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Középiskolás memoár
A kilencvenes évek elején, egy 
középiskola bentlakásában meg-
élt emlékek közt kalauzol végig 
Tamás Dénes író, esszéista, a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Kara társadalomtudományok tan-
szé ké nek adjunktusa legújabb 
regénye, Az élő ház, amely a 
Kalligram Kiadó gondozásában 
jelent meg. Az ott megélt éveket 
a szerző húszéves érettségi talál-
kozója zárja keretbe. A regényről, 
annak megszületéséről beszél-
gettünk a szerzővel. 

– Honnan jött az ötlet, hogy 20 
év után regénybe foglald a bentlakási 
éveidet?

– Ezek az emlékek, történetek 
végigkísérték az életemet. Ezeket 
már régóta hol én mesélem el, hol a 
regényben szereplő barátok vagy ott 
megfordult � gurák. Benne volt a le-
vegőben, és mindig is éreztem, hogy 
íróként ezzel kezdenem kell valamit. 
Kihívást jelentett, és most jött el az 
ideje annak, hogy megbirkózzam 
vele. A regény kerettörténete a 20 
éves érettségi találkozó. Írói lehető-
ség, amit ki kellett használjak, hogy 
azon keresztül visszaemlékezzek azok-
ra az évekre. Adta magát, hogy onnan 
lépjek vissza a múltba. Egy ilyen alka-
lom eleve olyan helyzetet teremt, ahol 
a múlt megpróbál bejelentkezni, jelen 
lenni, majd kiderül, nem is olyan egy-
szerű szembenézni vele.

– Hogyan gyűjtötted össze a fel-
használt emlékeket? Csak a saját em-
lékeidre hagyatkoztál?

– Elsősorban a saját emlékeim-
re támaszkodtam. Emellett végez-
tem egy kis kutatást is: interjúkat 
készítettem azokkal az emberek-
kel, akik ott megfordultak. Ez egy 
anyaggyűjtés volt, ami során arra is 
kíváncsi voltam, hogy az emlékeink 
hogyan vágnak egybe. Ugyanazok-e 
a nagy emlékek, nagy történetek, 
nagy fordulatok, amiket megőrzött 
az én emlékezetem? Érdekes egy-
beesések, illetve különbözőségek 
derültek ki ezekből az interjúkból. 
Nem jelentett számomra nehézséget 
szembenézni ezekkel a történetek-
kel. Lassan adomakinccsé nőtték ki 
magukat, nemcsak a pozitív, hanem 
a szélsőséges, felkavaró történetek is. 
Ezek gyakran elmesélődtek, azért 
nem volt megrázó újra szembenézni 
velük.

– Ha pár szóban kellene jellemezd 
a regény hangulatát, milyen lenne?

– Nagyon intenzív, az érzelmek 
szintjén működő történeteket mu-
tat be, amelyek felkavarók, erősek, 
ugyanakkor nagyon részletbe menő-
en próbálják leírni az ott történteket, 
inkább a benyomásokra fókuszálnak, 
és nem arra, hogy nagy történeteket 
mutassanak be.

– A regényed a magyarországi 
Kalligram Kiadó gondozásában je-
lent meg. Tudatos volt a választás?

– Tudatos döntés volt. Úgy gon-
doltam, hogy ha Magyarországon 
jelenik meg a könyv, nagyobb pub-
licitást fog kapni. Egy másik fontos 
tényező az volt, hogy a magyarorszá-
gi bolti hálózatokban sokkal inkább 
jelen tud lenni. Presztízs megjelenni 
a Kalligram Kiadónál, mindenki 
vágyik erre, azt hiszem. Egy neves 
kiadónál publikálni egészen más 
helyzet, de el kell mondjam, nekem 
jó élményeim vannak az erdélyi ki-
adókkal kapcsolatban is.

– Milyen visszajelzéseket kaptál 
az olvasóktól? Volt olyan, aki magára 
ismert valamelyik történetben?

– De még mennyire! Fontos 
elmondani, hogy a regény szereplői 
létező alakok, válogatott társaság, 
akik között ma már több közsze-
replő is van. A történetek nagy ré-
sze hűen tükrözi a valóságot. Én azt 
hittem, hogy ha átnevezem a sze-
replőket, elég jól elrejtem őket, és 
senki nem jön rá a kilétükre. De az-
tán kiderült, hogy az olvasók ennél 
sokkal � gyelmesebbek és ra� nál-
tak. Olyan dolgokra is fel� gyelnek, 

amire én nem gondoltam. Elég sok 
szereplő ezért már lelepleződött. A 
legmeglepőbb az volt, hogy olyan 
emberek, akik csak közvetetten is-
merik a regény szereplőit, felismer-
ték őket a való életben.

– Mit gondolsz, miben volt más a 
90-es évek elején � atalnak lenni, mint 
most?

– A bentlakási élet önmagában 
sokkal durvább volt, mint most. Mi 
huszonnégyen laktunk egy szobá-
ban, ami szerintem ma elképzelhe-
tetlen. Ugyanakkor ez az elnyomó 
rendszer, ami a � úk különböző kor-
osztályai között létezett, ma már elég-
gé botrányos lenne. Ennek ellenére 
nem mondhatom azt, hogy nehe-
zebb volt akkor. Tinédzserkorunk-
ban mi egy szerencsés történelmi 
korszakba léptünk be. Közvetlenül, 
egyből a forradalom után. Akkor 
nyílt ki a világ, nagy szabadságfokkal 
vette kezdetét a középiskolás éle-
tünk. Sok minden el tudott minket 
érni, amire reagálni kellett. Ilyen ér-
telemben mindent meg lehetett élni, 
amit ma. Persze, nem volt internet, 
de volt helyette egyéb. Gyűjtöttünk 
kazettákat, könyveket, mi is utazhat-
tunk. Az tény, hogy sokkal zártabb 
világ volt. Ha belegondolok, milyen 
információszegénységben éltünk ak-
koriban, s ahhoz képest, mivel talál-
kozhat ma egy � atal, ég és föld. De 
ezért egyéb dolgokra koncentrálhat-
tunk, többet � gyeltünk egymásra, 
többet időztünk egymással.

– Kiknek ajánlod a regényed?

– A témája kapcsán arra gondol-
hatnánk, hogy a regény a � atalságot 
szólítja meg. Ugyanakkor ott van 
a 40-es perspektíva is. Hisz ez egy 
visszaemlékezés-regény. Nem neve-
zem nosztalgiaregénynek, minden-
képpen próbáltam a nosztalgia hét-
köznapi értelmét elkerülni, mert a 
nosztalgiázásban benne van az, hogy 
megszépítjük a múltat. Én ez ellen 
próbáltam fellépni, inkább a maga 
éles, akár botrányosnak is nevezhető 
mivoltában írtam le a történeteket. 
Minden értő olvasónak ajánlanám, 
aki nyitott olyan dolgokra is, amik 
kissé provokálók, akár botrányosnak 
is tekinthetők. Örömmel mondha-
tom el, hogy Hargita megyében az 
összes Gutenberg könyvesboltban 
megvásárolható Az élő ház.
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verzió feltámadásra
meztelenre vetkőzöm lehet

most vasárnap a templomba menet
mint az amúgy is kihaló állatfajok

bemutatom, hogy nem vagyok.
Beülök. sérti a combomat

a székekre behullott vakolat,
pucér és jólnevelt testtagok

halkan és egyszerűn meghalok.
A templom hideg és kénytelen

lehűteni, hogy létezem,
� atal lánytestem jól mutat,

hogy vénsárga, perverz fény maradt.
Ha Jézus igaz, nem létezik,
csúf lányoknak öltözködik,

szűk gyomra van, szűk hatalom.
nem haltam meg. megtagadom

a maradást. és felöltöztett sok ég alatt
egy hibásan feszített kézalak.

bölcsesség nélküli
Kicsi a világ magamat belátni.

A szív az mindig ülve marad állni.
Mint egy egyszerű tor, lassítva, visszajátszva

ráöntöm az arcom az Isten abroszára.

Eltelik most ez, és eltelni fog más is.
Egy sikolyt fényeztem minden fogmosásig.

és betanultam, hogy majd miként szólíthassam
ha kezet fog velem az egyedülmaradtam.

Kismagyarul
A rossz és a jó magyarok két nemzete van velem.

Mindkettőt utálom és mindkettőt szeretem.
Indentitásom hol román, hol fasiszta.
Disznó vicc vagyok. Síráshoz statiszta.


