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ÍRTA:  
TARJÁN TAMÁS 
ÉS REMÉNYI 
JÓZSEF TAMÁS 

Egy régi szilveszter

2010 utolsó napján sugározta a Bartók Rádió 
(Such György elnök elmebeteg újításaként: 
mr3) az Irodalmi Újság műsorának szilveszte-
ri különkiadását – azaz paródiáját. A Rádió 
rendszer- (de korántsem politika-) függet-
len tönkretételének végnapjait éltük meg 
Tarjánnal, egyfajta búcsú volt ez az adás, utol-
só közös rádiós munkánk. Most, hogy szede-
getem össze közös dolgainkat, rátaláltam rö-
vidített, kéziratos változatára.

Korábban mindketten külsősként-belsős-
ként hosszú éveken át dolgoztunk (akkor 
még) a Bródy Sándor utcai stúdiók bensősé-
gében, s találkoztunk felvétel előtt a munka-
társakkal az (akkor még) szellemi találka hely-
ként működő Pagodában. 2010 szilveszterén 
kikkel is? A rövid stáblista:

Közreműködik Fesztbaum Béla és Fullajtár 
Andrea, valamint Antall István, Balázs At-
tila, Győri László és Liptay Katalin. Zenei 
szerkesztő Miklósi András. Szerkesztette 
és rendezte Lehoczky Orsolya.

Kedves színészeink társaságában tehát mű-
sorvezető kollégáink-barátaink vállalták, hogy 
előadják parodizált önmagukat. Náluk rosz-
szabbul csak a kifigurázott költő Szilágyi Ákos 
járt, akiről a kifigurázott „marxista-bizáncista 
esztéta” Szilágyi Ákos írt ledorongoló műbí-
rálatot.

Istenem, mintha száz éve lett volna.
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Háy János: A poronty
(részlet a Rádiószínház bemutatójából)

ANYUKA Na ki van itt?! Na ki látogatja 
meg az ő kisfiát?

PORONTY Anyuka! (Pokolba kívánja Anyu
kát.) Hát hogy fel tetszett jönni hozzám 
Pestre? Hát hogy?

ANYUKA Nem eljöttem hozzád kilencven-
kettőben is?! Jövök én sűrűn! Tudom én 
azt, mi kell neked, fiam! Nem úgy, mint a 
Piták Sanyiné! Támogatás, lelki vigasz kell 
neked. Ötvenhárom éves vagy, és mire vit-
ted! Én a te korodban már özvegy voltam!

PORONTY Nem lehet mindenkinek olyan 
szerencséje, mint apukának… Csinálok va-
lami harapnivalót, anyuka!

ANYUKA Még csak az kéne! Biohurka, mi? 
Bioistennyila! Elszakadtál te már a falud-
tól! Bezzeg a Homoki Anti, az igen! Az nem! 
Elszakadtál a talajodtól réges-régen!

PORONTY (keserűen dúdolva) Srégen, srégen, 
egy mejjpor srégen…

ANYUKA Már porozol is?! Nem bírsz ta-
nulni a rossz példákból? Bemondta az áté-
vébe az ekó! Szegény Varjú Berci is, ő meg a 
májveséjével… Ha túladagolás lesz, szóljál 
előre, mert a kalasnyikovos Szabó Sanyinak 
maradtak vissza ládái, az príma koporsó-
nak! Nem is ám abból a kis nyugdíjamból!

PORONTY A hugit is… A hugit is megláto-
gatja Anyuka?

ANYUKA A húgodat ne vedd a szádra! Neki 
már kétévesen festettük a körmét gyöngy-
házas lakkal! Szebb lány volt, mint a Ven-
del Jucika, tudod, a Ravasz Feriné, akiből 
aztán, hogy a kisboltot kirabolták, egyszer 
csak Eladó Juci meg Mester Pistáné lett. 
A húgod mindig mondta, már amikor már 
tudott beszélni, hogy elő akar fizetni ne-
kem rejtvényújságra! Két hónapos folya-
matos munkaviszonya van a békávénál, 
csak öthetes megszakítással, ellenőrileg! 
A húgod tudja, hol bankoljon!

PORONTY Anyuka, én az atomfizika–tibe-
tisztika szakos diplomámmal nem mehe-
tek a békávéhoz. Nem tudnának a kollégák 
belém illeszkedni. A bankba meg mit ten-
nék? Elvitte az asszony. Előbb az első, az-

Szondi György

FELELTETÉS

Elindultak a meghívók az 1948-ban született 
magyar jelesek találkozójára. A huszonnyol-

casokkal kezdve huszonegyedik alkalommal ál-
lítja össze a Napút szerkesztősége a soros év-
könyvet – az ideiben nyolcvanegy kiválóság élet-
 vallomásai sorakoznak. (Eddig közel 1700-an.) 
Szeretteik, barátaik társaságában személyes talál-
kozóra érkeznek a művészeti és a tudományos 
élet kiválasztottjai. A mostani meghívón az estve-
zető neve ki van pontozva. Húsz éven át Tarján 
Tamás remekelte végig a bő két órákat. A jelenlé-
vők a helyszínen szembesültek a valósággal: a ze-
nei közreműködők mellett ők voltak az est „fellé-
pői”. Tamás felkészült improvizációját követően, 
felszólítására ki-ki maga emlékezett, énekelt, val-
lott, anekdotázott: két-három percben voltaképp. 
Tamás összekötött és – „feleltetett”.

E felejthetetlen hangulatok immár kinek a ve-
zénylésével lehetnek legalább közelítően színe-
sek, tartalmasak? 

Megesett, hogy Tamás volt a csoporttársam. 
Akkor kezdődött. S tartott aztán 2017 nyaráig. 
Esztendőnként megannyi – olykor sajátos – szer-
kesztői felkérés részemről: pazar teljesítések.

Komoly titkokat sejtető bölcs arcvonásai – a tu-
dás háttérhiteles, humora zeng. Nem faggattam.

Lányok hajdani hullámverése közöttünk. Körülötte.
Palánkon a labda. Négyzethálók.
Fáj, hogy rendre elmaradt szófiai útja. Amikor tehettem volna, hogy 

hivatalosan meghívjam, hol közbejött valami, hol torlódott az idő, ha-
lasztódott, került későbbre. Valósulatlanul végül. Zabolázott, heves 
sztoikusként a szememre se hányta.

Tekintélye, előadói egyedisége.
Feleltetés? Maga kivételesen felelt, meg.
Zászlóbontás árva helyén riadó csend. Fallá nem hálósulhat.


