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» Folytatás a II. oldalról

– És meddig tartott ez?
– Elhatároztam, hogy én akkor 

leszek író, amikor az első regényem 
megjelenik. Egészen addig én csak 
készülök az írásra, s egy titkos író va-
gyok – gondoltam én. Huszonkilenc 
éves voltam, amikor megjelent az 
első regényem, A pusztítás könyve. 
Addig tulajdonképpen én nyomtatás-
ban nem közöltem értékelhető szöve-
get, az volt nekem az íróvá válás.

– Hosszú évekig nem volt Vásárhe-
lyen, mégis Vásárhelyről kezdett írni, 
de legalábbis egy olyan városról, ami 
nagyon hasonlít rá. Miért?

– Valószínűleg a honvággyal függ 
össze. Én, amikor elkezdtem írni az 
első regényem, akkor az a világ leg-
szebb városáról szólt, egy nosztalgi-
kus városról, de egy idő után rájöt-
tem, hogy ez nem működik. Akkor 
aztán egy sokkal durvább regényt ír-
tam: A pusztítás könyve sötét, fekete 
könyv, a két háború között játszódik 
valahol Kelet-Európában, egy lerom-
bolt városban. Az egy olyan város 
volt, mintha Vásárhelyen átment vol-
na egy durva háború, s csak nyomai 
maradtak volna meg. Talán ez volt 
a saját terápiás folyamatom, hogy a 
fejemben le kellett rombolnom azt a 
várost, amelyet elhagytam.

– A diktatúráról szólt aztán A fe-
hér király és a Máglya, és úgy tudom, 
hogy lesz egy harmadik rész is.

– Régóta küszködöm ezzel a 
könyvvel. A pusztítás könyve áttéte-
lesen szólt erről a korszakról, A fehér 
király az konkrétan. Ezek nem tör-
ténelmi szakmunkák, ellenkezőleg. 
Másként tudja az irodalom elvégezni 
azt a munkát, amit a történelemnek 
kell elvégeznie: a történelemnek a 
tényeket kell megtalálnia. Én azt vál-
laltam fel, hogy egy olyan könyvet 
fogok írni, amelyben a történelem 
hangulata lesz benne. Aki meg akar-
ja tudni, hogy milyen volt ’86-ban 
Vásárhelyen, az elolvashatja az én 
könyvemet, és meg fogja érteni, hogy 
milyen volt, anélkül, hogy egy tör-

ténelmi képet kapna arról, hogy mi 
történt. És igen, azt hiszem, lesz egy 
harmadik kötet, még egyszer meg-
próbálok visszamenni ennek a szívé-
be, ezen dolgozom most, meglátjuk, 
hogy meg tudom-e írni. Én bármit 
írok, ameddig nincs kész, azt gondo-
lom róla, hogy lehet, nem fogom tud-
ni megírni, lehet, hogy erősebb lesz 
nálam a könyv. Elég küzdelmesen 
dolgozom. De közben rengeteg más 
dolgot is írok, vannak novelláim, 
amik nem ott játszódnak. Azt hiszem, 
sikerült ledobnom azt a béklyót ma-
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gamról, hogy én csak erről a városról 
vagy a gyerekkoromról írjak. Azok a 
hatalmi viszonyok, amelyek engem 
érdekelnek, máshol is működnek. Én 
mindent hatalomcentrikusan látok, 
nekem a szabadságról kell írnom és 
a hatalomról.

– Harminckét nyelvre fordították 
le A fehér királyt, A máglya is 18-nál 
tart. Miért érdekli a világ másik végén 
lévő embert a nyolcvanas évek ke-
let-európai diktatúrája?

– Én erre nem tudok magyarázatot 
adni. Fogalmam sincs, hogy kik a kö-
zönségem tagjai, és ezt hogyan élik 
meg. A könyvnek azonban nem csak 
a témája fontos, mégiscsak arról van 
szó, hogy akkor tud világhíressé vál-
ni, ha az emberek szeretik. Én azt lá-
tom, hogy tudtam egy olyan könyvet 
írni. Nagyon keményen dolgoztam 
amúgy a könyveimen, mindig abban 
hittem, hogy nekem a lehető legjobb 
mondatokat kell leírni, és éveken át 
küzdöttem, hogy azok a mondatok 
olyanok legyenek. Végül sikerült 
olyan könyvet írnom, amit az embe-
rek magukénak éreznek, függetlenül 
attól, hogy hol élnek a világban.

– A sok nyelv között lefordították 
románra is. Hogy fogadták ezeket a 
Romániában játszódó történeteket a 
románok?

– Nagyon megörültem, hogy lefor-
dítják, bár azon meglepődtem, hogy 
nem a román volt az első, amire le-
fordítják, hanem csak a huszadik. De 
amikor végül lefordították, úgy ke-
zelték, mint egy román regényt. Azt 
is lehetett látni, hogy ezek a könyvek 
hatnak a román írókra is.

– Két éve még fi lm is készült A fehér 
királyból. Úgy tudom, hogy nem szólt 
bele az alkotási folyamatba. Hogy tet-
szett a végeredmény?

– Erre nem szoktam válaszolni. 
Épp azért nem szóltam bele. Az lát-
szik, hogy nagyon más. Én azt mond-
tam, hogy a fő célom az, hogy ne un-
jam a fi lmet, hát ez sikerült. Nagyon 
megleptek. Várható volt persze, hogy 
meg fognak lepni, onnantól kezdve, 
hogy kiderült, hogy ez egy angol 
sci-fi  lesz hollywoodi színészekkel. 
Lehetett számítani arra, hogy ez tel-
jesen más lesz, mint amit én írtam. 
Más is lett. Nem szoktam sem szidni, 
sem dicsérni, mert én ezt elenged-
tem. Igazából nekem az öröm ma-
radt, hogy ezt láttam. Sokat tanul-

tam a folyamatról, statisztáltam is 
benne, izgalmas volt látni, hogy mi-
lyen munka kell mindehhez. Nekem 
nincsenek ilyen ambícióim, hogy 
rendezzem, beleszóljak, egyáltalán 
semmi hatalmi pozíciót nem szeret-
nék elfoglalni, elég nekem az, hogy 
én írtam meg, én vagyok a szerző, s 
aztán remélem a legjobbakat.

– Kerüli a hatalmi viszonyokat?
– Én a magam részéről azt szeret-

ném, hogy ne legyen fölöttem sen-
kinek se hatalma, s nekem sem más 
fölött. S eddig ezt sikerült is elérnem.

– Dragomán György nemcsak ír és 
fordít, hanem főz is, amit aztán leír. 
Van már Dragomán-féle kenyér is. 
Honnan ez a gasztronómia iránti sze-
relem? 

– Szeretek főzni. Nyilván ez annak 
is köszönhető, hogy a konyhában 
nőttem fel nagyrészt, az anyám kony-
hájában. Apám már kiskoromban az-
zal hencegett, hogy apróbbra vágja a 
hagymát, mint a Mureșul szakácsai, 
és ő csinálja Közép-Európa legjobb 
kovászos uborkáját. Ilyen hencegé-
sek között zajlott az élet, ami eff ektív 
a konyában zajlott, és részt vettem 
ebben én is. S a főzés is fontossá 
vált. Az írásnak az a veszélye, hogy 
nagyon nehéz abbahagyni, nagyon 
nehéz kijönni belőle, pedig fontos, 
hogy az ember kikapcsolódjon, ne 
dolgozzon, ráadásul az írásnak nin-
csen semmi fi zikai aspektusa. A fő-
zés egy nagyon kreatív folyamat, de 
nagyon más kreativitás kell hozzá, 
mint az íráshoz. Amikor főzök, akkor 
nagyon szabadon vagyok kreatív. S 
pont a kenyérrel kezdődött az egész, 
hogy én ezt elkezdtem leírni. Evett 
valaki a kenyeremből, s mondta, 
hogy ezt meg akarja sütni, meséljem 
el. Elmeséltem, de nem tudta megje-
gyezni, írjam le és küldjem el, és egy 
idő után rájöttem, hogy ezt akár pub-
likálhatnám is. Rájöttem, hogy tudok 
erről írni.

– Otthon ki főz?
– Felváltva. Hol Anna, hol én. 

Anna is nagyon jól főz, egy csomó 
dolgot jobban, mint én, például a 
francia karamelles almatortát, sze-
rintem abban világbajnok.

– Feleségével gyakorlatilag ka-
maszkoruk óta ismerik egymást. 
Szombathelyen természetes volt, hogy 
egy író írónőt talál?

– Ez egy rendhagyó, különleges 
dolog volt, nem sok ilyenről tudok. 
Első nagy szerelem. Mi nagyon ösz-
szetalálkoztunk akkor, mindenben 
ugyanazt akartuk, s ez nagyon szé-
pen működött. Tulajdonképpen ki-
bírtuk. A felségem híres költő volt 
már, amikor én még csak titkos író 
voltam. Ez azért elég nagy feszültség 
volt. Őt már ismerik, neki már van 
neve…

– Volt versengés?
– Persze, mi egyfolytában versen-

günk. Ha az egyik ír valami jót, akkor 
a másik is akar. Mi egymás szerkesz-
tői vagyunk, ami egy nagyon mély és 
intenzív kapcsolat, alkotói kapcsolat 
is. Bizonyos értelemben istenkísértés 
is, hiszen mi együtt vagyunk a nap 
huszonnégy órájában. Viszonylag 
ke vés olyan házasság van, ahol a 
felek reggeltől estig együtt vannak. 
Ez a kapcsolat néha nagyon feszült, 
néha nagyon izgalmas. Azt szoktuk 
mondani, hogy azért nem tudjuk 
megunni, mert ez egy szerelmi hár-
mas: vagyunk mi ketten meg az írás. 
S persze a gyerekek is ott vannak. Ők 
a negyedik pólus. Ez egy elég harmo-
nikus, de közben meg egy nagyon 
feszült kapcsolat is: mi folyamato-
san beszélgetünk, folyamatosan ve-
szekszünk, folyamatosan küzdünk, 
folyamatosan támogatjuk egymást. 
Egy házasság akkor működik, ha 
dolgoznak rajta, ami egy nagyon 
kemény munka. Mi sosem mondjuk 
azt, hogy örökre együtt maradunk: 
mindig benne van a pakliban, hogy 
holnap annyira összeveszünk, hogy 
elválunk. De remélhetőleg nem így 
lesz. Nagyon keményen dolgozunk 
azon, hogy ne így legyen. S már hu-
szonöt éve is dolgoztunk ezen.

– S a gyerekek továbbviszik ezt az 
írói vonalat?

– Mindenki ezt kérdezi. Nekik 
milyen nehéz lehet! Majd eldöntik, 
hogy mit csinálnak. Az biztos, hogy 
fordítani megtanultak. Látták, hogy 
csináljuk, s megtanultak. Hogy írni 
fognak-e, azt meglátjuk. Sosem volt 
célunk, hogy mi írókat neveljünk. 
Nyilván sokat tanultak ebből, más-
hogy fognak viszonyulni az íráshoz. 
Ha sosem fognak írni, akkor is más-
ként fognak olvasni, mint aki nem 
látta, hogy készül egy írás.
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Szabó T. Anna költő 
és Dragomán György író. 

Azt mondják, szerelmi 
hármasban élnek: vannak 
ők ketten, meg az írás




