
Kolozsvár utcái, illetve a magyar kö-
zösség életében kulcsszerepet játszó
helyi intézmények jelentik Tompa
Andrea Omerta címû regényének vilá-
gában azon referenciapontokat, melyek
között megrajzolódik a mû szereplõi-
nek élet-, illetve mozgástere. Közelkép-
be a Hóstát, a Kétágú templom, a
Palocsay-kert, a Méhes, Pata és Bor-
háncs utcák által határolt városrész,
valamint az Óvár, Mátyás szülõháza, a
Farkas utca, a Sétatér, a Malomárok, a
botanikus kert környéke kerülnek. Fó-
kuszban maradnak továbbá a Fõtér, 
a Szent Mihály-katedrális és Fadrusz
János ikonikus szoborcsoportja, de a
Bolyai Egyetem és a Magyar Színház is.
A szerzõ körültekintõ helyszínteremté-
se szoros érzelmi kötelékrendszernek
bizonyul, ugyanakkor erõforrást jelent
a szereplõk számára, melyhez egyik le-
hetséges kulcsot élethelyzeteik értel-
mezése adja.

A négyes tagoltságú regény világá-
ban a központi figurák sorstörténetei
önálló olvasattal bírnak, és bár szerke-
zetileg elkülönülnek egymástól (Kali
könyve, Vilmos könyve, Annuska köny-
ve, valamint Eleonóra könyve), mégis
egységes egészet képeznek azáltal, hogy
eseményeik számos vonatkozásban, la-
zán, harmonikusan átfedik egymást. 

Az indás szerkezetû kompozíció ré-
vén több erdélyi kistérség – Kolozsvár
vidéke, a Mezõség egy része, valamint
a Maros Magyar Autonóm Tartomány –
történelmébe is betekintést nyerünk;
megéljük a román pártállami eszközök-
kel bõ egy évtized alatt gyökeresen
megváltoztatott mindennapokat. Kis-
emberek és vezetõ értelmiségiek, elsõ-
sorban nemzetiségi, inkriminált dön-

téshozók, illetve bizonyos társadalmi
csoportosulásokban vagy egyesületek-
ben, egyházi közösségekben vezetõ
szerepet felvállaló személyiségek tragé-
diája rajzolódik ki elõttünk.

Célkeresztben három nõ és egy fér-
fi áll. Személyneveik adják a fejezetek,
vagyis a róluk szóló „könyvek” címeit.
Általuk az ezerkilencszáznegyvenes
évek végétõl a hatvanas évek elejéig
terjedõ idõszak Romániájának esemé-
nyeit követhetjük nyomon. Az omerta,
azaz a hallgatás vagy inkább kénysze-
rû(el)hallgattatás realitásának része a
Bolyai Egyetem felszámolásának politi-
kai háttérrajza: a propagandagyûlése-
ken történtek felelevenítésével, a diá-
kok kényszernyilatkozatainak rekonst-
rukciójával, azok valós okainak feltárá-
sával, valamint a harsány kirakatren-
dezvények kulisszái mögött történt ma-
nõverek feltérképezésével dokumentál
a szerzõ. 

A korabeli román párt- és államve-
zetés így, ekkor fosztotta meg a „kin-
cses várost” a régióban évszázadok óta
betöltött, politikai, társadalmi és kultu-
rális vezetõ szerepétõl. Ekkor lehetetle-
nítette el a Hóstát lakóinak – többségük
magyar nemzetiségû volt – jellegzetes
életformáját, és õrölte fel az egész or-
szágban a kisebbségi egyházi közössé-
geket. Nem mentség, hogy hasonló sors
várt többek között a görög katolikus
egyház híveire, hogy a nevezett idõ-
szakban összességében több százezres
nagyságrendben telepítettek ki, vetet-
tek börtönbe, fosztottak meg vagyonuk-
tól és hurcoltak meg más nemzetiségû-
eket is. 

Az idézett események pontosan
nyomon követhetõek a regény szerep-
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lõinek élethelyzeteiben. Olyan válság-
periódusok láncolatáról van szó, me-
lyek felelevenítésével hiánypótló isme-
retanyag népszerûsítésére vállalkozik a
szerzõ. A mai fiatalkorú olvasók számá-
ra létfontosságú megismerni a történte-
ket. Sok szereplõ neve közismert az er-
délyi kisebbségi közösségek bizonyos
köreiben, némelyiket – kézenfekvõ írói
fogás – változtatás nélkül emelte be
Tompa Andrea alkotásának világába,
néhányan ma is élnek. A korabeli
omerta-kötelezettség ellenére a köztudat
megtette a magáét: elevenen õrzi az ál-
dozatok – akár a kollektivizálás, akár a
kirakatperek okán kitelepítettek, elhur-
coltak vagy bebörtönzöttek – emlékét.

Ebben a kolozsváros könyvben élõ-
beszéd jellegû monológfüzérekbõl ki-
bontakozó élettörténetek teljesednek
ki, paradox módon a hallgatás, illetve
az elhallgattatás kényszere miatt. Sza-
bó Zõd Kali, Vilmos, Annuska és Eleo-
nóra nõvér megtapasztalták a mulan-
dóságot, felerõsödött általa esendõsé-
gük és tehetetlenségük: megváltoztat-
hatatlan körülményeik közepette megy
tovább velük, körülöttük az élet. Erõs
akaratúak, szilárd belsõ értékrenddel
rendelkezik mind a három nõ, ennek
jegyében tették a dolgukat, és lehetõsé-
geik szerint, óriási erõfeszítéssel kitör-
tek a megszokás védelmébõl. Kali két
évtized után felrúgta áldozat-státusát;
bántalmazott feleség volt, de elszökött
falujából, kilépett házasságából, és új
életet kezdett Kolozsvárott. Késõbb
gyereket is vállalt. Életvezetésében so-
kat segítette lenyûgözõ verbalizációs
készsége, töretlen beszédkedve, habár
Décsi Vilmos, aki élettársa és gyerme-
kének az apja, épp ellenkezõleg, az
asszony szükség esetén megmutatkozó
hallgatási képességét emlegeti elisme-
rõleg. A férfi – maga is alig hisz szak-
mai és politikai pályafutásának szeren-
csés alakulásában – életvitele erõltetett
ütemû, felpörgették kötelezettségei. Az
omertás hétköznapok lelki terhét és a
korabeli pártpolitika abszurd visszás-
ságainak következményeit tulajdon-
képpen asszonyainak segítségével vé-
szeli át. Munkakultúrája, természetsze-

retete kései gyermekének anyjához kö-
tik ugyan, emberi-apai kötelességének
is eleget tesz, hiszen egyre több idõt
tölt cseperedõ kisfiával, felelõsséget
vállal érte, gondoskodik szükségletei-
rõl, mégsem találja nyugalmát. A rá ne-
hezedõ társadalmi-politikai nyomás
súlya alatt az összeomlás határán tán-
torog. Józan esze megvédi õt a túlzá-
soktól és a kétségbeeséstõl. Szerencsés
alkat; hozzáállásának köszönheti, hogy
sikerrel egyensúlyoz a propagandain-
govány közepette. Kísérleti állomásá-
nak megteremtésével, a munkálatok
megszervezésével passziójának élhet,
bizonyos értelemben nemcsak kitelje-
sedik élete, és okos húzással – a kollek-
tivizálás, a vagyonelkobzások korában!
– sikerül gyermekét és annak anyját
anyagi biztonságba helyeznie.

Az erõs fizikum, a kitartás, a töret-
len élniakarás, a jó munkabírás meg-
annyi közös vonás Kali és Annuska, az
érett asszony és a fiatal hóstáti kamasz-
lány között. Utóbbi éppoly tudatosan
alakítja asszonysorsát, mint évekkel
korábban – hasonló eltökéltséggel – a
széki cselédlányból lett kenyérkeresõ
asszony tette. Eleonóra életútja csupán
érintõlegesen kapcsolódik a Kali–Vil-
mos–Annuska szerelmi hármas egymás
könyveibe átkúszó történetébe. A nõ-
vér a sorsával elsõsorban a kisebbségi
egyházi közösségek tagjai által végzett,
közhasznú foglalkoztatási ágazatok
(beteggondozás, háztartási segítség-
nyújtás, gyermekfelügyelet) államilag
irányított, erõszakos akadályoztatását,
illetve felszámolását dokumentálja.   

A négy fõszereplõ történeteit záró
utószó meglepõen rövid. Egyértelmû,
hogy Kalit, Vilmost, Annuskát és Ele-
onórát értékrendjük, nevelésük, óriási
önfegyelmük és humorérzékük egy-
aránt segítette abban, hogy kiszolgál-
tatottságukat, (szerepükbõl, helyze-
tükbõl adódó) tehetetlenségüket fele-
lõsségtudattal éljék meg. Tudatosan
ebbõl merítettek erõt a majdani folyta-
táshoz, amelynek leírása viszont kívül
esik a mû világának súlypontján, talán
a szerzõ egy másik alkotásának részei
lehetnének.  téka
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Egyénre és helyzetre szabott a sze-
replõk szóhasználata; nyelvi regiszte-
rükkel erõs érzelmi töltetet hitelesíte-
nek mindannyian. Tamási Áron mûve-
inek feleselõ hangnemére emlékeztet-
nek. Verbalitásuk míves jellegét sajátos
szóhasználat, nyelvi leleményesség ad-
ja. Regionalizmusok, román nyelvbõl
átemelt, olykor fonetikus átírással ma-
gyarított fordulatok, játékos megfogal-
mazások színezik fõleg Kali, de Annus-
ka beszédmódját is. Az idegen szavakat
és kifejezéseket találékonyan, jókedvû-
en alkalmazzák mindannyian. Például
a felfortyanás vagy dühkitörés követ-
kezményeként: boszumfát, vagyis bosz-
szús, duzzogó – mondják valamennyi-
en egymástól függetlenül, különbözõ
helyzetekben.

Az Omerta nõi szereplõinek életve-
zetését meghatározza extrovertált alka-
tukból adódó, fokozott szókimondá-
suk. Sok esetben önmagukat bátorít-
ják, védtelenségüket palástolják, ezért
vértezik fel magukat „fûszeres” szó-
használattal. Érzelmi kapaszkodót,
életfilozófiát jelent számukra a verba-

lizáció. Többet, mint a szó hagyomá-
nyos értelmében vett mese, mely fon-
tos szerepet játszik Vilmos, a feltaláló-
kertész életében is. Igaz, õ munkájával
és jegyzetei révén élhetõvé zabolázza
kétségeit, de – minthogy többre vágyik
– mentsvárat épít magának Kali mese-
mondásából csakúgy, mint az Annuska
jelenlétében megélt, vele töltött, önfe-
ledt pillanatokból. 

Mind a négy „elbeszélõ” szerencsé-
sen ötvözi személyes indulatait a ter-
mészetes játékossággal. Az érett böl-
csesség nemcsak a lassan középkorú
Kali és Vilmos gondolkodásmódját jel-
lemzi – korát meghazudtolja Annuska
életfelfogása is. A szereplõk beszélteté-
sével megelevenednek mintegy másfél
évtized történelmi-szociális tablói, me-
lyek a mulandóság változatait hitele-
sen dokumentálják: a négy könyv törté-
netei az omerta ellenére kimondatlan
bizonyossággal a jövõ, az örökös emlé-
kezet felé araszolnak, holott már jele-
nükben bizonytalanságba torkolltak.

Medgyesi Emese
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A DIVAT TÁRSADALMI KONTEXTUSAI
F. Dózsa Katalin – Szatmári Judit Anna – 
Szentesi Réka (szerk.): Divat, kultúra, történelem.
Divattörténeti Tanulmányok

A kötet F. Dózsa Katalin divatelméle-
ti munkásságának újabb hiánypótló da-
rabja. A második divattörténeti konfe-
rencia anyaga, az elsõ, Divat, egyén,
társadalom. A Divattörténeti Tudomá-
nyos Konferencia tanulmánykötete cím-
mel megjelenõ kötet folytatásaként, az
elsõnél jobban körülírt témaválasztás-
sal jelent meg. Az elsõ kötet szerteága-
zó tematikája után a Divat, kultúra, tör-
ténelem tanulmányai kifejezetten a ma-
gyar vonatkozásokra reflektálnak. Így a
kötet a magyar divatelméleti kutatások

szempontjából még inkább releváns,
emellett a történeti vonatkozások soka-
sága miatt több szakterület számára is
hasznos forrásként szolgál.

A kötet nyolc tanulmányt tartal-
maz, melyek a divatot egy-egy norma,
elv, társadalmi szerepvállalás kommu-
nikációs csatornájaként és prezentációs
eszközeként vizsgálják. Az eszme- és
fogalomtörténeti vizsgálatok mellett
társadalmi beszédmódok kutatásán ke-
resztül kapunk részletes képet a 19–20.
századi magyar divattörténetet megha-
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