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SZABÓ ESZTER HELKA 

 
Thomas Mann kabátjában 

 

Ki bújjon bele Thomas Mann kabátjába?  

Aki európainak akar látszani, talán az,  

de senki se higgye, hogy megszólaltathatja.  

Nem pengetős hangszer. A szöveg-textília  

szerves egységében egymásba fonódó szálak,  

mondatok hömpölyögnek. Nem az észt kell  

osztani, mint Coelho – mondja Vörös István.  

Az író úgysem tárja fel minden titkát.  

„A közös hallgatási fogadalom adja ki  

a modern európai személyiséget” – írja  

Nádas Péter A szabadság tréningjeiben.  

Aki a saját magán végzett öncsonkítás után  

még életben marad, Wertherként sajnálhatja  

önmagát – ilyesmiket gondolt Nádas Goethe  

olvasása után. Goethe kabátját sohasem akarta  

magára ölteni. Viseljék a nyárspolgárok!  

A mágikus realizmus is probléma – mondja  

Vörös, mert legtöbben csak utánozzák a kevés  

hitelest, a Száz év magányt és Az éjfél gyermekeit.  

Vörös szerint irodalmunkból hiányzik  

a misztikum és a metafizika, bár mindegyikre  

akad példa. Ő azért bohemista, mert a cseh szerzők 

gondolatai világosak, áttetszők, nem „opálosak”,  

mint a Nyugat némelyik költőjénél a felszín.  

A hínáros víz alatt nem rejtőznek csigák, kagylók.  

Az olvasó elvárja a buja aljnövényzetben a kincset. 

Talán még közéleti verseket is szeretne.  

Nem érdemes befogni a zsák száját: az ironikus  

hangok úgyis kiszabadulnak. Az irónia csak akkor  

hiteles, ha öniróniával párosul – mondja Vörös István.  

Thomas Mann kafkai figura abban az elszabott  

kabátban, mintha a saját történetéből is hiányozna,  
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noha meleg szövetté préselte a mondatokat az író.  

Aki felvenné azt a kabátot, tudhatná, hogy minden  

kultúra öncsonkítás, sőt, még tovább haladva:  

szegénység. Poszthumán jellegű nyomor.  

Valami felváltja az embert. Ennyi.  

Kérdéses, hogy szüksége lesz-e még kabátra.  

 

 

Táj 

 

Békalencse sír 

Balaton opáltükrén.  

Benne életem.  

 

 

Vége 

 

Zavaros vízen 

kóbor evező reszket. 

Csónak süllyedt el. 

 

 

A rádió teste 

 

Sokféle rádiónk volt. A legelső, amire emlékszem, nagy volt, 

otromba, tekerhető gombokkal. Nem éltem meg a háborúkat: 

azt a borzalmas napot sem, amikor a német hadsereg 1944. 

március 19-én megszállta hazánkat; azt a kivételes pillanatot 

sem, amikor Nagy Imre bejelentette Magyarország semlegessé-

gét. A legelső rádióhír, amire emlékszem, az amerikai elnök 

meggyilkolásáról szólt. Szüleim aggódva csavargatták a rádió 

gombjait. Külföldi adásokat kerestek. Találgatták, hogy a Ken-

nedy-gyilkosság változtat-e valamit a világon? Ugye, nem lesz 

harmadik világháború? 

A rádió még hosszú éveket élt ugyanabban a testben. Anyám 

gyakorta csendre intett.  
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– Csitt! Cliff Richard énekel! – Akkor még nem tudtam, hogy 

Cliff Richard még sokáig énekel, akit majd CD-ről hallgatunk 

együtt. Közösen néztük azt a TV-adást is, amikor átvette a ze-

nészi pályájáért járó életműdíjat. Hallgattunk kívánságműsoro-

kat, Slágerrádiót. Aztán jött a Bartók Rádió, meg a kedvenc ke-

reskedelmi adónk, a Danubius.  

A régi rádión a Szabó-család ment esténként. Már-már nekünk 

is családtagjaink lettek. Néha az is előfordult, hogy a Szabad 

Európát hallgattuk: hol mindenki, hol édes kettesben. Amit 

mondtak, mindig megvitattuk. Szerettük a sportközvetítéseket, 

amikor Szepesi György azt ordította: Gooooól! Így csak ő tu-

dott lelkesedni. Akkor még több volt a gól is, mint manapság.  

Néha rádiójátékokat hallgattunk: ha jól emlékszem, azokat már 

az újabb készüléken. Nekem a legnagyobb élményem talán Ko-

lozsvári Grandpierre Emil: A rosta című regényének feldolgo-

zása volt. A végén a nagymama csalódottan kérdezi a lányát: 

„Márta, az én unokám nem tud magyarul?” Hány nagymama, 

nagypapa kérdezheti ezt mostanában? Aztán eszembe jutott 

nagybátyám készüléke, meg A halászó macska uccája című rá-

diójáték. Sírva fakadt a végén. Nem mertük megkérdezni, miért. 

A szüleim több rádiót is elnyűttek már, amikor megvettem a 

CD-lejátszós, kör alakú, piros testű készüléket. Ufónak nevez-

tük el. Az Ufón hallgattuk Vörösmarty Mihály: A vén cigány 

című versének sajátos feldolgozását: mindegyik sorát több szí-

nész (talán négy, négyféle módon) mondta el egymás után. 

Mensáros László meditatív, halk szavai ugyanazt fejezték ki, 

amit Latinovits orgánuma mennydörgött: „A vak csillag, ez a 

nyomoru föld / Hadd forogjon keserű levében…” 

Zsebrádióim régóta voltak: egy kis fehérre és egy pirosra is em-

lékszem. Úgy rémlik, a fehér volt nálam akkor, amikor Nagy 

Imre és mártírtársai újratemetésének napján felültem a Buda-

pestről Tapolca felé tartó gyorsra. Aznap délelőtt leltároztunk. 

Nagyon belehúztunk, hogy a múzeum előtti beszédeket már 

együtt nézhessük-hallgathassuk a TV-ben. Aztán én kimentem a 

vonatomhoz. A négyes ülés üres volt, kényelmesen elhelyez-

kedtem, és fülhallgatóval használtam a zsebrádiómat. Többen 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

169 

odajöttek érdeklődni, én meg bólogattam, hogy még tart. Ekkor 

egy középkorú, testes férfi szólított meg: 

– Ide leülhetnénk? Megbeszéltem a kalauzzal, hogy kihangosít-

hatja – jelentette be. Méray Tibor beszédét már a zsebrádiómról 

hallgattuk. Volt, aki az ülés karfáján ülve hallgatta végig. 

Legelső PenDrive-om – 12 évvel ezelőtt – egy duci MP3-as le-

játszó volt, kb. 5 cm hosszú. Az ébresztőórám rádiós óra szokott 

lenni. Itt, Debrecenben az immár 5 éves Méliusz Rádió adásait 

is szívesen hallgatom. Református adó. Nyelvet szintén a rádió-

ból szeretek leginkább tanulni. Kikeresem kedvenc netes adómat, 

s már hallgatom is a laptopomról, ha otthon vagyok, ill. útközben 

az okostelefonomról. A rádió – noha számítógépekre, hordozható 

telefonokra költözött – hű társam marad. A jövő rádiója állítólag 

digitális lesz, mobilnet alapú és multifunkcionális. Egy biztos: 

élettársam lehetne. Talán jól kijövünk egymással. 
  

 

Megszokás 
 

Villamossá áll össze a véglények teste.  

A tér tányérképén ásít a reggel.  

Rugóra felhúzott kezek-lábak járnak.  

Mindig ugyanonnan, ugyanoda, ugyanakkor. 

Kipárolgásuk egyenszaga kővé dermeszti arcuk.  

Sehol egy varázspálca! 
 

 

Református apeva 
 

Sor 

sorra 

torlódik. 

Betűk között 

araszolgatok. 
 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 

Poéta Irodalmi Portálon: http://poeta.hu/ingyen 

http://poeta.hu/ingyen

