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Péntek Orsolya regénytrilógiájában egy soknemzetiségű család történetét beszéli el, a

Kádár-kori Magyarországra született ikerpár, Theodóra és Eszter sorsán keresztül. Míg Az

Andalúz lányai (2014) a festőművész Eszter hangján szólal meg, Dorka könyvében a

matematikus Dork meséli el a budapesti gyerekkor, a kamaszfejjel átélt rendszerváltás és

széteső Jugoszlávia, valamint a kétezres évek közös történeteinek elhallgatott vagy épp

eddig ismeretlen oldalát. Isztriai halász ükapa, fiesolei szépanya, bécsi és szekszárdi

dédapák, budai és pécsi nagyszülők emlékein át elevenedik meg Firenze, a monarchikus

századelő, az építkező Bécs, a gazdag kereskedőváros, Szeged, a háborús Pécs és Budapest.

Péntek Orsolya képzőművész-író 1993-ban először festőként mutatkozott be csoportos

kiállításokon. Verseket és rövidprózákat 1999 óta publikál irodalmi lapokban, első kötete

verseskötet volt, amely 2002-ben jelent meg a Fekete Zongora Kiadónál, Az őszön egy

rőtbarna komondor borongol keresztül címmel. A kötet megjelenése után verset már nem,

csak novellákat publikált, első regényét, Az Andalúz lányait közel tíz évig írta. A könyv a

https://aegondij.hu/
https://aegondij.hu/jeloltek
https://aegondij.hu/jeloltek/2017
https://aegondij.hu/jeloltek/2017/dorka-konyve


2019. 04. 21. Dorka könyve | Aegon Művészeti Díj

https://aegondij.hu/jeloltek/2017/dorka-konyve 2/2

Kalligram Kiadónál jelent meg 2014-ben. A regény egy, az Osztrák–Magyar Monarchiától a

jelenkorunkig ívelő trilógia első kötete. A prózakísérlet második kötete Dorka könyve

címmel 2017-ben szintén a Kalligramnál jött ki. Az író célja nem a hagyományos

értelemben vett „folytatásos” elbeszélés, hanem egy olyan szövegfolyam létrehozása,

amelyben az egyes kötetek vagy azok fejezetei tetszőleges sorrendben olvashatók. A szerző

az első regény megjelenése óta ismét aktív képzőművészként is, klasszikus technikákkal

készült képei szorosan összefüggenek a szövegekkel, ezáltal egy komplex, több műfajú

művészi univerzum felépítésével kísérletezik.
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