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ÁLLANDÓSÁG  
A VÁLTOZÁSBAN

Sopronban született, majd hosszas budapesti kitérő után ugyanabba 
a Torna utcai, több mint százéves házba költözött vissza, amely 

nemcsak gyermekkora, hanem egész élete meghatározó helyszíne lett. 
Ahogy a város is az irodalmi műveié. Rakovszky Zsuzsa  

író-költő-műfordítónál jártunk.

Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Földházi Árpád
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„A NŐK SZOKNYÁBAN, AUTÓK NINCSENEK MÉG 

/ BUSSZAL JÁRUNK, DE LEGINKÁBB GYALOG. / 

HŰTŐ SINCSEN, A MARADÉK LEVES KÉT / JÉGTÖMB 

KÖZÖTT VÁRJA A MÁSNAPOT.” EGY KIS RÉSZLET 

A 2015-BEN MEGJELENT, FORTEPAN CÍMŰ VERSES-

KÖTETÉBŐL, AMELYBEN SZÜLŐ-, MAJD KÉSŐBB 

ÚJRA LAKÓVÁROSA, SOPRON IS TÖBBSZÖR MEG-

IDÉZŐDIK. MILYEN VOLT GYEREKNEK LENNI A SZO-

CIALIZMUS ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN EZEN AZ IGENCSAK 

FURCSA STÁTUSZÚ TELEPÜLÉSEN?

Gyereknek lenni, úgy hiszem, mindenhol 
jó. Igaz, Sopron az ötvenes években valóban 
speciális helyzetben volt, még belföldről is csak 
engedély birtokában lehetett ide utazni, a vona
ton, sőt még kirándulás közben, az erdőben is 
gyakran igazoltattak a katonák. De óvodásként 
az ilyesmi nyilván nem érdekli az embert, én 
is csak fél füllel figyeltem oda, amikor a felnőt
tek körülöttem erről beszéltek. Egy nyugodt, 
csendes városra emlékszem, ahol kis túlzással 
mindenki ismerte egymást. Nagyon szerettem 
ezt a közeget. Olyannyira, hogy amikor egyszer 
szó volt róla, hogy anyám munkája miatt Buda
pestre költözünk, ordítottam, mint a sakál, hogy 
engem innen biztosan nem visz el senki sehova. 
Így persze maradtunk.

JÓ IDEIG KETTEN ÉLTEK ÉDESANYJÁVAL, HISZEN 

ÉDESAPJA KORÁN MEGHALT…

Igen, egyéves voltam, amikor édesanyámmal 
egyedül maradtunk. Vagyis ez így nem igaz, 
mert az ő egykori dajkája, Mellus Anna a halá
láig, tizenegy éves koromig szintén velünk volt. 
Nanát, ahogy mi neveztük, még a nagyszüleim 
hozták magukkal a Felvidékről, amikor az első 
világháború után áttelepültek. Ez a picike, 
magyarul nem túl jól beszélő „kis néni”, ahogy 
a környékünkön hívták, olyan önzetlenül szere
tett mindkettőnket, hogy efféle szeretettel azóta 
sem nagyon találkoztam az életben. Egyébként 

édesapám is felvidéki származású volt, a pozso
nyi egyetemen végzett joghallgatóként, utána 
került Sopronba. Állítólag mint a vármegye
házán dolgozó jogásznak a város és környéke 
Magyaror szágon maradásában is nagy szerepe 
volt; hogy pontosan mi, arról nem találtam doku
mentumot, föltehetőleg a szabadcsapatok szer
vezésében vett részt. Úgy hallottam, mostanában 
az évforduló kapcsán újabb dokumentumok 
kerültek elő, talán azokban majd rálelek vala
mire. Egy biztos, a húszas-harmincas években 
népszerű író, Somogyváry Gyula És mégis élünk 
című regényében név szerint is megemlíti őt az 
eseményekkel kapcsolatban. Később édesapám 
Budapestre került, ahol miniszteri segédtitkár 
volt, de nem veszítette el a kapcsolatát Sopron
nal: 1931 és 1939 között Kapuvár és egy ideig 
a Sopron-környék kisgazdapárti képviselője volt, 
és az öccse továbbra is Sopronban élt. A máso
dik világháború alatt bombatalálat érte a pesti 
lakást, így a háború után visszajöttek Sopronba. 
Egy darabig a testvérééknél laktak, majd kibé
relték ezt az egykor fényképészműteremként is 
szolgáló lakást a Torna utcában, ahova már én 
is születtem, és ahova egy nagyobb budapesti 
kitérő után tizennyolc éve a fiammal együtt újra 
beköltöztem.

ÉS AZ AKKOR TÍZ ÉV KÖRÜLI GYEREK NEM ORDÍ-

TOTT, HOGY Ő BIZONY NEM JÖN SOPRONBA?

Nem. Nem volt számára idegen a város, hiszen 
az óvodai-iskolai szünetekben sokat jártunk haza 
a nevelőapámhoz, és volt itt néhány jóbarátja is. 
A költözést persze én kezdeményeztem, de nem
csak a honvágyam miatt, hanem mert láttam, 
hogy muszáj lesz iskolát váltani. Korán megmu
tatkozott, hogy jó érzéke van a matematikához; 
Budaörs közelében nem volt nyolcosztályos 
gimnázium, itt viszont igen. Abban állapodtunk 
meg, hogy ha a félév után úgy dönt, hogy vissza 

ÉLETÚT

„Mindig minden változik, ez elkerülhetetlen, 
és alkalmazkodnunk kell hozzá”
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akar menni, akkor úgy teszünk. Szerencsére 
nem akart. Engem pedig tényleg semmi nem 
kötött a fővároshoz, hiszen néhány év könyv-
tárosi munka után akkor már régóta szabadúszó 
műfordító és író voltam, a fiamat egyedül ne
veltem, az irodalmi közéletben pedig addig sem 
igen vettem részt.

A MŰFORDÍTÁS LOGIKUS KÖVETKEZMÉNYE LEHET 

AZ ANGOL–MAGYAR SZAKOS DIPLOMÁNAK, DE 

MIKOR FORDULT ÁT MINDEZ SAJÁT VERSEKBE, 

PRÓZÁBA?

Írni sokkal előbb kezdtem, mint fordítani. 
Amikor még nem tudtam olvasni, anyám sokat 
olvasott fel nekem, meséket, verseket, részlete
ket a János vitézből vagy a Toldiból. A két évvel 
idősebb szomszéd kislánytól aztán magam 
is hamar megtanultam olvasni, és attól fogva 
ezzel töltöttem szinte minden szabadidőmet. 
Volt néhány nagy kedvencem abban az időben, 
amelyet még ma is szívesen forgatok: néhány 
Móra-, Gárdonyi- és Dickens-mű. És az Odüsz-
szeia meg az Iliász gyerekeknek szóló prózai 
átirata A trójai háború címmel; még elsőéves 
egyetemista koromban is, amikor ókori iroda
lomból vizsgáztam, jórészt az ebből szerzett 
ismereteimre támaszkodtam. Aztán amikor 
betöltöttem a tizennégyet, beszabadultam a fel
nőttkönyvtárba, és attól kezdve onnan hordtam 
haza a könyveket. Akkortájt megkaptam kará
csonyra Szerb Antal világirodalom-történetét, 
és annak alapján igyekeztem válogatni. 
Mindezzel összefügghet, hogy viszonylag korán 
elkezdtem verseket is kitalálni. Az elsőket még 
anyámnak mondtam tollba, aki legépelte őket; 
valahol a régi számlák, papírok közt talán még 
meg is vannak ezek a gemkapoccsal összefogott 
lapocskák. Először egy anyák napi köszöntőt 
farigcsáltam a Serkenj fel, kegyes nép vers
formájára, aztán fűt-fát költöttem mindenről. 

Igyekeztem utánozni, amit olvastam, írtam az 
évszakokról, a napszakokról, még egy verses 
mesét is, ha jól emlékszem.

A CSALÁDBAN VOLTAK MINDENNEK ELŐZMÉNYEI?

Mint jóval később kiderült, édesapám famí-
liájában több is. Amikor a hetvenes évek 
második felében könyvtáros voltam az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár elődjében, az Állami 
Gorkij Könyvtárban, egyszer csak megérkezett 
két, talán a 16. vagy a 17. századból származó 
Rakovszky-verseskötet; a latinul író magyar 
szerzőket valamiért a szlovák irodalomhoz 
sorolták. Amikor meg már lehetett az interneten 
kutakodni, az is kiderült, hogy a Rakovszkyak 
közül igen sokan foglalkoztak valamilyen szinten 
irodalommal. Nagy költő nem akadt közöttük, de 
verseltek, néhányan pedig fordítottak is. Anyám 
ágán szintén akadt olyan, aki írt, és akit még 
én is ismertem: a nagybátyám zenés vígjátékait 
bemutatták néhány vidéki színházban. Szóval 
kétfelől jöttek az írói gének, ha egyáltalán létezik 
ilyesmi.

AHHOZ KÉPEST, HOGY MILYEN HAMAR RÁTALÁLT 

AZ ÍRÁSRA, AZ ELSŐ VERSESKÖTETE, A JÓSLATOK ÉS 

HATÁRIDŐK MÉGIS VISZONYLAG KÉSŐN, 1981-BEN 

JELENT MEG. MIÉRT VÁRT ILYEN SOKÁIG?

Egyszerűen csak így alakultak a dolgok. 
A Jóslatok és határidők előtt folyóiratokban már 
négy-öt éve publikáltam, bár tény, hogy elég rit
kán és rendszertelenül. Később sem ontottam 
magamból évről évre az új műveket. Alapvetően 
elég lassan író, szöszölő, sokszorosan átgondo
ló, átíró típus vagyok, ritkán fordul elő, hogy 
egy vers csak úgy kicsusszan a tollamból, vagy 
most már inkább a számítógépemből. És mivel 
meg is kellett élnem valamiből, a fordítás sok 
időmet és energiámat elvitte. Néhány éve hagy
tam csak fel vele.

ÉLETÚT

„A verseimet nem előre elhatározott 
szándékkal írom, amikor jönni akarnak, 

akkor örömmel beengedem őket”
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EZT IS FEL LEHETETT AZÉRT FOGNI ÖNÁLLÓ ÍRÓI 

PRODUKTUMKÉNT?

Attól függ, mit fordít az ember. Egy vers fordítá
sában abszolút benne van az ember egyénisége, 
egy regényében kevésbé, egy barkácskézikönyv 
vagy szakácskönyv esetében pedig természete
sen egyáltalán nem. A versfordítás a legszebb, 
de egyben a legnehezebb műfordítói munka, 
viszonylag kevés olyan művelője van, aki maga 
nem ír, de képes rá. Ráadásul a befektetett ener
giához képest a versek fordítása igen gazdaság
talan vállalkozás. Ezért eleinte versfordításokat 
kaptam a kiadóktól, majd „jutalmul” egy-két 
detektívregényt, később pedig már mindenfélét 
a vallásfilozófiától a macskatulajdonosoknak 
szóló tanácsokig. Sok ifjúsági lektűrt is fordítot
tam. Valódi szépprózát viszonylat keveset, de 
azok között akadt remekmű is, például Charles 
Fraziertől a Hideghegy, amely a mai napig az 
egyik kedvencem. És nyersfordítás vagy köz
vetítő nyelv segítségével is sokat fordítottam, 
például a Peer Gyntöt Kunos László nyersfordítá
sának segítségével.

A PRÓZA MÉG TOVÁBB VÁRATOTT MAGÁRA, HI-

SZEN AZ ELSŐ REGÉNYE, A KÍGYÓ ÁRNYÉKA 2002-

BEN KERÜLT AZ OLVASÓK ELÉ. KÖZBEN A VERSEK 

MINTHA LASSAN FOGYATKOZNI KEZDTEK VOLNA. 

MI VOLT AZ ÍRÓI FORDULAT OKA?

Nem tudatosan döntöttem így, ahogy a versei-
met sem előre elhatározott szándékkal írom. 
Amikor jönni akarnak, akkor örömmel been
gedem őket, de erőltetni nem szeretném; azt 
szoktam mondani, hogy abból csak álversek 
vagy versnek látszó tárgyak keletkeznek. Azt is 
mondhatnám, hogy a versírás inkább a fiatalok 
műfaja, bár természetesen mindenre akad ellen
példa. Abban azonban van némi igazság, hogy 
a versíráshoz szükséges állandó felfokozott
ság, belső izgalom, érzelmi hullámzás inkább 

ÉLETÚT
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a fiatalokra jellemző, a jó prózához viszont nem 
árt, ha az embernek már van elég élettapaszta
lata és főleg megengedő empátiája mások iránt. 
De visszatérve a kérdésre, már egészen fiatalon 
gondolkodtam prózában is, emlékszem, ahogy 
járkáltam otthon a konyhában, és fejben írtam 
a soha el nem készülő regényemet. És talán ez 
a prózai fordulat összefügg azzal is, hogy mindig 
is érdekelt a helytörténet, főként a soproni, és 
sok ilyen munkát olvastam, történészekét meg 
korabeli krónikákat is. Szóval ilyen módon a vá
rosomnak is van köze a dologhoz.

SŐT, AZ ELLENREFORMÁCIÓ IDEJÉBE KALAUZOLÓ 

A KÍGYÓ ÁRNYÉKA CSELEKMÉNYE KONKRÉTAN 

SOPRONBAN JÁTSZÓDIK, CSAKÚGY MINT SZEMÉ-

LYES KEDVENCE, A 2005-ÖS A HULLÓCSILLAG ÉVE. 

A 2014-BEN KIADOTT SZILÁNKOK KÉPZELETBELI, 

HATÁR MENTI KISTELEPÜLÉSÉBEN, SÓKBAN SZIN-

TÉN NEM NEHÉZ RÁISMERNI A SZÜLŐVÁROSÁRA.

A kígyó árnyékát még Budaörsön írtam, de 
persze erősen támaszkodtam benne a gyerek- és 
fiatalkori kisvárosi emlékeimre, illetve a hely
történettel kapcsolatos olvasmányaimra. Igaz, 
a könyv első fele Lőcsén játszódik – ebben egy 
korabeli lőcsei krónika segített –, csak a máso
dik fele Sopronban. A regény ötletének megszü
letéséhez hozzájárult az is, amit a nagy soproni 
tűzvészről olvastam, bele is került a cselekmény
be, igaz, időben kicsit korábbra helyezve, mint 
a valóságban. Univerzálisan pedig egy olyan 
történetet akartam megírni, amelynek a szemé
lyiségváltás a lényege. Mindig nagyon izgatott, 
vajon milyen konfliktusokat hordoz, amikor 
drasztikusan szemben áll egymással az, amit 
egy ember magáról gondol, és ahogyan a kül-
világ látja, értelmezi őt.

„HÁT TEHETEK ÉN RÓLA, HOGY A TI VILÁGOTOK-

BAN NINCS SZÓ ARRA, AMI ÉN VAGYOK?” – KÉR-

DEZI VAY SAROLTA/SÁNDOR GRÓF IS, AKI A VS 

CÍMŰ, 2011-BEN MEGJELENT REGÉNY FŐSZEREP-

LŐJE A HÁTTÉRBEN A KIEGYEZÉS UTÁN LASSAN 

ELTŰNŐ NEMESI ÉS A FÉNYKORÁT ÉLŐ SZÍNHÁZI 

VILÁGGAL. BÁTOR ÍRÁS EGY NŐRŐL, AKI A SORS 

KEGYETLEN TRÉFÁJAKÉNT FÉRFIKÉNT ÉREZ; ITT IS 

EZ A SZEMÉLYISÉGVÁLTÁS-PROBLEMATIKA, A BEL-

SŐ ÉS KÜLSŐ VILÁG KÖZÖTT FESZÜLŐ ELLENTÉT 

KIBONTÁSA ÉRDEKELTE?

Sarolta/Sándor történetét a Szenzációk nyo-
mában a békeidők Budapestjén című könyvben 
olvastam először. Az újságírói-írói munkássá
gát már előtte is ismertem valamennyire, az 
életéről viszont, azonkívül, hogy férfiruhában 
járt és férfinéven írt, addig csak keveset tudtam. 
Elkezdett érdekelni, hogy vajon miként élhette 
meg az identitásával kapcsolatos problémákat, 
miközben nagyon is hagyománytisztelő volt, 
tehát semmiképpen nem valamiféle emancipá
ciós előfutárként vagy feminista ikonként kell 
tekintenünk rá. Amikor a problémát áthidalva 
úgy döntött, hogy külsőségeiben és viselkedé
sében férfi lesz, gazdag arisztokrataként akkor 
sem a külvilág ítéletével kellett szembefordulnia, 
a belső konfliktusai elől nem tudott menekülni. 
És amikor börtönbe került a rengeteg tartozása 
miatt, ahol szembesítették az önmaga elől is 
folyton eltagadni próbált igazsággal, vagyis hogy 
objektíve akkor is nő, ha szubjektíve férfinak 
érzi magát, akkor szükségszerűen összeomlott. 
Ha úgy vesszük, tragikus történet, de a Sarolta/
Sándorral való együttérzés ellenére némi iróniát 
nem tudtam magamtól megtagadni: az öncsalás, 
az a fajta félig öntudatlan ravaszkodás, amellyel 
a számunkra kellemetlen vagy fájdalmas igaz
ságok felismerését próbáljuk elkerülni, végül is 
többé-kevésbé mindnyájunkra jellemző.

AHOGY PRÓZAI MŰVEI MINDEGYIKÉBEN, 

A TAVALY MEGJELENT, BOLDOG VÉG CÍMŰ 

ÉLETÚT

Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító. 
Sopronban született. Miután az ELTE BTK-n magyar–
angol szakos diplomát szerzett, könyvtárosként dolgo-
zott az Állami Gorkij Könyvtárban, majd az ELTE angol 
tanszékének könyvtárában. Néhány évig a Helikon Kiadó 
szerkesztője volt. 1986 óta szabadúszó. Főleg műfordí-
tások készítéséből él. Első verseskötete, a Jóslatok és 
határidők 1981-ben jelent meg. Legutóbbi, novellákat 
tartalmazó kötete Boldog vég címmel 2020-ban látott 
napvilágot



MAGYAR KRÓNIKA192

NOVELLÁSKÖTETBEN SZINTÉN ELÉG KÜZDELMES 

ÉLET JUT A NŐKNEK, GYAKRAN FÉRFIAK NÉLKÜL 

VAGY ROSSZ KAPCSOLATBAN VERGŐDVE PRÓ-

BÁLNAK VALAHOGY A FELSZÍNEN MARADNI. 

A FÉRFIAK NAK MÉG MA IS KÖNNYEBB?

Egyáltalán nem. A legtöbb ember élete küzdel
mes, a férfiaké is. És azt hiszem, hogy annak 
a bizonyos empátiának, ami a prózaíráshoz 
szerintem szükséges, a másik nemre is ki 
kell terjednie. A Boldog vég egyik elbeszélése, 
a Széplelkek éppen arról szól, hogy a narrátor, 
aki eleinte csak a női szereplő verzióját ismeri 
a történtekről, és mélyen együttérez vele, meg
ismeri ugyanezt a helyzetet a férfi szemszögéből 
is. Azt pedig semmiképpen nem gondolom, hogy 
a nők jobban rászorulnának a segítségre, mint 
a férfiak, sőt a férfiak mintha kevésbé lennének 
lelkileg ellenállóak. És bár a nők háztartásbeli és 
egyéb, a mindennapokhoz kapcsolódó terhei ál
talánosan talán még ma is nagyobbak, sok szem
pontból könnyebb az életünk, mint akár ötven 
éve: vannak például háztartási gépek, tanulha
tunk, dolgozhatunk szabadon. Szokták kérdezni, 
melyik korban élnék a legszívesebben, és bár 
vonz a múlt, különösen a századfordulós idők, 
ha jobban eltöprengek rajta, mindig arra jutok, 
valószínűleg nagyon jól jártam a sajátommal. 
Például hála az orvostudomány fejlődésének, 
jóval kevesebb a testi szenvedés. Ha csak azt 
meggondolom, mit jelentett száz évvel ezelőtt 
akár csak egy fogászati kezelés is! És persze ott 
az internet, aminek a hátrányai mellett rengeteg 
előnye is van, ha nem lenne, nem tudtam volna 
például Sopronból dolgozni fordítóként.

AZT MONDTA, HOGY AZ IRODALMI KÖZÉLETBEN 

RÉGEN SEM VETT RÉSZT. A KORTÁRSAKAT AZÉRT 

FIGYELI?

Valamennyire igen. De ez nem attól függ, éppen 
hol él az ember. Az életkor előrehaladásával 
egyre hajlamosabb vagyok rá, hogy inkább 
a régi kedvenceimet vegyem újra elő, mint hogy 
megpróbáljak lépést tartani a maiakkal. Meg 
aztán nyomtatott sajtót már nemigen olvasok, 
éppen elég idő elmegy az internetes böngészés
re. De azért Tóth Krisztina vagy Szabó T. Anna 
honlapját gyakran megnézem, tettek-e föl eset
leg új verset vagy prózát, és Kornis Mihálynak 
a Literán futó sorozatát szintén nagyon kedve
lem. A fiatalabbak közül néhánnyal személyes 
kapcsolatban is vagyok, például Turbuly Lillával, 

Nagy Zsukával, Szabó Imolával vagy a kitűnő 
soproni költő Both Balázzsal. A régiek közül 
pedig most gyors egymásutánban elővettem 
a Kosztolányi-prózákat, aztán A varázshegyet, 
a tavaly karácsonyra kapott Dosztojevszkij-
életrajz miatt sorra a Dosztojevszkij-műveket. 
És persze ma is szeretem az angol költészetet, 
Audent, Eliotot. A Célia című regényemben is 
azért hívják Céliának a főszereplőt, mert Eliot 
Koktél hatkor című drámájában van egy ilyen 
nevű szereplő.

ÉS HOGY TELNEK EZENKÍVÜL A MINDENNAPJAI?

Régebben a kutyám meghatározta a napjaim be
osztását, reggel séta, este séta, közben munka, 
ez volt a menetrend. Tavaly meghalt szegény, de 
azért most is igyekszem sokat sétálni, van egy 
szép új uszodánk a Lővérekben, újabban arra is 
rákaptam. Amikor tudok, eljárok a helytörténeti 
előadásokra. Mostanában persze ezek jórészt 
a száz évvel ezelőtti hűségszavazásról szólnak, 
de arról is mindig meg lehet tudni valami újat, 
érdekeset.

HOGY LÁTJA, MENNYIRE TARTJÁK EZT SZÁMON 

A SOPRONIAK? JELENT MÉG VALAMI PLUSZT A HŰ-

SÉG VÁROSÁBAN ÉLNI?

Nem hiszem, hogy ma olyan erős lenne errefelé 
a lokálpatriotizmus, hiszen a lakosság szerke
zete alaposan átalakult az utóbbi évtizedekben. 
A hatvanas években az iparfejlesztés miatt sokan 
betelepültek a környékről, a lakótelepeken 
már kevésbé volt igaz, hogy mindenki ismer 
mindenkit. Az utóbbi húsz évben pedig szinte 
megkétszereződött a Sopronban élők száma. 
Rengetegen vannak az ország más részéről akár 
ideiglenesen is idetelepülők, akik Ausztriába 
járnak dolgozni; mindenhol, ahol kihal egy néni 
vagy egy bácsi, az örökösök rögtön bérbe adják 
a lakását. De azért a „régi” soproniakat továbbra 
is nagyon is érdekli a város múltja, a helytörté
neti előadásokon még ezekben a covidos időkben 
is tele van a terem. És van az interneten egy Sop-
ron Anno nevű blog is, ahová régi soproni fény-
képeket szoktak föltenni, azt is sokan követik.

NEM FÁJÓ NÉZNI EZT A SOK VÁLTOZÁST?

Mindig minden változik, ez elkerülhetetlen, és 
alkalmazkodnunk kell hozzá. Az persze szörnyű 
lenne, ha minden gyökeresen megváltozna, ha 
minden eltűnne, amihez valamilyen emlék fűz, 
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de így, hogy állandóság is van a változás mellett, 
el lehet fogadni. És a belváros nagyjából ugyanaz 
maradt, sőt megszépült: gyerekkoromban sok 
régi ház rossz állapotban volt, hosszú időn 
keresztül, még a hatvanas években is látszottak 
a bombázások nyomai. Ezeket azóta rendbe hoz
ták, a legtöbb, ha nem is az összes épületet fel
újították. És ma már az Ikva patakba se engedik 
a gyárak az ipari szennyvizet, mint gyerekko
romban. Szóval nem minden változás rossz, sőt. 
Igaz, ez a környék, ahol lakom, eléggé más lett: 
velünk szemben egy egész új utca keletkezett 
tele üzletekkel. Közvetlenül a házunkkal szem
ben gyerekkoromban még tüzéptelep volt ala
csony kerítéssel, a lakásunk világos volt. Most 
meg már az egykor fotósműteremként használt 
sötétszoba lett a legvilágosabb helyiség: oda kell 
hátramennem, ha egy kis napfényt szeretnék.

A FIA MÁR NEM LAKIK ÖNNEL?

Évek óta nem. Az ELTE-n végzett fizika szakon, 
Münchenben doktorált, most éppen egy három
éves posztdoktorit végez, és közben dolgozik-
kutat a kaliforniai Stanford Egyetemen.

EZÉRT SEM FÁJ A SZÍVE?

Jaj, dehogynem! Ha az ember az eszével belátja 
is, hogy valami szükségszerű, attól még az 
nagyon tud fájni. A legrosszabb talán az volt, 
amikor Pestre ment, hiszen az volt az első 
el szakadás. De meg kellett történnie, mert 
szükség volt rá, és különben is azt hiszem, jobb, 
ha egy egyetemista korú fiatalember már nem 
otthon lakik, hanem éli az önálló életét. Persze 
azért azt remélem, hogy nem ragad kint végleg, 
mert Amerika nagyon messze van ahhoz, hogy 
néha csak úgy kiugorjak hozzá. De hát most már 
szerencsére létezik Skype, tudunk ímélt váltani, 
ez már nem olyan távollét, mint amikor még két 
hétig ment egy levél. Idén a járvány miatt sem 
tudtam meglátogatni, tavasszal talán ki tudok 
utazni egy kis időre. Utána pedig nagyon szeret
nék egy új kiskutyát. 
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