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Nem értem ezt a hülye sorsot!
A tegnap ment el katonának Karcsi. Hol talál ő még egy olyan jó havert, mint te
voltál. Eljött hozzánk, és elbúcsúzott. Képet is adtunk neki rólad. Azt, amelyiken
mi hárman vagyunk. Ezen a képen igazi arcod mutatod. A másik jó képed az a
kalapos. Ez mindenkinek tetszik.
Zoli is tegnap utazott. Felhívott, és megígérte, írni fog. Valahogyan szimpatikus
nekem. Tudom, most azt mondanád : „Hát igen, te kivel nem szimpatizálsz?!”
Tévedsz. Mostanában már ritka az a srác, aki tetszik nekem. Zoli szeméből azt
olvastam ki, hogy én is tetszem neki. Lehet, hogy erre azt mondod, kevés még a
tapasztalatom az ilyen dologban, és azt hiszem, nem tévedsz. De az én gyerekes
fejemmel majd kitalálok valamit, hogy tudassam vele, hogy tetszik nekem. El sem
tudod képzelni, hogy mennyire várom a levelét. (Szünet)
Ez a szilveszter nem olyan volt, mint a többi. Rokonoknál voltunk. Hiányoztál.
B. felhívott. Irtó fájdalmas szilvesztere lehetett. Egy hétig nálunk lakott. Nehéz
hét volt. Mindnyájunknak. Édesanyáék nemigen érzik jól magukat. Édesanya fogyott vagy hat kilót. Édesapa ideges. Mégis, mi, a család, jól egyezünk. Ezt akartad, nem? Azt hiszem, mindent leírtam. Nehezen, de elbúcsúzom tőled. Milliószor
puszillak.
APA (a lány helyén, önmagával vitatkozva, lelkiismeretével viaskodva)
- Újból rendet borított azt, aki a természet rendjét igazgatja.
- Látod, ezért nem mosolyog soha az Isten?!
- Ugye, hogy ő sem hibátlan… Most is hibázott a sorrendben! Hát nem ismeri az
elhalálozási sorrendet!
- Hát jól van az, hogy magadban magad búcsúztatod egyetlen fiad?!
- Talán, mert mindenben hasonlítani akartam az Istenhez! Nem féltem őt, magamat sem féltettem!
- Mondd hát a búcsúd.
– Elmondta helyettem barátom: „Nem egy híres embert temettünk – nem egy
nagy művészt, aki halhatatlan alkotásokkal gazdagított; nem egy tudóst, aki új
utakat nyitott az emberi szellem fejlődése előtt; nem egy közéleti személyiséget,
aki életét milliók javára áldozta; nem is egy családapát temetünk, akitől gyermekei fájdalommal vesznek búcsút, de az élet örök törvénye szerint tovább folytatják
az apjuktól reájuk testált életet.
Nem, kicsi barátunk, mi a te koporsódban most mindezeket együtt temetjük el
azzal a lehetőséggel, amely a te bontakozó fiatal életedben benne volt. Az élet természetes rendjében rettenetes akcidencia állt be! S ezért mi most a fiút temetjük, a
gyermeket, az élet folytatását, akiben a szülők és nevelők szerető gondoskodásának, fáradhatatlan munkájának eredményei napról napra halmozódtak. S mikor e
csodás energiáktól duzzadó mag éppen szárba szökkenni készült, hogy megteremje a föld legszebb virágát, az emberi felelőtlenség által nyitva hagyott ajtó résén át
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Gerendás Péter oslói koncertje
Sűrű hóesés közepette baktatok a Bygdøy allén a Magyar Köztársaság Nagykövetségére tartva, ahol ezen a februári estén, a norvégiai Magyarok Baráti Körének
meghívására, Gerendás Péter, a hazai rockzenei élet egyik legtehetségesebb előadóművésze, zeneszerzője és dalszövegírója ad koncertet.
Dallamok, dalszövegrészletek járnak a fejemben, gondolatban sorra veszem a
számomra legkedvesebbeket: Szép Júlia, Elkésett karnevál, Százéves pályaudvar,
908, Másképp szeretnél, Most is tiszta vagy te még, Átölel a múlt, Keserű méz ...
Sokunkat elkísértek ezek a dalok az elmúlt évtizedekben, – vannak, lesznek,
fennmaradnak és évek múltán is jelentések sorát hordozzák.
Időközben a csendes, behavazott úton elérem a követség épületét, magamban
még mindig dúdolva:
Lenn, az Andrássy úton konflis zörög,
színes napernyőszirmok nyílnak,
és az úrhölgyek arcán, a púder mögött
van még helye a diszkrét pírnak.
Kopott hegedű szól a sarkon,
sír a sláger, még néha hallom. (...)
Rég volt kilencszáznyolc,
talán hétfő vagy kedd, vagy mégis vasárnap lehet?
Rég volt kilencszáznyolc!
És a történelem sajnos nem őrzi a lényeget.
Ha ez szép, akkor minden szép, gondolom végül és befordulok a fáklyákkal
megvilágított kertkapun.
- Erre a beszélgetésre készülve újra meghallgattam azokat a mára már klasszikussá vált – fentebb idézett – Gerendás Péter-dalokat, amelyek engem és, gondolom, még sokunkat hosszú évek óta elkísérnek. Jelent a művész számára valamiféle visszaigazolást az a tény, hogy ezek a dalok ma is élnek, továbbélnek, hitet és
harmóniát őrizve?
- Először is nagyon köszönöm, jóleső ezt hallani. Ha valóban így van, és tényleg klasszikussá váltak, aminek nagyon örülnék, az azt jelentené, hogy volt értelme annak, amit csináltam. De ezt csak egy ember mondja most nekem, aki velem
szemben ül, és ha ennek az egy embernek klasszikussá váltak – mert ezt nem sűrűn szokták nekem mondani –, már akkor megérte. Ha csak egy embernek jelentenek ezek a dalok valamit, hol örömkönnyeket, hol bánatkönnyeket előcsalva, kiutat mutatva egy mélypontból vagy örömhelyzetben tovább tudják fokozni az
életörömet, megérte.
Azért csinálom, mert hiszek abban, hogy a minőség klasszikussá tud válni.

1906

Zene/Szó

Tar Károly: Az ismert katona
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- Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a nagy beat-pop-rock generáció (Metro, Illés, Omega, LGT ) uszályában indulónak érezte magát zenei pályafutása kezdetén. Mi volt az az életérzés, művészi ambíció, ami az együttinduláson
túl összetartotta ezt a legendás nemzedéket?
- Tíz évvel később születtem mint a legendás nagy generáció szereplői. Ezek a
hosszú hajú beates fiúk hozták létre a magyar rockzenét. A beatzene nyelve egyértelműen az angol volt, a „nagy öregek” pedig megteremtették a rock műfajának
magyar nyelvű változatát. Ez elsősorban a szövegírók – Sztevanovity Dusán,
Bródy János, Demjén Ferenc – érdeme. Az én pályámon is meghatározó volt az a
felismerés, amikor rádöbbentem a szövegek fontosságára. A szöveg-zene aránya
átlendült 30-70 százalékról egy másik felosztásba, ami szintén 30-70 százalék, de
a szöveg javára. Ezzel csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy fontossá vált számomra a szöveg, míg korábban inkább a zene dominált.
- A pályatársak közül kik inspirálták leginkább a művészi munkában?
- A szövegírókat emelném ki, Sztevanovity Dusánt és Bródy Jánost, akik mind
a ketten írtak nekem dalszövegeket. Ők a nagy generáció tagjai, egyikük a Metróban, másikuk az Illés zenekarban játszott.
Presser Gábor a kezdetekkor nagyon nagy segítséget nyújtott abban, hogy az első
lemezem egyáltalán megjelenhessen. 1983-ban, pont mielőtt kijöttem Norvégiába,
részt vettem egy angliai koncertturnén, ahol együtt játszottam az LGT-vel, Presser
zenekarával. Kiemelném Koncz Zsuzsát és Zoránt is, mindkettőjüknek írtam zenét és nagyon sokat tanultam tőlük, például fegyelmet, amivel egy koncertet végig
kell csinálni. Nem szeretném magam továbbra is a nagy generáció uszályában
úszónak aposztrofálni. Fontos fordulópont volt számomra, amikor önálló életet
kezdtem élni, és már nem kísértem a nagy generációt. Ekkor már nem közreműködő zenészként léptem fel a műsoraikban, hanem mint sztárvendég.
- Dalaiban Budapest sokszor, sokféle jelentéstartalommal kap helyet. A 908
Andrássy útja a város derűs, jókedvű arcát mutatja, A százéves pályaudvar a boldogtalan városét, ahonnan menni kell, „mert mindig ugyanúgy kezdődik el”. És
ez az a város is, ahol – ahogy a Keserű méz című dalban hallhatjuk – „az utca
kockakövén elgurul üresen egy eldobott szerelem”.
Faludy György költő, akiről ezen az estén már sok szó esett, szintén ennek az
őrőkkévaló és esendő városnak mindkét oldalát képes bemutatni: „Az Üllői úton
selyemfehér a mocsok is. Az ember fellélegzik, amikor hazaér.”
- Igen, valóban, Budapestben benne van minden. Nagyapám szokta mondani,
hogy „Imádlak, te ronda Pest!” Budapestben benne van a szépség, a romantika,
benne van az Andrássy út illata, a fái, benne van a csodálatos kék Duna és benne
van a belelőtt emberek teste. Amikor a Dunára gondolok, ez mind benne van az
agyamban. Budapesten valóban minden megtörtént, a szépség és a szörnyeteg egy
személyben megtalálható itt.
- Mementó című emléklemeze 2004-ben, a holokauszt 60. évfordulóján jelent

tellek, és büszke vagyok rád. Temetéseden sok jót mondtak rólad. Ott volt sírodnál az egész iskola. És barátaink. És szüleink barátai. És az egész pólócsapat. Szépen szólt a költő, de nem szabadon beszélt, mert a meghatottságtól így is nehezen
olvasta szövegét. Itt van nálam, figyelj: (olvassa) „Ez az őszinte, tiszta lelkű és
kék szemű gyermek dolgos családban nevelkedett, ahol megtanulta szeretni a becsületet, az igazságot és az életörömöt nyújtó munkát. Szerette és tisztelte szüleit
és húgát, akinek bátyja, barátja és bizalmasa volt. Szerette és tisztelte rokonait.
Tiszta szívvel szerette a lányt, akitől szerelmet kapott. Szerette iskoláját, tanárait,
barátait és osztálytársait, akikkel együtt élte át serdülőkora legszebb pillanatait.
Szerette csapattársait és edzőjét, akikkel együtt szervezetét, akaratát, és szellemét
edzette. Boldog volt, mert még nem ismerte a megvetés és a gyűlölet érzését.
Érettségizik, és merész terveket sző. A műegyetemre készül. Verejtékezve készül
erre a próbára. És sikerül bejutnia. Győzött! Első és utolsó nagy győzelme ez az
életben. Felhőtlen az égbolt, ragyogóan süt a nap. Diáktársaival együtt indul, hogy
teljesítse kötelességét. Szorgalmas és komoly. Néhány hónap alatt érettsége kiteljesedik. És ekkor egy kezdetben banális lábseb elindítja a tragédiát. Betegsége
elhatalmasodik visszafordíthatatlanul. Távol szüleitől, távol a szülői háztól. Nem
panaszkodik, bízik magában és a körülötte lévőkben. A tragédia felé vezető utat a
jóindulat kemény köveivel rakták ki. Az ég felette végleg beborul. Az ifjú sas merészen ívelt a magasba, a fény felé, de a bősz, igazságtalan és kegyetlen szellemek
szárnyát törték. «Akkor is, amikor az ember ügyel, és csakis jót cselekszik, a sors,
amely szeret letérni az egyenes útról, másként határoz.« Időszámításunk előtt
mondta ezt egy indiai bölcs. Az ókorban élő Plautus meg volt győződve arról,
hogy «az, akit szeretnek az istenek, fiatalon hal meg«, de engedjétek meg, hogy
Ovidiusnak higgyek: »Amikor a sors a jókat sújtja, engednem kell a kísértésnek,
hinnem kell, hogy nincsenek istenek.«
Gyászoló gyülekezet! A szenvedés a fájdalomból született, a fájdalom a halálból.
Nem hiszem, hogy van ezen a földön nagyobb fájdalom a gyermekét elvesztő szülő fájdalmánál. A fiatal sas merészen az égre tört, de a bősz, az igazságtalan, a
kegyetlen és aljas szellemek szárnyát szegték. És a fiatal sas a porba zuhant. Tágra nyitott, ártatlan nagy szemében a kérdés: Miért? Tudja valaki, miért?”
Sit tibi tena levis! Nyugodj békében.”
Kedves Bátyám, ritka az olyan, akinek ilyen jó és megbízható „ember” bátyja
van. Ritkán beszéltem veled így, vagyis ritkán tártuk fel egymás előtt érzéseinket.
Előbbi levelemben hülyén és meggondolatlanul panaszkodtam neked. Válaszodban meggyőztél, és most már nem felejtem el soha, hogy a szüleim csak a javamat
akarják. Ígérem neked, hogy ezentúl megpróbálok velük emberségesen bánni.
Mert ők tényleg szeretnek. Ha nem is annyira; mint téged, de szeretnek.
Elhatároztam, hogy minden második héten írok neked. Válaszodat megpróbálom
kitalálni. Azt hiszem, ismerlek annyira, hogy kitaláljam válaszaid. (Szünet.)
Ma kint voltunk a „tomb”- odnál. A karácsonyfád még mindig gyönyörű. Fáj,
hogy nem mi ketten díszítettük fel, hanem az osztálytársaiddal.
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16. jelenet
APA (önmagával vitatkozva, lelkiismeretével viaskodva, színészt próbáló dialógus)
- Zárt város – zárt temető! Hogy nem érted?
– A régi köveket rendre kidöntik…
– Így is zsúfolt már ez a kert…
– Legalább négyszáz éve élünk ebben a városban.
– Ez most nem számít!
– Most mit kell tennem?
– Majd elintézem. Szólok a barátunknak, ő az igazgatójának, és így tovább. Kérvényt írok!
– Most is! Miért?!
– Sírhelyért.
– Nekem kellene a sírhely!
– Neki kell, muszáj!
Szünet.
– (Mutatva) Ez itt egy száraz hely…
- Vigyáztunk volna jobban!
- Hogyan?
- Neveltétek volna sírósnak, nyavalygósnak, üvöltősnek!
- Inkább tűrőnek, szelídnek, megmaradónak neveltük!
- Neveltétek volna követelőzőnek, asztalt döngetőnek, önmagáért is kiállónak!
- Bizakodónak neveltük!
- Távol a tudatlanok hőzöngéseitől, a szabadság ellen ármánykodóktól, a nagyravágyás nyilvános és alattomos küzdelmeitől, az irigység rágó férgeitől, az elhidegülés hasznaitól és a részvétlenségtől, messze a fejetlenségtől és a kényuraságtól!
- Ments meg, Uram, minket!
- Vak véletlen-e a sorsunk, vagy Isten ujja?
- Miért kérdezel tőlem olyat, amit eldönteni még nem tudott a világ?
- Mert még, ha „lőn” is egykor, valójában csak ezután lesz majd világosság…
- Mesterséged tán a kérdezés?
- Az apáknak mindig kételkedniük kell a Sorsban!
Gyors sötét.
LÁNY (a színpad közepén, reflektorfényben, levelet olvas) Kedves Bátyám! Ha
akarod, Gougounak vagy Tassinnak szólítalak. De talán a leginkább a Joe illik
hozzád. Nincs sok Joe a mi világunkban, de garantálom, hogy olyan, mint te, nem
volt, és nem is lesz több. Lehet, erre azt mondod, hogy hülye vagyok. De bizonyára tudod, hogy amióta (kb. egy éve) jól egyezünk, nagyon-nagyon szeretlek, tisz-
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meg. Tiszteletadás és főhajtás ez az album azon sok százezer magyar állampolgár
emléke előtt, akiket vallásuk, származásuk miatt, ember és ember között különbséget téve, koncentrációs táborokban, munkaszolgálat során öltek meg. Egyben személyes emlékezés családjának azokra a tagjaira is, akiket csak fakó fényképeken
ismerhetett meg az új nemzedék.
Mit üzen a múlt a jelennek? Mit üzen Gerendás Péter ezzel az albummal a jelennek?
- Vannak bizonyos események, amelyekkel a művésznek dolga van. Bizonyos
szálak, amelyeket el kell varrnia. A művészetnek az a célja, hogy reflektort irányítson egy meghatározott irányba. Nem tudtam volna nyugodni addig, amíg a
magam módján nem adok tiszteletet, másrészt a saját reflektoromat nem irányítom rá erre a szomorú dologra. Ez nem a fájdalomban való sütkérezés, nem
felelősségrevonás, nem a lelkiismeret furdalás felébresztése, nem mártírkodás,
hanem egyszerűen a múlttal való békés elszámolás. Természetesen, van benne
szemrehányás is. Van egy dal az albumon, „Ugye nem fordulsz el tőlem, szép hazám?”, ami kifejezi azt a fájdalmat, hogy ez megtörténhetett, nemcsak nálunk,
hanem akár itt, Norvégiában is. Hogy tehették meg mindezt azok az emberek,
akiknek a szomszédairól volt szó, a barátairól, akiknek a férjéről, feleségéről?
Hogy történhetett, hogy elárulták a saját honfitársaikat? A kormányok, államok
hogy taszíthatták őket a biztos megsemmisülésbe? Kevés kivételtől eltekintve,
hiszen éppen a közeli Dániában volt példa arra, hogy az állam megvédte ettől a
rettenettől az állampolgárait. Az én üzenetem ezzel a lemezzel „A hallgatás beleegyezés” felelőssége. A lemez nem egy bizonyos népcsoportról, a zsidóságról
szól csupán, hanem általános figyelmeztetést fogalmaz meg, mégpedig azt, hogy
ilyen események bárhol, bármikor, bárkivel előfordulhatnak. Nem kell sokáig,
csak néhány évvel ezelőttiig visszapörgetni az idő kerekét, amikor is Európa szívében, a szerb-horvát háborúban megtörtént a népirtás. Vagy gondoljunk Afrikára, ahol az 1994-ben kirobbant ruandai tömegmészárlásban a hutuk kiirtották a
tuszikat, és egy millió ember esett áldozatul a vérengzésnek. Az emberiség bármikor képes hasonló cselekedetre. Igazi optimizmusra nem lehet okunk, és igazából
nem hiszek abban, hogy egy lemezzel meg tudom váltani a világot, hogy egy lemez meg tudná változtatni az emberek gondolkodását. Egyes-egyedül abban hiszek: meg kell próbálnunk segíteni a világon, és ha mindenki csak egy millimétert
tol a humanizmus szekerén, akkor talán tudunk együtt tenni valamit.
- 2005-ben jelent meg Vámos Miklós Apák könyve című regényének zenei változata. A tizenkét nemzedékről és legfőképp azoknak elsőszülötteiről szóló, 2000ben megjelent családregény háromszáz évnyi utazás a magyar térben, időben,
sorsban, nyelvezetben. Az író ezzel a regényével búcsúzik a huszadik századtól. A
tizenkét fejezetből álló regényhez tizenkét dalt tartalmaz az az ugyancsak Apák
könyve címet viselő album, melynek dalszövegeit kiváló költők, szövegírók, zenéjét pedig Gerendás Péter jegyzi. Hogyan jött létre ez a kivételesnek ható kulturális
zenei produkció?
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- Ez egy régi terv, ami megvalósult. A regény az utóbbi évek legnagyobb
könyvélménye volt számomra. A kiadóm ötlete volt, hogy ebből lemezt kellene
készíteni. A albumon szereplő összes költő, illetve szövegíró, akit felkértem erre a
feladatra, azonnal igent mondott. Mindenki olyan hőfokon állt hozzá a közös
munkához, ahogy elképzeltem, és boldog vagyok, hogy a lemez létrejött.
Sok patinás név szerepel a szerzői sorban: Faludy György, Bródy János,
Sztevanovity Dusán, Fábri Péter, Horváth Attila, Fodor Ákos, Bereményi Géza.
- Vámos Miklós családregényében az egyik Stern utód, valamikor a századfordulón, akkor már Csillag Sándor néven, elsőszülött gyermekének világra jöveteléről ír a családi emlékkönyvbe, – a harmadik Apák könyvébe. Az apaság lényegét
így fogalmazza meg: „Ráemlékeztem, ugyanezt a semmivel össze nem vethető lázas örömöt élte át valahány ősöm, mikor újonnan szülött gyermekét magához vehette. E kebel dagasztó boldogság lehet az a hajtóerő, mely a családi élet jármába
parancsol minket, földi embereket, ezért érdemes küzdeni, élni.”
Mi az apaság lényege Gerendás Péter számára, aki nyolc gyermek édesapja?
- Az apaság nagyon nehéz dolog. A legnehezebb feladat szülőnek lenni, hiszen
következetesnek kell lenni olyan helyzetekben, amikor az ember nem akar következetes lenni, kiabálnia kellene a gyerekkel, amikor nem tud kiabálni, mert miközben szigorúnak akar látszani, elneveti magát. Eszembe jut, hogy valószínűleg
a szüleim is ugyanúgy nevethettek ilyen helyzetekben. Nagyon nehéz eljátszani a
szigorú szülő szerepét akkor, amikor a gyerekünk rosszat csinál és mi megrovás
helyett legszívesebben megölelgetnénk. Borzalmasan nehéz megtanulni, mikor
engedjek, és mikor húzzam meg a gyeplőt.
Arra, hogy valaki jó apa legyen, csak törekedni lehet, a tökéletesség nem érhető
el, hiszen ehhez napi 24 órát kellene a gyermekünkkel foglalkozni.
Minél több gyereke van az embernek, annál kevesebb az esélye, hogy elmondhassa magáról, jó apa. Nyolc gyermeknél nyolccal kell elosztani azt a kis időt, ami
rendelkezésre áll.
- 1984 és 1987 között Norvégiában zenélt az Oxygen nevű zenekarral. Mennyiben voltak meghatározóak az itt töltött évek és a norvégiai élmények a zenei pályáján és az alkotómunkában?
- Életem meghatározó éveit, a férfivá válás időszakát éltem meg Norvégiában.
27 éves voltam, mikor idejöttem és 31 mikor elmentem – nálam, azt hiszem, ez az
életszakasz kicsit később érkezett el, mint általában szokott. Férfivá váltam abban
az értelemben is, hogy megtapasztaltam a külföldön zenélés életformáját, az azzal
járó kemény munkát. Belekóstoltam egy másfajta világba, a világnézetemet megváltoztatta az itt töltött idő, bizonyos összefüggésekre itt jöttem rá, és bizonyos
dolgokat másképp csináltam attól kezdve, hogy innen hazamentem. Ajtók, amik
zárva voltak, mert korábban magam zártam be őket, most kinyíltak előttem.
Szakmailag nagyon sokat tanultam, hosszú órákat zenéltem, énekeltem végig, na-

Tar Károly: Az ismert katona

1885

KATONAORVOS Bizonyítsa be!
ANYA (felcsattanva) Az utolsó pillanatban utalta kórházba!
KATONAORVOS Vasárnap volt… Előtte bőséges ebédet kapott…
APA Mint a halálraítéltek…
KATONAORVOS Mi akar ezzel mondani?!
Gyors sötét.
15. jelenet
A fiú kiterítve a fehér lepedővel takart ülőalkalmatosságon, amely ravatal, körbeállja a család.
ANYA (fáradt szomorúsággal) Félig nyitva a szeme. Le kell fognunk a szemét…
(Odalép lefogja a fiú szemét, megsimogatja az arcát)
LÁNY (meghatódva) Vegyék le róla a katonaruhát! Vegyék le róla…
ANYA A galambszürke ruháját adjuk rá, amelyben érettségizett
APA Nők jelenlétében nem hajlandó átöltöztetni a halottas…
KEDVES (távozóban) A nyakkendőjét magam szeretném megkötni…
APA (az odaképzelt öltöztető embernek) Nyakkendőjét majd ez a lány fogja megkötni! És azt hiszem felesleges megborotválnia, hiszen alig van szakálla…
LÁNY (dühösen belerúg a ravatal mellett heverő ormótlan bakancsokba) És nem
szükséges kifesteni…
APA Menjetek ki. Amíg nem mentek ki, hozzá sem fog az öltöztetéshez…
A három nő szótlanul áll az előtérben. A sötétbe burkolózó ravataltól ellépő apával kört alkotva összeborulnak. A háttérből halkan népdal szól:

Lassan sötét.

1884

Páholy

tanulságaim kárba ne menjenek, mert minden elolvasott könyv a kenyértésztához
hasonlatosan nő az alapos dagasztáshoz hasonló újraolvasás után, s így az író szándéka szerint is több lesz, karéjok és dúcok kerülnek ki belőle, amelyből az éhes ember jóllakhat. Az éhség pedig eredendő tulajdonságunk… És amikor majd nem leszek, a fiam leemel egy könyvet a polcról, és elolvassa a nyomtatott szöveg mellé
írt megjegyzéseimet. Talán bosszankodni fog a telefirkált könyvek láttán. De lehet,
hogy egyetért velem, és tetszik majd neki egyik-másik sebtében odavetett gondolatom. Ilyenkor szótlanul bólint, vagy magában vitatkozik velem, de érezni fogja,
hogy nincs egyedül, mert én érte voltam, és őneki is lennie kell majd valakikért.

Zene/Szó

1909

gyon sokféle műfajt játszottam és attól kezdve már más volt színpadra lépnem,
megnőtt az állóképességem. Megismerkedtem egy másik kultúrával, hoztam egy
kicsit a magyar kultúrából. Mindenféleképpen csodálatos időszak volt, boldog
vagyok, hogy itt lehettem.
Buzinkay Katalin
* Megjelent az MBK Híradó 2006. márciusi számában.

APA (továbblép, vergődik a ködben) Fekete karácsonyunk lesz… (Szavalja)
Fürösztgesd álom
vasderes lovak
szügye párállik télben
utolsó vágtakor
fekszünk kiterítve test mellett test
egymást kézen fogva s lám
sehol a pap sehol a siratóasszonyok
jajongó hada
véres tankok vágtáznak
félreállni már nem lehet
előttük lihegünk míg eltaposnak
Sötét.
14. jelenet
KATONAORVOS (ridegen) Este húsz perccel nyolc előtt állt be a halál… Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk!
APA Tetanusz vagy vérmérgezés okozta a halálát.
KATONAORVOS Kizárt dolog! A tetanusz merevgörccsel jár, ilyet nem tapasztaltunk. Beoltottuk tetanusz ellen a katonákat... Vérmérgezés? Ugyan már! Hova gondol?! Tudja mit?! Ciánkálit veszek be, ha vérmérgezés…
APA Elkülönítették…
KATONAORVOS Fertőző betegségre gyanakodtunk!
APA Ápolóját hirtelen, a napokban leszerelték…
KATONAORVOS (fenyegetően) Mit akar ezzel mondani?!
ANYA (halkan) Nem kapott antibiotikumot…
KATONAORVOS Kapott’
APA Nem kapott!

Kasza Imre munkája (vegyes technika)

