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Erre az időszakra úgy emlékszem, mint a gyerekkoromra. A gye-
rekkorom és a Ceausescu-rendszer egy és ugyanaz volt, bár én nem
így gondolok rá. Már óvodáskoromban evidencia volt számomra,
hogy vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartanom, hogy amit
az óvodában hallok, az nem igaz, amit viszont otthon hallok, azt nem
mondhatom el senkinek. Gyorsan megtanultam, hogy dup la világ-
ban kell élnem, és ennek megfelelően ugyanígy kell gondol kodni is,
orwelli alapon, hogy kétféle igazság van. Az egyiket az óvodában
halljuk és mindennap ismételgetjük a nyilvánosság előtt, a másikat
meg otthon. Ez az első perctől kezdve meghatározta a mindennap-
jaimat, de nemcsak az enyémet, hanem a családomét is, és mind-
 azokét, akiket ismertem. Ennek ellenére alapvetően normális gye-
rekkorom volt, már amennyire lehetséges ez egy diktatúrában. Persze
sok minden volt még, ami ennek a rendszernek a sajátossága volt,
etnikai feszültségek, áruhiány, a villanyt néha kikapcsolták, nem volt
meleg víz vagy benzin. Nehéz volt könyveket szerezni, magyar köny-
vet különösen, útlevelet nem kaphattunk, az angol tanárom például
úgy tanított, hogy mindketten tudtuk, soha nem jutunk el Angliába,
ő sem utazik még egyszer oda, én meg pláne nem. Mindez része volt
az életünknek, de nem nagyon gondolkoztunk azon, hogy lehetne
másképp is. Így éltünk. Mégis, ha a gyerekkoromra gondolok, nem
az van bennem, hogy a Ceausescu-rendszer időszakára esett, hanem
az, hogy nyilván meghatározta a mindennapjainkat, de belülről ezt
nem érzékeltük.

Egyértelműen politikai okok. Apám fogorvos volt és a marosvásár-
helyi egyetemen tanított fogpótlástant. Két nyelven tanított, románul
és magyarul, s voltak neki román és magyar tanítványai is. A sze -
kuritáté már korábban is rászállt, egészen fiatalon megpróbálták be-
szervezni, engem is figyelmeztetett, hogy ez majd velem is így lesz.
A hetvenes években érintőlegesen benne volt a Király Ká roly-ügy ben,
a nyolcvanas évek közepén pedig etnikai alapon kötöttek belé, azzal
vádolták, hogy jobb jegyet ad a magyar, mint a román diákjainak, gya-
koroljon önkritikát. Apám visszautasította ezt a vádat, mint aminek
nincs semmi alapja, de az ügy nagyon elhúzódott, gyakori kihall-
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Marosvásárhelyen szü-
letett, ott is nőtt fel. Ho-
gyan emlékszik a Ceau -
sescu-rendszerre?

1988-ban a szüleivel
együtt áttelepült Ma -
gyar országra. Politi-
kai okok játszottak eb -
ben közre, vagy egyéb
körülmények?
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gatásokkal, meg állandó fenyegetőzésekkel, hogy el fogja veszíteni a
tanári állását az egyetemen, ami túl az egzisztenciális bizonytalansá-
gon, különösen fájdalmas lett volna apám számára, mert nagyon sze-
retett tanítani. Ő egyébként sosem akart kivándorolni, anyám sokkal
inkább. Édesanyám gyakran mondogatta, hogy ez nem szabad or-
szág, itt sosem lehet majd normálisan élni, már egészen kisgyerekko-
romban figyelmeztetett, hogy el kell innen menni, amint arra lehető-
ség lesz. Én azonban sosem vettem ezt komolyan. Úgy vettem, mint
mondjuk azt az anyai tanácsot, hogy vegyek sapkát, sálat, ha hideg
van. A kivándorlás gondolata azonban túl súlyos tanács volt ahhoz,
hogy komolyan lehessen venni. Apám pedig azt mondta, ő innen
soha nem fog elmenni, ha kell, ő lesz majd az utolsó, aki leoltja a vil-
lanyt. A kivándorlási hullám akkoriban már régóta tartott Erdélyben,
ám apám mindig összeveszett azokkal, akik úgy döntöttek, hogy el-
mennek. De mikor nyilvánvaló lett, hogy el fogja veszteni a tanári
állását, azt mondta, hogy akkor már mindegy, már el is mehetünk.
A dik tatúra a nyolcvanas évek második felében kezdett igazán meg-
őrülni Romániában. Akkor kezdődött a falurombolás. A németek
— a szászok és bánáti svábok — akkorra már gyakorlatilag elmen-
tek, és a zsidók közül is sokan. Ez így működött, az állam nyomást
gyakorolt a különböző kisebbségekre, hogy hagyják el Romániát.
A ro mán állam pénzt kapott a befogadó államtól azért, hogy kien-
gedje az adott országhoz tartozó nemzetiséget. Én anyai ágon zsidó
származású vagyok, apain pedig örmény, Izraelbe egyszerűen elme-
hettünk volna, de ahhoz túl fontos volt nekünk az anyanyelvünk, a
magyar nyelv. Az is benne volt a levegőben, hogy a román állam et-
nikai pereket készít elő, melyekben így vagy úgy magyarokat tesz
meg majd bűnbaknak. Ennek lett volna talán egy kis kockája, hogy
apámat eltávolítják az egyetemről a sovinizmus vádjával. Akkoriban
az egyik legfélelmetesebb szó a sovinizmus volt Romániában. Már az
óvodában megtanultam, hogy a sovinizmus az, ha piros ceruzával
egy virágot rajzolok fehér lapra, zöld szárral. Ez a magyar zászló, és
ilyet nem szabad, rajzoljon az ember inkább kék virágot. Ez az egész
annyira abszurdnak és félelmetesnek tűnt, hogy végül apám beadta
a derekát, és azt mondta, rendben van, vándoroljunk ki. Beadtuk a hi-
vatalos kivándorlási papírokat, 1985 végén, de Magyarországra ne-
hezebb volt útlevelet kapni, hosszadalmas procedúrát követően végül
csak 1988 őszén kaptuk meg az engedélyt.

Nem. Azt hiszem, mindenről tudtam. Otthon valamennyire szaba-
don élhettünk. A szüleim elmondták, hogy mik a szabályok, és
onnan kezdve semmit nem titkoltak előlem. Nem emlékszem, hogy
bármikor románul beszéltek volna előttem, hogy ne értsem, miről
van szó. Inkább csak akkor fordult ez elő, ha nem akarták, hogy
tudjak valamiről, például arról, hogy hová dugták a karácsonyi
ajándékokat. Ha politikáról volt szó, nem hallgatták el a dolgokat,
apám ügyeiről is mindig értesültem.

Később a szülei el-
mond tak önnek olyan
dolgokat, melyekkel kis-
gyermekként nem akar-
ták terhelni?
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Biztosan volt ennek némi személyiségromboló hatása, de azért mi
gyerekek nem feltételeztük egymásról, hogy feljelentjük a másikat, ha
esetleg valamilyen negatív megjegyzést tesz a rendszerre. Ilyesmi
egyébként sem nagyon fordult elő, mert pontosan tudtuk, hogy miről
lehet beszélni és miről nem, és ami veszélyes lehetett volna, arról in-
kább hallgattunk. A legközvetlenebb barátaimmal nem beszélgettünk
politikáról. A maximum az volt, hogy politikai vicceket meséltünk
egymásnak, és ezen mindenki félelembe feszült izgalommal nevetett.
Annál több eszünk volt, hogy nyilvánosan szidjuk a rendszert, mert
a szüleink belénk nevelték, hogy ezt ne tegyük. Az egymás közötti
kapcsolataink rendes, normális gyerekkori kapcsolatok voltak. Nem
éreztük, hogy politikai komisszárok lennének közöttünk, vagy bár-
milyen módon beépített gyerek. Akivel összebarátkoztam gyerekként,
abban tökéletesen megbíztam, és ez kölcsönös volt. A felnőtteknél más
volt a helyzet, ott meg tudta mérgezni a politika a kapcsolatokat. Mi
gyerekek azonban pontosan tudtuk, hogy minden hazugság, így a
párthűségről való szlogen is. Nyilván gyerekes naivitás, de senkiről se
hittem el, hogy komolyan veszik a jelszavakat. Később aztán kiderült,
voltak, akik komolyan vették, de ez inkább a románokra volt jellemző.
Magyarnak lenni Erdélyben bizonyos fokig automatikusan ellenzé-
kiséget jelentett, különösen azért, mert a nyolcvanas évek román dik-
tatúrája a kommunizmusnak egyik erősen nacionalista változata volt,
ami már nem ajánlott alkupozíciót a magyaroknak. A kommunizmus
nyelve román volt, a magyaroknak ebben nem nagyon jutott szerep.
Az ideológia és a politika is román jelszavakat hangoztatott, mi ro-
mánok, mi kommunisták. A magyarságnak ebben nem nagyon volt
helye. Persze úgy kellett tenni, mintha lenne, megvoltak a magyar ló-
zungok is, de ezeket senki sem vette komolyan. Legalábbis én nem
találkoztam olyanokkal. Ezek a viszonyok a magyarok közötti kap-
csolatokat inkább segítették, mert az emberek összetartottak az ellen-
zékiségben. Tudtuk, hogy kontraszelekció van, s erre válaszul kiala-
kult az emberben egyfajta transzszilván keménység. A tanáraink is
megmondták, hogy ha majd be akarunk kerülni az egyetemre, akkor
nekünk háromszor kevesebb helyünk lesz, viszont háromszor többet
kell tudnunk, mint egy román diáknak. Háromszor többet kell tehát
tanulnunk, és mindenki ebből az alaphelyzetből indult el. Ez pedig
tartást és kiválasztottság-tudatot adott az embernek, még akkor is, ha
reálisan nézve teljesen esélytelennek látszott a jövő. Ezek a dolgok
összekovácsolták az embereket.

Igen. Amikor az első osztályt elkezdtem, éppen akkor indult abban
az iskolában az első román osztály. Akkoriban kezdődtek ugyanis
igazán intenzíven a betelepítések. Vásárhely mellé építettek egy
vegyikom binátot, ami műtrágyát termelt, és ehhez szükség volt
húszezer dolgozóra. Ők többnyire Óromániából betelepített embe-
rek voltak, akik számára épült két lakótelep. Mi egy régi, klasszikus
hangulatú lakótelepen laktunk, ami a hetvenes években épült,

Mennyire mérgezte
meg az iskolában a
gyermekek kapcsolatát,
hogy egy hazug világ-
ban éltek, melynek
egyik jellemzője a ket-
tős beszéd volt?

Marosvásárhelyen
ma gyar iskolába járt
általánosba?
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négyemeletes blokkokból állt. Az új lakótelepeken azonban tíze-
meletes blokkok épültek, s döntő többségükben románok költöz-
tek oda, a családjukkal együtt. Ezért kellett szinte minden magyar
iskolában román osztályokat is indítani.

A lakótelepen, ahol felnőttem, sok román gyerek is volt, és rengeteg
csapatjátékot játszottunk, fociztunk, hunyóztunk, bandaháborúkban
vettünk részt, de soha nem etnikailag határoztuk meg az egyes csapatok
összetételét, hanem háztömbökként. Így a bandaháborúban például
simán lebirkózhatta a magyar gyerek a magyart, vagy a román a ro-
mánt. Az iskolában ez egészen másképpen működött, abszolút etni-
kai alapon zajlott minden. Soha nem mondta ki senki, de például kü-
lön kapuja volt a magyaroknak, és külön a románoknak. Hangsúlyozom,
senki nem beszélt erről, mégis, mindenki pontosan tudta, hogy melyik
kapu a magyaroké, és melyik a románoké. Két külön kapu, két külön
világ. Ha verekedtünk, az is etnikai alapon történt. Előfordult ilyesmi,
ha nem is sűrűn. Így visszagondolva azonban nem véletlen, hogy
Ceausescu bukása után Marosvásárhelyen volt az egyetlen komolyabb
etnikai villongás, 1990 márciusában. Ennek megvolt az előzménye, a
gyermekkortól mesterségesen szított magyar-román ellentéttel. Az is
íratlan szabály volt az iskolában, hogy járdán kellett mennünk, mert
ha leléptünk a járdáról, az már veszélyes volt, de a románok is vigyáztak,
hogy ne közelítsenek meg bennünket. Fogalmunk sem volt arról, hogy
ki hozta ezt a szabályt és mikor, csak tudtuk, hogy létezik, s ajánlatos
betartani. Később aztán, amikor már kamaszkorba léptünk, előfordult,
hogy magyar fiú román lánnyal járt és fordítva. Az etnikai feszültsé-
gek feloldása tehát iskolán kívül nem volt lehetetlen. A lakótelepen, ahol
felnőttem, nagyon jó román barátaim voltak, ők is tudtak magyarul és
én is románul. Erdélyben egy szinten természetes volt, hogy mindenki
három nyelven tudott, magyarul, németül és románul.

Jó emlékeim vannak. Valószínűleg a legjobbkor jöttünk át, 1988 szep -
temberében. Ez a romániai diktatúra legvadabb időszaka volt, itt vi-
szont már minden fellazult, látható jelei voltak annak, hogy hamaro-
san rendszerváltozás lesz, bár azért még nem lehetett mindenről
nyíltan beszélni. Az iskolában soha nem románoztak le, a hat évvel
fiatalabb öcsémet viszont igen, mert a kisebb gyerekek még nem vol-
tak tisztában a különbségekkel. Azon sem csodálkoztak, hogy hon-
nan tudok magyarul. Engem úgy fogadtak, mint egy menekültet, aki-
nek oka volt arra, hogy eljöjjön; nagyon kedvesek voltak velem a
tanárok, a diákok, mindenki. Előfordultak persze mulatságos pilla-
natok, például felpattantam, amikor szólítottak, meg elvtársnak szó-
lítottam a tanárokat. Ezek a Romániában belém nevelt poroszos ha-
gyományok azonban gyorsan elmúltak. Az már önmagában is nagy
élmény volt számomra, hogy azzal foglalkozhatok, ami érdekel, nem
pedig azzal, amivel muszáj lesz, ahogyan az akkoriban Erdély ben va-
lószínűnek látszott. Mivel apám orvos volt, én is annak készültem.

Voltak etnikai feszült -
ségek a magyar és a
román diákok között?

Amikor átjöttek az
anya országba, milyen
fogadtatásban része-
sültek?
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Apám mindig azt mondta, hogy egy orvos a diktatúrában is szabad
lehet bizonyos fokig, mert orvosokra mindig szükség van, és a hata-
lom valamilyen ellen-hatalmat ad az embernek. Ha túl akarom élni
valahogy a diktatúrát, akkor nekem is az ő pályáját kell választanom,
mert mellette csinálhatom azt, amit akarok. Erdélyben az orvosoknak
mítoszuk volt, hogy a hivatásuk mellett mindegyik író vagy művész
is egy kicsit, s ez majdnem olyan fontos számukra, mint az orvoslás.
Egy orvos tehát a diktatúrában is szabad lehet. Magyarországon azon-
ban elmúlt ez az érzésem az orvosi hivatás iránt, mert örültem, hogy
e nélkül is szabad lehetek.

Amikor átjöttem Magyarországra, először úgy éreztem, teljes sza-
badság van, de aztán rájöttem, hogy mégsem. Bizonyos kérdésekről
ugyanis változatlanul nem lehet beszélni. Én például nem tudtam a
szovjet himnuszt, mert Romániában nem tanultuk, itt viszont bizo-
nyos ünnepségeken elénekelték. Én azonban nem voltam hajlandó
erre. Ám az események 1989-ben felgyorsultak, s ezzel párhuzamosan
a szabadság is egyre tágabbá vált, egy idő után már nem nagyon vol-
tak korlátok. Boldogan olvastam azokat a könyveket, melyekhez ko-
rábban nem lehetett hozzáférni, Orwellt, Koest lert, Szolzsenyicint.
Akkor még a napi politika is érdekelt, lelkesedtem, hogy tényleg rend-
szerváltozásnak kell lennie, mentünk Annával tüntetni március 15-
én, részesei voltunk az eseményeknek, amennyire lehetett. Együtt volt
számomra a szabadság és a szerelem. Furcsamód azonban még ekkor
sem hittem azt, hogy Romániában valaha is vége lesz a rendszernek,
annyira stabilnak, szörnyűnek és őrültnek látszott. Aztán amikor le-
zajlott az a karácsonyi tévéforradalom, azt végigkövettük, és az is ab-
szurd volt, meg persze bódító is. Ám az, hogy visszamenjünk, egyet-
len percre sem merült fel bennünk, mert már nem volt hová. Olyan
nehezen jöttünk el, hogy minden hidat felégettünk magunk mögött.

Ez még Erdélyben történt, tizenhárom éves lehettem. Volt előttem pél-
da, mert apám is írt, s bár a tervezett regényével sosem készült el, no-
vellái jelentek meg lapokban. Több íróbarátja is volt, akiket ismertem,
Nemes Lászlót, a tengerész írót, vagy Vári Attilát, akik néha feljártak
hozzánk és felolvastak a friss dolgaikból. Apám is felolvasta ilyenkor
a saját írásait, én az ágyból titokban hallgattam. Sokat mesélt író ba-
rátairól, Szilágyi Domokosról például. Része volt az életünknek,
hogy értelmiségi család vagyunk, és bár apám orvos, valójában író. Az
alap tehát megvolt ahhoz, hogy én is író legyek. Az első írói élményem
az volt, hogy láttam egy nagyon intenzív képet, nem tudom, honnan
jött. Töltényhüvelyek hullottak egy avaros domboldalra. A valóságban
soha nem láttam ilyesmit. Nem hagyott nyugodni ez a kép, s akkor
arra gondoltam, megpróbálom leírni. Így született meg az első no-
vellám, katartikus gyorsírással, ahogy az ember írni kezd. Meg-
mutattam apámnak, azt mondta, tehetséges vagyok, de tudjam, hogy
ez soha nem jelenhet meg, hiszen arról szól, hogyan lőnek fejbe egy

A rendszerváltozást ho-
gyan élte meg? Mint
utalt rá, a Magyar -
országon bekövetkezett
eseményekre számítani
lehetett, a romániai vál-
tozások azonban telje-
sen váratlanul, látha-
tó előzmények nélkül
történtek.

Fel tudja idézni a pil-
lanatot, amikor először
érezte úgy, hogy írnia
kell?
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diktátort. Attól kezdve nem hagytam abba az írást, evidens volt szá-
momra, hogy írni fogok. Az, hogy író is leszek, akkor még nem annyira.

Egy rövid ideig arra készültem, hogy művészettörténész leszek, de
aztán rájöttem, hogy a metafizika jobban érdekel, ezért elhatároztam,
hogy filozófiát fogok tanulni. Számomra a nagy kérdés mindmáig
az, hogy mi a szabadság, mit jelent? És ha van egyáltalán, hogyan
működik. A félelem és a szabadság kapcsolata is érdekelt. Erdélyben
nagyon kevés filozófust olvastam, Platónt és Pascalt, itt aztán sokat.
Rengeteg könyv jelent meg, mindent megvettem, amihez hozzáju-
tottam, és Anna is sok könyvet vett nekem. Szinte egész nap olvas-
tam, azt terveztem, hogy írok egy átfogó értekezést arról, hogy mi a
szabadság. Annyira komolyan gondoltam, hogy az egyetemre is két
szakra jelentkeztem, angolra és filozófiára. Fel is vettek, és négy évig
hallgattam filozófiát, de akkor abbahagytam. Akkoriban ugyanis már
nyilvánvaló volt, hogy író leszek, és úgy éreztem, választanom kell,
vagy a regényemet írom meg, vagy a dolgozatomat. Az etika érde-
kelt és az ismeretelmélet, de egyre kevésbé kezdtem abban hinni, hogy
érvényes mondatokat tudok írni ezekről a kérdésekről. Sablonosnak
éreztem a filozófia nyelvét, és ahogy egyre mélyebben belebonyo-
lódtam a regényembe, kezdtem azt érezni, hogy a próza nyelvén pon-
tosabban tudok beszélni etikai és ismeretelméleti kérdésekről is, mint
a filozófiában. Az írásban kezdetben a nyelv működtetése volt a leg-
nehezebb, az, hogy ne írjak közhelyeket, olyan sablon mondatokat,
amelyek valójában nem érvényesek. Az írásnak pontosnak kell len-
ni, arról kell szólnia, hogy az igazságot írjuk meg, vagy legalábbis
azt, amit igazságnak gondolunk. A regényben lehetségesnek tűnt pon-
tosnak lenni, a filozófiai szövegekben viszont azt éreztem, hogy kli-
séket gyártok, és ezt nem akartam. Ezért nem fejeztem be a filozó-
fia szakot.

Nagy élmény volt például Kafka munkásságával megismerkedni.
Ez azért is érdekes, mert az egyik első írásomra apám azt mondta,
érződik rajta Kafka hatása, pedig akkor még nem is olvastam. A ke-
zembe adta, és egészen letaglózott. Szerettem Faulknert, azt, ahogy
világot épít és kísérletezik. Egyszer, tizenkét éves koromban, eltört
a lábam, begipszelték, feküdni kellett, két könyvet olvastam, Gol -
dingtól A legyek urát és Melville-től a Moby Dicket. Éreztem, hogy
ezek olyan könyvek, amelyeket még sokszor el fogok olvasni.

Nagyon szerettem Ottlikot, Lengyel Pétert, Bodor Ádámot, Szi lá-
gyi Istvánt, Székely Jánost. Apám jó tanárom volt, jó könyveket
adott a kezembe. Különösen szeretem Székelytől a Nyugati hadtest
című könyvét, ha látom, mindig megveszem, és elajándékozom. Ez
a könyve azonos szinten van számomra Kertész Imre Sorstalansá-
gával, amit szintén nagyon szeretek. Az egyetem alatt ismertem
meg Beckettet, a regényeit jobban szeretem, mint a drámáit. A Watt
című regényét le is fordítottam. Roppant fontos még nekem Cormac

Először orvos akart
len ni, aztán filozófus.

Kik hatottak önre el-
sősorban íróként és
költőként?
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McCarthy is, ő Faulkner egyik követője, egészen egyéni hangvételű
regényeket ír, keveri a westernt a biblikussággal.

A költészettel nem voltam jó viszonyban gyerekkoromban. Tizenöt
éves koromban még nem is vettem komolyan a költőket. A rímeket
idétlenségnek tartottam, a csasztuskák jutottak eszembe. Még a gye-
rekverseket sem szerettem. Emlékszem, hogy kaptunk ajándékba me-
selemezeket, de ha versek voltak rajtuk, azokat meg sem hallgattam.
Nem tudom, miért volt ez, mert közben a szüleim sokat beszélgettek
előttem a versekről, költőkről, de engem nem érdekelt. Annától ta-
nultam meg, hogy lehet a költészetet szeretni és akár megérteni is.
Adyt, Pilinszkyt, Kassákot kezdtem intenzíven olvasni akkoriban.
Anna is jó tanár volt, végigolvastatta velem a magyar költészetet.

Két szó volt a fejemben, amikor írtam: szabadság és bűn, hogyan mű-
ködik együtt ez a két fogalom. Nagyon szubjektív regény, bár objek-
tívnek látszik. Ismeretelméleti kísérlet, a főhős szinte valamennyi tes-
ti érzékelésén keresztül próbáltam elmesélni egy történetet, úgy, hogy
közben kerülöm a gondolkodást, vagyis a nyelvi reflexiót. Ebből az
axiomából indultam ki a regény elején, maga a történet, az, hogy ez
az ember úgy keveredik bele egy népirtásba, egy polgárháborús hely-
zetbe, hogy nem tudja, mi történik körülötte, ez csak közben derült
ki számomra is. Amikor megjelent a regényem, akkor vettem észre,
hogy ez tulajdonképpen erről szól. Ami a mai napig megráz, ha arra
gondolok, hogy amikor ezt a regényemet elkezdtem írni, Jugoszlávia
még egyben volt, és szó sem volt arról, hogy olyan tragédiák fognak
történni, mint amilyenek történtek. Mire a regényemet befejeztem, már
ásták a tömegsírokat. S én valahol erről írtam, anélkül, hogy tudato-
san elhatároztam volna. A helyszín fiktív, de mondhatjuk: Kelet-Európa,
két háború között. Ebben a térségben folyamatosan vagyunk két há-
ború között, még akkor is, ha esetleg sok idő telik el az egyik pusztí-
tástól a másikig. Remélem, hogy nem lesz több, de a történelmi ta-
pasztalatok mást mutatnak. Nagyon törékeny ez a civilizáció, amiben
élünk, amit olyan biztosnak veszünk, hogy örökké fog tartani. Mind-
ez percek alatt széteshet, ahogy Jugoszláviával is ez történt, vagy ahogy
Vásárhelyen két perc alatt volt egy pogrom, ami ugyan nem folyta-
tódott, de ennek a lehetősége soha nem zárható ki. Civilizáltnak gon-
dolt országok válhatnak barbárokká egyik percről a másikra. Ez nem-
csak sötét pesszimizmus, hanem történelmi tapasztalat, sajnos. És a
háború folyamatos állapot, ami a hatalomból következik. A szabad-
ságon kívül a hatalom természete érdekel, amely előbb-utóbb mindig
erőszakossá válik, és arra törekszik, hogy legyőzze vagy megsemmisítse
a vele szemben állókat vagy egzisztenciálisan, vagy fizikailag.

Az mindenképpen tény, hogy 1990 után a szabadság összehasonlít-
hatatlanul nagyobb lett, mint előtte. Másfajta szabadság az, amit most
élünk, mint amit korábban. Evidencia, hogy az alapvető szabadság-
jogok érvényesülnek. De a diktatúra veszélye soha nem múlik el, mert

Első regénye, A pusz-
títás könyve egy rend-
szer összeomlását kö-
vető polgárháborúban
játszódik, fiktív kör-
nye zetben. A főhős
nem tud róla, hogy ré-
szese a népirtásnak. Az
ember tehetetlenül ki
van szolgáltatva a min-
denkori hatalomnak?

A rendszerváltozáskor
megszűnt a politikai
hatalom egyed uralma,
jött helyette viszont a
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a lehetősége benne van az emberi természetben. Még Vásárhelyen, a
diktatúra idején megértettem, hogy az egész rendszer nem működne,
ha az emberek nem működtetnék, és nem tartanák fenn. De működ-
tetik és fenntartják, s ezáltal részeseivé válnak a rendszernek, ki-ki a
maga területén A hatalom pedig pusztító erő, mindenképpen meg-
változtatja azt, aki gyakorolja, mégpedig negatívan. Nem bízom a ha-
talomban, és nem hiszek abban, hogy létezne jóindulatú hatalom.
A hatalom minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik tágítani a
lehetőségeit, ezért alapvetően fontos, hogy meglegyenek és működ-
jenek a társadalmi korlátok. Ez folyamatos meccs, küzdelem. Nyil-
vánvaló, hogy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol a hatalom
minél jobban korlátozható. Az életben minden viszony hatalmi, ha
bemegyek egy hivatalba, ott is ki vagyok szolgáltatva a hivatalnok jó-
vagy rosszindulatának. A pénz hatalma pedig ugyanebbe a kategó-
riába tartozik, és az anyagi kiszolgáltatottság is ugyanolyan rossz,
mint bármilyen más hatalomnak való kiszolgáltatottság.

Elsősorban a hatalomról írok, s amit a napi politikáról akarok mon-
dani, azt le tudom írni a könyveimben, azt, hogy hogyan működik a
diktatúra, s azt is, hogy milyen a hatalom. A politikai publicisztika
nem az én műfajom, ahhoz túl nehezen írok. Azért néha előfordul,
legutóbb a Le Monde-ban írtam egy elemző véleménycikket arról,
hogy miért olyan a politika hangneme Magyarországon, amilyen. De
ritkán szánok ilyesmire időt. A politika egyfajta hatalmi játék, s én
kerülöm az ilyen játékokat.

Hiszek a józan észben, és abban, hogy ezt mindenki gyakorolhatja, csak
ehhez az kell, hogy megtanítsák az embereket gondolkozni, hogy kü-
lönbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. A politikai hatalom cél-
ja meghamisítani a valóságot, a saját érdekeinek megfelelően, hogy ne
legyenek felismerhetőek a folyamatok, keveredjen össze minden az em-
berek fejében. Nyilván felhasználja ehhez a sajtót és a médiát. Vannak
erre utaló kísérletek a mai Magyarországon. De én láttam már egy meg-
lehetősen jól szervezett diktatúrát, amelyben megpróbáltak egy ideo-
lógiát ráerőltetni az egész társadalomra, csakhogy ezt nem lehet meg-
csinálni anélkül, hogy a hatalom ne váljon nagyon hamar nevetségessé.
A valóságot nagyon nehéz manipulálni. A valóság ugyanis roppant erős,
és ellenáll. Romániában monolitikus volt a hatalom, minden a kezében
volt, magas fokon művelték a manipulációt, mégsem vette komolyan
őket senki. Nem állítom persze, hogy ez sehol nem lenne lehetséges,
Észak-Koreában már sikerült manipulálni a valóságot, és orwelli
szint re vinni az életet. Európában ez nagyon nehezen megvalósítható,
mert nagyon gyorsan abszurdan nevetséges helyzetek keletkeznek. Ezek
persze ettől még lehetnek nagyon is fájdalmasak…

Hála Istennek semennyire. Ez nem az én történetem, a könyvben leírt
események közül egy sem történt meg velem, vagy a családom mal.

pénz hatal ma, ma min-
 dent ez határoz meg.
Mennyire érvényesül-
het így a szabadság?

Az alkati kérdés ön -
nél, hogy nem megy
bele a politikai adok-
kapok csatákba?

A szabadságot veszé-
lyeztető tényező az em-
berek manipulálása is,
gondolok a sajtóra és a
médiára, amikor szelek -
tálnak a hírek között,
vagy éppen eltorzítják
a valóságot a különbö-
ző politikai-gazdasági
erők igényeinek meg-
felelően.

A fehér király című
regénye egy 11–12
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Ennek ellenére, nagyjából átéltem mindazt, amit leírtam, mert azok-
tól a dolgoktól, amiket Romániában gyerekként láttam, rettegtem, és
szerintem nemcsak én voltam ezzel így, hanem mindenki más, aki
akkor velem élt. Valójában ez a történet fikció, de hangulatában nem.
Abban tekinthető önéletrajzi műnek.

Ilyen szempontból nem szabad a könyvemben a valóságot keresni. Az
azonban köztudott volt, hogy voltak munkatáborok. Ha valakiről azt
mondták, hogy elment a csatornához, az azt jelentette, hogy elvitték
az illetőt munkatáborba. Ez olyan fogalom volt, mint a Gulag. Az, hogy
a nyolcvanas években voltak-e még munkatáborok, nem tudom. Va-
lószínűleg voltak, de sosem olvastam ennek utána, szándékosan, mert
nem érdekelt a valóság. Nem történelmi regényt akartam írni, a tel-
jességre törekedve. Eldöntöttem, hogy nem magamról fogok írni, és
ezzel az is világossá vált előttem, hogy nem is arról az Erdélyről, ahol
felnőttem, hanem egy másikról, ami lehet, hogy nem is létezik. És eb-
ben bármi megtörténhet. Az más kérdés, hogy olyan események, ame-
lyeket leírtam, valóban megtörténtek, de nem feltétlenül tudtam
ezekről. Később, amikor már megjelent a könyv, találkoztam emberekkel,
akik elmesélték, hogy megtörténtek velük olyan dolgok, amiket én le-
írtam. A könyvem nem jó térkép a nyolcvanas évek Romániájához, ah-
hoz viszont, hogy mit éreztek ott és akkor az emberek, ahhoz talán igen.
Akik ott nőttek fel, hitelesnek tartják, annak ellenére, hogy nem fedi
a valóságot. Azt a fajta félelmet, amit leírok, mindenki átélte.

Minél zártabb egy társadalom, annál inkább. Egy ilyen társadalomban
az erőszak az egyetlen, evidens nyelv, amit mindenki beszél, anélkül,
hogy végiggondolná, mennyire van ez így jól. Egy olyan zárt társa-
dalomban, mint a diktatúra, az indulat és a politika eggyé válik, s min-
denki az erőszak nyelvét beszéli, még akkor is, ha nem mindig ezen
a nyelven ért. E tekintetben kettős érzés van bennem, egyrészt ször-
nyen pesszimista vagyok, másrészt azért hiszek benne, hogy az erő-
szak sem mindenható, hiszen az erőszakra épülő rendszerek is min-
dig összeomlanak, előbb vagy utóbb. Amíg a szabadság lehetősége
létezik, addig a szabadság is létezik. Az orwelli kísérlet egyelőre még
sehol sem sikerült.

Az írás nekem nagyon komoly dolog. Amikor mi ezelőtt több mint húsz
évvel találkozunk, már tudtuk, hogy írók leszünk. Az írás harc is, és
mi kezdettől fogva segítettük egymást ebben a harcban. Mindketten
nehezen írunk. Jót írni nagyon nehéz, s mi együtt törekszünk a legjobbra.
A mai napig bátorítjuk és támogatjuk egymást ebben, egymás első ol-
vasói és szerkesztői vagyunk. Ebből a szempontból tartom Annát a har-
costársamnak, s azért is, mert bár nem nagyon hiszek abban, hogy két
ember között ne alá-, hanem mellérendelt viszony legyen, úgy érzem,
nálunk ezt kemény munkával sikerült megteremteni. Egyenlők vagyunk
minden tekintetben, s talán az írás is segített abban, hogy ez így legyen.

éves fiú szemszögéből
mutatja be a romániai
diktatúra működését.
Mennyire önélet rajzi
ez a regény?

A Duna-deltában még
a nyolcvanas években is
voltak munkatáborok,
ahová a rendszernek
nem tetsző személyeket
vitték, ahogyan ön azt
leírja a regényben?

A fehér királyt áthat-
ja az erőszak. Ön sze-
rint az erőszak az a
rendezőelv, amire min-
den társadalom épül?

Az ön felesége Szabó
T. Anna költő, két
fiú gyermeket nevel-
nek. A honlapján har-
costársának nevezi a
feleségét…
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