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D .  m a g ya r i  i m r e b e s z é l g e t é s e

„Az	emberi
minősége	

a Dorka könyve középső része egy három részből álló műnek : az el-

ső, Az Andalúz lányai 2014-ben jelent meg, szintén a Kalligramnál, 

a harmadik még készül. most a hetvenes években született Dorka be-

szél a családjáról, egész az ük- és szépszülőkig visszamenve. hol az 

ő életidejében vagyunk, a Kádár-korban, a rendszerváltás utáni évek-

ben és ma, hol a közelebbi vagy távolabbi múltban, szabadkán, sze-

geden, szekszárdon, az isztriai-félszigeten vagy épp Firenzében. az 

ikertestvérek önmagukat, egymást próbálják megérteni, megmagya-

rázni a múltból, amennyire ez lehetséges, ha lehetséges egyáltalán.
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P é n t e k   O r s o l y á v a l

 A hátsó fülön látható fényképed Velencében készült ?
– Igen, a Cannareggióban készítettem egy hídon álldogálva. Szelfi.

 Velence a könyvedben is többször felbukkan, gondolom, fontos helyszín a számodra.
– Fontos, bár inkább festőként érzem annak, de nem akarom szétszedni az énje-
im. Pedig először nagyon nem voltam kibékülve ezzel a várossal. Tizenkilenc éves 
koromban a húgommal mentünk ki egyetlen fillér nélkül, hat szendvicset vittünk 
négy napra. Az első élményem az, hogy állok a San Marcón, két napja nem alud-
tam, hisz éjszaka buszoztunk, a csoportot elvesztettem, nincs nálam se útlevél, se 
pénz – rohadtul nem tetszett a város. A San Marco mozaikjai azért lenyűgöztek – 
akkoriban művészettörténész is akartam lenni –, de a téren és környékén zajló vir-
csaft, a turistavisongás undorított. Közben éreztem, hogy itt még lesz dolgom, visz-
sza fogok térni. És mikor tizenvalahány év valóban visszatértem, beleestem a város-
ba. Akkor engedett be úgy, hogy megláthattam azt is, amit a turisták többsége nem 
vesz észre. Én is nagyon meg akartam ismerni. Mikor már valamennyire meg tud-
tam különböztetni az időbeli és kulturális rétegeit, különösen izgalmas lett. Olyan 
sok arca van, hogy össze se lehet számolni : a reneszánsz városa, Goldonié és Vival-
dié, a tizennyolcadik században élt Casanováé, az 1950-es éveké, a Fellini-féle Ca-
sanova Velencéje, ami ugyanannyira Fellinié, mint Casanova koráé… Aztán ott 
vannak a különféle városrészek saját arcai : teljesen más a Cannaregio, a San Polo 
vagy a Dorsoduro, de akár a Lido is. Gyakran megyek Velencébe, mindig új és új 
rétegei bukkannak fel, ez a város ugyanis minden időréteget képes volt megőriz-
ni és integrálni a mostani arculatába. Festek is egy folyamatosan alakuló Velence-
sorozatot. Egy maszkos világ képeit festem, a csatorna partján álló épületeket és 
a vízben tükröződő másukat : Velencében semmiről nem lehet tudni, mi a káprá-
zat és mi az úgynevezett valóság. Mindegyik kép önálló, ugyanakkor összeépítek 
belőlük egy nagyobb kompozíciót, amiből kikerülhetnek és amibe bekerülhetnek 
darabok. Nincs meghatározott sorrendjük sem.

 A családtörténetedben ott van Velence ?
– A könyvbeli változatban igen. A nagyapám családja firenzei eredetű, s mivel az 
olasz kultúra nagyon fontos volt számukra, rendszeresen jártak Olaszországba. Min-
denesetre Velencét már ismertem az ő meséikből, mielőtt elmentem oda. Firenzét is.

 Mik a hasonlóan fontos helyek számodra a világban és Magyarországon ?
– A családtörténet szempontjából a Monarchia nyugati része. Az egyik dédapám 
Bécsben született, a dédanyám Horvátországban, a család egy másik része a Felvi-
dékről érkezett Magyarországra. Az olasz ág Szegeden kötött ki, ahol egy vaskeres-
kedést üzemeltetett, a horvát ág egyik része Pécsen, ezért gyerekkoromban kétlaki 
voltam, pesti és pécsi. A másik része pedig Zágrábba került, így a horvát főváros 

kapcsolatok
számít	egyedül”
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számomra szintén otthon. Nekem személy szerint lényeges például Trieszt : ha vo-
nattal utaztam délnek, mindig ott pihentem. Italo Svevo miatt is, meg persze Clau-
dio Magris miatt is fontos – a saját identitásom mozaikosságát fedezem fel a tri-
esztiségben. És ilyen hely még Isztria, amely mára igazi otthonná lett számomra.

 Tulajdonképp mi az identitásod ? Ez is vagy, az is vagy, amaz is ?
– Magyar anyanyelvű közép-európai vagyok, az otthonom a Monarchia egyko-
ri területe Erdélytől Bécsig és Krakkótól Pesten át Zágrábig és az olasz területekig. 
A hazám Magyarország, de nem vallom magam csak magyarnak, hiszen ugyanany-
nyira vagyok horvát, valamennyire német, sőt, sok idő távlatából, még olasz is, köz-
ben pedig a magyar–zsidó városi kultúra örököse, noha katolikusnak kereszteltek.

 Egy interjúban – Rostás Eni készítette a KönyvesBlogra – beszélsz Lisszabonról.
– Lisszabon megmagyarázhatatlan szerelem. Először a portugál zene fogott meg, 
nagyon régen a rádióban hallottam egy fadót, ezt a jellegzetes, gitárral kísért dalt, 
onnantól kezdve vágytam Portugáliába. Amikor odaértem és kiléptem a metróból, 
úgy éreztem, hazaértem. Ez az érzés azóta is tart. Februárban megyek megint. Fur-
csa, hogy az apám is vágyott Lisszabonba, csak soha nem beszéltünk erről. A halá-
la előtt az utolsó nagy útja oda vezetett.

 Tudta, hogy meg fog halni ?
– Tudta.

 Élnél ott ? Nincs messze Andalúzia…
– Közhely, de ma már tényleg nem érezni a távolságokat Európán belül. Körülbe-
lül három óra Lisszabon Budapesttől, ugyanannyi, mintha Debrecenbe mennék 
vonattal. Ez és az Unió léte szédítő dolog, mert – remélhetőleg – soha többé nem 
kell semmi mást kizárni vagy befejezni ahhoz, hogy az ember valahol lehessen egy 
rövidebb vagy hosszabb ideig. Tehát igen, élnék ott, mert jelenleg ez nem jelen-
ti azt, hogy leereszkedik a vasfüggöny utánam, mint azok után, akik ötvenhatban 
vagy a Kádár-korban disszidáltak. Nem akarom elveszteni Magyarországot, de azt 
sem akarom, hogy ide bezárjanak. A közelebbi és távolabbi rokonaink, akik majd-
nem mind elmentek a hetvenes években, elvesztették Magyarországot, ahol nem 
hagyták őket élni – ezért mentek el. A gyerekeiknek, az én unokatestvéreimnek 
már nem a magyar, hanem a német és a francia az anyanyelvük. A hazájuk nem 
tudják, mi. Nem olvasnak jól magyarul. Én tudom, hogy ez mit jelent, mert ab-
ban nőttem fel, hogy nagy család vagyunk, csak a család egyik része Flensburgban 
és Hamburgban van, a másik része előbb Olaszországban, aztán Kanadában, az-
tán Svájcban, egy része kint rekedt a Ceauşescu-idők Erdélyében, olykor minden-
ki hazajön, de az unokabátyám nem hajlandó velem magyarul beszélni, mert épp 
angolról vált franciára és képtelen megszólalni magyar nyelven, a másik unoka-
tesómat pedig németül figyelmezteti a nagyanyám, mert ő nem is tud magyarul, 
és akkor ott vannak a zágrábiak, akik gyárilag egy másik kultúrában élnek. Aki-
nek sok identitása van, annak is kell egy hely, ahová hazamehet. Ha én ezt a he-
lyet örökre Lisszabonra cserélném, az nagyon nagy súlyú döntés lenne, és a fenti-
ek miatt ismerem a következményeit. De mindettől még, az Uniónak hála, simán 
élhetek ott egy ideig. Andalúziát egyébként még nem ismerem.

 És hol vagy otthon Budapesten belül ? A regény elolvasása után gondoltam, hogy nem 
is Európa kávéházba kellett volna a találkozónkat megbeszélnünk, hanem a Művészbe…
– Az máig a város egyik legkedvesebb helye számomra. Fontos az Andrássy út is, 
aztán a belső Erzsébetváros, főleg a  régebbi állapotában, amikor még nem léte-
zett a bulinegyed : a Kazinczy utcában van az ELTÉ-nek az a kara, ahová jártam, 
és még a legutolsó pillanatban, az ezredfordulón elkaptam valamit a régi zsidóne-
gyed hangulatából, ami a vészkorszak pusztítása után rejtélyes módon, romokban, 
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de átvészelte az ötvenes éveket és a Kádár-kort, legalábbis építészeti értékként és 
talán a Kazinczy utcai és a nagyzsinagóga kisugárzása miatt. Az Újlipótvárosban 
szeretek a  legjobban tekeregni, egykor ott éltek nagyapámék. A Sas-hegyen lak-
tunk kilencéves koromig, oda fáj visszamennem, tehát fontos. A Duna-parton bi-
zonyos időszakokban naponta végiggyalogolok az Erzsébet hídtól a Margit hídig 
a budai oldalon. Most kezdem felfedezni a tizenegyedik kerületet, olyan idegen-
ismerős. A budai várba meg még akkor is fel tudok menekülni, ha minden ösz-
szetört. A Magyar Nemzeti Galéria gyerekkorom óta a legfontosabb menedékem.

 És Óbuda, aminek egyik lakótelepén az ikrek laknak a szüleikkel ?
– Amikor a szüleim úgy döntöttek, a nyolcvanas évek közepén, hogy Óbudára köl-
tözünk, egy lakótelepre, kezdetben sokkoló volt a betonrengeteg. Nekünk, elké-
nyeztetett budai gyerekeknek sokkoló volt az a társadalmi közeg is, amivel ott ta-
lálkoztunk, hirtelen meg kellett tanulni együtt élni a cigányokkal, a maradék svá-
bokkal és általában a munkásemberekkel. Ugyanakkor életem egyik legfontosabb 
tapasztalata ez volt, ha nem a legfontosabb. Ahhoz segített hozzá, mint a mozai-
kos származásom : megtanulni látni az embert a látszólagos különbségek mögött, 
s ha kell, a részben a származásomból, az identitásomból eredő előítéleteimet na-
ponta százszor tudatosan lerombolni. A gyakorlatban ez elég nehéz. Nem elkülö-
nülni – ha hagyják, akiktől nem akarok elkülönülni. Az iskolában öt évbe telt, mi-
re közösség lett a sok különféle gyerekből. De az lett. A Darvas József Általános Is-
kola volt a legfontosabb iskolám emberi értelemben. Aztán Óbuda észrevétlenül 
otthon lett, annyit csavarogtam és bicikliztem Újlaktól Csillaghegyig és a Mocsá-
rosig mindenhol. Mondják, Márai nyomán, hogy Budán lakni világnézet. Nyil-
ván Pesten lakni is. Hát ezért választom mindig Óbudát. Hogy ne kelljen válasz-
tani. Nem vagyok hajlandó választani. De nem fogok harmadik világnézetet csi-
nálni az óbudaiságból.

 A Dorka könyvét tarthatjuk regénynek is, novellafüzérnek is…
– Egy trilógia második könyve, de a három – most még csak két – könyv egy mű. 
Nem az volt a célom, hogy három különálló könyvet írjak, holott olvashatók ön-
magukban is. Nem időrendben követik egymást az események, a könyvek átol-
vashatók egymásba, sőt, lehet őket felváltva olvasni, nem csak hagyományosan ! 
A második tehát nem folytatása az elsőnek, ahogy a harmadik sem lesz folytatá-
sa a másodiknak.

 Gondolom, az is foglalkoztatja az olvasók egy részét, hogy Szter és Dork, Eszter és 
Dorka tényleg két lány-e vagy egy ember két énje.
– Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, nem akarok befolyásolni senkit, ho-
gyan olvasson.

 Neked van válaszod ?
– Van, hisz nekem is létezik egy olvasatom. A szöveg létrehozójaként író vagyok, 
de aztán én is olvasóvá válok.

 Olvasás közben elkezdtem rajzolni a családfát, ami a könyv legvégén is megtalálható. 
De igazából nem tartom fontosnak, hogy olvasóként tisztában legyünk a rokoni kap-
csolatokkal, néhány nap alatt felépítsük azt, ami a lányoknak évek munkájába került.
– Nem klasszikus családtörténetet akartam elmesélni, mint a nagy családregények 
írói : a családtörténet álarcában archetipikus emberi sorsokat, maszkokat szerettem 
volna megmutatni, amelyek egy család generációinak életén belül is előfordulnak. 
Voltam olyan pofátlan, hogy ehhez a saját családom történetét használtam fel, ag-
gódtam is, hogy lesz, aki megsértődik, mert az életét egy az egyben elmondtam. 
De igazából sorsmintákat akartam felvillantani, mint a  commedia dell’artéban, 
ahol állandó típusokkal, jellemekkel találkozunk, Pantalonéval, a gazdag, zsugo-
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ri kereskedővel, a Dottoréval, a tudálékos jogásszal, Arlecchinóval, Colombinával. 
A regényben a két női alaptípus az ikerpár, a fekete, nőies, az érzelmei és intuíciói 
alapján élő Eszter, és Dorka, a szőke, hűvös, racionális nő, ugyanakkor mindket-
ten hordozzák magukban a másikat. Minden nő egyszerre Éva és Mária, Aphrodi-
té és Héra, kislány, nő, anya és öreganya, akár egy életkorban is ott a többi tudá-
sa rejtetten. Ugyanezeknek a variációi ismétlődnek az anyák, nagyanyák sorsában, 
akiknek a történet bizonyos pontjain mind van választásuk másfelé menni, mint 
amerre végül mennek, mint ahogy az én nagyanyáimnak is volt : az egyik az orvo-
si karrierről mondott le azért, hogy anya legyen, a másik a zongoraművészi karri-
erről. Soha nem panaszkodtak, de mert szerettem őket, tudtam, mennyire fáj ne-
kik, hogy nem lehettek azok, amik még szerettek volna lenni. Mégis mindkettő azt 
mondta, legközelebb is így döntene. Nem hiszek ugyanakkor abban, hogy vala-
ki egy maszkkal születik és abban kell leélnie az életét. Lehet sorsot váltani, a sors-
váltás lehetősége olykor benne van az életben, csak érezni kell a pillanatot. Más-
kor nincs benne, Háborúban például. Egy háborúban megölt gyereknek nem volt 
döntési lehetősége. Döntési lehetősége annak volt, aki megölte. De rossz döntést 
hozott. Ily módon az is lehetséges, hogy az életünk más sorsváltásának – döntésé-
nek – a kérdése. Ezért sem mindegy, hogy bánunk másokkal.

 Különböző férfitípusok is ott vannak a regényedben.
– Az egyik az építőé, az öreg Grassellyé, aki valóban élt és valóban a semmiből te-
remtett cégbirodalmat Szegeden idegen létére, és hatalmas családot, amely aztán 
Erdélyig, Szabadkáig nyúlt – ő a dinasztialapító, a pater familias. A német ágon 
ott vannak a fejjel a falnak menők, mint a szabadságharcos dédapám, aki tizenhat 
évesen beállt Kossuthhoz, noha németnek született. A faltörő kos. Aztán megje-
lennek a maguknak valók, mint a dédapám, aki akkora sznob volt, hogy franciá-
ul beszélt a Rákosi-korszakban a menyével, a nagyanyámmal, amikor náluk húzta 
meg magát. A finnyás polgár. Az apám nagyon hasonló, csak mögüle már hiány-
zott az ötvenes évek tragikuma, ezért az apám európaisága már korántsem olyan 
nevetséges és dafke, de nem is akkora súlyú, mint a dédapámé, aki csak azért is 
Racine és Corneille nyelvén társalog a menyével, míg az pogácsatésztát gyúr 1953-
ban a konyhaasztalon. Aztán ott vannak az én generációmbeli fiúk, koruk szerint 
immár férfiak, negyvenesek, akiknek egy része, hogy is mondjam szépen, nem nőtt 
fel. Nem ismeri a felelősség fogalmát. Sokban hasonlítanak ők a Monarchia tízes 
éveinek ifjaira, akik csak az első világháborúban értették meg a felnőttség fogal-
mát. Stefan Zweig ír A tegnap világában arról, hogy a boldog békeidőkben nem 
is vették komolyan, aki még nem volt negyvenéves. Addig fiú volt. Akkor a társa-
dalom infantilizálta a fiatal férfit. Most a fiatal férfi infantilizálja saját magát, tisz-
telet a kivételnek.

 És a társadalom is infantilizálja magát, pontosabban : hagyja magát infantilizálni, 
ezért szereti az erőskezű apafigurákat.
– Nem hinném, hogy lényeges, szereti-e vagy sem. Azzal is állhatunk szemben, akit 
szeretünk. És annak a zsarnokságát is elfogadhatjuk, akit nem szeretünk. Valami 
akkor történik, amikor nem attól tesszük függővé a saját választásunkat, hogy sze-
retjük, vagy nem szeretjük, aki a nyakunkon ül, hanem ledobjuk és kiállunk vele 
szemben, legyen akár a saját apánk. Máshogy nem megy a férfivá, felnőtté válás. 
Ott van a könyvben a második világháborún, ötvenhaton és diktatúrákon edződött 
nemzedék, a nagyapáméké, amelynek a tagjai az apáikkal szemben megint közel 
álltak a kiegyezés kori dinasztialapítókhoz. Olyan körülmények közt éltek, hogy 
a legkisebb döntésük is súlyos következménnyel járt. Nem úgy, mint a vaskereske-
dő Grassellynek, aki sokadmagával tulajdonképpen országot épített a tizenkilence-
dik század utolsó évtizedeiben, míg maga is gazdagodott és sokasodott. Hanem úgy, 
hogy őrizni kellett az örökségükből az egyetlent, amit lehetett : a tartást. Nem lop-
ni. Nem hazudni. Nem csalni. Igazat mondani vagy hallgatni. Az életük volt a tét 
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a mocsok, a hazugság, az ízléstelenség, az alpáriság diktatúrájában. Kemény embe-
rek lettek, épp, mint a dinasztiaalapítók, de a keménységüknek más volt az oka és 
a célja is. A kiegyezés idején éltek teremtettek. A nagyapámék őriztek. A gyerekeik 
meg, tisztelet a kivételnek, nem személyeket akarok sérteni, egy jelenségről beszélek, 
kiegyeztek a Kádár-rendszerrel. Elkezdték hazahordani a vállalattól a géppapírt és 
a radírt, ismét tisztelet a kivételnek. Új maszk született, a kibekkelőé. Aki valahogy 
együttműködik, feladja, elveszti identitását, vallását, tartását, mert csak így él túl.

 Így él túl kellemesen. Mert úgy alkalmazkodik, azért, hogy a nyugalmán túl megtalál-
ja a maga hasznát, kapjon prémiumot, kiküldetést – három nap Prága –, telefont, kocsit.
– A diktatúrában egy döntés van : disszidálni vagy nem. Aki nem disszidál, az az-
zal, hogy életben marad, tulajdonképpen már együttműködik. Ha bármilyen mun-
kát vállal, már együttműködik. Ha a gyerekét a diktatúra törvényei által működte-
tett iskolába küldi – kénytelen – már együttműködik. Ha hallgat, már együttmű-
ködik. De ha egyszer nem disszidált, akkor ez van. Illetve az „ez van”-ban eljátsz-
hatja a faltörő kost, kiállhat feltépett ingmellel a kivégzőosztag elé, aminek annyi 
lesz az eredménye, hogy lelövik, a családját meg meghurcolják. A diktatúra viszont 
marad. Az áldozata pedig nem szentelődik meg. Semmi nem változik. Csak ő lesz 
halott. El lehet érni a kritikus tömegnyi lázadóig, mint a lengyelek a Szolidaritás-
sal. Az csoda volt. Talán a lengyelek kellettek hozzá. De inkább a szolidaritás, ami 
nélkül az áldozathozatal értelmetlen.

 Gondolhatunk 56-ra is, ahol a forradalom idején szintén megjelent a szolidaritás 
– aztán eltűnt. Nem tartozik ide, de én azt a folyamatot szeretném egyszer megérteni, 
aminek a végén, 1957. május elsején több százezer ember tapsolta meg Kádár János 
beszédét a Felvonulási téren. Addigra eltűnt a szolidaritás.
– Ahol nincs szolidaritás, ott az ember csak a fogát összeszorítva élhet a saját pol-
gári elveinek, erkölcsi normáinak megfelelően a diktatúra keretein belül : dönthet 
úgy, hogy ha mindenki lop is radírt bentről, ő azért sem. Nevetséges lenne, hogy 
én ezt tartom nagyobb tettnek ? Felelősebb tettnek ? Polgárnak maradni. Építeni 
úgy, ahogy lehet.

 Jó, hogy ezt mondod ; már az előbb akartam szólni, hogy a tűrés, a hallgatás nem 
feltétlenül együttműködés, még csak nem is legitimálás. Lehet tisztességesnek maradni. 
És, bizonyos szűk határokon belül persze, ahogy mondod, lehet építeni.
– Ha kell, befogott szájjal, mint az apai nagyapám, akit sokáig nem szerettem. Vas-
munkás családból származott, gyári melósok voltak a szülei, ő a maga erejéből lett 
gépészmérnök. Tizenketten végeztek egy évfolyamon a háború első éveiben. Nem 
tudom, hányan haltak meg közülük, ő a túlélők közt volt. Be kellett indítani a gé-
peket, a gyárakat, hogy legyen cement, tégla, papír, kenyér. Ők indították újra. Vál-
lalta. Az ötvenes években Svájcból üzengetett neki a bátyja, hogy biztos állás várja. 
Nem ment. Ötvenhatban naponta álltak meg a kapujuk előtt a teherautók, hogy 
menjenek ők is. Bécs egy köpésre volt Lábatlantól, nyitva volt a határ. Nem ment. 
Nem tudom, hogy hős volt-e, hazafi vagy hülye. Egyszer majd talán megértem.

 Ő az, aki 56-ban a falu kőbányájában négy ávóst bújtat el, akik félnek a lincselés-
től. A nagyanya beszél erről Szternek : „Azt mondta : nem lehet ölni. Semminek a ne-
vében, semmiért, még a szabadságért sem.” Én is így gondolom, bár nem tagadhatom, 
hogy amikor Ceauşescut és a feleségét kivégezték, megkönnyebbülést éreztem.
– Nekem sokk volt egy gyilkosságot végignézni tizenöt évesen. Akármit csinált. 
Nem lehet ölni. Nem lehet egy másik embert megölni, és ezen szerintem nem le-
het vitatkozni. A családban volt egy holokauszt-túlélő, Gyuri bácsi, ő állt mellém, 
amikor egy nagy családi beszélgetésen azt mondtam a halálbüntetés kapcsán : nem 
lehet ölni semmiért, bosszúból sem, büntetésből sem, egy ember nem ölhet meg 
egy másik embert. Gyuri bácsi akkor már nyolcvan felé járhatott, ott volt a szám 
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a karján, Ceauşescu meg le volt lőve. Nekünk kettőnknek volt egyértelmű, hogy 
nem lehet ölni. Meg talán a nagyanyámnak, aki hallgatott.

 Az ember azt hitte, valami jó kezdődik ; az ember időnként ezt hiszi.
– Még valami a diktatúráról : az, hogy a Kádár-korban valaki elfogadott-e egy prá-
gai kiküldetést, szerintem lényegtelen. A lényeg az, hogy cserébe írt-e mondjuk je-
lentést. Az apám szaktolmács és -fordító volt. Többször járt Prágában is tolmá-
csolni a nyolcvanas években, ugyanígy Berlinben, Krakkóban, Szófiában. Vitték. 
Vessem meg, mert szilikátipari konferenciákon vett részt ? Mit kellett volna tennie, 
nem lefordítania, amire megkérik ? A tanárnak mit kellett volna tennie : nem meg-
tanítania az anyagot ? Az orvosnak hagyni meghalnia beteget ? Ez nonszensz. Attól, 
hogy valaki nem disszidál, és nem veti magát a kivégzőosztag elé mint forradal-
már, nem vethető meg. Ha haszonért, autóért, telefonért, státusért másokat besúg, 
másoknak kárt okoz, másokat zsarol a pozíciója adta hatalmával, vagy a diktatúra 
fenntartásában direkt módon részt vesz, tehát támogatja, propagálja, akkor ítélhe-
tő csak el. Az életben maradás és a cinkosság közt azért van egy sáv.

 Nem túl széles, de tényleg van, szerintem is. Igaz, ha azon áll valaki, mondjuk ta-
nárként nem csupán a kötelező anyagot tanítva a kötelező szellemben, a diktatúra hét-
köznapjai akkor is eszik a lelkét. Tudjuk : „mindenki szem a láncban”.
– Nem volt még elég erőm utánanézni, hogy van-e olyan a felmenőim között, aki 
valamilyen szinten a megengedhetőnél jobban, tehát az életben maradáshoz szüksé-
ges kompromisszum megkötésénél és a tisztességes munkavégzésnél jobban együtt-
működött ezekkel. Össze fogok törni, ha igen. Boldog leszek, ha nem. De mivel 
nem kellett akkor élnem, nem hiszem, hogy ítélhetek.

 Lehet belső emigrációba is vonulni, de annak is meg kell fizetni az árát.
– Sokan, mivel nem volt más lehetőség, maradtak és izolálódtak, mint az apám, 
aki nem volt hős, csak autisztikus, és egyszerűen nem tudott máshogy viselkedni, 
mint európaiként a Kádár-kor Magyarországán. Ahogy a dédapám a Rákosi-kor 
Magyarországán. Ültek a konyhában a kurva idegen nyelvű könyveikkel, egyedül 
vagy a nagyanyámmal. Mindkettő a nagyanyámmal. Az egyiknek a menye volt, 
a másiknak az anyósa. Egy éteri lény. Aztán ott az anyáink generációja, az anyatig-
riseké, akik nem akartak semmik lenni, mert nem is lehettek. Ők már nem kap-
tak zongoraórákat és biztonságot, az ötvenes években nőttek fel, világháborús lö-
vedékekkel játszottak a kertben és tilos volt elmondaniuk az iskolában, amit ott-
hon hallottak, hogy ne vigyék el az apjukat újra az ávósok. Túlélni akartak és túl-
élni akarták látni a kölykeiket, ezért bármit vállaltak. Megtanultak a diktatúrában 
élni, ahol nem lehetett elsősorban nőnek és férfinak lenni, elsősorban csak alattva-
lónak lehetett lenni. Ez is egy viszonylag új maszk, amit a commedia dell’arte kora 
nem ismer. Goldoni írja az emlékirataiban, hogy a tizennyolcadik században még 
úgy háborúztak, hogy amikor ostromolták Milánóban a Sforza-erődöt, előtte ud-
variasan szóltak a várfalnál élőknek, hagyják el a házaikat, mert itt csata lesz. Ami-
kor pedig ünnep volt, a hadviselő felek fegyverletéve a középvonalon mulatoztak, 
és az ellenkező oldalon harcoló olasz közkatonák a tisztjeik szeme láttára szökdös-
tek át a másik félhez, ha eredetileg nem az identitásuknak megfelelő helyre soroz-
ták be őket. A grandezza korában lehetett elsősorban nőnek, férfinak, embernek 
lenni. A Kádár-korban szerintem nem lehetett, mert minden az együttműködé-
sen és a kibekkelésen múlt, és ez a legiszonyatosabb maszk, amit emberre valaha 
adtak, a diktatúra-alattvaló maszkja. Ha egyszer megírom, erről szól majd a har-
madik könyv. Egy női sorsról, egy olyan nő sorsáról, akinek szépsége, fiatalsága, 
anyasága a mocskos és büdös diktatúra éveire esett, a negyvenes évei pedig, ame-
lyek a kiteljesedés idejét jelenthették volna, az úgynevezett rendszerváltás és az eg-
zisztencia összeomlásának szakaszára. Tragikus sorsú nemzedék ez, az anyáméké. 
A tragikus női maszkok sora bővült az ő sorsukkal.
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 Mennyire befolyásolja az életünket, akár úgy, hogy nem is vagyunk tudatában, a csa-
lád, az, hogy honnan jött, mit csinált, hogyan élt a szépapánk, az ükanyánk ?
– Azt hiszem, az előzőekben válaszoltam már. Amire vissza tudok emlékezni, az 
mind én vagyok. Az összes maszk. A dinasztiaalapítótól a konyhában ülő dafke-
európaiig, az anyatigristől a diktatúra-alattvalóig. Nem biztos, hogy én döntöm 
el, melyiket veszem fel és teszem le. Olykor a körülmények, pontosabban mások 
döntik el. Ha olyan politikai és gazdasági körülményeket teremtenek a hatalmon 
lévők, hogy valahol nem lehet dinasztiát alapítani, hiába van meg annak a maszk-
nak a tapasztalata. Ha én nem akarok alattvaló lenni, főleg nem diktatúra-alattva-
ló, de egyszer úgy fordulna, hogy diktatúra lesz újra, akkor meg nézőpont kérdése, 
örülök-e, hogy ismerem a tapasztalatokat, vagy elhúzok azonnal. Csak épp isme-
rem az otthontalanság tapasztalatait is… Hiába tudnék anya lenni, ha nincs gyere-
kem. Hiába ismerem a nagyanyám összes megoldását a világ bajaira, ha nincs, aki-
vel a konyhában franciául beszéljek. Amúgy is alig tudok franciául.

 Szterke és Dork élete nem alakul jól, nem boldog. Feltételezhetjük, hogy a meg-
élt, örökségbe kapott, felkutatott történetek súlya teszi őket képtelenné a boldogságra ?
– Ahogy mondtam, bármilyen olvasat lehetséges, nem akarom előírni, szuggerál-
ni az olvasóknak, milyen következtetéseket vonjanak le. Minden történet nyitott 
végű, hacsak a szerző meg nem öli a főszereplőket. A moziban sem tudjuk, mi tör-
ténik a film szereplőivel a „Vége” felirat után. Minden történet egy, az időből ki-
metszett esemény vagy eseménysor, ami egy ponton véget ér, azt, hogy holnap mi 
lesz, nem ismerheti senki, a szerző sem. Az, hogy kit mennyire terhel meg a csa-
ládtörténet, a történelem, szerintem egyénfüggő. Mindenesetre nem hiszek abban, 
hogy az embernek lehetősége van az élete megoldására. Az élet nem egy matekfel-
adat, amit megoldhatunk. Nem is egy futópálya, aminek a végén jól láthatóan ki 
van írva, hogy „Cél”. Be vagyunk ágyazva a családunkba, a közösségeinkbe, a tár-
sadalomba, a világba, hacsak el nem vonulunk egy erdő mélyére remetének. Ha 
nem tesszük, akkor a döntéseink, próbálkozásaink, megoldási kísérleteink a törté-
netnek csak az ötven százalékát teszik ki. A körülöttünk lévő világ is hoz döntése-
ket. Akárhogy próbál valaki a múlttal leszámolni vagy megoldást találni az életére, 
egy bizonyos rész nem rajta múlik. Aki ezt nem látja be, végtelenül naiv.

 Ha nem tudjuk megoldani, pláne tökéletesen megoldani az életünket, akkor mit tu-
dunk vele kezdeni ?
– Élni vagy nem élni. Szükség esetén pedig elviselni vagy nem elviselni. És nem 
mindegy, hogy a körülöttünk lévőkhöz részvéttel vagy részvétlenül viszonyulunk.

 Valami lehetőségünk talán van annak alakítására, hogy milyen életet kell élnünk, 
elviselnünk. Van némi döntési szabadságunk. Nem sok, az igaz. Dorka egy alkalom-
mal nagyon szigorú ítéletet mond a nála huszonöt évvel idősebb Pierre-ről, noha ő az 
egyetlen férfi, akit valaha szeretett : „…semmilyen élet volt az övé is.” Mitől „valami-
lyen” egy élet ?
– Tizennyolc évesen fogalmaztam meg és azóta sem tudok többet : az emberi kap-
csolatok minősége számít egyedül. Illúzió minden más. Eljutni egy másik emberig, 
másfelől pedig, ha valaki vallásos, eljutni istenig, ez ad értelmet egy életnek. Aki-
nek az a képzete, hogy értelmes életet élt, mert sok pénzt gyűjtött vagy hatalmat 
szerzett vagy a regényével, a szimfóniájával megrengette az eget, az nem méri fel, 
hogy ezek mind mulandók, és valójában nem tesznek hozzá az élethez, csak na-
gyon primitív, anyagi szinten – a regény, a szimfónia esetében természetesen a si-
kerre értem ezt, nem az alkotás létrehozására, ami valódi emberi feladat, hiszen 
a művész is egy másik emberhez jut el, jó esetben, a mű által. Az ember világban 
való létét a többi érző lényhez való viszonya határozza meg. Aki ezen a téren nem 
ér el valamit, semmilyen életet él.
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 Magyarázzuk ezt el egy üzletembernek vagy egy politikusnak… Világos a szavaid-
ból, hogy nem csak a szüleinkhez, a szerelmünkhöz, a barátainkhoz való viszonyunk-
ra gondolsz.
– Minden pillanatban hozunk egy döntést, amikor másokkal beszélünk, mások-
kal kapcsolatba kerülünk, sőt már akkor is, amikor másokról valamit gondolunk, 
és ezzel nem csupán a saját viszonyainkat, tudatunkat, közérzetünket alakítjuk, de 
a világot is formáljuk. Ne cselekedd másokkal, amit magadnak nem kívánsz – de 
ha lehet, még gondolatban sem, ez ennél nem bonyolultabb. Ha például valakit le-
nézek, mert nem olyan, mint én, hogyan szólhatnék hozzá normálisan ? Hogy vá-
rom el mondjuk egy csövestől, hogy kijöjjön abból az állapotból, amiben van, ha 
rosszabb esetben kikerülöm, jobb esetben odavetek neki egy százast, mint egy ku-
tyának ? Mitől válik csövessé ? Hogy az utcán él vagy én is tovább-csövesítem azzal, 
hogy olyan emberként gondolok rá, aki semmi másra nem alkalmas soha többé, és 
itt fog megdögleni, mint egy kóbor állat ? Biztosan tudhatom, hogy holnap nem 
én állok ott kéregetve ? Egyszer a Blahán odajött hozzám egy ilyen ember. Nagyon 
fáradt voltam. Elkezdte mondani, hogy miért kér pénzt, és én leállítottam, hogy 
nem érdekel. Odaadtam neki valami aprót és továbbmentem. Amikor megláttam 
az arcán a fájdalmat, megértettem, hogy megfosztottam valamitől. Attól, hogy el-
mondja, miként került ilyen helyzetbe. Hogy megmagyarázza és okokat találjon, 
hogy igazolja magát, a helyzetét, végső soron, hogy emberként álljunk egymással 
szemben, egyenrangúan. Napokig lelkiismeret-furdalásom volt. Nem énmiattam 
van az utcán, de valamilyen szinten épp ezzel, hogy nem hallgattam meg, tartósí-
tottam a nyomorát. Igazoltam, hogy ő csak erre jó. Itt állni és tarhálni. De mond-
hatok mást is : hogyan várhatom el egy romatelepen élő cigány embertől, hogy él-
jen „normálisan” – értsd : az én normáim szerint –, ha eleve eldöntöttem, hogy 
képtelen úgy élni, mert cigány, és nem engedem be a saját életem színtereire, nem 
veszem fel még takarítónak sem, ha munkaadó vagyok ? Akkor miképp fog ebből 
kimászni, a romatelep, nyomor, uzsora-háromszögből ?

 Nyilván sehogy, ami szörnyű, ráadásul a vele szembeni agressziótól ő is könnyen ag-
resszívvé válhat. Van a könyvben egy rövid jelenet. Egy lakótelepi srác az iskolában, 
minden ok nélkül, csak úgy, véresre ver egy cigány fiú, akit mindössze ennyit mond ne-
ki utána : „Meg fogsz halni.” Dorka a kezét nyújtja neki, de elüti. Ezt a pár percet fel-
tehetően egyikük sem fogja elfelejteni.
– Majdnem belepusztultam, annyira szerettem volna, hogy elfogadjanak a cigá-
nyok. Hogy barátkozhassak velük, a cigány gyerekekkel. Hogy ne legyek nekik 
gyanús, olyan, aki fehér, aki biztos lenézi őket, akinek majd az alattvalói lesznek, 
ha felnőnek. Ordítani tudtam volna az igazságtalanságtól. Nem rólam vagy róluk 
volt szó, hanem arról, hogy nem lehet egy világot úgy elfogadni, hogy az egyik, aki 
mellettem áll a tornasorban, semmi esélyt nem kap semmire, én meg igen. Hogy 
őt leszidják és rossz jegyeket adnak neki, mert nem jól olvasnak. Honnan a fené-
ből olvasna jól, ha nincsenek otthon könyveik ? Hogy lehet valakit azért megalázni, 
mert az elvált anyja, aki takarítónő vagy prostituált, nem olvasott neki Petőfi-ver-
seket hatéves korában, mint ahogy én azokon tanultam meg olvasni a nagyapám 
és a nagyanyám ölében ülve ? A gyerekek átjártak egymáshoz. Beszéltek valameny-
nyit. Mi láttuk, amit a felnőttek nem vettek tudomásul : nem egyenlők az esélye-
ink. A cigány gyerekek pedig szégyellték magukat a szüleik miatt. A szegénységük 
miatt. Amiatt, hogy nekik nincsenek könyveik. Szégyellték magukat amiatt, ami-
ről nem tehettek. Nekem meg beleszakadt a szívem és szerettem volna valamit csi-
nálni. Legalább melléjük állni. Amit nem mindig akartak, mert mérgesek voltak 
a világra és benne rám is. De hogyan lehet egy iskolát úgy működtetni, hogy ala-
csonyabb rendűnek tekintenek benne bizonyos gyerekeket a tanárok ? Amelyikbe 
én jártam, abban a fiatalabb tanárok mindennel megpróbálkoztak, hogy segítse-
nek ezeken a gyerekeken, végül a legjobban az működött, ha a sportpályára terel-
ték őket. Ami félmegoldás.
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 Látszólag nagy kitörési lehetőség.
– De több járna mindegyiknek. Valódi lehetőség. Nem csak az, hogy a kosárlab-
dacsapat kapitánya legyen. Az idősebb tanárok viszont büntették őket nemegyszer. 
Már akkor sem értettem, miként lehet, hogy akikre rá vannak bízva ezek a gyere-
kek, néha épp azok nem értik, nem lehet valakin számon kérni valamit, amit nem 
birtokol, mert sosem kapta meg. Tíz évvel később, hogy kapjak diplomát, taníta-
nom is kellett – és épp egy olyan iskolában, ahol sok volt a roma gyerek. Egy hét 
volt elnyernem a bizalmukat. Kiderült, hogy ők, akik mind kettes-hármas tanulók, 
ha jól teszem fel a kérdéseket, sokkal többet tudnak, mint az úgynevezett jó tanu-
lók. Például egyedül egy cigány kisfiú tudta felsorolni, akkor, az ezredfordulón, hogy 
mely országok határosak Magyarországgal. A színjelesek nem. Adtam neki egy ötöst. 
Másnap behívatott az igazgató, hogy ezt nem lehet, nem boríthatom fel a megszo-
kott rendet, nem csinálhatok a „rossz” gyerekből „jó”-t. Mondtam, hogy akkor meg 
nem akarok tanítani. Amikor a nagyanyám a múlt század harmincas éveiben ba-
ranyai falvakban tanított, berángatta az iskolába a cigány gyerekeket. Nem hagyta 
annyiban. És nem tiltotta meg neki senki, hogy „jó” gyerekeket csináljon belőlük.

 Hát vannak példáid...
– Ennyit arról, hogy miként befolyásolja mások életét és ezáltal a világot az, hogy 
hogyan gondolkozom másokról, hogyan viszonyulok másokhoz, hogyan viszo-
nyulunk egymáshoz. A cselekvés a következő lépcső : végtelen folyamként höm-
pölyögnek a közösségi oldalakon a bölcsességek Buddhától, Krisztustól, naponta 
megkapjuk a boldogság receptjét, de az emberek a mindennapi életben nemegy-
szer úgy bánnak egymással, mintha nem lennének normálisak. Normális, felelős 
ember, aki reggel bibliai idézeteket posztol, délelőtt meg megalázza egy beosztott-
ját szóban, mert mondjuk összeveszett valakivel előtte és ki akarja adni a dühét ? 
Felnőttként viselkedik az az eladó, aki kiabálva követeli, hogy adjak neki azonnal 
aprót, mert nem hajlandó felváltani egy ötezrest ? Szerintem nem. Viszont ha erre 
úgy reagálok, hogy visszaordítok, akkor én sem viselkedem felnőttként. Ez néha 
iszonyú fárasztó. Iszonyú fárasztó egy részben önmagát infantilizáló, részben szán-
dékosan infantilizált társadalomban felnőttként viselkedni. Udvariasnak maradni 
ott, ahol emberek tömegei komolyan azt hiszik, hogy mindenért a pomogácsok 
a hibásak, roppant nehéz. De muszáj, ha felnőttünk.

 Visszatérve a könyvhöz, egy másik mondat : „…jobb, ha az emlékeinket is elveszít-
jük.” Ezt Dorka a nagy-nagybátyja, az Indiában meghalt Carlo jegyzeteiből tanulja 
meg, amikre a nagymamája előszobaszekrényében talál rá.
– Carlo fiktív alak – a jegyzeteiben pedig a védikus és buddhista filozófia gondola-
tai olvashatók. Buddhista tétel, hogy a kötődés, a bármihez való kötődésünk szen-
vedést okoz. A múlthoz való kötődés is kötődés. Akár a múlt megfejthetetlensége 
kínoz valakit, az, hogy nem tudja kideríteni a teljes igazságot, akár a saját identitá-
sának a múltból feltáruló sokrétűsége. Ha birtokolni véljük a teljes igazságot, ak-
kor is okozhat szenvedést, hogy nem tudjuk a mindennapjainkkal összeegyeztetni. 
Nekem is nehéz a monarchiás identitást vagy a nagyszüleimtől kapott életmodellt 
a  jelen körülmények közt őrizni, abban élni, amit kaptam. Minden újabb szen-
vedés, netán vágy forrása. Más kérdés, hogy képtelenség egy normális élet kerete-
in belül elhagyni az összes emlékünket, az identitásunk elemeit. Annyit tehetünk, 
hogy elkezdünk távolról is nézni rá. Lazítani a kötést.

 Lehetnek erőt adó emlékeink is !
– A személyes emlékeink között lehetnek, igen.

 Mint az a hóesés, amiben leáll a HÉV, gyalog kell menni és az anya a Margit-híd 
budai hídfőjénél „egészen puha hangon” azt mondja a lányainak : „Kívánni lehet ma 
valamit.” Dorka többször felidézi.
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– Ez tényleg megtörtént, az az este. A nyolcvanhetes nagy hóesés estéje volt.

 Gyűjtesz tárgyakat ?
– Nagyon kevés tárgyat őrzök. Talán ha két tucatot.

 A velencei szelfi mire jó ?
– Ma már semmire. De régebben eszembe jutott, hogy megnézzem, változom-e 
én magam a különféle városokban. Hogy látszik-e Velence vagy Lisszabon vagy 
Róma az arcomon. Elkezdek-e idomulni a városhoz, ahol vagyok. az a vicc, hogy 
igen. Egész más arc nézett vissza a római és mondjuk a madridi képen. De leszok-
tam a szelfizésről. Megtudtam, amire kíváncsi voltam.

 Visszatérő gondolat a könyvben, hogy „végül is nem lehet elmondani semmit sem”. 
Erre maga a mű is bizonyíték, hisz Dorka igazából fikciót alkot, mert honnan is tud-
na mindent, a hézagokat neki kell kitöltenie.
– El lehet mondani bármit is ?

 Olykor esetleg meg lehet próbálni. Bizonyos szempontból ez a világirodalom.
– A mű alapkoncepciójához tartozik az a gondolat, hogy minél többen mesélnek 
el valamit, annál képlékenyebbé válik, mi történt valójában. Semmi sem mesélhe-
tő el kétszer ugyanúgy. Nincs történet. Egy történetnek annyi változata van, ahá-
nyan átélték, noha a  tények attól még tények maradnak. Csak épp az úgyneve-
zett tények egy részéről nem tudhatnak a történet szereplői. Aki elmeséli az ostro-
mot úgy, hogy Budán élt közben, annak gőze sincs, miként élte át, aki a gettóban 
volt. Hallgassuk meg a rendszerváltás történetét egy történésztől, egy pártalapító-
tól meg egy lakótelepi melóstól, aki elvesztette a munkáját egy éven belül… Meg-
hallgathatom az összes változatot, minél több és több mozaikból rakhatom össze 
azt, ami volt. De sohasem lesz teljes a kép.

 Mondja egy író… Szter és Dorka tévúton járnának ? A megismerhetetlen megisme-
résével próbálkoznak, mikor beleugranak az „időlyuk”-ba ? Végül is rossz, hogy vannak 
emlékeink, ha bizonytalanok is ?
– Mindannyian a saját emlékeinkből, élményeinkből építjük fel a világ képzetét 
magunkban, abból, ami velünk történt. Ezekhez járulhatnak a generációkra visz-
szamenő családi emlékek. Nem tudom, milyen annak, aki velem ellentétben úgy 
nőtt fel, hogy nem ismerte meg több nemzedék emlékeit, tárgyait, írásait. Meg 
kell hallgatnom azt, aki nem hozzám hasonlóan nőtt fel, hogy ezt tudjam. És sze-
retném tudni.

 Nagyon sok műveltséganyag van a könyvben, képzőművészet, zene, irodalom…
– Ebben nevelkedtem. Nem lehet úgy csinálni, mintha nem.

 Úgy tűnik, a szövegben tudatos rájátszások, utalások vannak. Például ha azt olvas-
suk valakiről, hogy „A szája mellett a két ránc alácsorgott, akár az üres árok”, lehetet-
len, hogy ne jusson eszünkbe Pilinszky verse, az Apokrif.
– Mert eszünkbe kell jutnia ! Ha ismerem a Pilinszky-verset és meglátok egy ilyen 
arcot később, nem azért írom le Pilinszky sorával, mert sznob vagyok, hanem azért, 
mert ránéztem és azonnal ez jutott eszembe. Ha valakiről azt mondom, rembrand-
ti öregember, a lehető legpontosabb kifejezést találtam meg a saját világomból, azt, 
amivel a legjobban el tudom mondani közelítően a „valami van”-t ottliki értelem-
ben – arra a matematikai képletre gondolok, amit a Budában jegyez fel a kifejez-
hetőségről. Ha az óceániai kultúrában nőttem volna fel, nem így beszélnék. Akkor 
más legókockákból, más műveltséganyagból raknám ki szavakból a világot. Én eb-
ből rakom ki, mert ebben élek.
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 A művészet segíthet az élet elviselésében ? Egy Chopin-prelűd, mondjuk az Esőcsepp ?
– Abban segít, hogy ad néhány jó pillanatot. De ha ott tart az életünk, hogy már 
csak elviselni lehet, ahelyett, hogy élnénk, akkor ugyanolyan öncsalás, mint a drog. 
Nem old meg semmit azzal, hogy szép, hogy felemel egy időre.

 Azért nem mindegy, hogy heroinfüggő vagy Chopin-függő-e valaki. Az egyik, felte-
hetően az utóbbi, kevésbé árt az egészségnek.
– De attól, hogy olyan káprázatban – egyébként gyönyörű káprázatban – próbál 
valaki élni vagy túlélni, ami nem ártalmas és társadalmilag elfogadott, egy élet nem 
fog megváltozni. Ez illúzió. Chopin vagy Bach zenéje tényleg csodálatos, de nem 
old meg semmit. Azzal együtt, hogy a zenének óriási ereje van, és lehet indikáto-
ra egy változásnak az általa kiváltott katarzis, de ez messzire vezet. Mindenesetre 
amíg nem jut el valaki a hamleti vagy az arlequini életfordulatig, amiről Hamvas 
Béla ír az Arlequin című esszéjében, addig legfeljebb drogként használja a kultú-
rát is. Az ethoszt is. Magát az életet is. Nem jutottam el a felemelt életig, nem len-
ne tisztességes erről beszélnem. Mielőtt beszélnék valamiről, amit nem valósítot-
tam meg, jobb, ha eszembe jut Gandhi és a cukor esete, ami vagy igaz, vagy nem, 
de rávall akkor is : amikor egy anya azzal vitte hozzá a gyerekét, hogy mondja meg 
neki, ne egyen cukrot, Gandhi azt kérte, jöjjön vissza két hét múlva. Akkor telje-
sítette a kérést. Amikor az anya megkérdezte, miért kellett erre két hetet várni, azt 
válaszolta, azért, mert akkor még ő is evett cukrot, de azóta leszokott róla. Akár 
kitaláció a történet, akár nem, sokat elárul arról a gondolkodásról, amit helyesnek 
tartok. Ezért egyelőre csak annyit tisztességes mondanom, hogy tudok a hamleti 
és az arlequini fordulatról, és tudok a felemelt élet lehetőségéről is, de én ezt nem 
valósítottam meg, ezért nem beszélhetek róla.

 Olvasás közben észrevétlenül kerülünk egy metafizikai síkra, ide vezet a legutolsó, 
egyetlen mondatból álló fejezet is, aminek a címe egyébként „Velence”.
– Nem volt szándékom egy direkt metafizikai sík megteremtése, de tény, hogy 
erős metafizikai érdeklődés él bennem, érdekel a metafizikai festészet is, elsősor-
ban Giorgio De Chirico. Nem tudtam, hogy egy közép-európai, magyar író meg-
engedheti-e magának, hogy a művébe beemelje az indiai filozófiának bizonyos, re-
mélhetőleg megértett gondolatait, hisz ezek egészen más gondolkodásmódot kíván-
nak meg, mint a mi antik-zsidó-keresztény hagyományra épülő kultúránk. A vé-
dikus filozófia kettősség-nélküliségről beszél például, ami azonnal romba dönti 
a mi európai sémáinkat, már a kezdetnél. Ha tovább akarunk jutni, ott kell eldob-
ni mindent, amit addig tanultunk. Nagy, üres térben találja magát akkor az em-
ber. De aztán jön a lényeg. Azt sem tudom, hogy minden olvasó érzékeli-e, hová 
ér el Dorka a mű végére, hogyan változik a gondolkodása. A könyv az ő felébre-
désének a története is.
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