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Charles Fenyvesi – Fenyvesi Károly – 1956 óta az 
Egyesült Államokban élő író-újságíró a Kozma Pál-
díj 2010. évi kitüntetettje. A megye új díját 2009-
ben alapította a közgyűlés „a megyéből elszárma-
zott személyek által kifejtett országos jelentőségű, 
kimagasló tevékenység elismerésére”.

– Az Európa Kiadó díszvendégeként érkezett 
Washingtonból Budapestre, a 2010. évi könyvhét 
megnyitójára, új kötetének bemutatójára…

– … ahol nagyon jó hangütés volt, ahogy a 
kiadóigazgató – Konrád György és Szabó Magda 
könyvrészleteinek felolvasása után – mikrofonhoz 
szólított: „Úgy tudom, éppen a Parlamentből jössz, 
ahol kitüntetést vettél át,1 a szülőföld elismeré-
sét…” Igen, és nagyon jólesett, folytathattam, 
hiszen nem vagyok elkényeztetve kitüntetésekkel, 

s megtisztelő, hogy éppen őseim szűkebb pátriájában gondoltak rám. Bizonyára 
megelőlegezték, mert a bizonyíték most van itt – a bemutatandó könyvem –; nem 
egyszeri kapcsolat volt húsz éve a szabolcsi szép időkről szóló családregényem. 
Vissza-visszatérek, és mostanában már nem csak álmaimban. Új kötetem számos 
esszéje is a nyírségi homokon fogant, bár hat és fél ezer kilométerre élek – mint 
őseim mondták volna Derzsben –, az Óperenciás tengeren is túl…

– Egyre gyorsuló ütemben jelennek meg a könyvei Magyarországon: 1992, 2001, 
2007, 2010… Mi van még a tarsolyában?

– Korai még erről beszélni, de annyit elmondhatok: egyszer elkövetkezik az a 
kegyelmi idő is, amikor az író úgy érzi, színdarabot kell írnia… Én mindjárt kettőhöz 
láttam hozzá, egyelőre kisebb felolvasóesteken szondázzuk a közönség véleményét. 
Mindkét mű formálódik még.
1. Charles Fenyvesi korábban lekötött programokra rövid időre érkezett Budapestre, ami nem tette lehe-

tővé, hogy a megyei ünnepségen vegye át elismerését. A megyei közgyűlés elnöke ezért adta át a Kozma 
Pál-díjat a fővárosban, a Parlamentben.

interjú



– Egy interjúban így határozta meg magát: „Zsidó magyar amerikai újságíró 
vagyok – majd hozzátette: hogy ebből melyik az elsődleges, azt a hely és az adott 
pillanat határozza meg”. Mivel ez elég tömör, karakteres megfogalmazás, szinte 
állandósodott is. Kifejtené kissé részletesebben?

– Világnézeti szempontból a zsidó hitem nagyon fontos. Zsidónak lenni azt jelenti, 
állandóan olvasni, tanulni, vitázni. Ha csak rövid időre is, de naponta fellapozom a 
Bibliát, a Talmudot. Ez a két legfontosabb tanítás, a két legfontosabb könyv az éle-
temben. Aki írásaimat ismeri – és, persze, a Bibliát és a Talmudot is – nyilván tudja, 
hogy merítek belőlük, érezheti, hogy én megélem e tanításokat. Az, hogy magyarnak 
tartom magam, soha, egy pillanatra sem volt kétséges. Nem csupán azért, mert Ma-
gyarországon születtem, csak kényszerűségből hagytam el szülőhazámat. Azért is, 
mert itt van őseim születési, temetkezési helye; sok emberöltőn, több száz éven át 
éltek a Nyírségben, időnként Gyulaj és Derzs meghatározó személyiségeiként. Hogy 
valójában mikor telepedtek le a Nyírségben, családi titok; én három évszázadot tudtam 
visszamenni a történetekben. Ha álmodom, ma is legtöbbször Derzsben járok, érzem 
az akácvirág semmivel sem összetéveszthető édes illatát, s Krúdy Gyulával beszélgetek. 
Amerika? Amikor menekülőként befogadott, nem csak azt engedte meg, hogy letele-
pedjek. Hatalmas lehetőséget adott azzal, hogy tanulhattam. Akkor megfogadtam: jó 
amerikai leszek. És tisztességes újságíró. Máig ehhez tartom magam.

– Újságírót említ. Valóban hatéves korában – amikor írni, olvasni kezdett –, már 
újságíró akart lenni?

– Így van. Azt nem mondom, hogy pontosan tudtam, mit jelent ez, egy példa 
volt előttem. Nagy családunk tagja volt ugyanis Thury Levente újságíró.2 Amikor 
én hat éves voltam, ő jó negyvenes, ereje teljében lévő ember. Nagyon szerettem 
körülötte lenni, hallgatni, hogyan beszélget más felnőttekkel, sok érdekes vendég 
fordult meg a környezetében. Okos, ragyogó társasági ember, mindig elegáns. A 
család egyetlen nem zsidó tagja volt, de héberül ő beszélt a legjobban. Református 
papnak indult – apja, nagyapja az volt – és a héber nyelvet az egyetemen tanulta. 
Személyes példája volt az, amiért kisgyermekként elhatároztam, én is újságíró 
akarok lenni. Az lettem – nem bántam meg.

– Szinte minden könyvéből kitűnik, kivételesen erősen kötődik ősei földjéhez, bár 
sok oka lenne ennek ellenkezőjére is. Mert – miután nagy sikereket ért el a család 
–, teljesen tönkre is ment, földönfutók lettek. Később innen, Magyarországról hur-
colták koncentrációs táborokba népes családjának sok tagját, akik közül hetvennél 
többen nem tértek vissza. A háború után roppant nélkülözések között éltek Pesten. 
Politikai okokból kirúgták az ELTÉ-ről, mielőtt megkezdhette volna tanulmányait, 
s még abban évben, ’56-ban a debreceni egyetem falához állítva társaival együtt 
feltartott kézzel várta, hogy a szovjet parancsok miként dönt: Szibériába viteti, 
egyszerűen agyonlöveti, vagy, ami a legkevésbé tűnt valószínűnek, elengedi. És 
mindezek ellenére írásaiban soha nem panaszkodik, nem gyűlölködik. Génjeiből 
fakad az optimizmus?
2. Thury Levente (Kisar, 1895–Budapest, 1958) Papi pályára készült, de azt abbahagyva, a debreceni 

egyetem bölcsészkarára iratkozott be. Irányító szerepet játszott a diákság körében, 1918–1919-ben a 
diáktanács elnöke volt, emiatt valamennyi magyar egyetemről kizárták. 1920-tól a Debreceni Függet-
len Újság című napilap munkatársa, hamarosan legismertebb vezércikkírója, majd 1933–1940 között 
főszerkesztője. Újságíróként bátor, ellenzéki irányú hangon szólt hozzá az aktuális kérdésekhez és 
eseményekhez. Megalakulásától kezdve egyik vezetője volt az 1937-ben zászlót bontó, baloldali Már-
ciusi Frontnak. 1940-től Budapesten élt es a Bajcsy-Zsilinszky-féle Ellenállási Mozgalom tagja volt. A 
kommunizmus alatt szilenciumra volt ítélve.
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– Említettem a Bibliát, a Talmudot. Egyik sem tanít a panaszkodásra, a gyűlöl-
ködésre pedig még kevésbé. Családom, a Schwarczok múltjának van egy tanulsá-
ga: mindenek ellenére létezik emberi együttélési forma, amit lehet, és érdemes is 
követni. Nagyapámban, akit 1919-ben komoly sérelmek értek – feldúlták a házát, 
birtokát –, sohasem élt a jogos bosszú vágya. Ellenkezőleg: hitte, hogy sosem sza-
bad ugyanazzal a fegyverrel visszaütni. Az ő hite több generáción át is hat ránk. 
Hiába voltak nagyon rossz éveink is, ez a hit sok mindenen átsegítette a családot. 
A hit abban, hogy a világot formálni, javítani lehet. Taub Izsák, a tizennyolcadik 
századi áldott emlékű nagykállói rabbi ezt még erőteljesebben hangsúlyozta: nem 
csak jobbá tehetjük, hanem jobbá kell, hogy tegyük a világot. Hogy a gyanakvás 
és a bosszú a szenvedélyes gyűlölet új hullámát szabadítja ránk, ám újrakezdésre 
mindig van lehetőség. Hogy a zsidók kis világát körülvevő nagy keresztény világ 
nem változtathatatlanul, nem örökké tartóan ellenséges; a nem zsidók is együtt-
működhetnek velünk a világ javításában. És ezt én is így gondolom.

– Állandó jellemzője a mosoly, olyannyira, hogy még az önről szóló könyv3 címéül 
is ezt adták. Mi ennek a titka?

– Ez nem olyan egyszerű. Sokféle mosoly van. Például olyan is, amely könnye-
ket takar el…

– Az 1956-os forradalom és az egyetemisták – jellemző szókapcsolat, hiszen a 
fi atalok, első sorban Budapesten, sokat tettek a szabadságért a harcok előtt, alatt 
és után is. Később éppen ezért menekültek külföldre sokan, ami a leendő magyar 
értelmiség nagy vesztesége lett. Egyes számítások szerint mintegy nyolcezren foly-
tathatták külföldön a tanulmányaikat, mint például ön is, a leghíresebb amerikai 
egyetemen, a bostoni Harvardon. Hogyan sikerült ez?

– Kétségtelen, hogy 1956-ban a forradalom után a nyugati országok legtöbbjében 
különleges rokonszenv vette körül a menekült magyarokat. Az egyetemisták számára 
külön ösztöndíjakat létesítettek és a legjobb egyetemek is megnyitották előttük a ka-
puikat. Így volt ez az Egyesült Államokban is, amely azonban nem csak együtt érző, 
hanem meglehetősen racionális társadalom is. Tehát a lehetőség nem azt jelentette, 
hogy soron kívül be lehetett ülni az egyetemi padsorokba, hanem azt, hogy segítenek a 
felkészülésben, és majd attól függően, hogy ki miként bizonyít, felvételizhet különböző 
intézményekbe és ösztöndíjasként tanulhat. Nekem szerencsém volt, mert viszonylag 
jól tudtam angolul és már 1957 elején letehettem a felvételi vizsgákat. Ugyanazon té-
telek közül húztam, mint bármelyik amerikai felvételiző. Két elit egyetemre adtam be a 
jelentkezésemet, a Boston melletti Harvardra és a Princetonra. Mindkettőről alaposan 
tájékozódtam is, és eldöntöttem, hogy ha lehetőséget kapok, akkor a Harvardra me-
gyek, mert annak nyitott szelleme, kevésbé zárt közege jobban tetszett, mint a kon-
zervatívabb, kissé túlszabályozottnak tűnő Princetoné. Számomra emlékezetes volt a 
felvételi „interjú”, amelyet egy akkor fi atal professzor – később tekintélyes politikus –, 
Zbigniew Brzeziński4 vezetett. Hamar szót értettünk, bár ő tíz évvel idősebb volt nálam, 
jó alapot adott, hogy mindkettőnket Kelet-Európához kötöttek a családi gyökerek. Jól 
szerepelhettem, mert néhány hét múlva mindkét helyről kedvező válasz érkezett, s én 
a Harvardot választottam.
3. Csupa mosoly volt. Charles Fenyvesivel beszélget Járai Judit – Magyarnak Lenni sorozat XIX. kötet, 

Kairosz Kiadó, 2007.
4. Zbigniew Brzeziński (Varsó, 1928–) amerikai politológus, államférfi . 1977–1981 között az Egyesült Ál-

lamok nemzetbiztonsági főtanácsadója Jimmy Carter elnök mellett. Jelenleg a Johns Hopkins Egyetem 
professzora, az amerikai külpolitika befolyásos személyisége.
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– Később az egyetemen, majd újságíróként a nagypolitikában kamatozott egy 
ilyen professzori ismeretség?

– Nem minden kerek, ami az lehetne. Ugyanis nekem kis kitérő következett. 
1957 februárjában megkezdhettem volna tanulmányaimat, mégis úgy határoztam, 
csak szeptemberben költözöm Bostonba. Nem éreztem magam elég felkészültnek, 
fejembe vettem, hogy jobban meg kell alapoznom a harvardi éveket. Első sorban a 
nyelvtudásomat akartam tökéletesíteni, és megszerezni azokat az ismereteket, ame-
lyeket a többiek az amerikai középiskolában megtanultak, hiszen angol irodalom 
és antropológia szakokra jelentkeztem – egyetemen újságírást én nem is tanultam. 
Tehát Amerikába érkezesem után egy héttel már dolgoztam – Washingtonban 
kifutófi ú voltam –, de az időm jelentős részét tanulással töltöttem. Ez kétségkívül 
helyes döntés volt, mert mennél többet tanultam, annál inkább rájöttem hiányos-
ságaimra. Fél év múlva viszont nem csak ismeretekben, hanem élettapasztalatban 
is megerősödve, magabiztosabban kezdhettem az egyetemi éveket. 

– És Brzeziński természetesen változatlanul a Harvardon tanított…

– Igen, sőt nagyon népszerű, felkészült professzor, kiváló előadó volt, diákjai 
szerették. Merész húzásai is voltak: amikor például a sztálini éra jellegzetességeit 
magyarázta diákjainak, szovjet diplomata uniformist vett fel, jellegzetes orosz stílus-
ban beszélt, olyan hatásosan, hogy már az előadás alatt elfelejthetetlenül rögzültek 
a hallottak. Már otthonról erős alapokat hozott: lengyel nemesi családból származó 
édesapja 1931–1935 között Németországban szolgált diplomataként, 1938-tól pedig 
országa kanadai nagykövete volt. A fi atal Brzeziński tehát gyermekként tanult meg 
németül, ifjúként angolul, franciául. A montreali egyetemen diplomázott, Bostonba 
PhD-tanulmányokra érkezett, és fokozatosan hódította meg a professzori posztot. 
Ezért volt óriási meglepetés, hogy nem kapta meg a végleges kinevezését a Harvardra, 
amikor annak 1959-ben eljött az ideje. (El is költözött New York-ba.) Ez megrázott, 
s forradalmári lelkesedéssel be is mentem nagyhírű professzoromhoz, Charles 
Taylor történészhez, megkérdezni: hogy-hogy…? Ő elgondolkodott, talán az járt a 
fejében, hogy elküld, nem a diák dolga ilyesmibe belekotyogni. Mégis leültetett, és 
belekezdett: csak azért mondom el magának, hogy tanuljon belőle. Itt nem elég jó 
professzornak lenni, jó harvardi professzornak is kell látszani. Rögtön rájöttem: a 
meghatározó idősebb, konzervatívabb tanároknak nem tetszett a fi atal kolléga le-
zsersége, újítókedve, nem fogadták be. Ide tartozik: a professzoromnak tanársegédi 
tervei voltak velem, s példabeszéd gyanánt osztotta meg véleményét. Visszatérve 
Brzezińskire: meggyőződésem, megelőzte korát. Komolyabb személyes kapcsolat nem 
is alakulhatott ki köztünk, miután harvardi karrierje hamar megtört, s elköltözött 
Bostonból. Két évtizeddel később azonban – amikor ő „nagy ember” volt, nekem pedig 
némi ismertségem volt már a szakmában – sort kerítettem, hogy elmondjam neki, 
miként akartam „megvédeni” anno 1959-ben. Mindketten jót mosolyogtunk, ahogy 
régi történeteken szokás – én megkönnyebbültem, és talán neki is jólesett…

– Angolul ír, magyarul megjelenő könyveit fordítják. Miért? Hiszen kiválóan, 
választékosan, sőt ízesen beszél magyarul, mi több, irigylésre méltó hozzáértéssel 
szerkeszti, javítja a magyar szöveget. Első találkozásunk idején – Washingtonban, 
1994-ben – másodpercek alatt, már a folyosón azt is felismerte, hogy Szabolcsból 
érkező van a vendégek között…
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– Ez egy összetett dolog. Legegyszerűbben azt válaszolhatnám, hogy sokkal kön-
nyebb valamire azt mondani, hogy jó, vagy nem, mint ugyanazt megcsinálni. Ám 
többről van szó. Azok a szép magyar szavak, amelyekkel szeretném megfogalmazni 
a mondandómat, nem mindig jutnak eszembe. Ahhoz, hogy az ember jól és szépen 
fogalmazzon, naponta kell használni, mi több, ápolni is a nyelvet. Nos, én életemnek 
egy fontos, fogékony szakaszában nem a szülőhazámban éltem, emigránsként alig 
használtam az anyanyelvem. Akkor reménytelennek is tűnt, hogy belátható időn belül 
újra Magyarországon éljek. Nem csupán rá voltam kényszerülve, hogy megtanuljak 
angolul, én akartam is tudni – sőt, jól tudni – azt a nyelvet, hiszen célom az újságírás 
volt. Ezért aztán komoly erőfeszítéseket is tettem. Ahogy megérkeztem Amerikába, 
vettem egy jegyzetfüzetet, minden napra fölírtam negyven új szót vagy kifejezést, és 
megtanultam. Minden áldott nap. Ez csak egyetlen hónapban több mint ezer új szó. 
Nem csupán megtanultam, hanem ismételtem, igyekeztem minél többször alkalmaz-
ni is az új szavakat, hogy rögzüljenek. Faltam a könyveket, gyakoroltam az írást, a 
beszédet, szerettem volna mielőbb gondolkozni is angolul. Ez nem használt a magyar 
szókincsemnek, a fi nomabb kifejezések, a választékosabb, ritkább szavak az emlékezet 
mélyére kerültek. Így telt el jó néhány év. Aztán fordult a kocka: amikor először jöttem 
haza, bizony, rám fért volna, hogy sok szép magyar szót felírjak, ismételjek. Ha viszont 
egy kéziratot látok, különösen, ha a saját írásom fordításáról van szó, egybe tudom 
vetni az érzéseimmel, az árnyalatokkal, és ha olykor gondolkozni is kell a legjobb 
kifejezésen, a mélyebb rétegekből feltolulnak a megfelelő szavak. 

– Vannak ellenpéldák. Olyan ismert tudósok, mint Teller Ede, Szilárd Leó, Oláh 
János félévszázados emigráció után is szép, veretes magyart beszéltek... 

– Ez igaz. A nagy különbség abban rejlik, hogy ők környezetükkel mindvégig ma-
gyarul is beszéltek, én pedig nem, mert sokáig nem volt kivel. További különbség, 
hogy nekem az írás lett kenyerem, és a szakma krémjében, a legjobb írók, újságírók, 
szerkesztők között kellett helytállnom – mégpedig a cikket a lehető leggyorsabban le-
adva a szerkesztőnek. A kéziraton pedig nincs olyan rovat, ahová be lehetne írni, hogy 
a szerző külföldről érkezett, gyengébben fogalmaz, kinek kell „rádolgoznia”. Mindez a 
Harvardról indult. A diák önkormányzatnál tudták, hogy újságíró akarok lenni, ezért 
aztán rám bízták az ülések jegyzőkönyvezését. Ez ott nem egy bikkfanyelven megírt 
valami volt, hanem legfeljebb egyoldalas összefoglaló a történtekről, humoros, kön-
nyed, úgynevezett Harvard-stílusban. Kitették a hirdetőtáblákra, és azonnal látszott a 
visszajelzés: ha olvasták, jó volt, ha még mosolyogtak is rajta, akkor jeles. Ez nekem 
nagyon bejött. Igaz, eleinte igencsak megszenvedtem velük, mert a lényeglátás, a 
tömörítés, a gyorsaság egyként fontos volt – de a tapasztalat később a szerkesztőségi 
malmokban kincset ért. Az íráskészség a dolgozatírásban is kamatozott. Volt olyan 
professzor, aki látva a nyilvánvalóan nem amerikai nevet, megkérdezte: saját maga, 
segítség nélkül írta? És éreztem, él a gyanúperrel, utána fog nézni…

– Hogyan sikerült a legkiválóbb amerikai hírlapokhoz bekerülnie, saját rovatot 
szereznie? Melyek a legértékesebb újságírói tulajdonságok?

– A legfontosabb a kíváncsiság, az érdeklődés, hogy őszintén érdekelje az embert, 
amivel éppen foglalkozik, s tudjon meg minél többet a háttérről is, aminek birtokában 
magabiztosan fogalmazhat. Ehhez jó kapcsolatok kellenek. Nagyon fontos a gyorsaság, 
hogy az én írásom egy fontos új témáról elsőként jelenjen meg, mert azt megjegyzik, a 
másodikat-harmadikat már nem biztosan. Kezdő újságíróként azért vettem robogót, 
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nem pedig autót, hogy gyorsan tudjak haladni a sokszor csak araszoló washingtoni 
autóforgalomban, és például az esti színházi bemutató után egy órán belül lead-
hassam a kéziratomat a másnapi lapba. Lényeges a stílus, hogy ne átlagos, szürke 
mondatok kövessék egymást, hanem érdekesek. Bizonyos műfajokban kifejlesztettem 
egy, számomra kedves megoldást: felteszek egy kérdést, megválaszolom, aztán saját 
magammal vitatkozom, s közben bontom ki teljesen a témát. Kivételes szerepe van a 
pontosságnak, a szavahihetőségnek, hibázni életveszélyes. Washington ilyen szem-
pontból nagyon jó iskola, ha az ember abban a hírgyárban meg tud kapaszkodni, az 
már önmagában komoly esélyt ad, hogy később a véleményére is kíváncsiak lehetnek. 
Sok mindent kipróbáltam, sok helyre írtam, hogy megjelenhessek, nevet szerezhessek. 
Egy kis hírügynökségnél a Foreign News Service-nél kezdtem New York-ban, sok év 
telt el, mire az első írásom bekerült a New York Times-ba. Eleinte sok hírt, tudósítást 
küldtem az izraeli médiának, a Jerusalem Post, a Ha’arec, a jeruzsálemi rádió számára. 
1980-ban, tehát húsz évvel a diplomázásom után lettem a The Washington Post belső 
munkatársa, majd később az U.S. News & World Report publicistája. Ezek mértékadó 
lapok, valóban az amerikai újságírás zászlóshajói közé tartoznak.

– Mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy olyan fontos lapnál, mint az U.S. News & 
World Report, kolumnista legyen, azaz hétről hétre saját rovata jelenjen meg?

– Belső munkatársként is legalább öt esztendő. Egy rendszeres rovat azért 
fontos, mert általa nagyobb lehetőségekhez jut a szerző, mintha csupán egy-egy 
különálló, bár jó és fontos riportot, jegyzetet ad közre. A „Washingtonban suttogják” 
rovatom értéke az volt, hogy a bármiről szó eshetett, ami az embereket érdekelte. 
Én pedig nem fukarkodtam, sok érdekes témát bontottam ki elsőként – a Fehér 
Háztól a Közel-Keletig. Például Ceauşescu „biztos” bukását egy orosz forrás súgta a 
fülembe hat héttel az esemény előtt; a második forrásom egy CIA-tiszt volt. Amikor 
a rovat ismertté vált, sok fontos személyiség is „suttogott” nekem – természetesen 
háttérben, név nélkül –, tehát a rovat önmagát gerjesztette. Egy ilyen rovat nagy 
körültekintést igényel, diszkréciót, pontosságot, tapintatot, miközben sokszor 
pengeéles. Ez a rovat mélyítette ismertségemet az amerikai politikában. Több mint 
tíz évig minden héten enyém volt az U.S. News & World Report egy teljes oldala, 
a folyóirat elején. Sokan annál az oldalnál nyitották ki a friss újságot. Remélem, 
nem sokszor okoztam csalódást…!

– Az izraeli lapokkal hogyan került kapcsolatba?

– Még a kezdet kezdetén, korábban történt. Utolsó bostoni évem után az ame-
rikai Kongresszus ösztöndíjával a dél-indiai Madrasban tanultam vallásfi lozófi át 
két esztendeig. Útban Indiába, megálltam Izraelben, és – először életemben – ta-
lálkoztam ott élő rokonaimmal. Megállóim ismétlődtek, az egyik elég hosszú ideig, 
kilenc hónapig tartott, a megélhetéshez szociális munkásként dolgoztam. Közben 
gyakoroltam a héber nyelvet, és újságoknál is megfordultam. Kaptak az alkalmon, 
ha már Amerikában leszek újságíró, tudósíthatnám őket. Nekem is jó volt, kellett 
a gyakorlat. A kapcsolat később is megmaradt, és amikor diplomáciai tudósítóként 
dolgoztam, sikerült néhány exkluzív interjút is küldenem.

– Igaz, hogy mostanában rendszeresen olvassa Krúdy Gyula műveit, akiről az 
járja a családi annalesekben, hogy néhányszor őseinek vendége is volt a családi 
birtokon?
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– Nem csak mostanában, hanem régebbről fogva, lényegében amióta megen-
gedhettem magamnak, hogy könyveket, sőt magyar nyelvű könyveket vásároljak. 
A Krúdy életművön belül is vannak kedvenceim, mindenek előtt a Szindbád-no-
vellák, és A vörös postakocsi című regény. Nagyon szeretem a Kossuth fi a című 
kötetet, amelyben a miniszterré avanzsáló idősebb Kossuth-fi ú, Ferenc karrierjét 
rajzolja meg az író. Azt, ahogy a magyar függetlenségért haláláig következetesen 
harcoló Kossuth Lajos fi a kiegyezett Ferenc Józseffel. De nem csak a politikai 
szálak érdekelnek, hanem a hatalmas tényanyag kezelése és az a krúdys zamat, 
ahogy a részletekbe hatolva fogalmaz. Ahogy például leírja az idős politikus arcát, 
pergamenszerű bőrét. Amint borotválkozik, szinte mozdul a kezem, hogy végig-
simítsam saját arcom, nem maradt-e véletlenül egy borosta, és így tovább. Az is 
valami csodálatos, ahogy Szindbád étkezik. Véletlenül sem eszik, hanem étkezik… 
Az ember szájában nemcsak összefut a nyál, hanem szinte látja a tyúkhúsleves 
aranyló színét, érzi a főtt hús melegét. A Gordonkázást pedig azért kedvelem, mert 
egyfajta rejtett önéletrajz, az író hősein keresztül magát Krúdyt ismerhetjük meg a 
legnagyobb részletességgel. Úgy tudom, hogy Krúdy Gyula ismerte a nagyapámat, 
s többször vendége volt házában, élményeit tárcáiban, regényeiben meg is örökí-
tette. Könyveiben bekezdéseket tudnék mutatni, amelyek rólunk szólnak, de – a 
vendéglátók határozott kérésére – mindig a valódi név említése nélkül. Úgy vélem, 
a Nyírség halhatatlan álmodozója értette a Schwarczok lobbanékony lelkét.

– Mikor kerek volt a világ című könyvében sok családi fénykép is van. Számomra 
érdekes, hogy például nagyszülei fotóján Schwarcz Károly egyáltalán nem a hagyo-
mányos zsidó képet – szakállas, kaftános – mutatja, hanem inkább egy ízig-vérig 
magyar dzsentrihez hasonlót. Ön szerint van ennek valami mélyebb jelentése?

– Úgy vélem, van. A zsidó nép a Biblia és a legendáriumok szerint vándorló 
nép, és ahol otthonra lel, ha csak ideiglenesen is, szívvel-lélekkel van jelen. Az én 
őseim ezt úgy értelmezhették, a történések nincsenek határidőhöz kötve. Nagy-
apám nagyapjának a nagyapja ezért földet is vett, Nyírderzsben. Akkor, amikor 
még zsidónak nem lehetett földet venni. Ám barátságos ember volt, szerették a 
faluban, a megyében és valahogy sikerült neki elérni azt, hogy húsz hold, szinte 
használhatatlan futóhomokos földet megvegyen. Följavította, megvan ma is, a 
helyi öregek tudják, hogy ez kinek a földje volt – még mindig jó minőségű. Őseim 
az újvilágbeli Virginia államból származó, gyorsan növő akácfákat ültettek, hogy 
felfogják a Kárpátokból érkező szelet, amely elsodorta a talajtakarót és a növények 
gyökereit védő földréteget. A mi birtokunkon már 1860 körül volt komposztálás, 
holott „hivatalosan” csak 1890 táján fedezte ezt fel egy angol Indiában. Később a 
birtokot sokszorosára gyarapították. Asszimilálták magukba a magyar dzsentrivo-
násokat is, különösen édesanyám nemzedékében. Letelepülésük után hamarosan 
családi temetőt létesítettek, ahol csak családtagok temetkezhettek. A tizenkilence-
dik század közepéig ők voltak az egyetlen zsidó család Nyírderzsben. 

– Kétségtelen, sok különleges esemény történt a családjában az elmúlt századok alatt…

– Büszke is vagyok őseimre, akik mind hithű zsidók és magyar hazafi ak vol-
tak. Akik naponta imádkoztak Kelet felé fordulva, hogy ne feledjék Jeruzsálemet. 
Ugyanakkor közülük többen is válaszoltak 1848 dobpergésére, sőt már a kuruc 
tárogatószóra is. És szenvedélyesen hittek abban, hogy a szegényes nyíri homokot 
az Ígéret Földjévé változtatják. A két kötődés között nem éreztek ellentmondást; 
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ellenkezőleg, így lett a világuk kerek. Amit őseim sohasem néztek közömbösen. 
Dédapám, a ’48-as honvéd, pénzzel támogatta Eötvös Károly küldetését a tisza-
eszlári perben, s a per végeredményét a magyar jogrend ünnepeként üdvözölte. 
Nagyapám korteskedett Kállay András szabolcsi főispán újraválasztása mellett 
– mert szavára adtak a környékbeliek. Ám volt ennél veszélyesebb vállalás is: a II. 
világháborúban egy Schwarcz (Misi nagybátyám) az egyik magyar összekötőtiszt 
sofőrje volt – Szemes Miklósként, hamis iratokkal – és hónapokig jelentett a brit 
hírszerzésnek, az MI6-nak az egész német arcvonalról, a Baltikumtól a Kaukázusig. 
Csak a végén bukott le, ám akkor már megúszta.

– Számomra szinte megfejthetetlen az olyan kötődés a szülőföldhöz, amit nagy-
bátyja vitt véghez. Elintézte, megszervezte, kieszközölte, elérte – nem tudom, melyik a 
megfelelő kifejezés –, hogy a több mint három évtizede lezárt, tehát felszámolásra ítélt 
nyírderzsi zsidó temetőben helyezzék örök nyugalomra. Ezzel ismét legalább harminc 
évvel késleltetve a felszámolását, miközben maga már évtizedek óta a fővárosban élt. 
És mindez 1988-ban történt, szinte az egész falu lakosságának jelenlétében…

– Sumi nagybátyám kezében, 1927-ben omlott össze a birtok. Bűnösnek érezte 
magát a csőd miatt és talán azért is, mert ő volt az első a családban, aki nem tartott 
kósert és hátat fordított a hit törvényeinek. Ugyanakkor Sumi bácsi a család törté-
netének a legjobb ismerője volt – tudott a fénykoráról, a mélypontjáról is. És talán 
ahhoz kötötte a saját tragédiáját is, amelyet soha nem tudott elfelejteni: szép feleségét, 
ötéves kislányát Auschwitzban emésztették el a lángok. Bár újra nősült, még lehetett 
volna gyermeke, de nem akarta. Vele – tudatosan – kihalt a családfa egyik ága. És 
csak úgy volt képes megnyugodni, hogy meghatározta: ősei között nyugodjék és zsidó 
rítus szerint temessék el. Más ezt reménytelennek tartotta volna – de Sumi bácsinak 
ez volt a kibékülése a hittel. Unokaöccse, az 1959-ben elhunyt Thury Levente fi a, aki 
szintén Levente, mindent elrendezett, úgy, ahogy Sumi bácsi kívánta…

– Hogyan választja könyvei témáit, amelyek rendkívül színes palettát ölelnek fel: a 
történelmi esszéktől a botanikai esszékig, a családtörténettől a nemzettörténetig?

– Nem volt előre elhatározott terv. Könyveim között volt olyan, amely lapokban 
megjelent cikkeim válogatását kötötte csokorba, s volt olyan is – az első – ami kiadói 
megrendelésre született. Családregényeim teljesen egyediek. A legambiciózusabb mun-
kámat, a második világháború történetéről szólót, a titkosszolgálati iratok kutathatóvá 
tétele tette lehetővé, és véletlenül bukkantam az anyagra levéltári kutatás közben.

– Figyelemmel kíséri egykorvolt riportalanyainak életét, írásainak szereplőit? Példá-
ul arra gondolok, hogy 1979-ben az ex-koronás főkről, mint emigránsokról írt. És most 
itt van például Szerbiában Alekszandr koronaherceg a Karagyorgyevics-családból, 
vagy Bulgáriában Simeon  Szakszkoburggotszki, aki 2001–2005 között miniszterel-
nökségig vitte – elképzelhetetlenül nagy politikai visszatérések. Hogyan született ez 
a könyv, szóba került, hogy valós lehetőség a visszatérés – ismétlem, 1979-ben?

– Ez a szűk kör, egy más kategória, más miliő. A könyv egyébként megrendelés-
re született. A téma a New York Times-tól indult. Azt gondolták, jó üzlet sanyarú 
helyzetbe kényszerült királyokról, hercegekről írni. Kiválasztottak tizenkét kvázi 
koronás főt, ám a nagy tekintélyű világlap szinte hihetetlen összeköttetései ellenére 
csak öttel sikerült felvenni a kapcsolatot. Csupán egy kisebb cikk született ebből 
a vasárnapi mellékletben. A New Republic Books kiadó azonban változatlanul 
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bizniszt látott a témában, és keresett valakit, aki a koronás fők bizalmába tudna 
férkőzni. Engem ajánlottak, hogy európaiként nekem talán jobban sikerülhetne. 
Ez így is történt, mind a tizenkettővel beszéltem.

– Hogyan sikerült?

– Mindegyikkel másképpen. Először is Európában volt annak valami sajátos vará-
zsa, hogy egy amerikai kiadó érdeklődik egy emigráns európai uralkodóháznál. Talán 
egy kicsit meg is bizsergette az önérzetüket, a hiúságukat. Néhányat így sikerült meg-
környékezni. Másokat befolyásos kapcsolatok révén. Akkoriban már majdnem húsz 
éve dolgoztam az amerikai sajtóban, és szert tettem értékes, segíteni tudó emberek 
telefonszámaira. Aztán volt olyan is, akinek egy kivágott cikket tettem borítékba a The 
Washington Postból, s annyit írtam mellé: ilyeneket is írok, szeretnék önnel beszélni. 
És postafordultával jött a válasz Mihály román királytól: bármikor szívesen látom.

– Miről szólt az a cikk?
– A piros málnáról…, s lehet, hogy ez a titok nyitja. Ugyanis a király válaszában, 

az is állt, „nekem szintén kedvencem a piros málna”. És ez nem egy hírszerzői 
kódolás volt, hanem tényleg szerette. Én nem tudtam erről, sőt a királyhoz közel-
álló személy, aki megadta nekem a címét, sem tájékoztatott erről az apróságról. 
Egyszerűen szerencsém volt, megérzés…

– És mi a válasz arra, hogy készültek-e ezek a személyiségek valóságos vissza-
térésre, vagy csak álomvilágban éltek?

– Így vagy úgy, de mindegyik visszatérésre készült. Ne felejtsük el, hogy ezek-nek 
az embereknek, családjuknak a 20. század elején még fönnragyogott a csillagza-
tuk. Úgy nevelték őket, hogy egykoron majd átveszik országuk vezetését. Amikor 
– többnyire nagy háborúk után – megváltozott Európa térképe és azzal a királyi 
családok helyzete, még emigrációban is sokáig úgy működött minden, mintha 
valójában mi sem történt volna, a változás csak ideiglenes. Hogy miként, milyen 
anyagi alapokból fedezték az udvartartás költségeit, azt most ne fi rtassuk, sokféle 
megoldást ismerünk. Jellemzőként elmesélem a Mihály emigráns román királlyal 
történt találkozásomat Svájcban. A kommunisták 1947. december 30-án mondat-
ták le, emigrációba kényszerítették. Húsz éves volt ekkor. Találkozásunk helyszíne 
egy kastélyban igazi trónterem is lehetett volna. A hatalmas termetű, két méternél 
magasabb szálfaegyenes tartású férfi  leült a (trón)székébe, kéttenyérnyi hatalmas 
kezeivel megmarkolta a karfákat, és – sokáig nem szólalt meg. De érzékelhető volt, 
hogy valami nagyon háborog a lelkében. Én, persze, az illem szerint nem szólaltam 
meg, vártam. Majdnem háromnegyed órát – kezdett is kínos lenni a dolog, de érdekelt, 
mi fog következni. Amikor megszólalt, azt mondta: „Tizennyolc éve nem fogadtam 
újságírót. Másokat se nagyon. A családomnak és a családommal élek Nagyon nehéz 
nekem egy idegen emberrel beszélgetni. De azért kérdezzen.” Aztán oldott hangulat-
ban elbeszélgettünk jó kétórányit, olyasmiről is, amit álmomban sem hittem volna. 
Később még leveleket is váltottunk. További csaknem két évtizedet kellett várnia: 
1997-ben, hetven évesen kapta vissza román állampolgárságát, Arad megyei egykori 
birtokát, egyik bukaresti palotáját. Mikor nála jártam, én nemigen bíztam e happy 
endben, ő talán igen. Hasonlóképpen érdekes volt Vilmos császár unokájával történt 
találkozásunk, akivel egy születésnapi ünnepsége után hajnali négyig beszélgettünk 
nagyapjáról, érzéseiről, amikor jószerével már csak mi ketten voltunk a szalonban. Az 
összbenyomásom az volt, hogy ezeket az embereket más fából faragták, mint minket. 
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Kisgyermek koruk óta – sokszor elszigetelt környezetben – arra készítették fel őket, 
hogy valóban uralkodók lesznek, és ezt beléjük is sulykolták, a megszólításukkal, 
a környezetük viselkedésével, a körülöttük lévő udvartartással. Lehet, hogy a vérük 
tényleg nem is piros, hanem kék. Nem tudom.

– Könyvei sikeresek, és nem csak Magyarországon. Például családtörténete When 
the World Was Whole címmel 1990-ban jelent meg Amerikában. Mire magyarul 
napvilágot látott (Mikor kerek volt a világ; Európa, 1992), már a hetedik kiadás volt, 
több nyelvre lefordították. Számított ilyen nagy érdeklődésre?

– E könyv különleges körülmények között született. Őseim történetével mindig szíve-
sen foglalkoztam, gyűjtöttem is a visszaemlékezéseket, próbáltam dokumentumokhoz 
hozzájutni, de könyvre nem gondoltam. Sajnos, Sumi nagybátyám temetésére 1988-
ban nem jöhettem el Nyírderzsbe. Akkor éjszaka nem tudtam lehunyni a szemem. 
Hajnalban megírtam egy nekrológot. Nem elsősorban azért, hogy leközöljék – hiszen 
miért is emlékezne meg egy amerikai világlap egy idős nyírderzsi magyar zsidó ember 
haláláról –, a fájdalmamat kellett kiírnom magamból. Nagyon meglepődtem, amikor a 
Washington Post vasárnapi mellékletének szerkesztője felhívott, és kitűnőnek nevezte 
az írást. Alig hittem a fülemnek. Egy óra múlva megint hívott és azt mondta: Charlie, 
ez nagyon jó, mindenkinek tetszik. Tudnál még írni hozzá kétszáz szót? Hát persze… 
És ez egy jó órán belül, még kétszer megismétlődött. A Washington Postnál, ahol 
mindig rövidíteni kellett a kéziratokon… Az írásnak sikere volt az olvasók körében is, 
sok visszajelzést kaptam. A java azonban még hátra volt. Ehhez tudni kell, hogy a 
Washington Postnak van egy cikkszolgálata, külön szerkesztőség, ahol a laphoz beér-
kező tengernyi információból naponta összeállítják az aktuális kínálatot. Ezt elküldik 
sok újságnak szerte a nagyvilágban, amelyek előfi zetnek erre a hírszolgáltatásra. A 
hónap végén, amikor elkészült a statisztika, felhívott a cikkszolgálat vezetője, és el-
mondta: a kiajánlott hírek közé betették a nagybátyámról írt nekrológot, és – rekordot 
döntöttek. Háromszázötven lap vette át. Nem csak Amerikában, hanem Európában, 
és másutt is. Feleségem kijelentette, hogy a családtörténetekből könyvet kellene írni. 
Nem rögtön, de meggyőzött. Hozzájárult az is, hogy ő nagyon szerette Sumi bácsit. 
Nagybátyám 1988. május 29-én halt meg nyolcvankilenc éves korában, könyvem 
pedig már 1990 kora őszén, azaz elég hamar megjelent, először a jó nevű New York-i 
Viking kiadásában. Tehát a válaszom a konkrét kérdésre: az előzmények után várható 
volt, hogy nem sikertelen kötetet adok ki a kezemből. A könyv már hét kiadást ért 
meg – lefordították német, holland, olasz nyelvre, és legnagyobb örömömre, magyarra 
is, az eredeti angolt kezdettől forgalmazták Kanadában, Angliában és természetesen 
az Egyesült Államokban. És boldog vagyok, hogy az én őseimről, egy magyar zsidó 
család háromszáz évéről szól.

– Magyarországon megjelent második kötete (Mikor az angyalok túljártak a világ 
eszén) számomra egy televíziós sorozatot idéz: „Velünk élő történelem”. Sok „hétközna-
pi” emberről lehetne könyvet írni, különösen sorsfordító időkben, ha olyan kiváló írás-
tudók vennék célba őket, mint Charles Fenyvesi. Megrázó és megható olvasmány…

– Charles Fenyvesi nem az első nevem. „Eredeti” anyakönyvi kivonatom van arról, 
hogy Farkas Károly református vallású, keresztény magyar állampolgár vagyok. Ezt 
az okiratot családom – a Schwarcz família – számára Dávid Erzsébet lírai lelkületű 
debreceni közhivatalnok, anyakönyvvezető állította ki. Élete kockáztatásával – ami 
későbbi letartóztatásával be is bizonyosodott. Neki köszönhetem az életem. Igazi hős 
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volt Erzsike néni. Bejárt a gettóba, és csempészett ki-be leveleket, vitt be élelmiszert, 
s persze az életet jelentő hamis papírokat is. Nem volt szép nő, rossz volt a testtar-
tása, nagyon vastag szemüveget viselt. Amikor könyvem róla szóló fejezetét írtam, a 
szemem mégis gyakran könnybe lábadt. Nem csak mi voltunk kiválasztottak, sokan 
mások is. Később, biztonságos helyen, már-már történelmi távlatban késztetést 
éreztem, hogy meg kell írnom a történetét. Akkor már azt is tudtuk, csak egyike volt 
azoknak, akik vállalták a veszélyt, hogy másokat megmenthessenek. Wallenbergről 
és más, refl ektorfénybe került zsidómentőkről tudott a világ, de sok olyan hétközna-
pi „angyalról”, aki csak tette a dolgát, aki csupán a szívére hallgatott – nem. Pedig 
sokan voltak. Saját környezetemben Dávid Erzsébeten kívül Kanalas házmester, 
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, Thury Levente újságíró is bizonyíthatóan több 
zsidó ember életét mentették meg a vészkorszakban. Volt, aki ösztönösen, volt, aki 
tudatosan. Ezt a könyvet meg kellet írnom, nem tehettem meg, hogy ne állítsak 
emléket, ha olyan szerencsés vagyok, hogy toll került a kezembe…

– A második világháborúról szóló, 600 oldalas történelmi dokumentumregénye 
(Három összeesküvés, Európa, 2007) akkor a könyvhét slágere volt. Az előzmény: 
az ezredfordulón Bill Clinton elnök rendelkezésére az CIA hozzáférhetővé tette má-
sodik világháborús hírszerzési anyagait, így a kutatás alapját képező mintegy 400 
ezer titkos iratot is. A plusz: a történtekről, a háttérről egy nagyformátumú, neves 
amerikai újságíró, Charles Fenyvesi szólaltatta meg a CIA egykori magas beosztású 
elemzőit, akik nem akárkinek nyílnak meg…

– Kétségtelen, egyik ámulatból a másikba estem, mi meg nem történt a kulisszák 
mögött. Egyszer bevittem a washingtoni archívumba egyik barátomat, a szintén 
’56-os emigráns Várallyay Gyulát – aki történetesen nyíregyházi születésű –, hogy 
a kutatótársakon kívül is legyen tanú, tényleg azt látom-e, amit. A kezemben 
tartott dokumentumok alapján kiderült, hogy 1943. augusztus végén a magyar 
Kállay-kormány megegyezést ajánlott Amerikának, egyedül a térség országai közül. 
Felajánlották: hírszerzési anyagot adnak cserébe azért, hogy az amerikai hadsereg 
megvédje Magyarországot az oroszoktól. Roosevelt elnök azonban nem hitt sem a 
kelet-európaiaknak, sem a németországi ellenállóknak, csak Európa teljes lero-
hanását tartotta a németek elleni győzelem zálogának.

– Ugyanúgy sikeres volt ez a könyv Amerikában, és másutt is, mint a család-
regényei?

– Meglepetésemre, nem. Itthon elkapkodták, forrásmű lett. Az osztrák ös-
szeesküvésről szóló fejezetet lefordították németre egy osztrák folyóiratnak, de 
máshonnan nem érkezett érdeklődés. Sokáig foglalkoztatott, hogy Amerikában 
miért nem fi gyeltek fel rá, hiszen rengeteg új és érdekes információ van benne. 
Most már, évekkel utána, úgy gondolom, az európai hadszíntér csak egy volt a 
sok közül az Egyesült Államok huszadik századi történetében. Különösen Vietnam 
után nem keltett hullámokat. Érdekes viszont, hogy egy nagy amerikai kiadóház 
képviselője tárgyalást ajánlott, s megemlítette: feltételekkel látna lehetőséget egy 
nagypéldányszámú megjelentetésre. Meg kellett volna rövidíteni a kéziratot (ami 
ilyen estekben általában nem okoz gondot a szerzőknek – valamit valamiért…). A 
másik feltétel: egy határozott Roosevelt-ellenességű élt kellett volna adni. Ehhez 
tudni kell, hogy a többnyire Magyarországon játszódó, magyar vonatkozású mű 
a Németország-ellenes összeesküvések bukásáért Franklin D. Roosevelt akkori 
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amerikai elnököt hibáztatja. Viszont ennek mindenek fölé helyezése, a nagy elnök 
megtámadása – csupán egy könyvkiadó kedvéért – nem volt ínyemre. Mégis újra 
átnéztem sok fontos dokumentumot, reális lehet-e egyáltalán a koncepció. Úgy 
találtam, nem volna tisztességes a változtatás. Nem is vállaltam.

– Az ősökről, a három földrészen élő kiterjedt családról, már sok mindent tud-
hatunk, de a legszűkebbről, feleségéről, gyermekeiről meglehetősen szűkszavúan 
nyilatkozik. Hogyan élnek?

– A nyugdíjas időhöz közeledve a kilencvenes években megvásároltunk egy 
ötholdas marylandi birtokot. Pontosan harminchárom mérföldnyire van a Fehér 
Háztól, ami amerikai méretekben nem nagy távolság. Magyar fogalmak szerint 
egy tanya lenne, de olyan, amihez nem kötődik árutermelés, hanem csak a lakók 
kedvtelését, természet közeli életét szolgálja. Van egy kisebb tavunk is. Sok-sok 
állattal, növénnyel vagyunk körülvéve. Imádjuk a magunk készítette kecskesajtot. 
Birkáink gyapja sem megy veszendőbe feleségem jóvoltából – kellemes viselet az ab-
ból készített holmi. Életem nagy részét belvárosi munkahelyeken töltöttem, jobbára 
New York-i felhőkarcolókban, csillogó washingtoni irodaházakban, mégsem érzem 
magam teljesen botcsinálta farmernek. Őseimtől örököltem, génjeimben lehet a 
föld szeretete, amit az is bizonyít, hogy a politikai újságírás mellett tizenkilenc éven 
át vezettem a Washington Post csütörtöki kertészeti rovatát, amely köré egész kis 
hobbiközösség szerveződött. Kelendő volt az a népszerű könyvecském is, amelyben 
a legjobb kertészeti tanácsokat, tapasztalatokat sikerült közreadni.

– Megbirkóznak a házkörüli teendőkkel?

– Amíg egy fedél alatt élt a család, és fi atalabbak is voltunk, könnyű volt. A 
tanya, a ház, amelyet immár két évtizede alakítunk a saját képünkre, még mindig 
nem teher. Már szinte minden szeglete a mi kezünk munkáját őrzi, ugyanis mi-
előtt megvettük, az eredetileg 1802-ben emelt épületet tűz pusztította. Aprólékos 
munkával sok mindent magunk állítottunk helyre, beépítve a családi emlékeket, 
köveket, kavicsokat, cserepeket is. A kert rendben tartáshoz már időnként segítsé-
get kell igénybe vennünk, de minden a mi elképzeléseink szerint történik a tavaszi 
telepítésektől a vadkörtelé nyári-őszi kipréseléséig. Öröm tölt el, ha a teraszon 
megpihenve végigpillanthatok az árnyékban virágzó fecskefarkú pipacsokon, a 
napfényben sütkérező margarétákon.

– Gyermekei szintén kedvelik ezt a minden órára munkát adó természet közeli 
életmódot?

– Hogyne! Sőt gyerekeim már tanulmányaikat is ilyen területeken folytatták. 
Samu fi únk, aki 1968-ban született, ma Connecticut államban él, feleségével egy 
hatéves fi úcskát, és egy kétéves kislányt nevelnek, az első unokáinkat. Oktató, egy 
zöldség- és gyümölcstermesztő mintagazdaságban tanít fi atalokat a mesterfogásokra. 
Dani, aki 1972-ben született, Kaliforniában dietetikus. Malka lányunk, aki szintén 
Kaliforniában él, mezőgazdasági biotermesztést tanult, de most nem azzal foglalkozik: 
hivatásos békéltetőként dolgozik Los Angelesben. Kitűnően ért a különböző ellentétek 
feloldásához. „Mindenórás” – mire ez az interjú megjelenik, minden bizonnyal életet 
ad harmadik unokánknak… (Ez azóta meg is történt: az író lánya június 29-én szült 
egy kislányt, aki dédanyja után a Róza nevet kapta. – A szerk.)
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– Felesége miként viseli, hogy gyermekeik kirepültek, több ezer kilométernyire élnek?

– Az a fontos, hogy sikeresek legyenek, éljenek is bárhol a nagyvilágban. Ha lehet, 
igyekszünk megszervezni, hogy együtt töltsük az ünnepeket, és azon kívül is talál-
kozzunk. Lizou sokat segít mindenkinek. Hozzászokott az aprólékos, sok fi gyelmet 
kívánó munkához – két washingtoni múzeum kincset érő textilgyűjteményének volt 
avatott kezű gondozója, gyarapítója, olykor restaurátora. Hálás vagyok, mert köny-
veim kéziratának első olvasójaként mindig kemény küzdelmet folytat, hogy fékezze 
szentimentalizmusomat, humorával nyesegesse érzelgősségemet. Ebben nagyszerű 
partnerre talált Samu fi únkban, aki jó érzékkel gyomlálja ki köznapi kifejezéseimet, 
s igazít helyre, ha nem lennék kellően elegáns. Sok örömöm van a családomban.

– Milyen tervek foglalkoztatják? Ugyan röviden már említette készülő színdarab-
jait, megtudhatnánk-e ezekről többet?

– Még sok téma forog a fejemben. Mivel az idei könyvhétre jelent meg legújabb 
kötetem, ami több mint 350 oldal (Elmélkedések egy kerti padon; Európa, 2010) 
itt van egy kis pihenés, a feltöltődés ideje. És – mint már valóban szó volt róla –, 
új műfajjal kacérkodom: színdarabokat írok. Az egyik görög legendából táplálkozik, 
Philoktétész híres, Héraklésztól kapott íjából indul ki, amely csodaíj, ahányszor lőttek 
vele, mindig talált, és mindig ölt. Ezt Homérosz elintézte nyolc sorban, Szophoklész 
kitűnő drámát írt belőle. Én pedig átírtam az egészet és döntetlennek ítéltem a trójai 
háború kimenetelét. A másik darab a szülőföldre kalauzol, és a főszereplő családunk 
legszebb és legműveltebb asszonya. Aki a mézeshetek után elvált ugyan férjétől, 
de élete végéig szerelmes volt belé. Végül egy véletlen folytán mégis együtt utaztak 
a túlvilágra – mint a valóságban, egymástól függetlenül egy vonaton Auschwitzba 
– ahol találkoztak, és újra beszélgettek… Mindkettőn dolgozom még.

– Gratulálunk a kitüntetéséhez! Várjuk új munkáit.
   


