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– Több mint egy évvel ezelőtt keres-
tem meg interjúügyben először, akkor 
azt mondta, hogy szinte sosem jár 
haza. Most is Csíkszeredában beszél-
getünk a marosvásárhelyi születésű 
íróval. Miért ez a szinte soha?

– Nehezen mentem el, és aztán ne-
hezen mentem vissza. ’88 szeptem-
berében költöztünk Magyarországra, 
először akkor jöttem haza, amikor 
magyar állampolgár lettem. Akkor 
már könnyebb volt, így hazajöttünk 
látogatóba nagymamámékhoz. Ami-
kor azonban visszamentünk Szom-
bathelyre, akkorra lett a honvágyam, 
hogy én azt gondoltam, ennek csak 
az lehet az ellenszere, ha többet nem 
megyek. Legközelebb 2005-ben vol-
tam Vásárhelyen, amikor megjelent 
A fehér király. Az egy vízválasztó év 
volt: apám meghalt, megszületett a 
kisebbik fi am, megjelent A fehér ki-
rály, elhívtak Vásárhelyre, s akkor azt 
gondoltam, ha most nem megyek el, 
akkor valószínűleg soha többet nem 
fogok Vásárhelyre menni, s azt azért 
mégsem akartam. Akkor édesanyám-
mal elmentünk. Az egy nagyon szép 
élmény volt, azt éreztem, hogy egy 
idegen városban vagyok, amit azért 

nagyon jól ismerek: eltévedni nem tu-
dok, de semmi sem olyan, mint ami-
re én emlékeztem. Onnan kezdve azt 
gondoltam, hogy bármikor mehetek, 
és igen, ha hívnak, akkor szoktam 
menni. Magamtól nem nagyon. De én 
amúgy sem megyek soha magamtól 
sehova, nem vagyok utazós, az uta-
zásaimat sokszor a meghívások hatá-
rozzák meg.

– Mi maradt meg ebből a vásárhelyi 
gyerekkorból?

– Minden. Én igazán jól tudok 
emlékezni, ugye abból élek, hogy 
emlékszem. Ez nem azt jelenti, hogy 
amiket leírok, az pontosan úgy tör-
tént, hiszen én regényíró vagyok, 
de amúgy emlékezni én mindenre 
nagyon jól emlékszem. Mindig is jó 
emlékezőtehetségem volt, és amikor 
íróvá váltam, ezt külön fejlesztettem 
is gyakorlatokkal. 13-tól 15 éves ko-
romig minden nap próbáltam meg-
jegyezni valamit. 13 éves koromban 
tudtam meg, hogy el fogunk menni 
Vásárhelyről, 15 éves voltam, amikor 
elmentünk, és ez a két év bőséges idő 
volt arra, hogy megpróbáljak min-
dent megjegyezni.

– Az elmenetel két évig tartott?
– Igen, onnan kezdve, hogy úgy 

döntöttek a szüleim, hogy beadják 
a kivándorlási kérelmet, s egészen 
odáig, hogy útlevelet is kapjunk, 
több mint két év telt el. Ez akkor úgy 
működött, hogy nem volt egy konk-
rét ígéret arra, hogy mi mikor fogunk 
útlevelet kapni, mondjuk egy fél év 
után gyakorlatilag bármikor kaphat-
tunk volna: rituálisan úgy teltek el a 
reggelek, hogy megnézte az ember 
a postát, hogy nincs-e benne az ér-
tesítés arról, hogy mehet átvenni az 
útlevelet. S közben eltelt másfél év, 
amit én úgy nevezek, hogy egy bi-
zonytalan hosszú búcsú. Éveken át 
úgy ébredtem, hogy lehet, egy hét 
múlva nem leszek itt. Ez egy furcsa 
lélekállapot, különösen egy érzékeny 
gyereknek. Akkor végeztem ezeket az 
emlékezésgyakorlatokat, ami később 
hasznosnak bizonyult, szerintem 
máig meghatározza az írásaimat az, 
hogy plasztikusan le tudok írni tár-
gyakat.

– És milyen volt ez a vásárhelyi gye-
rekkor?

– A Moldovei utca 8. szám alatt 
laktam, szemben volt egy cukrász-
da. Akkor az a város széle volt, mö-
göttünk nem volt semmi. Most már 
be van építve, de amikor én még 
gyerek voltam, akkor dombok voltak 
mögöttünk, meg az erdő. Hatalmas 
bandázások zajlottak ott: a mi blok-
kunk meg a szomszéd blokk gyere-
kei. Nagy háborús játékok, focizások 
meg fáramászások voltak, hatalmas 
kalandozások. Közben meg azért 
diktatúra volt, lehetett tudni, apám 
mindig mondta, hogy vigyázzak a 
számra, vigyázzak, hogy mit beszé-
lünk. Az iskolában elég nagy volt a 
fegyelem, a tanárok néha fi zikailag 
is hozzánk nyúltak, ha hosszú hajad 
volt, megnyíratták. Volt egy bizonyos 
lelki terror. Amikor Magyarország-
ra kerültem, az első iskolai napon, 
amikor hozzám szóltak, én vigyázzba 
álltam, és a kérdésre úgy próbáltam 

Sokáig volt 
titkos író, ma 
világszerte 
ismerik

A marosvásárhelyi születésű Dragomán György mű-
veit már több mint harminc nyelvre fordították le vi-
lágszerte. Bár 15 éves kora óta nem szülővárosában 
él, erről a városról és a városban megélt diktatúráról 
írt leggyakrabban. Ennek ellenére szinte sosem jár 
haza: mi is Csíkszeredában beszéltünk vele. Ez a 
kettősség amúgy jellemző rá: bár 13 éves korától 
nevezi magát írónak, csak 29 évesen publikált elő-
ször. Általában a hatalomról ír, de nagyon vigyáz rá, 
hogy ő maga ne keveredjen hatalmi viszonyokba. 
Férjként is ilyennek mutatkozik: feleségével, a költő 
Szabó T. Annával éjjel-nappal együtt vannak, együtt 
alkotnak, mégsem zárja ki, hogy egyszer úgy össze-
vesznek, hogy elválnak.

válaszolni, ahogy itt megtanultam, 
hogy válaszolni kell. Akkor engem 
kiröhögtek, s még egy hétig eltartott, 
amíg elmúlt nekem ez a belém nevelt 
fegyelem.

– Nehéz volt a búcsúzás, de köny-
nyen ment-e a beilleszkedés Szombat-
helyen?

– Igen, tulajdonképpen könnyen. 
Magyarország akkor nagyon befo-
gadóan viselkedett az erdélyiekkel, 
különösen Szombathelyen, ahol 
viszonylag kevesen voltak. Szeren-
csém is volt, mert korán megismer-
tem a feleségem: szinte azonnal, 
ahogy megérkeztünk Szombat-
helyre, találkoztunk, és az nagyon 
fontos találkozás volt mindkettőnk 
életében, azóta is a hatása alatt ál-
lunk tulajdonképpen. Az, hogy mi 
találkoztunk, kiemelt minket ebből 
a beilleszkedési kényszerből, on-
nantól kezdve minket már nem ér-
dekelt semmi: az érdekelt, hogy mi 
írók leszünk, és erre egymást meg-
tanítjuk, és szinte mellékessé vált, 
hogy ez Magyarországon történik-e 
vagy sem. Onnantól kezdve én már 
otthon voltam ott.

– Mikor és hogyan lett író az író?
– Igazából kétszer lettem író, elő-

ször akkor, amikor ’86 tavaszán ír-
tam egy novellát arról, hogy egy dik-
tátort fejbelőnek, ezt megmutattam 
apámnak, aki elolvasta, és azt mond-
ta, hogy én tehetséges vagyok, de ne 
mutassam meg senki másnak. Itt let-
tem író a magam számára, innentől 
kezdve tudtam, hogy én ezt fogom 
csinálni egész életemben, hogy töb-
beknek fogok mesélni, mert ahogy 
az elsőt elmeséltem, rögtön láttam 
a másodikat. Ott váltam íróvá tulaj-
donképpen, de ezt nem tudta senki: 
csak én tudtam meg a szüleim. Ami-
kor megismertem a feleségemet, An-
nát, akkor ő is megtudta, de mások 
nem.
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Akkora lett 
a honvágyam, 
hogy én azt 
gondoltam, 
hogy ennek 
csak az lehet 
az ellenszere, 
ha többet nem 
megyek haza.
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