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– Második kiadását érte meg A 
hóhér  háza című, 2010-ben meg-
jelent első regényed, amelynek té-
mája szorosan kötődik Kolozsvár-
hoz, hozzád. Nagyon személyes, 
családtörténeti, dokumentarista 
jellegű könyv, de nyilván fikció is 
van benne. Aztán 2013-ban meg-
jelent a másik regényed, a Fejtől 
s lábtól, amely szintén erdélyi te-
matikájú, amelynek már négy ki-
adása van. 25 éve Magyarorszá-
gon élsz, mégis mindkét regényed 
Kolozsvárhoz, illetve Erdélyhez 
kötődik. Úgy tudom, hogy a kö-
vetkező munkád témája is na-
gyon szorosan ehhez a városhoz 
fűződik.

– Igen, és ennek nincs vége, 
meg nem is látom a végét. 
Amennyire íróilag előre látom 
önmagamat, úgy érzem, hogy 
ezeknek a kolozsvári köröknek 
a közeljövőben nem lesz végük.

– Ez egyfajta késztetés?
– Nehéz válaszolni. Inkább 

megfordítanám a kérdést. Vajon 
egy itt élő író, aki mondjuk itt 
születik, itt nő fel ebben a város-
ban, tud-e szorosan Kolozsvár-
ról írni? Nagyvárosi példák azért 
nem jók, mert ha például buda-
pesti írók Budapestről írnak, az 
sokkal evidensebben adja magát, 
nagyobb a tér, amit a szem be-
foghat. Kolozsvárral kapcsolat-
ban viszont van ez a külső-bel-
ső viszonyom. Egyrészt belülről 
is látom, mégiscsak tudok va-
lamit erről a helyről, hiszen itt 
nőttem fel, és most is elég szo-
ros viszonyban vagyok ezzel a 
várossal. Visszajárok ide, ku-
tatás végett, de akkor is jövök, 
amikor semmi dolgom, tehát na-
gyon erős a kötődésem. Ugyan-
akkor mégis valahogy van már 
egy távolság is közöttünk, kicsit 
kívül kerültem a városból. Talán 
ebből adódik az, hogy bizonyos 

értelemben könnyen foglalko-
zom a várossal, az időrétegeivel. 
Azt is el kell mondanom ugyan-
akkor, hogy nincs egy eldöntött 
írói programom miszerint már-
pedig én ezzel fogok foglalkozni. 
De mégis csak ez izgat. Egyelő-
re semmi más nem érdekel eny-
nyire szenvedélyesen, márpedig 
a szenvedély fontos eleme az al-
kotásnak. És nyilván van egy te-
herletétel része is ennek, mint 
az alkoholistáknál, megvallják 
a legbűnösebb dolgokat, amiket 
csináltak.

– Valamiféle tanúságtételek 
ezek a regények?

– Nem tanúságtétel, de mégis 
úgy érzem, hogy vállalt feladat, 
amit nem kívülről tettek rám, 
hanem én „álltam bele”. Nekem 
ezzel dolgom van, el kell mon-
danom, amit én el tudok ezek-
ről a történetekről mondani, és 
ha a végére jutottam, akkor va-
lami mással fogok foglalkoz-
ni. Ezért mondtam, hogy egyfaj-
ta teherletétel. Az első könyvem 
a személyes múlt, a második az 
1910-es, 1920-as évek, most ke-
rülnek sorra az ötvenes évek, és 
még ki tudja mi lesz. De azért 
olyan végtelen sok könyvet nem 
fogok Kolozsvárról írni, és nem 
látom, hogy a 18. századról akar-
jak írni, mert nem érzem a jelen-
nel való kapcsolatát. Ez a jelen-
hez kötődés a legfontosabb, hi-
szen én a magam jelenéből te-
kintek a múltra, vagyis jelen és 
múlt fogják egymás kezét. 

– 1990 óta élsz Magyaror-
szágon, ugyanolyan hiteles me-
sélő lehetnél, hogyha ezekre az  
évekre tekintenél vissza. Sőt, le-
het, hogy érdekes lenne megtud-
ni, hogyan élted meg ezt a vál-
tást, a budapestivé válást.

– Remélem, hogy eljön az 
idő, amikor arra rálátok. Ugyan-
akkor folyton úgy érzem, hogy 
nagyon nagy távlat kell ahhoz, 

hogy megértsük a saját életün-
ket. A kilencvenes évek elejé-
ről nyilván nem tudok még be-
szélni, s bár az emlékek fris-
sek, de az élmények között sok 
traumatikus dolog is van. Én 
legalábbis az a fajta író vagyok, 
akinek nagyon sok idő kell, 
amíg megemészti a saját dolgait, 
élményvilágát. Ez az időtávlat 
nincs még meg az én budapes-
ti létemmel kapcsolatban, míg 
a kolozsvárival már bőven meg-
van. Nyilván nem véletlenül a 
pszichológia is folyton a gyerek-
kori, fiatalkori bevésődésekkel 
foglalkozik, és azért az én sze-
mélyiségemnek az alapvonalai 
mégiscsak itt, ebben a térségben 
alakultak ki. Persze a felnőt-
té válásom már Magyarország-
hoz kötődik, de az alapminták 
mégis ide fűződnek. És tovább-
ra is van egy szinte irracionális 
érdeklődésem ez iránt a térség 
iránt. Azért mondom, hogy irra-
cionális, mert nem tudom a vá-
laszt arra: miért érdekel jobban 
az, hogy kimenjek Mérába, mint 
az, hogy elmenjek Barcelonába? 
Persze ebben nyilván az is ben-
ne van, hogy már voltam Barce-
lonában és elég sok mindent lát-
tam. Mérában is voltam persze, 
de oda nagyon szívesen kimen-
nék most, ebben a pillanatban 
is, de Barcelonába nem annyira. 
Talán valami olyasmi lehet az 
emberben, hogy Mérához hoz-
zá tudok adni valamit, mond-
juk íróként, Barcelonához sok-
kal kevésbé. 

– Színikritikával foglalkoz-
tál sok éven keresztül, aztán 
egyszer csak előálltál az első 
könyveddel, A hóhér házával. 
Készültél rá, volt ennek előzmé-
nye, vagy egyszerűen egyszer 
csak megírtad? És miért pont ezt 
a periódust?

– Kamasz koromban na-
gyon sokat írtam, így majd-
nem evidens volt, hogy író-
nak készülök. Ebben – helyi és 
összmagyar viszonylatban is – 
jelentős írók támogattak, odafi-
gyeltek rám. Kányádi Sándortól 
Szilágyi Istvánig, Szőcs Gézától 
Mózes Attiláig és Balla Zsófiá-
ig figyelgették, támogatták a fi-
atalokat. Egyébként nem tudom, 
hogy az akkori szárnybontoga-
tók közül hányan vannak a pá-
lyán, azt hiszem, nem olyan so-
kan. Mindig sokkal több fiatal 
tehetség van, mint akiből való-
ban író lesz. Én is a Magyaror-
szágra költözéssel teljesen elbi-
zonytalanodtam, félre is tettem 
azt a szándékomat, hogy én író 

akarjak lenni. Aztán az egyetem 
végén, abban a nagy elveszett-
ségben, amiben szokott lenni az 
ember, egy hosszú szentpétervá-
ri ösztöndíj alatt kezdtem el írni, 
és nagyon erős volt a késztetés, 
hogy az apám történetét írjam 
meg. Az ő története pedig ebbe 
a korszakba van beleágyazva, az 
1970-es 80-as évekbe. Vagy leg-
alábbis az a része, amit én isme-
rek, mert érdekes volna az elő-
ző korszaka is, de azt történész-
ként kéne föltárnom. Apámat ti-
zenhárom éves koromban vesz-
tettem el, ebből következett az 
az erős vágy, hogy azt a fájdal-
mat, azt a világot, vagy annak 
egy részét írjam meg. Ez 1996 

táján volt. Írtam is akkor belőle 
elég sokat, de nem publikáltam, 
nem hittem benne. Aztán majd-
nem tíz év múlva fogtam hoz-
zá még egyszer. Akkor is tulaj-
donképpen csak az volt bennem, 
hogy ez egy apatörténet, egy csa-
ládtörténet, de akkor már azt a 
történelmi környezetet, amiben 
ez kibomlik, sokkal fontosabb-
nak láttam, hiszen láttam a kö-
vetkezményét az életünkre, az 
egész világra. Már harmincöt 
is elmúltam, amikor elkezdtem 
írni A hóhér házát, azt hiszem 
az első ősz hajszálamat akkor 
láttam meg, amikor a regény már 
alakulgatott. De az irodalom le-
het késői műfaj is, jót tesz neki 
az érés, meg az élettapasztalat.

– Nagyon szorosan kötődik 
Kolozsvárhoz, itteni történeteket 
mutat fel, rajtad, a családodon, 
illetve azokon keresztül, akik 
névvel vagy név nélkül szerepel-
nek ebben a könyvben. Nem fél-
tél attól, hogy vajon megértik-e, 
befogadják-e ezt a történetet a 
magyarországi olvasók?

– De, féltem. Kezdetben föl is 
merült egy kiadó, amely azon-
ban elutasította, mondván, hogy 
ez egy nagyon lokális történet. 
Aztán a Kalligramnál jelent meg, 
a kiadónak van egy pozsonyi és 
egy budapesti részlege, tehát vé-
gül is magyarországinak számít, 
még ha a könyvre az van ráírva, 
hogy Pozsony. Aztán amikor el-
kezdték a könyvet olvasni, kide-
rült, hogy egyrészt valami olyan 
világot nyit meg, amely a ma-
gyarországi olvasó számára is-
meretlen, a helyi olvasó számára 
pedig pont az ismertsége ad hoz-
zá valamit. A magyarországi ol-
vasónak azért is lehet fura ez a 
világ, amit ő nem ismerhet, mert 
a magyar nyelvű erdélyi iroda-
lomban nincsenek román hő-
sök, nincsenek román szereplők. 
Ha vannak, akkor csakis negatív 
hősök. És megfordítva, a 19. szá-
zadi román irodalomban is pél-
dául a magyar hősök mind ne-
gatív hősök. Ez a mi régióviszo-
nyunk. Ebben nagyon kölcsönö-
sen és hasonlóan tudtunk mű-
ködni. Az erdélyi irodalomban 
például még soha senki nem írta 
meg, hogy milyen egy vegyes há-
zasság. Se román, se magyar író. 
Most nem ötleteket adok írótár-
saimnak, mert van elég ötletük, 
csak éppenséggel hiányzik a va-
lóságnak az a dimenziója, ahogy 
itt együtt élnek emberek, együtt 
dolgoznak, gyereket csinálnak.

– És hogy milyen konfliktu-
saik vannak az együttélés folya-
mán.

– Pontosan. Ilyen szempont-
ból tehát volt félelmem, de tu-
lajdonképpen úgy éreztem, 
hogy van egy elég erős történet, 
és nem baj az, ha lokális. A lo-
kális történetek ugyanis min-
dig izgalmasabbak, mint a glo-
bális történetek, mert azok nem 
elég specifikusak. Arról példá-
ul sokkal szívesebben olvas-
nék, hogy hogyan él egy cigány 
ember a családjával Abonyban, 
mint arról, hogy hogyan utazik 
egy középosztályi szingli két 
hétre Londonba. A bulvárnak ez 
a felületes, globális nézőpontja 
egyáltalán nem érdekel.

– Ezt követően aztán történt 
egy meredek váltás. Írtál egy má-
sik regényt, amely nyelvi és tema-
tikai szempontból teljesen más. A 
Fejtől s lábtól is szorosan kötődik 
Erdélyhez, de egy kicsit ki is te-
kint a lokális történetekből, mert 

budapesti és bécsi helyszíneket is 
érint. Megmutatod azt is, hogy a 
század elején hogyan látja Buda-
pestet az erdélyi értelmiség. Sok-
szor volt az az érzésem, hogy sok 
minden nem változott azóta. Rá-
adásul egészen különleges, egy-
fajta kreált nyelvezetet válasz-
tottál ehhez a regényhez. Felme-
rül ismét ugyanaz a kérdés, csak 
más szempontból: nem féltél at-
tól, hogy ebben az esetben ez a 
furcsa nyelvhasználat nehezíti 
meg a befogadást?

– De, ez a félelem min-
dig megvan. Vagyis az a gya-
nús, ha nincs. Azért is, mert én 
nem tudok egyszerűen írni, te-
hát mindig bonyolult formá-

kat választok. Az első könyvem-
nek is minden fejezete egy mon-
dat. Az egy nehéz forma, bele 
kell helyezkedni. Amikor oda-
adtam a kiadónak a Fejtől s láb-
tól-t, azt mondta, hogy nagyon 
tetszik neki, de háromszáz pél-
dányt fogunk eladni belőle ösz-
szesen. Pillanatnyilag nem tu-
dom, mennyinél tartunk, de a 
tavalyi könyvhétre jött ki a ne-
gyedik kiadás. Sokszor érzem 
azt, hogy lebecsüljük az olvasót, 
azt gondoljuk, hogy egyszerűen 
emészthető, rövid, könnyű dol-
gokat fog kedvelni. És ehhez ké-
pest az olvasók kedvelik a vas-
kosabb könyveket és a hosszú 
színházi előadásokat. Károlyi 
Csaba kritikus mondta egyszer, 
hogy ami az elmúlt húsz év-
ben a magyar irodalomban sike-
res lett, azok nem vékony köny-
vek. Lehet említeni a Harmonia 
caelestist, a Párhuzamos történe-
teket, és egy csomó más regényt. 
Az olvasók szeretnek egy vi-
lágba belehelyezkedni. Ez picit 
olyan, mint a sorozat, mentáli-
san ugyanaz a dolog, csak ez ne-
hezebb feladat, mert olvasni ne-
hezebb, mint sorozatot nézni, in-
tellektuálisan nagyobb erőfeszí-
tés. Érdekes módon a nyelvvel 
való küzdésben az olvasó min-
dig inkább nyerni akar. Aki már 
eljut odáig, hogy kinyitja ezt a 
könyvet, azt mondja, egy kicsit 
birkózom azért, egy kicsit eről-
ködöm. Lehet, hogy ez egy na-
gyobb erőfeszítés, mint amit ál-
talában tesz az olvasmányaival, 
de ő nyerni akar, és nem feladni, 
és azt mondani, hogy pfuj, ezt 
nem lehet elolvasni. Meg aztán 
van egy ilyen különös lélektani 
mozzanat, hogy ha valamit ne-
héz olvasni, akkor arra oda kell 
figyelni. Ha könnyű olvasni, ak-
kor gyorsan haladunk vele, átug-
runk részeket, gyorsan végzünk 
vele és körülbelül ugyanolyan 
gyorsan el is porlik az emlékeze-
tünkben. De ha erőfeszítés kell 
hozzá, akkor sokkal jobban átjön 
az, amiről beszélsz, pontosan 
azért, mert a nyelv arra kénysze-
rít, hogy figyelj oda a mondatra, 
miért írta, miért ezt és így írta, 
hogyan kéne összevessem ezt a 
saját tapasztalatommal. Ezek a 
mentális erőfeszítések tulajdon-
képpen nagyon produktívak az 
olvasó szempontjából.

– Feltételezem, hogy nagyon 
sok dokumentálást igényelt en-
nek a könyvnek a megírása, hi-
szen egyrészt el kellett sajátítani 
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Mérához hozzá tudok 
adni valamit íróként, Bar-
celonához sokkal kevésbé. 

Sokszor érzem azt, hogy 
lebecsüljük az olvasót, azt 
gondoljuk, hogy egyszerűen 
emészthető, rövid, könnyű 
dolgokat fog kedvelni.
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az orvosi szakirodalmat, más-
részt bele kellett ágyazni a kora-
beli történelembe, a különböző 
társadalmi, politikai jellegű tör-
ténésekbe is. Hogy működik ez 
a része? Kutakodsz, könyvtár-
ról könyvtárra jársz, dokumen-
tálódsz, aztán lassan összeáll 
benned valami?

– Inkább fordítva. Van egy 
nagyon erős vízióm arról, hogy 
mit szeretnék megírni, de per-
sze tudom, hogy nem lehet leül-
ni és megírni otthon a fejemből, 
mert nincs erre tudásom. És ak-
kor elkezdek erre gyúrni, hogy 
legyen tudásom, de a kettő nem 
válik szét. 

– Volt olyan szándék, hogy 
ez legyen egyfajta Trianon-fel-
dolgozási történet is, traumaol-
dó, vagy csak menet közben ala-
kult így?

– Tudtam, hogy egyszer el 
akarok érni odáig, hogy erről ír-
jak. Azt nem tudtam, hogy tu-
dok-e, hogy át tudom-e ugrani 
a lécet, van-e bátorságom ah-
hoz, hogy 1919-ben Kolozsvá-
ron egy hőst mozgassak. És tud-
tam azt is, hogy minél nehezebb 
feladatot választok ehhez, an-
nál többet fogok körözni körü-
lötte, hogy nekifussak és meg-
írjam. Az a legnehezebb. Érde-
kelt az akkori virágzó Magyar-
ország, virágzó Kolozsvár, a tu-
domány, a kultúra fellegvára, 
meg az, hogy ennek hirtelen 
– vagyis hát nem hirtelen, mert 
mégiscsak volt egy első világhá-
ború – vége lesz. De nagyon ne-
héz ráfutni arra, hogy az ember 
1919-ről vagy az azt követő évek 
lelkiállapotáról írjon. 

– Érdekes, hogy két abszo-
lút ellentétes típust választottál 
a két főhősnek. A fiú egy Bras-
só környéki székely-csángó, a 
lány meg egy enyedi zsidó csa-
ládból származik. Miért döntöt-
tél amellett, hogy két ilyen na-
gyon különböző típust, szociális 
szempontból egymástól eléggé 
távol álló figurát állítsál előtér-
be, ráadásul abban a korszak-
ban nem is volt nagyon elfoga-
dott dolog, hogy lányok is orvo-
sira járjanak.

– Akkortájt azért már elég 
sok női orvostanhallgatója volt 
az orvosi egyetemnek, szeren-
csére ez kutatható adat, és Ko-
lozsváron sokkal több zsidó 
származású női hallgatót képez-
tek, mert a magyarországi egye-
tem – katolikus lévén – nem volt 
annyira befogadó. A kolozsvá-
ri viszont egy szabad, liberális 
intézmény volt, hét vallás egye-
teme, bárki jelentkezhetett, de 
persze csak magyar nyelven ta-
nítottak, mint ahogyan a rossz 
Monarchia-beli kisebbségi po-
litika akkoriban megkívánta. 
Tulajdonképpen egy picit „ma-
gyarországi” nézőpont, hogy 
miért ilyen hátterű hősöket vá-
lasztottam. Magyarországról 
nézve az erdélyiek egynemű 
csoportja a magyarságnak, és 
aki erdélyi, számukra nagyjá-
ból egyféle. Tehát nem érzékel-
hető Magyarországról az, hogy 
itt sokféle régió, sokféle identi-
tás van, szórvány, Partium, Szé-
kelyföld, csángó, magyar zsidó, 
magyar cigány stb. él együtt. 

– Magányos hősöket for-
málsz. Miért?  

– Én magányos hősöket ír-
tam, írok, és fogok írni, egyelő-
re úgy látom. Nyilván az a pró-
zafajta, amit művelek inkább 
monologikus, az emberek fejébe 
behatolni, onnan belülről be-
szélni. Egy kicsit lélektani pró-
za is, és nagyon monológszerű. 
Egyébként valahogy úgy is lá-
tom magát az embert, mint egy 
meglehetősen magányos lényt. 

Sok magányunk van, nekem 
személyesen is, és ezt nem kive-
títem, hanem tapasztalom.  Ta-
lán pont ebben a magányban el-
mélyülve tudjuk feltárni azt a 
sok mindent, ami van bennünk. 
Sokkal mélyebbre lehet men-
ni egyedül egy önfeltárásban, 
mint hogyha folyamatosan em-
berek között, társas kapcsola-
tokban léteznénk. 

– A Fejtől s lábtólban a ki-
sebbségi sors mellett eléggé ta-
pinthatóan jelen van egyfajta fe-
minizmus is. Miért foglalkoztat-
nak téged ezek a dolgok?

– Azt gondolom, hogy ma 
minden rendes embernek femi-
nistának kell lenni. A világot, 
a magyar világot is súlyos igaz-
ságtalanságok uralják, elég meg-
nézni a parlamentet, akadémiát, 
a fizetéseket és hogy ki végzi a 
házimunkát. A történeti oldalát 
nézve azért is foglalkoztat, mert 
ugye az 1900-as évek elején ki-
bontakozik egy női emancipáci-
ós mozgalom Magyarországon 
is, és nem tudjuk, hogy aztán 
az hova lesz. Ha ezt a korszakot 
tanulmányozzuk, azt gondol-
nánk, hogy következik egy egye-
nes ágú fejlődés, és a két ezres 
évekre már nagyjából elérjük az 
egyenjogúságot. Ehhez képest 
ma a magyar parlamentben pél-
dául tíz százaléknál kevesebb 
nő ül, alig vannak női vezetők, a 
nyilvánosságot a férfiak uralják. 
Tehát a modernizációs folyama-
tok megtorpantak, sőt, vissza-
fordultak. A férfitársadalmon is 
nagy teher az egyenlőtlenség té-
nye. Hogy a nők visszahúzód-
nak a vezetői szerepekből, ez 
azért van, mert a nőket erre szo-
cializálják, hogy ők erre nem al-
kalmasak, nem értenek a politi-
kához, a rendezéshez, vállalat-
vezetéshez, hogy hisztérikusak, 
érzelmekből döntenek, nem ra-
cionálisan. A gyerekeket is igen 
korán erre nevelik. Egy kislány-
nak például már kétévesen is 
azt mondják, hogy „hisztizik”, 
a fiúkat pedig arra szocializálja 
a társadalom, hogy „ne sírj”, te-

hát ne mutassa ki az érzelmeit. 
A férfitársadalomnak azért kell 
szintén feministának lennie, 
mert a férfitársadalomra nagyon 
nagy nyomás nehezedik, ami 
ezzel a maszkulin, ha tetszik 
macsó modellel együtt jár: te 
nem mutathatod ki  az érzelmei-
det, neked mindig helyt kell áll-
nod, mindig „erősnek” kell len-
ned, el kell tudnod tartani a csa-
ládodat, hogy a férfi nem tehe-
ti meg, hogy valamit „nem tud” 
vagy bizonytalan. Ebbe a férfi-
ak beleroppannak. Az egyenjo-
gúságnak az alapeszméje végül 
is az, hogy a terhek közösek. Ha 
azt képzeljük, hogy mindent a 
férfiaknak kell csinálniuk, ami 
például közügy, akkor előbb-
utóbb egy teljesen beteg társa-
dalomban kötünk ki. De én so-
sem voltam úgynevezett harcos 
feminista, aki férfigyűlölő, nem 
használok elnyomást az elnyo-
mással szemben. Attól, mert a 
nők el vannak nyomva, én nem 
fogom a férfiakat elnyomni, ha-
nem szeretném őket meggyőz-
ni, hogy tegyenek valamit ezért 
a közös ügyért, mert nekik lesz 
sokkal könnyebb és jobb.

– Érintettük az erdélyi értel-
miség és a budapestiek közöt-
ti ellentmondást a regényedben. 
Hogy érzékeled, mára mi lett eb-
ből, mivé változott, mert a poli-
tika ugyan igyekszik a „nemzeti 
összetartozást”, a „nemzetegye-

sítést” hirdetni, de úgy tűnik, 
hogy ez csupán szlogen, politi-
kai tőkekovácsolás, a mélyben 
más dolgok zajlanak.

– A mélyben valószínűleg 
van egy ilyen kölcsönös, ma-
gyar–magyar gyanakvás és le-
nézés. Én amióta úgymond ket-
tős lény lettem, azóta egyfolytá-
ban ebben őrlődöm. Tehát ami-
kor egy erdélyi elkezdi szidni a 
pestieket, akkor pestinek kell 
éreznem magam, amikor pedig 
fordítva történik, akkor min-
dig erdélyi leszek, és mostaná-
ban sajnos nagyon sokat szid-
ják Pesten az erdélyieket, a po-
litika ellenszenvessé tette őket, 
azaz minket. Az ilyesmi egy-
részt a nem ismerésből szárma-
zik, abból a félelemből, hogy mi 
itt, erdélyiek azt gondoljuk: ők 
sokkal jobbak. Ők meg nem is-
mernek minket, és azt gondol-
ják, hogy specifikusak, külön-
legesek vagyunk, nehéz sorsúak 
stb., akiket jelenleg „tol a politi-
ka”, azaz favorizál. Ebből szár-
mazik aztán egy nagyon fura, 
inkább gyanakvásnak, lenézés-
nek nevezhető érzés, ami köl-
csönös. Kölcsönösen lenézzük 
egymást. Hogy ez így alakult, 
annak nyilván történelmi múlt-
ja van, és főleg politikai oka. A 
politika mindig megmérgezte 

a magyar–magyar viszonyt. És 
mindig attól félünk és arra gya-
nakszunk, akit nem ismerünk.

– Beszéljünk egy kicsit a 
Márai-díjadról, amit pontosan 
egy évvel ezelőtt kaptál, a Ma-
gyar Kultúra Napján. Ebből az-
tán elég nagy balhé lett, mert el-
fogadtad ugyan a díjat, de a vele 
járó pénzt nem, azt felajánlottad 
a hátrányos helyzetű gyerekek 
művészeti oktatásával foglalkozó 
Igazgyöngy Alapítványnak. Nem 
is lehetett pontosan tudni, hogy 
miből pattant ki a botrány iga-
zából, de voltak olyan hangok is, 
hogy akkor miért fogadtad el, ha 
mégis visszautasítottad...

– Botrány tulajdonképpen 
nem ebből lett. A botrány abból 
lett, hogy a közmédia kicenzú-
rázott. Én elmondtam több tévé-
nek, rádiónak, újságnak, hogy 
miért döntöttem így, és azzal 
indokoltam, hogy ettől a kor-
mányzattól nem akarok pénzt 
elfogadni, mert nem értek egyet 
a kulturális és szociális poli-
tikájával, pontosabban mára 
szinte egyetlen döntésével sem. 
Nekem ez az egy üzenetem volt. 
Átvettem a pénzt, és odaadtam 
az Igazgyöngy Alapítványnak. 
A botrány akkor lett, amikor a 
díj átvételekor én interjúkat ad-
tam a közmédiának, és azt min-
denhol kicenzúrázták, vagyis 
egyáltalán nem is adták be.

– Tehát nem hangzott el az, 
hogy átveszed a díjat, de a pénzt 
az alapítványnak adod?

– Mielőtt a tévé elkészítette 
volna az interjút, megmondtam 
a riporternek, hogy nekem ez az 
üzenetem, tehát ő úgy akarjon 
velem beszélgetni, hogy én ezt 
mindenképpen el fogom mon-
dani. Azt válaszolta, hogy sem-
mi baj. Majd nem adtak be sem-
milyen vágóképet rólam, tehát, 
minthogyha nem is adták volna 
át abban az évben a Márai-díjat. 
A Magyar Narancs írt egy leve-
let az MTVA-nak, és megkér-
dezte, hogyhogy nem számoltak 
be a Márai-díjról, és arról, hogy 
ki kapta? Közölték, hogy Tompa 
Andrea nem volt elérhető a díj-
átadó helyszínén számukra in-
terjúra. Tehát kvázi letagadták, 

hogy én interjút adtam, magya-
rán hazudtak. Ezt megírta a saj-
tó, na, innentől lett a botrány. A 
rádióban csak simán kivágták 
az indoklást, hogy miért adom 
az Igazgyöngynek a pénzt, tehát 
ott egy „klasszikus cenzúrát” 
választottak. A tévénél viszont 
annyira buták voltak, hogy ha-

zudtak. Mondhatták volna azt 
is, hogy elromlott a felvevőgép 
miközben interjút adtam, azt 
ugye nem tudjuk ellenőrizni, el-
romlott, hát elromlott, nem tud-
ták használni az anyagot. De 
hát közben én ugyanaznap ad-
tam interjút az ATV-nek, ahol 
elmondtam az indoklást. A bot-
rány tehát csak abból lett, hogy 
feketén-fehéren kiderült: Ma-
gyarországon cenzúra van. Ha 
egy író ilyen módon akar eljut-
tatni a kormányzatnak egy üze-
netet, az a közmédián nem tud 
átmenni. 

– Ez tulajdonképpen egy 
szakmai felterjesztés volt, csak a 
vele járó pénz az éppen aktuális 
kormányzattól érkezik.

– Igen, szakmai díjnak szá-
mít, három írószervezetből de-
legált kuratórium áll mögöt-
te, engem két írószervezet ter-
jesztett fel közösen. Balog Zol-
tán miniszter adta át a díjat, és 
nagyon érdekes, hogy úgy mu-
tatott be, mintha egy Erdélyben 
élő, Erdélyben lakó és alkotó író 
lennék. Úgy volt pozícionálva 
a díj, hogy én ne egy Magyar-
országon élő író legyek. Aztán 
rögtön odajöttek az újságírók, 
és kérdezték, hogy mikor jövök 
még Budapestre, hogy interjú-
kat készítsenek velem. 

– Amióta ott élsz, vagy akár 
mostanában szembesültél azzal, 
hogy „románnak” tekintenek?

– Igen, különösen a Márai-
díj után, románlelkűnek, elma-
gyarosodott románnak nevez-
tek. Jöttek levelek is abba a szer-
kesztőségbe, ahol dolgozom, 
kézzel írott leveleket kaptam, 
volt, amit aláírtak, volt, amit 
nem, de e-mail is jött. Vala-
hogy úgy lehet értelmezni eze-
ket a leveleket, hogy én nem le-
hetek magyar, ha mást gondolok 
például erről a kormányzatról, 
nyilván nekem idegennek kell 
lennem. De azért a 25 éves itt-
létem alatt sok története van en-
nek, egyszer ezeket össze kell 
valahogy rakni és irodalmilag 
fel kell dolgozni.

– Említettem, hogy sok éven 
át kritikaírással foglalkoztál. 
Időnként félreteszed a kritiku-
si mivoltodat, és koncentrálsz a 
következő könyvedre?

– Két éve írok a Magyar Na-
rancsnak kritikákat, vannak ol-
vasóim, ez sokat jelent számom-
ra, és próbálok rendszeresen 
írni, valamint 16 éve vagyok a 
Színház folyóirat szerkesztő-
je, mára főszerkesztője. Tehát a 
kritikát nem tudom félretenni. 
Amikor nagyon dolgozom egy 
könyvön, akkor nagyon kevés 
energiám jut másfajta munká-
ra, a színházba járást azért heti 
rendszerességgel művelem, ál-
talában többször is. A jó szín-
ház mindig inspirál, ha nem is 
közvetlenül kapcsolódik a mun-
kámhoz, de egy jó előadással 
az ember feltöltődik, energiát 
szív magába. Talán óvatosság-
ból próbálok kevés rosszat néz-
ni és sok jót, olyat, ami érdekel, 
hogy valami inspirálót találjak 
benne, hogy ne egy favágó-kri-
tikus legyek, aki mindent meg-
néz, mindent meg tud írni. A re-

gényírás olyan nagy koncentrá-
ciót igényel, próbálom nem ki-
engedni még akár egy-két napra 
sem az írást.

– A hóhér háza második ki-
adása már egy más kiadónál je-
lent meg, miért a váltás? 

– Kis példányszámban jelent 
meg először, és úgy érzékeltem, 
hogy nagyon sokan keresik. Van 
egy szerkesztőm, Nagy Boglár-
ka, aki a második könyvemnél 
nagyon sokat segített, és azt sze-
rettem volna, ha ezt a második 
kiadást is ő szerkeszti. Ő azon-
ban a Librinek dolgozik, mára a 
Libri csoporthoz tartozó Jelen-
kor kiadó főszerkesztője, tehát 
őt követem. 

– Ez egy javított kiadás. Mi-
ért javított?

– Nagyon sok tipográfiai 
hiba volt az elsőben, és volt né-
hány tárgyi tévedés.

– Ez utóbbira hogy jöttél rá?
– Nem magamtól jöttem rá, a 

kolozsvári olvasók mondogattak 
dolgokat. Például volt egy ma-
gyar tanár, aki jelezte, hogy az 
az Eminescu-vers, amit idézek, 
nem időmértékes. Vagy, hogy a 
4-es troli nem ott állt meg. Ezek 
pici dolgok, de én nagyon szere-
tem, hogy amit leírok, az legyen 
pontos. Lehet, hogy nem írok jó 
könyveket, vagy nagy regénye-
ket, de amit írok, az legyen pon-
tos. És mindig nagyon örülök, 
ha az olvasók rákérdeznek vala-
mire, vagy elmondják, ha hibá-
kat találnak. Soha nem sértőd-
tem meg ezen, hanem megkö-
szönöm, és megpróbálom beépí-
teni. És mivel a könyvnek van 
angol fordítása (még nem jelent 
meg ugyan), maga a fordító, 
Bernard Adams is sok hibát ta-
lált. Nagyon alapos olvasó, hi-
szen mindent meg kell hogy ért-
sen. 

– Ezeket a jelzéseket levélben 
juttatták el, vagy író-olvasó ta-
lálkozón mondták el?

– Talán író-olvasó találko-
zón az emberek félnek egy pi-
cit attól, hogy az író orra alá 
dörgöljék a hibát, jobban szere-
tik levélben megírni vagy sze-
mélyesen elmondani. A Fejtől 
s lábtól is több kiadást ért meg, 
és ott is apró, tárgyi dolgokat ja-
vítottam, szintén olvasói közve-
títéssel. De volt olyan helyzet, 
hogy egy olvasókörben valaki 
rákérdezett valamire, amit nem 
értett, és én csak annyit tudtam 
válaszolni: ez hiba, javítani fo-
gom. Úgy érzem, hogyha az em-
ber komolyan veszi azt, hogy a 
közösségből ír, akkor a közös-
ségből lehet, szabad meríteni. 
Természetes dolog, hogy hibá-
zik az ember, ezek nem töké-
letes művek, még mindig lehet 
rajtuk javítani.

– Beszéltünk arról, hogy jó 
lenne románra fordítani a Fej-
től s lábtólt. Mennyire valósítha-
tó meg, hiszen ki kell találni egy 
ugyanolyan stílusú nyelvezetet 
hozzá, mint amiben íródott.

– Próbálkozott egy fordító 
egy fejezettel, az meg is jelent az 
Observatorul cultural című lap-
ban, ő sokkal maibb nyelvre for-
dította. Nemrég Marius Tabacu 
fordított egy új fejezetet belő-
le, ő nagyon érdekesen keres-
géli ezt a nyelvezetet. De az író 
egyáltalán nem tud arra hatni, 
hogy mi történik egy könyv ide-
gen nyelvre való lefordításával.

– Mint a beszélgetésünk ele-
jén említettem, készül az új re-
gényed, mikor jelenik meg? 

– Erre nehéz volna válaszol-
nom. Serényen dolgozom rajta, 
talán jövőre, de nem biztos, még 
zsenge ahhoz, hogy tudjam biz-
tosan: ez a könyv életképes és 
elő akar bújni. 

A politika mindig meg-
mérgezte a magyar–magyar 
viszonyt.

...románlelkűnek, elma-
gyarosodott románnak ne-
veztek.

Az egyenjogúságnak az 
alapeszméje végül is az, 
hogy a terhek közösek.


