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– Művészcsaládban nőtt fel 
Kolozsvár belvárosában. 
Milyenek voltak a gyer-
mekévek?
 – Zajosak és élményekben gaz-
dagok. Szinte a színházban nőt-
tem fel, hétvégeken a nagyma-
mánál voltam. De már akkor 
megőrültem a bársonyfüggö-
nyös világtól. Első szerepemet, 
Opheliát a fürdővízben játszot-
tam el. Aztán Natasa Rosztova 
lettem, és így fejlődtem tovább. A 
csúcs Lady Macbeth volt – tizen-
három évesen. A szereplőket le 
is rajzoltam, és amikor már ír-
ni tudtam, szép kerek monda-
tokat fabrikáltam rajzaim mel-
lé, vagy kimásoltam idézeteket a 
drámákból.

– Édesapja az 1982-ben el-
hunyt Flóra Jenő színmű-
vész. Megmaradtak az 
emlékezetében előadások, 
szülei társasága, barát-
ságok?
– Az előadások mind megmarad-
tak, és nemcsak azok, amelyek-
ben szüleim, főleg apám játszott, 
hanem a többi is. Olyan félelme-
tes szinten rögzültek bennem, 
hogy néha ma is hallom egy-egy 
monológját vagy mondatát Héjja 
Sándornak, Péterffy Gyulának, 
Csíky Andrásnak, Vitályos Ildi-
kónak. Az Othellót láttam elő-
ször, ahol apu Jágóként aljas-
kodott, és engem ki kellett von-
szolni a végén, mert meg akar-
tam védeni őt. Mindez ma is ben-
nem él. Szerencsére minél idő-
sebb vagyok, annál tisztábban 
és egyre gyakrabban törnek fel 
eddig ismeretlen momentumok 
is. Lakásunk rossz beosztása 
miatt mindig apám közelében 
voltam, amikor szöveget tanult. 
Bezuchov grófot a Csajkovszkij 
IV. szimfónia alatt tanulta, és ez 
a mű betétként meg is jelent az-
tán a Rappaport Ottó által rende-
zett remek előadásban. Nekem a 
Csajkovszkij IV. ma is azokat az 
1961-es őszi pillanatokat jelenti. 
Egy előadáson a borogyinói csa-
tajelenetet súgtam is apámnak 
a páholyból. Tudtam, hogy nagy 
szövegrész, és segíteni akar-
tam. Akkor három hétig nem 
szólt hozzám.

– Flóra Jenőről azt írja a le-
xikon, hogy „főként a gyöt-
rődő, erkölcsi dilemmák-
kal küszködő hősöket ele-
venítette meg sokszínű-
en, de hatásosan kezelte a 
szatirikus jellemábrázolás 
eszközeit is.” Elismert mű-
vész volt, 55 évesen mégis 
abbahagyta a pályát. Lehet 
tudni, miért?
– Apám minden szerepében más 
volt, nem a maszkjai miatt, ha-
nem mert azzá alakult, ami-
vé kellett, amit a konkrét hely-
zet hozott ki belőle. És bár zár-
kózott ember lévén ezekről so-

sem beszélt velem, meggyőződé-
sem, hogy elhitte mindig a szín-
padnak, a rendezőnek és szer-
zőnek, hogy ölni fog vagy meg-
ölet. A színpad szent volt szá-
mára. Úgy lépett be esténként 
oda, hogy nem létezett senki és 
semmi, csak a történet, aminek 
egyik rúgója ő volt. A mű-szere-
pek vonzották. Lehetett az csu-
pán egy jelenet, nyíltszíni taps 
követte. És ez minden színész-
nek a legnagyobb elismerés. 
Ilyen volt például a Szent Johan-
na őrült papja vagy a Rokonok 
Polgármestere. Apámat mégsem 
ismerték el méltó módon. Ahogy 
sokan másokat sem. Elege lett, 
és búcsú nélkül lépett le egyik 
napról a másikra. Soha nem ke-
reste senki kegyét, nem kedves-
kedett igazgatónak, pártitkár-
nak vagy bárki másnak. Csak 
játszott. Halálakor Marosi Pé-
ter azt írta róla, hogy ő volt a leg-
férfiasabb színész, akivel vala-
ha találkozott. 2009-ben a regé-
nyem bemutatóján, a Könyvfesz-
tivál kellős közepén Tarján Ta-
más irodalomtörténész megkér-
dezte, „maga Ágnes, a Flóra szí-
nésznek a rokona?” Ez olyan ér-
zés volt, hogy még most is bele-
borzongok. Büszke vagyok édes-
apámra.

– Ön is kipróbálta szárnya-
it a kolozsvári Stúdió Szín-
padon. Benne volt e válasz-
tásban színészszüleinek 
befolyása? Miért választott 
végül mégis más pályát?
 – Anyámék soha nem szóltak 
bele az életembe. A stúdióban 
nem igazán tudtam bizonyítani. 
Igaz, a bizonyításhoz jobb sze-
repek kellettek volna. Nekem ez 
próbálkozás volt, és kellemes 
időtöltés. Sokkal tehetségesebb, 
rátermettebb lányok voltak ak-
koriban: Jakab Mari, Zsombo-
ri Erzsébet, Jankó Mari, Vajda 
Zsuzsa és még sorolhatnám. Ké-
sőbb háromszor is felvételiztem 
a színművészetire, de elutasítot-
tak. Ma már sejtem, apám nem 
akarta, hogy színésznő legyek, 
mert nem tartott elég jónak. An-
nál viszont, hogy az ő lányaként 
emlegessenek, többre tartott. 
A hetvenes évek közepén-vé-
gén egy magyar lánynak Kolozs-
váron nem sok lehetősége volt. 
1980-ban Sepsiszentgyörgyre 
kerültem Rózsa nagynéném jó-
voltából. Itt fogászati asszisz-

tensként dolgoztam sok éven 
át, és ma már tudom, ezek vol-
tak a meghatározó és legszebb 
évek életemben. Ekkor kerültem 
el otthonról és váltam felnőtté. 
A színház Szentgyörgyön is ve-
lem volt, azt hallottam magam-
ról, hogy amolyan kellék vagy 
kabala vagyok minden előadá-
son. Szóval a színház nagy sze-
relem, nincs mese. 

– 1988-ban települt át Ma-
gyarországra. Mi volt en-
nek az oka, és hogyan sike-
rült elmennie?

– Magánéleti gondok adódtak. 
A hiba – meglehet – bennem ke-
resendő: zűrös nő voltam. Útle-
velet kaptam, és eljöttem Erdély-
ből, mint annyian mások akkori-
ban. Csak egyet hagytam figyel-
men kívül: 36 évesen nulláról in-
dulni nem lehet. Nem óhajtottam 
továbblépni sem Ausztriába, sem 
Németországba, és férjhez menni 
sem akartam egy külföldi nagy-
menőhöz. Hogy mégis mit akar-
tam? Egyszerű: magyarok között 
élni és magyarul kérni a kiflit a 
sarki boltban.

– Hogyan sikerült a beil-
leszkedés?
– Pokoli volt, három hónap alatt 
tíz évet öregedtem. Azt hittem, 
itt a mennyország, hiszen hatfé-
le parizer volt, Impulse-sprayt is 
lehetett kapni, és állás is azon-
nal akadt három. Rengeteg roko-
nom volt itt, de valamilyen oknál 
fogva egyikük sem segített. Talán 
az én hibám volt. Kissé túl hamar 
vedlettem át szegény erdélyi ro-
konból talpraesett, önálló nővé. 
És hát többre tartottam magam, 

mint amennyire ők taksáltak. De 
ezen is túlléptem, és tiszta lap-
pal, egyenlő esélyekkel indultam. 
És meg is álltam a lábamon, bár 
néha nagyon rezgett a léc.

– Azt vallja, azóta ír, ami-
óta „megtanítottak erre, a 
suliban”. Mi hozta ki önből 
az írót? Pótolja az írás gye-
rekkori álmát, hogy baleri-
na, színésznő legyen?
– A színházat semmi nem pó-
tolja. Anyai nagyanyám, Zabolai 
Finna Béláné, született Makkai 
Róza, Makkai Sándor nővére 
volt. Édesanyám, Finna Márta 
tehát Makkai-leszármazott, ő is 
írt verseket, színdarabot, ez csa-
ládi betegség. Azt mondják, min-
den Makkai ír, hát én is mindig 
ezt tettem. Talán az hozta ki be-
lőlem az íráskészséget, hogy ti-
zenkét órát dolgoztam egy cég-
nél, és este leültem, kikapcsol-
tam az irodai dolgokat, és belép-
tem egy új, egészen más, von-
zó világba. Úgy írtam, hogy nem 
tudtam, milyen felelősséggel jár. 
Egyfajta színjáték ez is, de több 
koncentrációt követel, és főleg 
sokkal nagyobb tudást, művelt-
séget. A színpadon másvala-
ki szövegét mondom, másvala-
ki kiagyalt alakját keltem életre, 
itt viszont az én kezemben van a 
varázspálca. Mint alkotó, ki kell 
lépnem a magam satujából, és 
egyfajta közönnyel kell (kellene) 
kezelnem a szereplőimet, az éle-
tüket – mintegy felülről rálátva 

az egészre. Nem csúszhatok be-
le teljesen egy alakba, nem csak 
az ő szemszögéből kell néznem 
a történetet. Nem lehet csak a fő-
szereplő tökéletes, kell egy má-
sik, aki éppoly hitelesen cselek-
szik, mozog, beszél. Másképpen 
nincs konfliktushelyzet. És ha 
nincs, akkor az olvasó szépen 
leteszi a könyvet. 2007-ben elvé-
geztem a Magyar Írói Akadémia 
egyik kurzusát Kukorelly End-
re csoportjában, és amit tudok, 
azt neki köszönhetem. Az olva-
sás örömét viszont elvette tő-
lem. Szereplőim állandóan bale-
rinák, zenészek, színészek. Je-
lenleg is egy színésznőről írok, 
aki pszichiátere hibájából vég-
zetes sebet kap, és pokoli démo-
nokkal küzd meg.

– Több kötete is megjelent, 
regényeket, novellákat kö-
zölt. Milyen témákat vá-
laszt?
– Az írásnál a téma nem is lénye-
ges, inkább a mód, ahogyan ki-
dolgozom és átadom, a szöveg, 
a nyelv használata. Bírni és bir-
tokolni kell a csodálatos, gazdag 
magyar nyelvet és kifacsarni 
azt, ami benne van, mert ijesz-
tő és ragyogó dolgok tudnak né-
ha kijönni. Íze, szaga, súlya, tes-
te kell, hogy legyen a szövegnek, 
amely néha életre kel, visszabe-
szél, beleszól dolgokba, sőt néha 
üt is. Az Örvényt úgy írtam, hogy 
a főszereplő végig diktált ne-
kem. A történet írta magát. En-
nek egy valós magja volt, azt a 
részt volt a legnehezebb megír-
ni. Önéletrajzi regényem is van. 
Egyelőre fiókban. De mindegyik 
írásomban ott vagyok valahol. 
És az enyéim is: szüleim, roko-
nok, barátnők, haverok, szere-
tők és szerelmesek, mind. Mon-
datok, ellopott párbeszédek a 
metrón utazva, avagy dumák két 
plázacica között. De ezek nem 
azonosak a valósággal. Igyek-
szem a sorok között egy-egy fe-
hér foltot hagyni, hogy az olvasó 
beletegye oda a saját mondatait, 
saját érzéseit, mert csak így fog-
ja tovább olvasni az írást. Néha 
egy csodás filmszínészt válasz-
tok ki, ő lesz a célpont, a többit 
menet közben dolgozom ki. Ha 
nem szülöm meg a szereplőt ma-
gamban tetőtől talpig visszame-
nőleg dédnagyanyjáig, egyetlen 
kézmozdulata sem hihető majd. 
De mindegyikük én vagyok kis-
sé. Vagy inkább az, akivé szeret-
tem volna válni. Vagy válhattam 
volna. Ki tudja?

– Köti még valami Kolozs-
várhoz, Erdélyhez? Jár 
„otthonról haza”?
– Nekem Budapest nem ottho-
nom. Nyüzsgő, zajos világ. Imá-
dom, de nem az én világom, azon 
kívül elég kemény dolgok tör-
téntek itt velem. Engem minden 
Erdélyhez köt. Álmaimban ál-
landóan Kolozsváron és Sepsi-
szentgyörgyön járok, és anyám 
meg néném ott veszekednek ve-
lem. Igen, haza akarok men-
ni, nemcsak azért, mert ott van 
a lakásom, hanem mert úgy ér-
zem, még mindig ott a helyem. 
Mert talán van még egy-két dol-
gom otthon. Nagyon megbántam, 
hogy eljöttem...

NÁNÓ CSABA

Édesapja Flóra Jenő színművész, édesanyja Finna 

Márta színésznő volt. A családi örökség szerint akár 

a varázslatos deszkákat is választhatta volna, még-

is az írásban találta meg igazi énjét. Makkai-Flóra 

Ágnes kolozsvári származású íróval, Makkai Sán-

dor író-püspök leszármazottjával beszélgettünk.

Beszélgetés Makkai-Flóra Ágnes erdélyi származású budapesti íróval

Magyarul kérni a kiflit a sarkon

Makkai-Flóra Ágnes

Kolozsváron született 1952. 
március 12-én. 1988-ban tele-
pült át Budapestre. 2005 óta 
jelennek meg novellái a PoLÍsz, 
Magyar Napló, Irodalmi Je-
len-kötet, Kortárs, Liget, Csil-
lagszálló, Apokrif, Hetedik, Sze-
gedi Lap, Litera-Túra kiadvá-
nyokban. Örvény című regénye 
a Kossuth Kiadó gondozásá-
ban, egy novellagyűjteménye 
Kötéltánc címen és az Allegro 
non Troppo című kisregénye a 
Publio Kiadónál jelent meg.

Az írónő álmaiban Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön jár
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