Turbuly Lilla

két fénykép

A világ avatása óta

(2)
nekem a tűz varázslat. ha ezerszínű lánggal ég. ha összekötik a tábortűznek gúlába rakott fát
ott, a gyerektábor közepén, mi meg körülüljük, és akkor már lángol. lángol és pattog. fölfele
szikrákat dobál, a sötétedő égboltra a csillagokat. és a lángnyelvek végeit színesre festi a
kábelek műanyag szigetelése. mert felül azzal kötötték sátorrá a fákat. és belül a pattogás, a
tegnapi tábortűzbe ejtett szalonnabőrkék, kenyérhéjak, a dolgok szélei, a finnyások szendvicsdarabjai, azok mind égnek. szaguk van.
azt képzelem, kovbojok égették fel az indiánfalut. mi meg, mi indián férfiak, elkéstünk, hogy
megmentsük az otthon maradottakat. és a családjaink égnek odabent, a rájuk gyújtott sátorban, a lelkük színes lángnyelvként tör az égnek, a testük – a bőrük, zsírjuk meg szaglik,
füstöl, ropog odabent. figyelem a hangokat, hogy mit kiabálnak. arra gondoltam, hogy mit
mondanék én, ha én volnék most odabent, a sátorban, és ők értek volna haza későn, túl
későn ahhoz, hogy velem haljanak vagy engem mentsenek.
hogy a nevüket ismételném, szólítanám-e őket, hogy segítsenek. vagy nem a segítség miatt,
de mégis az ő nevüket mondanám – hogy utoljára valami igazi szép jusson nekem, hogy ők
maradjanak meg nekem utoljára ebből a földi életből. vagy hinném-e egyáltalán, hogy meghalok. hogy ez már a vége, bizony, a vége. hogy ezt lehet-e hinni.
vagy mi van, ha most mi, a táborvezető meg ez a csapat fiú itt körülöttem kovboj. azzal a
feltétellel továbbra is, hogy ami lángol, az indiánsátor. hogy győztünk, azt érezném-e. hogy
egymásra néznénk: cinkosan, hogy ezt majd senkinek nem áruljuk el odahaza, ha hazatérve
a tűzről leemeli a kondért az asszony, és elénk, meg a kis kovbojgyerekek elé teszi. és azt
kérdezik majd, mit csináltam, hogy mit csináltál, mert fenemód kormos vagy. és akkor nem
akarod elmesélni, hogy ilyen kis lurkókat égettem éppen, mint te vagy, tom. tomnak hívják
az egyik kis kovbojgyerekemet. nem hívhatják tamásnak. ott nem magyarok még a nevek se.
és a feleségemnek azt mondom-e majd, pont ilyen nők és anyák jajveszékelését hallottam,
mikor lángra kaptak ölükbe a rongyok, amikbe a gyermekeik voltak csavarva, éppen ilyenek,
mint te, kicsi suzy, és a kovbojlányomra nézek.
a tűz parázzsá ég, a táborvezető kiosztja a nyársakat. nincs mindenkinek kedve megint a
szalonnához, első nap izgalmasabbnak tűnt, még tegnap este. ha kovboj vagy, úgy képzelem,
akkor ugyanez a helyzet. hogy elsőre biztosan izgalmas ez a gyilkolás, az arcod előtt felcsapó
lángok, aztán lassan megunod. mondjuk visszatérsz az erődbe, ahonnan kilovagoltál a fáklyákkal, meg se kérdezik, mi volt. ha kormos vagy, égettél, ha nem vagy kormos, akkor nem.
leszámolják, hányan mentek ki, hányan jöttek vissza, elvégzik a kivonást. azzal megvan a
leltár, megvan a holnap alapja is. van miért megint visszavágni. tudod, úgy van, hogy nagyon
hamar, hogy egyszer csak minden visszavágás lesz. az elején átlendülni, az a nehéz. aztán
már forog. magától megy. az érvek készek. rájuk ülsz, az lesz a nyerged, a kezedben a fáklyád,
a tűz fényénél megcsillan az aranyfogad.

(A tárcanovella első része a Pannon Tükör Online-on jelent meg.)
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Dráma

Beck Zoltán

Ajánló Sipos László Herkules sarok – avagy egy szobor élete című
drámája elé
Sipos László még 23 éves sincs, de máris elmondható róla, hogy eddigi élete felét a színház
töltötte ki. Jó helyre született: Celldömölkre. Ott működik ugyanis a Soltis Lajos Színház,
színházi életünk különleges gyöngyszeme, ahol a független, az amatőr és a kőszínházi színjátszás jól működő ötvözetét hozták létre. Ahol már iskoláskortól színiiskolával várják a gyerekeket, akik felnőve gyakran maradnak ott a színház környékén, akkor is, ha mellette más
foglalkozást választanak. Sipos László azonban, miután színiiskolásként bekapcsolódott a
Soltis életébe, nem akart más foglalkozást. Volt ugyan néhány kitérője, míg (negyedszerre)
felvették a Színház- és Filmművészeti Egyetemre: belekóstolt a képi ábrázolás szakba a
szombathelyi egyetemen, volt benzinkutas és hot-dog séf Walesben, írt verseket, fellépett
slam poetry esteken. A művészeti ágak közül azonban az első számú szerelme a színház
maradt. Jelenleg másodéves színészhallgató Máté Gábor és Székely Kriszta osztályában.
A Herkules sarok – avagy egy szobor élete című drámáját 2017 tavaszán, a Soltis Lajos
Színház által szervezett Ezerlátó Fesztiválon hallottam először, felolvasószínházi formában, a szerző és Horváth Nóra előadásában. Különdíjat kapott érte. Emlékszem, Horváth
Kristóf, aki maga is színész, emellett pedig Színész Bob néven az egyik leghíresebb slammer, azt mondta az előadás után, hogy Sipos László feltalált valami egészen egyedit, a slam
színházat. Valóban, az előadásnak megvolt az a friss sodrása, ereje, lüktetése, ami a jó slam
ismertetőjegye is.
Az anyag pedig, élő organizmus módjára, a bemutató és a későbbi előadások tapasztalatai
alapján tovább formálódott, finomodott. Nem csoda, hiszen színész írta, aki egyben első
előadója és színpadra állítója saját szövegének. Ahogy egy előadás sem a bemutatón futja
a legjobb formáját, folyamatosan érik, alakul, Sipos László szerzőként sem tette ki a végső
pontot a darab végére. Az általam olvasottak közül a most közölt a harmadik változat – de
már az elsőn is érződött, hogy a szó szoros értelmében színpadi szerző műve, aki előadásban,
színészi alakításban is gondolkodik. Sipos László olyan szerző azonban, akit olvasni is jó.
A Herkules sarok egy sajátos Pygmalion-történet. Egy szobrász – a Mester -, miután a
házassága és ezzel férfiúi önbizalma is összeomlott, megbízást kap, hogy készítse el a férfierő antik szimbóluma, Héraklész szobrát egy kis, tiszántúli város főterére, a hős nevét viselő
Herkules sarokra. A Mester monológjában végigkísérhetjük az alkotás folyamatát, egészen
a szobor megszületéséig. Azt a folyamatot, amelynek során „kiválik a művészből egy rész,
és a szobor lelkesül”. A „fogantatás” és a „születés” után aztán elkezdődik a szobor önálló
élete. A szoboravatás pillanata számára a világ avatása, mert a külvilágot csak a saját világán
keresztül képes szemlélni, mi több, teljes egészében a saját tulajdonának érzi azt.
Figyelemre méltó az a kinevetés mellett sem bántó, inkább együtt érző humor és irónia,
amellyel Sipos László ezt a diadalmas önhittséget, a „minden az enyém, minden értem van”
magabiztosságát leírja: „A tömeg lassan elvonul. De semmi gond, megengedtem nekik. Áh,
de csodás az élet! Hmmm, és most mit csináljak? Bármit megtehetek. Minden az enyém. A
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