
Dóka Péter íróval Kiss Enikõ Hajna beszélget 

SSookk  iiffjjúússáággii  kköönnyyvv  aa  ggyyeerreekkeekk,,  kkaammaasszzookk  eeggyy--eeggyy  ttiippiikkuuss  pprroobblléé--

mmáájjáárraa,,  ffeellaaddaattáárraa  vvaann  kkiihheeggyyeezzvvee,,  ddee  aa  ttee  kköönnyyvveedd  eellssõõssoorrbbaann

mmiinntthhaa  eeggyy  áállttaalláánnooss,,  nnééhhaa  mmeeggmmaaggyyaarráázzhhaattóó,,  nnééhhaa  mmeeggmmaaggyyaa--

rráázzhhaattaattllaannuull  iiss  éérrtthheettõõ éélleettéérrzzéésstt  rraaggaaddnnaa  mmeegg,,  tteellee  áállmmookkkkaall,,  ffaann--

ttáázziiáávvaall,,  nnaa  ééss  ppeerrsszzee  ffáájjddaallmmaakkkkaall..  SSzzáámmooddrraa  mmiillyyeenn  aazz  eemmbbeerr,,

hhaa  1133  éévveess??  SSzzüürrrreeáálliiss  ddoolloogg  kkaammaasszznnaakk  lleennnnii??  

Amikor az ember tizenhárom éves, elõször szembesül olyan érzé-

sekkel, olyan történésekkel, amelyek aztán végigkísérik az életét. De

lehet tizenkét éves is, vagy éppen tizennégy, mikor mindez megtör-

ténik – ez változó. A fontos az, hogy az elsõ mindenbõl a legemléke-

zetesebb: az elsõ nagy szerelem, az elsõ barátság, az elsõ találko-

zás egy komoly betegséggel vagy a halállal.

Ha az ember túl van ezeken a nagy találko-

zásokon, akkor már nem gyerek többé telje-

sen, akkor már kicsit felnõtt. Kamasznak len-

ni számomra tehát nem szürreális dolog –

számomra az egész élet szürreális élmény a

mai napig, csak titkolnom kell, hogyan nézek

a világra, mert az emberek furcsállanák. Írás

közben csupán leírom, amit látok, átélek –

õszinte vagyok ilyenkor, és ez mindig felsza-

badít, erõvel tölt el.

EEggyy  kkóórrhháázzbbaann mmeennnneekk  vvééggbbee aazz  iizzggaall--

mmaass  eesseemméénnyyeekk,,  aammeellyyeekk  hhooll  hhuummoorroossaakk  ((aa

SSccaarrlleetttt  JJoohhaannssoonnrraa  hhaassoonnllííttóó  ffõõnnõõvvéérr  ééss  aazz

eeggéérr  eesseettee)),,  hhooll  sszzoorroonnggaattóóaakk  ((ééjjsszzaakkaaii

rréémmáállmmookk,,  pprroosszzeekkttúúrraa)),,  hhooll  sszziivveett  mmeelleennggeettõõeekk  ((OOlliivvéérr  ééss  MMiirraa

kkaappccssoollaattaa)),,  hhooll  ttiittookkzzaattoossaakk,,  mmeellaannkkóólliikkuussaakk  ((aa  ssíírr  aa  kkóórrhháázz  kkeerrttjjéé--

bbeenn)),,  ééss  mméégg  lleehheettnnee  ttoovváábbbb  ffoollyyttaattnnii  aa  ssoorrtt..  MMiinnddeenneesseettrree  aa  ffõõsszzee--

rreeppllõõ  OOlliivvéérr  aa  lleeggffõõbbbb  ggyyóóggyyííttóó,,  mmeeggggyyóóggyyííttjjaa  aazz  eeggéésszz  66--ooss  kkóórr--

tteerrmmeett,,  ééss  mmiinntthhaa  aa  ggyyóóggyyííttááss  kkuullccssaa  aa  mmáássiikknnaakk  sszzeenntteelltt  ffiiggyyeelleemm

lleennnnee,,  ééss  eeggyyffaajjttaa  éérrzzeellmmeekkkkeell  ááttiittaattootttt  jjoobbbbííttóó  sszzáánnddéékk..  EEzz  mmeennnnyyii--

rree  vvoolltt  sszzáámmooddrraa  ffoonnttooss  mmoonnddaanniivvaallóó??  

A kórház azért fontos helyszín számomra, mert ott mindenki kitárul-

kozik, próbálja félretenni a gátlásait, a szemérmességét. Mindenki

meztelen, mindenféle értelemben, és így remek tárgya lehet akármi-

lyen mûalkotásnak: filmnek, könyvnek, fotónak. Nekem a melodráma

a kedvenc mûfajom, egyszerûen ez felel meg a lelki és írói alkatom-

nak, csak a sok érzést, motívumot ügyesen kell egymáshoz passzí-

tani, nem szabad az arányokat eltéveszteni, különben vacak szap-

panopera lesz a végeredmény. Ha viszont ügyes az ember, akkor ki-

válthatja az olvasóból azt az érzelmi hatást, amelyet szeretne. Mert

hát ez a célom, bevallom: hatást gyakorolni. A gyógyítás kulcsa saj-

nos nem mindig a másoknak szentelt figyelem – de mivel számomra

ebben a könyvben a kórház szimbólum, annak a világnak a szimbó-

luma, amelyben élnem kell, inkább arról szeretnék beszélni (leg-

alábbis azt hiszem, mert ezt sosem fogalmaztam meg magamnak),

hogy a közös élet és az alig észrevehetõ, hétköznapi megváltások

kulcsa valóban a másiknak szentelt figyelem lehet. Lényegében

csak a szeretetrõl érdemes írni szerintem, ennek a hiánya fojtogat,

vagy a megléte emel fel. Néha az az elérhetõ maximum, hogy én

szeretek, néha az, hogy engem szeretnek – s ennek már örülni kell,

a kölcsönösség kegyelmi pillanat, amelyet sajnos nem mindig tud-

tam kellõen megbecsülni életem során.

OOlliivvéérr aa  ttöörrttéénneett  ssoorráánn  jjoobbbbáá  vváálliikk,,  ééss  ttaalláánn  aazztt  iiss  mmoonnddhhaattnnáánnkk,,

hhooggyy  ááttlléépp  aa  ggyyeerrmmeekkkkoorr  --  ffeellnnõõttttkkoorr  kküüsszzööbbéénn..  DDee  aazz  õõ  ffeellnnöövveekk--

vvééssee  mmááss  aannnnyyiibbaann,,  hhooggyy  aa  ggyyeerreekkkkoorrtt  sseemm  hhaaggyyjjaa  vveesszznnii,,  aammii  aa

ffaannttáázziiáátt  ééss  éélleettöörröömmöött  iilllleettii..  ((EEzzzzeell  eelllleennttééttbbeenn

OOlliivvéérr  sszzüülleeii  eelléégg  uunnaallmmaassaakk,,  bbáárr  aa  nnaaggyysszzüüllõõkk

hhuummoorroossaakk))  LLeeggiinnkkáábbbb  mmoosstt  aazz  uuttoollssóó  ffeejjeezzeettrree

ggoonnddoollookk,,  aahhooggyy  OOlliivvéérr ttoolljjaa  MMiirráátt  aa  vvaanníílliiaaffaaggyyii

ééggbboolltt  aallaatttt,,  ééss  ffrrööccccsseenn  aa  kkeerreekkeekk  aallaatttt  aazz  eessõõ--

vvíízz..  EEzzéérrtt  aazztt  kkéérrddeezznnéémm,,  hhooggyy  eezz  ffeellnnöövveekkvvééss

eeggyyáállttaalláánn??  ÉÉss  hhaa  nneemm  áárruullsszz  eezz  aazzzzaall  ttiittkkoott,,  mmii--

éérrtt  nneemm  ffúújjjjaa  eell  OOlliivvéérr  aa  ggyyeerrttyyáákkaatt  aa  sszzüülliinnaappii

ttoorrttáájjáánn  aa  ttöörrttéénneett  eelleejjéénn??  AAkkiirree  vváárrtt,,  mmeeggéérrkkee--

zzeetttt??  

Nem tudom, hol van a gyerekkor és a felnõtt-

kor küszöbe, de ha létezik ilyen, azt biztosan

nemcsak egyszerûen átlépi az ember, hanem

ide-oda lépked fölötte: hol gyerekként viselke-

dik, hol felnõttként. S ez így is van rendjén. Ami

biztos: felnõttnek lenni pokoli nehéz, mert meg kell felelni egy ko-

moly szerepnek, talán ezért is van, hogy a gyerekek meg az öregek

tudnak csak igazán lazák lenni – a tabukról általában az öregek és a

gyerekek mernek lenyûgözõ gátlástalansággal beszélni.

Hogy megérkezik-e a várva várt születésnapi vendég, azt az ol-

vasónak kell eldöntenie. Talán igen. Olivér szeretni akar, de nincs,

akit szeressen. Mira pedig azt akarja, hogy szeressék, hogy meg-

mentse valaki. Találkozik a begipszelt karú lovag és a beteg, kék ha-

jú királylány. 

TTee  mmiikkoorr  mmáásszzttááll  uuttoolljjáárraa  mmaaggaassrraa,,  hhooggyy  mmeegglláássss  vvaallaammii  ffoonnttoossaatt??  

Állandóan magasra mászok, és annyira elszántan látni akarok, hogy

gyakran fáj a szemem az erõlködéstõl. Számomra az írást mindig

megelõzi a nézés, a látás, az átélés, és addig nem is nyugszom,

amíg nem érzem, hogy már fáj a látvány, alig elviselhetõ. Akkor rápi-

henek erre, s aztán jöhet a megírás, a formába öntés. Egy prózaíró-

nak muszáj másznia: ha nem mászol elég magasra, akkor nem látsz

rá teljesen arra, amirõl írni akarsz. A félelem, a néha elkapó tér-

iszony az, ami megrészegít, és arra ösztönöz, hogy amíg képes va-

gyok mászni, addig másszak, és keressem azokat a szívdobogtató

pillanatokat, amikor meg-megcsúszik a lábam mászás közben.
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Muszáj mászni!


