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t o m P a  a n d r e a

íGy írtam aZ OMERTÁt

sosem gondoltam, hogy az időnek ez a mélységes mély, kiszáradt, gyilkos, gyűlöletes és 
teljesen felesleges kútja, az 1950-es évek egyetlen pillanatra is érdekelni fog. Ha valamiről 
úgy gondoltam, hogy nem fog, akkor ez a korszak. előbb érdekelne a felvilágosodás, a 
középkor, a tegnap, 2022, mint az ötvenes évek. 

ám egyszer csak elkezdett hiányozni. Úgy hiányozni, mint a létrán egy fok, de egy még 
rendben van, mert akkorát lehet lépni, de ha már öt hiányzik, akkor már nincs, akkor nem 
lehet felkapaszkodni az idő mély kútjából. 

Gagyi józsef, a Csíkszeredában élő társadalomkutató, akinek sokat köszönhetek, 
mondja nevetve egy táborban: 

– te végig fogod írni a huszadik századi erdély történetét. 
jézus ereje. nehogy már. ezt a hátizsákot egyáltalán nem akarom felvenni. 
Pedig már rajtam van. de nem érzem. néha. amikor épp tele van kővel, akkor. 
Hiányzik az ötvenes évek, és azért hiányzik, mert semmit, de semmit nem tudok róla. 

a pun háborúkról, a maghasadásról vagy a grönlandi irodalomról is többet (ezek puszta 
metaforák egyébként). 

és ekkor valahogy meglátom hirtelen. „én úgy vagyok, hogy már százezer éve”. nem 
nézem százezer éve, rá se néztem eddig, aztán hirtelen meglátok egy szereplőt az időben, 
bele van vésve az időbe, ahogy én is ebben a saját időmben benne állok, de túl is nézek 
rajta, legalábbis remélem, hogy felette, mögötte, rajta kívül is állok, bár sokszor alatta 
(ahogy Csehov mondja: én alatta állok a szerelemnek). Hogy egyszerre van bennünk idő 
is, időtlenség is. meglátom a rövidítése szerint km-et, a kolozsvári micsurint. jó regény-
cím, mondja mészáros sándor, éppen hazatérőben vagyunk egy kolozsvári könyvbemu-
tatóról és mesélek neki egy kolozsvári kertészről, akit úgy is hívtak, a kolozsvári micsurin. 
Palocsay rudolf. 

eszembe jut jékely novellája, A kolozsvári macskagyilkos; remek cím. a kolozsvári 
micsurin talán csak egy fél évig tartja magát címként bennem és az elkezdett könyvben, 
vagy annyi sincs, hiszen nem csak róla szól ez a könyv, ezt mindjárt tudom. „agrárium” 
a mappa neve, ahova az anyagaim gyűjtögetem. 

az időbe írt ember, emberek, őket keresem. talált emberek. az időbe írt ember, az időn 
kívüli. az idő mint a szép, hatalmas boa constrictor rátekeredik a nyakunkra. marina 
abramović performansza a boával: a hatalmas állat kígyózik rajta. 

az ötvenes évekkel való ismerkedés nehezebb, mint gondoltam. 
de hogy mégis ezt döntöm el, erre megyek, itt köteleződtem el, abban fontos szerepe van 

borbély szilárd egy rövid levelének. a Fejtől s lábtól olvasása után szilárd azt írta (egy interjút 
készített velem, sajnos csak távolról ismertük egymást), idemásolom (2013. október): 
„nagyon jó ez az út, amelyet találtál. továbbmenni érdemes rajta, kis csalintosokkal, kitérők-
kel. magam azt mondanám.” ezeknek a soroknak, a csalintosnak, az útnak, a kitérőknek 
sokat köszönhetek. akkor már talán lélekben elindultam, de még nagyon bizonytalanul. 

lehet, hogy jobb lett volna magam számára járatlan vagy még járatlanabb úton indul-
ni. komfortzóna állítólag. nem tudom. nem tartom magam bátornak, határátlépőnek. 
Próbálkozónak tartom. és mi van, ha nem lépek ki mindig a komfortzónámból? 

de ezt is járatlannak tapasztalom. nyavalygásaim b.-vel osztom meg. ekkor azt 
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mondja: ezt a regényt most tanulod írni. most tanulom tehát írni az Omertát. Ha most ta-
nulom, akkor minden nyavalygás, félelem, menekülés, csalódottság megengedett. 

ötvenes évek. mi a fenét keresek én itt? kit érdekel? erre nem tudok válaszolni, az 
egyetlen válaszom a szenvedélyes, valahogy egyre nagyobb beszűkülést eredményező 
érdeklődésem. semmi más nem érdekel, csak ez. de miért? mit akarhatok megtudni, meg-
találni, megérteni?

bölcs döntést hozok (kevés ilyen lesz): nem válaszolok rá. nem tudom, miért érdekel. 
nincs válasz. a válasz maga a csillapíthatatlan érdeklődés. ezt innentől fogva elnevezem 
ihletnek. ihlet a megmagyarázhatatlan érdeklődés. Sounds good. legyen egy jó napunk. 
Ha tudom racionalizálni, akkor az már nem ihlet, hanem okoskodás, mondom magam-
nak. azért érdekel, mert nem írtak róla? dehogynem, frissiben legalább három könyvet 
tudok, négyet: selyem Zsuzsa, tóth krisztina, schein Gábor, szabó róbert Csaba. 

elköteleződni valami mellett: rettentő nehéz. elköteleződni: évekre szól. lőw andrás, 
a rendkívül tehetséges futó mondta valahol (több mint egy tucat spartathlont futott le, 
azaz 242 kilométert egyhuzamban, ez az ultrafutás), azt mondta, hogy őt néha be kell 
lökni, hogy elinduljon. nehéz elindulni, hiszen tudja, mi vár rá. 48 óra futás. 4 év regény-
írás, vagy ennél is több. még több jobb volna, de az még nem adatott. 

évekig benne lenni. amikor Zoltán Gábor remek Orgiáját elolvastam, meg is írtam 
neki együttérzően szinte, milyen nehéz lehetett benne lenni évekig abban a rettenetben, 
amiről az Orgia szól. 

elköteleződöm tehát az ötvenes évek mellett. vagyis: megadom magam. Gyenge va-
gyok, nem állok ellen a csábításnak. Ez az idő hív engem. rendben, tied vagyok, mon-
dom, és feladom. akkor nem kell tovább ellenállni. apámat az ötvenes évek végén már 
figyelgették. szegény, szegény, szerelmes apám, ebben a könyvben nem leszel benne. 
Csak annyira, mint az összes többiben. meggyötört, szelíd arcod, az benne lesz. 

alábukom az időben. jöjjenek az ötvenes évek. 
– miért nem tudnak a magyar írók a jelenről írni? – kérdezi valaki egy nagy tömeg 

előtt a színpadon ülő magyar íróktól, köztük tőlem. külföldön vagyunk, afféle nemes 
szépírói esemény.

legjobb volna kisétálni a teremből. nem felháborodva, nincs bennem harag. 
udvariasan mondok valamit, semmi fontosat vagy bátrat. 

Ha nem a jelen, akkor mi? krumpli?
Egy író felkészül (sztanyiszlavszkij: A színész felkészül). mit kellene olvasni? sajtót? 

borzalmas a sajtó az ötvenes években. „szikkadt szar”, ahogy egyszer jeles andrás mond-
ta egy előadásra. az a hasadás, ami a „valóság” és a sajtóban megjelenített valóság között 
van, ismerős számomra. ebben nőttem fel, de lassan megint begyűrűzik, úgy hívják pro-
paganda. a különbség persze az, hogy a vizsgált időben egyáltalán nincs semmiféle olyan 
sajtó, médiatermék, amiből a „valóság” kiolvasható, vagy valami csöppnyi realitása.  
a nembeszélés nagy kultúrája vagyunk. könyvem vezérfonala. kéznél van, már első mun-
kanapon. Hallgatásból jók vagyunk. Csak épp akkor beszélünk, amikor hallgatni kéne. 
sokat és feleslegesen. a beszéd ugyanis inflálódik. én aztán tudom, épp most inflálom. 

ehhez képest mégis sokat olvasgatom az újságokat. „Újságok mögé” olvasok inkább. 
nem a sorok között, mert ott nincs semmi. Fantáziálok a friss szántásról, az épülő gyárak-
ról, a párt programjáról, a vívmányokról, a kollektivizálás örömeiről, szövőnőkről a szö-
vőgyárban, tejbegyűjtésről. még apróhirdetések sincsenek egy időben. olvasok kolozsvá-
ri és országos lapokat. 

araszolunk az időben. 
talált hőseim lassan előlépnek, de nem az újságokból. ott ők nem szerepelnek, az új-

ságokban nincsenek emberek. maradok az embereknél, róluk szeretnék írni. ember az idő-
ben – ember az időn kívül. 
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nézegetem a Transindex adatbankjában az ötvenes évek kronológiáját. 
egyre jobban sejtem, hogy az „erdélyi 56” érdekel. 
az a fény, amit 56 jelent egy magyarországi számára, az erdélyi számára nem tud vilá-

gítani. 56 nem volt. nemcsak hogy nem történt meg, de egyszerűen nem volt a fejünkben 
– szüleink nem hagyományozták ránk a dicsőségét, a tankönyvek pedig – hagyjuk a szé-
gyenletes tankönyveket és még borzalmasabb iskolákat, egyszóval nem volt olyan szelle-
mi örökségünk, amelyben egy forradalom átsugározta volna ránk az érvényes jelentését. 
(legalábbis az én nemzedékemnek, és tisztelet a kivételnek – nyilván voltak családok, ahol 
igen, de nálunk az sem igen.) továbbá az „erdélyi 56”, vagyis hogy mi történt erdélyben, 
románia-szerte 56 után, arról sem tudtam semmit, fel sem merült ez a szókapcsolat. 

Párhuzamos világok vannak, mindig, mindig. kiss tibor noé mondja egy interjúban, 
hogy most párhuzamos világok vannak. szerintem mindig voltak. nincs egy centrum. 
sok centrum van. egy városban éltem olyan emberekkel, valószínűleg sokszor elmentem 
mellettük az utcán, rokonaik ismerőse is lehettem, gyermekeik, unokáik osztálytársa, ők 
pedig, a párhuzamos világok szereplői valahogy túszok, elkövetői, áldozatai, szemlélői 
ennek az időnek, ami számomra csak most, mostantól születik: erdélyi 56. emberek bör-
tönben, szenvedések, félelemkeltés, a szabadság utáni olthatatlan vágy és annak kimon-
dása is talán. 

az időnek nincs centruma, mindenki maga a középpont, ahogy a József és testvéreiben 
olvassuk. 

lassan meglátom hőseimet, mind-mind egy középpont, egy univerzum. és mit fog-
nak tudni ők elbeszélni? talált hősök. 

néha beszédeket olvasok az újságokban: azokat lassan, morzsolgatva, sorok közt.  
a beszédek mondani akarnak valamit. vajon csak azt a felületet mondják, amit a szavak, 
vagy van valahol mélyebb értelem? vajon mit mondanak, amikor kinyitják a szájukat? 
miről szólnak a beszédek? a beszéd: inflálódik. 

különösen elbűvöl kádár jános látogatása 1958-ban. az idő csodálatos fényutcáiban 
ott sétálnak karöltve a magyar kiválóságok, a román elvtársak, már kezd felemelkedni 
Ceauşescu is, és színpadra lép még egészen ifjú titánként ion iliescu. lenyűgőző pillanat. 
Csakhogy nagyon sokára nyer értelmet ez az együttes. 

személyes megszólalások lesznek. talált hőseim a maguk valóságáról referálnak. 
ebből főzzél „objektív totalitást”, mondom magamnak; lukács annak nevezi a történelmi 
regényt. beérném szubjektív totalitással. önéletrajzok, életrajzok, beszélgetőkönyvek, 
visszaemlékezések, naplók, nagyinterjúk. visky andrástól is kapok egy csomó könyvet, 
az ő családjának, ismerősi, református (üldözött) köreinek visszaemlékezései. bárdi 
nándortól – akinek sokat köszönhetek – megkapom jordáky lajos kéziratos naplóját. 
jönnek a paraszti elbeszélők, mesélők. Győri klára, ámi lajos és nagyon sokan mások. 
Pártemberekkel készült interjúk (Gagyi jóskától), egykori foglyok visszaemlékezései. 
egyre inkább az egyházi személyek felé terelődik érdeklődésem. tímár ágnes, Mónika 
naplója. bögre Zsuzsa interjúi szerzetesnővérekkel. megismerem kis terézt, a lisieux-it.  
a legmodernebb, legradikálisabb szent. egyetemi emberek önéletrajzai, gyári munkások 
(ők talán a legritkább madarak), orvos, rózsanemesítő, miniszter. Hóstátiak. diószegi 
anna néni könyve és ő maga személyesen. néprajzosok. számtalan szerzetessel készült 
interjú és önéletírás, papok, lelkészek, diakonisszák, apácák, határon innen és főleg túl, 
erdélyiek, romániaiak, románok, magyarok, zsidók. bárki, bárki, aki úgy érzi, elbeszélni-
valója van. visszatekintő elbeszélések szinte mind. nők, férfiak. oral history minden 
mennyiségben. megfigyelők, megfigyeltek. oláh sándor írásai, mikrotörténeti kutatásai. 

visky andrás mondja: „nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kívülről ábrázoljuk a 
világunkat”. arról beszélgetünk egyébként, hogy ki milyen előadásról ment ki életében, 
és andrás egy olyan darabot emleget, amely kívülről ábrázolta a diktatúra szereplőit. 
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„nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kívülről ábrázoljuk” – ezt a mondatot nem 
úgy értelmezem, hogy még nem tartunk ott, hanem hogy át kell élnünk, magunkra kell 
vonatkoztatnunk. 

a talált hősök megszólalnak. legtöbbet a szerzetesnő megszólalására kell várni.  
a szerző fél. 

olvasom a korabeli „agráriumok”-at, ahogy magamban becézem: kollektivizálás, 
földmunkák, micsurini módszerek, és főleg a rózsa, a rózsa, a rózsa. a rózsa, a rózsa, a 
rózsa még hagyján. a mezőgazdasági szakkönyvtárban alig találok valami nekem valót a 
témában, aztán lassan unfolds, kiterül előttem a megfoghatatlan, megragadhatatlan szép-
ség, a szépség, amit nem lehet bekebelezni, megenni, örökre magamévá tenni. veszek két 
angol nyelvű könyvet a Peace nevű rózsáról. egy rózsának is van életrajza. a rózsa, a ró-
zsa, a rózsa eleve kudarc lesz, tudom én, és a költő is megmondta, de hát mi lehet szebb 
dolog, mint megpróbálni és összeomlani. 

megvan a nézőpontom a történet elmondásához. azt tudjuk elmondani, amit belá-
tunk valamelyest. Ők belátják a saját életük terét, a testük terét, ennyi az ő „igazságuk”. 
mi jogon szólalok meg mások nevében? elkezd gyötörni a félelem, rám nehezedik a fele-
lősség, hogy én most ő vagyok, én most őt képviselem. képviselem? ki előtt? valami bíró-
ság előtt vagyunk? neki nincs hangja, nekem van? 

(ahhoz képest, hogy félek tőlük, elég magabiztosan irogatom őket. máshogy nem lehet. 
amikor nem csinálom, félek. amikor csinálom, repülünk. Csak csinálni kellene, és nem rá-
gondolni. de nem lehet nem gondolni rá. b. kérdi majd: miért pont ők? emlékszem a gyomor 
körüli szorításra. kellene mondani valamit – valami nyugodt, tiszta, tágas igazságot, amit 
talán látok is, talán ott van, de hogy tudjam megnevezni? miért pont ők?) dani eszter, a lel-
kész mondta egyszer (a cigánymisszióról beszélt): az igazság ott van, csak meg kell mutatni. 

Ha lemondok arról, hogy egy szereplőm a pártközpontban a kb ülésein vagy a 
szekuritátén valami főemberként legyen jelen, hogy valami centrális, mindentudó figura 
legyen, arról is lemondok, hogy „tudjunk” dolgokat, hogy a történelem fősodrában áll-
junk, arról, amit a tankönyvek írnak. enélkül valahogy messziről látjuk a nagy hullámo-
kat, s mire ezek odaérnek hőseinkhez, valamelyest elcsitulnak. de nem teljesen. néha 
akkor is elsodornak, ha a hősök távol vannak a víztől. 

a nézőpont kiválasztása a döntő. a legborzasztóbb. olykor azért nem lehet valamit 
megírni, mert nincs hozzá nézőpont. öt szereplőt tervezek, négyet tudok megírni. az 
ötödikhez nem találom a nézőpontot. a ló történetén elbukom, a lovat nem tudom megír-
ni. a könyv tehát 80%-os. (borisz uszpenszkij: A kompozíció poétikája. Úgy emlékszem, ő 
sokat ír a nézőpontról, most ezt a könyvet nem veszem elő.) annak belátása, hogy az 
ötödik szereplő megírhatatlan, két év, még félidőben. minden könyv mögött ott van egy 
lemondás. egy kudarc. majd próbálom belőle átmenteni, amit tudok. 

Csak történetet kellene tudni mesélni, nem kell „értelmének lennie”. a történeteknek 
nincs „értelmük”, minél drámaibbak, annál biztosabban nincs. elég, ha egy történetet el 
tudok mesélni. Ha jól mesélem, majd lesz értelme. és nem biztos, hogy előttem tárulkozik 
fel az értelem. 

olvasom az adatbank kronológiájában: 1952. március 16. P. (mint Páter) boros Fortunát 
ferences tartományfőnök meghal a duna-Fekete tenger csatornánál. a dolgoknak semmi 
értelmük. Csak megtörténnek. Ha az értelmét kutatnám, talán oda lyukadnék ki, hogy van. 
ennek a halálnak nincs értelme. (Haszna, tanulsága.) én csak annyit szeretnék elmesélni, 
hogy ez megtörtént. semmi értelme, de megtörtént. nem tudok közel menni a Páter tör-
ténetéhez, nem lehetek ott a csatornánál; nincsenek tanúim, akin keresztül ezt elbeszélhet-
ném. Csak most itt megemlékezem róla. egyébként pedig: senki nem tudhatott róla abban 
a korban. vajon meddig? ez fontos. Hiszen én is csak a jelenből láthatom ezt a múltat. 
mikor derült ki egyáltalán a Páter halála? kik tudtak róla? elterjedt egyáltalán? 
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a tanúk fontosabbak, mint a próféták. engem a tanúk érdekelnek. a tanúk pedig té-
vednek, látnak, félrenéznek. bár P. boros Fortunátról egy sort sem írok, s a nevét is csak 
ide. sorsába nem tudok bepillantani, csak meghajolni most előtte. 

Felállok egy elég jó nap után, ez még delelőtt van, írogattam, úgy két órát, legfeljebb 
hármat, tele vagyok belül, mert még maradt. akkor állok fel, amikor még bőven maradna, 
hogy azt érezzem holnap vagy amikor majd ismét sikerül odaülnöm, hogy milyen jó foly-
tatni. olykor elindulok a regényt „keresni”. számba veszem a lehetséges könyvtárakat: 
mezőgazdasági, néprajzi, levéltár, ferences könyvtár, simán a szabó ervin, onnan még 
üres kézzel nem jöttem el. tudom, hogy amit ott kívül keresek, az nincs, mert az itt belül 
van. attól még elmegyek olvasgatni, de nem lendületesen és céltudatosan kutatok, csak 
matatok, araszolok, majd csak akad valami. valahogy hozzásimulok ahhoz, amit írok. 
máskor csak bolyongok és keresek/nézelődöm, filléres könyveket egy antikváriumban. 
„trágyázás”. „disznótenyésztés”. „ipari rózsatermesztés”. korabeli kiadványokból elég 
sok minden (ami nem szépirodalom). sokszor elég csak az előszókat elolvasni, szórakoz-
tatóak: feudális rendszer, kizsákmányolás, meghaladtuk, iparosodás. Ha nem a városba 
megyek, hanem az erdőbe, akkor már mindjárt egyszerűbb, tudom, hogy ott nincs regény, 
regény legfeljebb bent van. de az erdőben legalább fel tudom emelni a fejem. ennél fonto-
sabb gondolatom nincs az erdőről. távlatos, egyszerű, természetes, közvetlen. ennél több 
nem is kellene egy regénybe. az erdő a legnagyobb vigasz válság idején. mindennap vál-
ság, mindennap erdő. Sounds good. 

tavasszal, ősszel, télen, mikor nincsenek levelek, mindig Hokusai rajzai jutnak eszem-
be. Pár éve vettem magamnak egy albumot, karácsonykor, a legnagyobb könyvajándék, 
amit vettem magamnak valaha. a Fuji 100 látképe – rajzban. Fekete-fehér. ugyanaz, sok-
szor, rengetegszer, ugyanaz a vonalvezetés, mindig mindig máshogy. ennek az egyetlen 
vonalnak – a hegy alakja – a keresése a regény. nem, rosszul mondom. nem keresem azt 
a vonalat, csak törekszem ennek a vonalnak az egyszerűségére és tisztaságára. 

nálunk az erdő tudja ezt a fekete-fehéret, egyszerűséget. szemben, a túloldalon, a 
naszály. Hasonlítanak. 
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biztos Hokusaitól is sokszor megkérdezték (még halálában is), miért mindig a Fujit 
rajzolta. nekem ő az eszményem. mindig ugyanaz, mindig máshogyan. 

a „történelmi” figura sorshullámzásait rendbe rakni az ötvenes években – a legna-
gyobb szellemi kihívás. elrendezni, az elme analitikus felével. állítólag az van a bal olda-
lon, nekem az annyira nem működik, hogy elkeserítő. b. sokat segít majd az „analitikus”, 
rendbe rakó kérdéseivel. elvégre azért szerkesztő. 

„mindig ez van veled” írja bölcsen b., és arra emlékeztet, korábban is így volt: a Fejtől 
s lábtólt ő úgy olvasta, hogy nem volt meg a vége. két évet vártunk a végére. most is két 
évet vártunk. Pontosan láttam ezelőtt két évvel, hogyan fog véget érni, elgondoltam min-
den részletét, fényét és árnyékát, pusztán három oldal lesz ez a vég, max. öt, jelentettem 
be nagyképűen. nagyon felvérteztem magam a szituációval, hogy mi és hogyan legyen a 
végén. nagypénteken fog véget érni, a sír előtt. azzal a kérdéssel, hogy... a megfelelő 
nagypénteki kérdéssel. a legmegrendültebb ünnep, ahogy a katolikusok mondják. 

végül egész mást írtam meg, egy vonatúton, néhány óra alatt, bár utána még hónapo-
kig fényeztem. azt írtam meg, amiről azt reméltem, hogy minden olvasó el tudja fogadni, 
bármit gondol vagy hisz, elvégre kedves szerzetesnőmmel ér véget a könyv. nemcsak az 
ő történetének van vége, hanem mindenkiét le kell zárni. lezárva nyitva hagyni, és to-
vábbadni a kérdést az olvasónak. és te, kedves olvasó? és főleg azt írtam meg, amit meg 
tudtam írni. az ember azt írja, amit meg tud. de nemcsak a „meg tud” volt az érdekes, 
hanem végül is hogyan lehet olyan véget írni, amellyel hívő és nem hívő, keresztény és 
nem keresztény/hitetlen, dühös és nagyvonalú, mindenki beleérthesse magát, hogy a 
mindenkié legyen az a vég. a végét is meg kell látni, ugyanúgy, ahogy az egészet meg 
kellett látni. az egészet egyben mint létező – lehetséges – történő – történhető világot. azt 
az utat majd még meg kell tenni (tennem): hogy immár ez egy könyv és nem egy történhe-
tő világ, amit látok és megszólítok. vagyis most már ki kell hunynia számomra, hogy az 
olvasóé lehessen. 


