mindenki akkor 
érzi jól magát a bőrében, ha ki tudja fejezni az érzéseit, az igényeit, és ezekre meg-
felelő válaszokat, elfogadást kap. Másképp szerintem nem lehet jól lenni, csak ez 
a legtöbb ember számára nem adatik meg.
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