
2322

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.
rjt

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.
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Vámpírfiú erotiko-liturgikusan maga elé tér-
depelteti Vámpírlányt, a nyelv várható per-
formatív aktusával megelőlegezi az olvasói 
befogadás virtuális eksztázisát, a maga mű-
ködésbe hozandó roppant eszközével. Az orá-
lis elsajátítás ígéretének ilyen kogníciós moz-
gása párját ritkítja intertextuális terünkben. 
Persze azzal a belátással, amelynek révén ki-
vonhatnánk olvasatunkat (persze ki az a „nánk” 
és „unk”, ez is apercipiálandó kérdés) az ero-
tikus mezőből, azaz mintegy önnön kívülén 
kerülnénk tárgyunknak, további lételméleti, 
antropológiai felismerésekre is juthatnánk, 
azonban a számunkra biztosított uszkve 
másfél óra kevés volna a megfelelő szemioló-
giai vizsgálódásokra. Ragadjunk ki tehát eb-
ből a remekműből egyetlen vonatkozást: a 
szöveg természetes közérthetőségének ritka 
kockázatvállalását. Ez a modalitáskényszer, 
amely a perui olvasásszociológus, Buenos 
Nochas szerint napjaink prózájának kulcsfo-
galma, tökéletes mintázattal jelentkezik Ruth 
Vesta művében. Csupán a zárómondat, a 
kérdőjellel nyitva hagyott befejezés fantaszti-
kus nyelvi megoldására hivatkoznék, idé-
zem: „És Te, kedves Olvasó, meg-e mered 
lépni legszebb álmaidat?” A kérdőszócska fi-
nom átrendezése a mondat elején, valamint a 
ravasz grammatikai nonszensz a végén a 
megszólítást a hétköznapi boldogság-komp-
lex dimenziójából a metafizikai határtalan 
szférájába emeli.

Kulturális hírek
A fővárosi kerékpárútnak újabb, csaknem 

30 méteres szakaszát adják át csütörtökön a 
Jászai Mari téren. Az ünnepségen Závada Pál 
adja elő Ady Endre eddig ismeretlen versét: 
Bicikliút az éjszakába. 

A Bikszádi úti óvoda honismereti szakkö-
rének graffitipályázatára rengeteg munka ér-
kezett. Ünnepélyes lemosásukra szombaton 
kerül sor a zsűri közreműködésével. Zsűriel-
nökként mos Závada Pál.

A litera.hu a csillaghegyi strand szaunájá-
ban tartja következő felolvasóestjét. Ezúttal 
Závada Pál regényét olvassa föl Parti Nagy 
Lajos. (A várható időtartamra tekintettel az 

érdeklődőket kérjük, egészségügyi igazolást 
feltétlenül hozzanak magukkal.)

A Csík és a Quimby együttes vízkeresztkor 
Johann Sebastian Bach kantátaátiratait adja 
elő, amelyeket a mester Zerkovitz Béla dalaira 
írt. Szólót énekel Miklósa Erika és Závada Pál.

Körkapcsolás! Január 21-én 18 órakor a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtárban, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban, a Vasúti Étkező-
kocsik Országos Szövetségében, a hosszúpe-
resztegi, a nyírbátori és az ábrahámhegyi 
művelődési házakban egyidejűleg beszélget 
a házigazdákkal Závada Pál.

Műsorváltozás. A Magyar Televízió szoká-
sos szilveszteri szózatát légcsőhurut miatt 
ezúttal nem az államfő, hanem Závada Pál 
olvassa fel.

Az ún. VI. kategóriás színházak – alterna-
tív társulatok, stúdió- és mozgásszínházak –, 
átlátva, milyen nehézségeket okoz a kulturá-
lis irányításnak az ellehetetlenítésüket célzó 
döntések végrehajtása, jótékony előadásokat 

tán a harmadik, közben meg a második. 
Ennyi volt: kábé három. Meg a Saci.

ANYUKA Nézzenek oda! Hát nem súly 
alatt nő a pálma? Azért, mert az a kis leépí-
tés volt az egyetemen, hogy becsukták 
az egész hóbelevancot, még nem dől ha-
lomra a világ. Ne legyél olyan kétbalkezes! 
A Barna Miska is, hát nem nyitott egy kis 
uzsoratakarékot? Legyen eszed!

PORONTY Legyen eszem… Honnan? 
Anyukának én mindig csak a… poronty 
voltam. Mintha direkte lúzernak tetszett 
volna nevelni.

ANYUKA Szedd össze magad, te, hallod? 
Ma összeszedős idők járnak ám. Együtt kell 
működnöd magaddal. Egységben! Arra 
még nem gondoltál, hogy falvédőt hímezz? 
Például lámásat. Vagy atommagosat. Hát 
nem ezért gürcöltél? Nyolc öltés, és készen 
is van. Szólok a Kolompos Pityunénak, 
az vásározik, amióta azzal a kis kínaival… 
érted. Ping-pang! Eladja háromezerért da-
rabját. Kétezer-egyszázhuszonkettőre saját 
albérleted lehet belőle. A Nobelt meg a Kos-
suthot úgyis csak elherdáltad volna.

PORONTY Nem herdáltam én soha, anyuka. 
De nem mondom, a fizetésem tényleg elfi-
cánkolt néha. Jöttek a kollégák, hogy adjak 
bele az ötkerekű dízelmercibe, meg hogy 
fűtőszálas nadrágot szeretnének, mert reu-
más a térdük. Itt Budapesten folyik el ám a 
pénz. Különben ha bejön a Kossuth, küld-
tem volna haza új tejeskannára.

ANYUKA Most már fátylat rá, kisfiam. Az-
zal a koporsódologgal is csak vicceltem, 
hogy jobb kedved legyen. Tudod jól, apád 
mellett van hely az urnafülkében. Mindig 
gondoskodok én rólad, kisfiam! 

Új könyvekről I.
Győri László: Állandó rovatunkban ezúttal 

két könyvújdonságról szólunk. A napokban 
jelent meg egy fiatal, mindössze 34 éves sze-
gedi szerző, Mikszáth Kálmán novellásköny ve, 
a Tót atyafiak. Szeged városa már nem először 
hallat magáról műsorunkban, talán emlék-
szik rá a kedves hallgató, legutóbb annak a 
szegedi kávéháznak a tulajdonosával volt 
szerencsénk interjút készíteni, ahol Mozart 

és Sosztakovics találkozott egy hűvös nyári 
estén, kiskabátban. De hogy még rövidebbre 
fogjam a szót: Mikszáth Kálmán novelláiról, 
amelyeket a Holtigvam Kiadó adott közre, 
Károlyi Csaba olvassa föl jegyzetét.

Károlyi Csaba kritikája 
A Tót atyafiak első kötet, amely persze nem 

az, kivételesen én olvastam két korábbit is, 
noha recenziós példányt a kiadók száz éve 
nem küldenek. A mű fikció, amely a téeszesí-
tés előtti idők dokumentumaival terhelődik. 

Mikszáthnak biztosan van világképe. Sőt 
biztos világképe van, és ez jó, más kérdés, 
még tud-e írni újabb könyveket, vagy ezzel 
kiírta magából, amit az életről megtapasztalt. 
Ebben bizonytalan vagyok, annál is inkább, 
mert ahhoz képest, milyen hosszúra nyúlt a 
próbaidő, amely az úgynevezett áttörést meg-
előzte, nincs túl nagy merítése a Tót atyafiak
nak. Ha jól számolom, négy, azaz négy írás 
mindössze, ebből is kettőnek a címe azonos 
betűvel kezdődik, és a végére bizony kifogy 
a szufla: az első csaknem negyven oldal, a 
második darab már csak alig harminc, 
az utolsó húszoldalnyi sincs. Kis helyi szí-
nek, politikailag nem biztos, hogy korrekt tó-
tozással, a mesélésmódnak pedig Jókaihoz 
vissza  menekülő változatával. De azért druk-
koljunk az egyébként rokonszenves szerző-
nek, csak élményeiből rétestésztaszerűen meg-
nyújtandó regényt, azt ne írjon, ha lehet. 

Új könyvekről II. 
Győri László: Az erotikus ezotériára és egész-

séges életmódra szakosodott Tejelőút Kiadó 
ezúttal szépirodalmi babérokra tört, amikor 
megjelentette a New Orleans-i bestsellerlista 
hónapok óta nyolcadik helyen álló sikerét, 
az amerikai Ruth Vesta Vámpírok a csillagka
puban című regényét.

Bónus Tibor kritikája
Egy nagy hagyományú világirodalmi kor-

pusz reaktiválódása, diszkurzív esemény-
szerűség jellemzi és egyúttal jegyzi magas 
hőfokon Ruth Vesta könyvét. Már a proló-
gus, amelyben A Szép és a Szörnyeteg prefor-
máinak mentén pozitív hősként beállított 

Follinus Anna

FÉNY TÖRÉS

A körénk feszülő hiány
kiszorítja lélegzetünket.
Minden magányos szavam
pocsolyák felszínén lüktet.

A tárgyakból elfogy a megnyugvás –
bármihez érek is, visszaszúr.
Összeszárad az ég peremén
régóta otthagyott azúr.

Aki örökké rejtekezett,
egyedül marad a legvégén is.
Csak miután megindul a fénybe,
ereszti a mégha, fogja át a mégis.
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bele az ötkerekű dízelmercibe, meg hogy 
fűtőszálas nadrágot szeretnének, mert reu-
más a térdük. Itt Budapesten folyik el ám a 
pénz. Különben ha bejön a Kossuth, küld-
tem volna haza új tejeskannára.

ANYUKA Most már fátylat rá, kisfiam. Az-
zal a koporsódologgal is csak vicceltem, 
hogy jobb kedved legyen. Tudod jól, apád 
mellett van hely az urnafülkében. Mindig 
gondoskodok én rólad, kisfiam! 

Új könyvekről I.
Győri László: Állandó rovatunkban ezúttal 

két könyvújdonságról szólunk. A napokban 
jelent meg egy fiatal, mindössze 34 éves sze-
gedi szerző, Mikszáth Kálmán novellásköny ve, 
a Tót atyafiak. Szeged városa már nem először 
hallat magáról műsorunkban, talán emlék-
szik rá a kedves hallgató, legutóbb annak a 
szegedi kávéháznak a tulajdonosával volt 
szerencsénk interjút készíteni, ahol Mozart 

és Sosztakovics találkozott egy hűvös nyári 
estén, kiskabátban. De hogy még rövidebbre 
fogjam a szót: Mikszáth Kálmán novelláiról, 
amelyeket a Holtigvam Kiadó adott közre, 
Károlyi Csaba olvassa föl jegyzetét.

Károlyi Csaba kritikája 
A Tót atyafiak első kötet, amely persze nem 

az, kivételesen én olvastam két korábbit is, 
noha recenziós példányt a kiadók száz éve 
nem küldenek. A mű fikció, amely a téeszesí-
tés előtti idők dokumentumaival terhelődik. 

Mikszáthnak biztosan van világképe. Sőt 
biztos világképe van, és ez jó, más kérdés, 
még tud-e írni újabb könyveket, vagy ezzel 
kiírta magából, amit az életről megtapasztalt. 
Ebben bizonytalan vagyok, annál is inkább, 
mert ahhoz képest, milyen hosszúra nyúlt a 
próbaidő, amely az úgynevezett áttörést meg-
előzte, nincs túl nagy merítése a Tót atyafiak
nak. Ha jól számolom, négy, azaz négy írás 
mindössze, ebből is kettőnek a címe azonos 
betűvel kezdődik, és a végére bizony kifogy 
a szufla: az első csaknem negyven oldal, a 
második darab már csak alig harminc, 
az utolsó húszoldalnyi sincs. Kis helyi szí-
nek, politikailag nem biztos, hogy korrekt tó-
tozással, a mesélésmódnak pedig Jókaihoz 
vissza  menekülő változatával. De azért druk-
koljunk az egyébként rokonszenves szerző-
nek, csak élményeiből rétestésztaszerűen meg-
nyújtandó regényt, azt ne írjon, ha lehet. 

Új könyvekről II. 
Győri László: Az erotikus ezotériára és egész-

séges életmódra szakosodott Tejelőút Kiadó 
ezúttal szépirodalmi babérokra tört, amikor 
megjelentette a New Orleans-i bestsellerlista 
hónapok óta nyolcadik helyen álló sikerét, 
az amerikai Ruth Vesta Vámpírok a csillagka
puban című regényét.

Bónus Tibor kritikája
Egy nagy hagyományú világirodalmi kor-

pusz reaktiválódása, diszkurzív esemény-
szerűség jellemzi és egyúttal jegyzi magas 
hőfokon Ruth Vesta könyvét. Már a proló-
gus, amelyben A Szép és a Szörnyeteg prefor-
máinak mentén pozitív hősként beállított 

Follinus Anna

FÉNY TÖRÉS

A körénk feszülő hiány
kiszorítja lélegzetünket.
Minden magányos szavam
pocsolyák felszínén lüktet.

A tárgyakból elfogy a megnyugvás –
bármihez érek is, visszaszúr.
Összeszárad az ég peremén
régóta otthagyott azúr.

Aki örökké rejtekezett,
egyedül marad a legvégén is.
Csak miután megindul a fénybe,
ereszti a mégha, fogja át a mégis.
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„AZ IRODALOM 
NEM AD VÁLASZT 
AZ ÉLET  
KÉRDÉSEIRE”

Interjú Tarján Tamással*

Inforádió – Aréna – 2003. május 5. – Ripor-
ter Exterde Tibor

E.: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Tar
ján Tamás irodalomtörténész a vendégünk. A sta
tisztika szerint három és fél nap alatt 58 ezren 
mentek el a könyvfesztiválra, 508 hazai és kül
földi kiadó több mint negyvenezer kötete közül vá
logathattak, négyszáz magyar újdonság is volt, a 
Népszabadság által megkérdezett kiadók is elé
gedettek voltak, mondják, de nem volt olyan mű, 
mint amilyen két évvel ezelőtt a Harmonia cæ-
lestis volt [A Harmonia cælestis három évvel 
az interjú előtt jelent meg – Z. Gy.], a, tehát ki
ugró érdeklődést keltő magyar mű nem volt. Ön 
hogyan értékeli a könyvfesztivált?

T.: Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik 
könyvbarátok, és esetleg velem együtt, so-
kunkkal együtt ott voltak a könyvfesztivá-
lon, mindenki, aki szerzett személyes tapasz-
talatot, láthatta, hogy nagy a nyüzsgés, jó a 
hangulat, a könyvek körül van olyan moz-
gás, amilyennek lennie kell. A könyvfeszti-
vál nem elsősorban olyan alkalom, amikor a 
kiadók igazán jelentékeny művekkel kiruk-
kolnak, bár ezt megteszik, és semmi okunk 
lekicsinyelni azt, amit az Európára, a nagyvi-
lágra, illetve a magyar irodalomra tekintő ki-
adók műveltek. A Harmonia cælestis egyéb-
ként, ha valamilyen februári péntek délután 
jelent volna meg, és minden eseménytől füg-
getlenül, akkor is nagy sikert aratott volna, 
és vannak művek, amelyeknek kell érési idő 

ahhoz, hogy a fesztivál után megmutassák 
igazi arcukat. Én azt mondom, igenis pél-
dául Kukorelly Endrének a TündérVölgy 
című, a Harmonia méreteit megközelítő ön-
életrajzi regénye, amelyet a Kalligram adott 
ki, el fogja érni majd azt a pozíciót, amelyet el 
kell érnie. Nem jósolom meg, hogy milyet. 
Mindent egybevetve tehát a könyvfesztivál-
ban azt kell becsülnünk, hogy Közép-Európa 
egyik könyves vására, könyves kapcsolatte-
remtő fészke tudott lenni, és a könyvújdon-
ságok időzítése, de kiváltképp a megvásár-
lása nem ebben a három napban történik. 
Gondoljuk meg, hogy a könyvhét is majd-
nem kétszer ilyen hosszú, és az egész or-
szágra kiterjed. Gazdasági mérleget készí-
teni talmi dolog lenne, itt inkább a szakmai 
mérleget kell megvonni, és azt a kiadók lát-
ják jól. A tizedik könyvfesztivál jól sikerült.

E.: Mi az, hogy egy műnek érési ideje kell hogy 
legyen, milyen az?

T.: Hubay Miklósnak van egy bölcs szava, 
hogy minden új alkotást a művészeten belül 
kreálni, fölröptetni kell. A mű nem jelenik 
meg önmagától, hanem szüksége van arra a 
pályára, ívre, amelyet egy lendítő erőtől tud-
hat befutni. Tehát például a kiadó nem saj-
nálja, lásd a Magvetőt, reklámra, arra a költ-
séget, hogy a metróban heteken-hónapokon 
keresztül azzal a látvánnyal haladok szembe 
a mozgólépcsőn, hogy Rakovszky Zsuzsa: 
A kígyó árnyéka. Ugye a magyar irodalmi dí-
jas, idei díjas könyvről van szó. Nem egy pil-
lanat alatt hódította meg a közönséget. Zá-
vada Pál néhány évvel ezelőtt a Jadviga párná
jával az ismeretlenségből jelent meg, a Milota 
című könyvének, a következőnek, nyilván-
valóan egy bizonyos szellemi felszívódási idő re 
van szüksége. Kukorelly említett könyve, a 
TündérVölgy elég nehéz olvasmány, már eleve 
a címében az összetett szó V betűje nagybe-
tűvel van írva, ez megállítja az embert, és egy 
kicsit töprengeni kell, miért így, és mi köze 
ennek az egésznek Vörösmartyhoz. Tehát azt 
gondolom, hogy ez a kreálás nemcsak a ki-
adón és eleve a szerzőn, magán a könyvszak-
mán, hanem azon az olvasóközönségen, po-
tenciális könyvbarátokon is múlik, akik mint-
egy, csúnya a szó, de nem tudok mást hasz-

szerveznek megszüntetésük érdekében. Az 
előadások mindenütt december 32-én kerül-
nek sorra. Ingyenes tiszteletjegyet csak parla-
menti képviselőknek tudnak biztosítani!

A londoni Harrod’s Áruház új tulajdonosa, 
Ibn-el-Matyi tegnap megnyitotta az Ale-
xandra új bevásárlóközpontját. Az ünnepi al-
kalomból, hatalmas tömeg érdeklődésétől kí-
sérve, a Való Világ sztárjai dedikálták antoló-
giájukat. A rendőrség vízágyakat is bevetett.

Első közlés (az Irodalmi Újság versrovata)

Szilágyi Ákos
Muzulmán jódli

jalala allah í
jalala allah ó
jalala í allah
jalala ó allah
allah ó jalala
allah ó jelele
allah ó jele le?
le ó allah halenyve
áll allah ó allah agg bár!
ó ha megy allah alló
hova megy allah halló!
hova megy ó mohamegy
ó mohamegy allahovics
halla moha meggy ó í
halló ó szkárosi
hall ó a halló hal ló
allah

lóhalá
ban

jalala

Szilágyi Ákos műelemzése
Hát mit ötlött a költő, de mondjuk inkább: 

mit költött az ötlő? Vers, eredj, légy kába, pa-
rancsolta, légy botrány, botránykő, a kábakő, 
Közép-Európa multikulturális kába-köve! 
Szabad-e betörni az Alpokba új időknek da-
lával, a török vendégmunkás nótájával. Arc-
cal keletnek, felénk, félénk populisták felé. 
Egy bravúrária, egy gyászének, egy Tamkó- 
sirató, amely persze úgy mindenkié, minden 
nációé, hogy valamennyi azonnal kardélre, 

mit kard-: jatagánélre és stüszivadászkés-élre 
hányná a szerzőt. Mert mi dolog az, hogy 
„allah agg” volna, s „jele le”-felé hanyatlik 
már. Lesz jaj a nyegle rigmusszekcionárnak, 
ritmusfunkcionárnak, majd nem funkcionál 
csacska nyelve, ha kitépik, ha elérnek Salz-
burgig, Klagenfurtig és tovább az EU-ba 
özönlő félholdas hadak!

De háboroghatnak a tiroli lejtők könyves-
boltjaiban olvasgató orosz multik is, szer-
zőnk nem állta meg, hogy elemi érdeklődés-
nek álcázott ruszofób ismereteit ne fitogtassa 
versben is. Bizony, „mohamegy allahovics” 
lénye ott lebeg az echte szlávokat maga alá 
temető muzulmán születésszaporulat mag-
zatvizében, magzat-Aranyszarv-öblében.

És persze nemzedéki vallomás is a mű, a 
hatvanas évek zsibbasztó, de egyben pátyol-
gató óvodai világából előjön minden gyer-
mek kedvenc mesebácsija, némileg közhe-
lyes poétikai megoldással perspektivikus rö-
vidülésben egy törpe kor jelensége. Jön, s 
már távozik is, távolodik, egyre messzebb tő-
lünk. „Moha megy”.


