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Brassóban született, 1952. augusztus 19-én. 
Középiskolába szülővárosában járt, majd a kolozsvári tu-
dományegyetemen szerzett magyar-francia tanári oklevelet 
1975-ben.  
1979-től az Ifjúmunkás szerkesztője. 
1987 óta Stockholmban él. 1998-ban jelent meg 
Latorcza kontinens c. kötete a marosvásárhelyi Mentor 
kiadónál. 
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Dohi Alex 
svéd neve alatt románul Alexandrut, 
magyarul,  pedig Sándort kell értenünk, 
merthogy az erdélyi vegyes lakosságú 
Máramarossziget szülötte. Képzőmű-
vész pályán indult, színjátszóként is je-
gyezték műkedvelő, de a szakemberek 
által rangosnak ítélt előadások szereplő-
jeként, de már Svédországba érkezése 
előtt versekkel jelentkezett, amelyek 
magyar fordításban is megjelentek és 
elhangzottak a múlt század hetvenes 
éveinek végén és a nyolcvanas évek ele-
jén Erdélyben emlékezetes, az országos 
magyar ifjúsági lap Matiné-i számos 
előadásán. 
Dohi Alexandrut lapfolyamunk első 
számában bemutattuk, grafikáiból válo-
gatást, néhány versét fordításban közöl-
tük, egyik elgondolkoztató, színes teker-
vényekkel teli festményét 8-9.  számunk 
fedőlapján láthatják olvasóink. 
Verseskönyvei külalakját is maga terve-
zi. Legújabb kívül-belül groteszk köny-
vével is zavarba ejti a bemutatót: az 
Altermundia című vereses kötete kép-
zelt népek, képzelt nyelvén írt szövege-
ket, ezek  román nyelvű fordítását és a 
hozzárendelt írásjeleket, ideogrammok 
sorát tartalmazza. Egyszerre érdekfeszí-
tő grafikusi és költői teljesítmény. A 
Loalao lilulato című sorok : oalao 
voatalu alilu lou / oululo loatulo poatu 
fao / fialu ulaililu iaulo laou hangulata 
évezredekkel repíti vissza az olvasót. 
Fordítása: Forró könnyek 
búcsúkönny búcsúk könnyek / emlékmag 
emlékek magvak /  forró angyalkönny 
gyöngy 
Szavak előtti világba kalauzol bennün-
ket a szerző.  
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Kövön 
 

 kövön s azon túl 
 nap eszi a holdat 

az éjszaka eszi ami nincs 
ami van az semmit sem eszik 
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Körfűrészt vásárolt a Lidl-ből, azzal darabolta fel a lakótársát, a gyerekekkel a 
szomszédban játszott. Feljegyezték a rendszámát, de már a rendőrkocsiban vallott. 
Kiállt a teraszra, s onnan kiabálta, hogy őt bezárták a lakásba és megerőszakolták. 
Értelmi fogyatékos, jószántából ment fel az idős férfihez. Kortizont szed, szombat 
este döntő. Egymás nyakába borulva zokog a két nő. 

Apja baptista lelkipásztor. Elképzelni sem merte, hogy fia az ablakon kiugrott. A 
hőséget sem bírták, meg aztán nyilvánvaló vált számukra, hogy közel a vég. 
Azt mondja, új nemzetstratégiát kell kidolgozni. A hangsúly a nemzeten, nyilván. 
Csütörtök lévén azon gondolkozik, adjon-e a szarnak egy pofot. 
Nem tudta egy helyre elszórni a testrészeket, valószínűleg már a közös lakásban 
feldarabolta a nőt. 

Mikor végre felvágják a metrókocsi oldalát, kisápadt emberek dőlnek ki belőle. 
Elnéz a távolba, látja a Visztulát. Hűvös a vize. Arra gondol: a világ legnagyobb 
temetője a Visztula. Fejét üti, visszafordul és megkérdi, mit akarnak? Lábán zok-
ni. Kell az egy halottnak? Hátára veszi a búzakévét; nem sokat lát, inkább a 
neszezésre figyel. A farkaskutya lihegésére. Végül is megmérgezték?  

Tudta, hogy ha dolgavégezetlen tér vissza, az övéi lövik le. A csecsenek hirtelen 
haragúak. Feltette ezért a kérdést magamagának: hogy fog az apósa feltámadni: 
kimászik talán a sírból? Nem szólt senkinek, de magában ezt kérdezte.  
Hogy felfele úszik a bálna a Temzén, az a londoniak ügye, biznisze, Hudy mesél-
te, hogy a vigyorít meg a vicsorít egy tőről fakadnak.  A szíve végzett vele, bár 
cáfolják. Hibás, ugye, az öregasszony hibás, szájszaga megkerülhetetlen valamint 
főzelékszín a hálóinge.  

*** 

* Válogatás a világhálóról 
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éves fiát, aki „a mindene” volt, akkor erről még nem is szóltunk. 

Hazaküldték a nőket meg a gyerekeket. Várták a rendőröket, megjönnek talán ma 
éjszaka. Elutazott az idegen városba. Nem találkozott a lányával, beszélt viszont 
vele telefonon és meggyőzte, térjen haza kedvesével együtt.  
Viszik nekik a forró teát. A svéd külügyminiszter lemondott.  
Harminc éves. Meglepte a férjét ebből az alkalomból egy szexvideóval.  
Azt hitték, befogadja a család, ezzel szemben a lánynak altatót adtak be, a fiút 
meg meggyilkolták – hárman, bár a lány testvére magára vállalta.  
Ez történt. 

Március 21-én húsz sátrat számoltak meg a minszki főtéren. Holnap hajnalig vagy 
egy sem marad belőlük, vagy tízszer annyit vernek fel. Kijev a minta, a narancs-
sárga forradalom. 
 

Nekem Peking jut eszembe – tankokkal hajtottak rá a puha emberi testekre. Rá-
adásul aludtak a sátrakban. Képzeld el, amint arra ébredsz, hogy szakadsz dara-
bokra… 
Ceauescuról azt állapították meg, hogy beteg, s láttátok Hitlert, az eszelőst. Ne-
kem ez a karikatúra, Lukásenko: Hitler meg Ceausescu hibridjének tűnik. Figyel-
tétek a szemét meg a száját? 

Éppen a pizzériába igyekezett, amikor a bomba felrobbant. Nem hallott soha egy 
bombát robbanni, ő mégis tudta, hogy az. Tíz évig élt bezárva, az idős férfi időn-
ként megfenyegette, hogy megöli. Szása, vagy minek hívták, csoda, hogy a nevét 
nem felejtette el. Lehet azt? „És most az ETA-nak is vége...” Méliuszra gondol, „
nyugodjék békében”. (A pizzériát „c”-vel ejtette gondolatban.)  

Azt mondják, hatvanezren voltak. Buszoztatták őket. Be volt rekedve, kortizont 
szedett, azért azt a három másodpercet le tudta énekelni, és nyert.  
Túl sokat ölelkeztek ahhoz, hogy barátok legyenek. Volt férje őzet lőtt a konyha 
ablakából. A bányászok vonattal utaznak, a buszba bevezették a mérget. A krema-
tórium szomszédságában laktak. 

A kivégzésre várók között meglátta testvérét. Leengedte a fegyvert, ám a tiszt 
hozzá rohant. Díszravatal lett belőle mégis. Csiccsentett csirke, hozzávaló: 2 dl 
száraz sherry, másfél deci sötét rum. Darfurban éheznek.Világháború van, ezt sen-
ki alá nem írja neki. Két fia halt meg, a kettő közül az egyiket eltemette, a másik 
teteme eltűnt. 
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Olam ráolvasása 
 

kő gyógyítja a szelet 
homok gyógyítja a vizet 
arany gyógyítja az időt 
szó gyógyítja a helyet 
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az útmutató szembogara 
 

kérdezted miért vagyok itt 
kérdezted miért maradtam magamra 
 próbáltam pillantásommal üzenni  

azt amit magam sem tudok 
 

Tar Károly fordításai 
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szik-e? Corvalánnal meg mi történt? 

Miről ír a Brassói Lapok? Hogy Gelencén ikerház eladó. Hogy a brassói Bonjour 
Canada Kft. magyarországi munkára keres szakképzetlen munkásokat.  
Hogy az autonomiát kis lépésekkel és párbeszéd útján lehet megvalósítani.  
Hogy Murphy felesége féltékeny. A legjobb zöldség pedig a best zeller.  
Idézik továbbá a Ziua című román nyelvű lapot, mely szerint a Legion Siculus „
székely szabadcsapat” létszáma öt-hatezer. Szerintük az anyaországban munkát 
kereső fiatal értelmiségiek közül toborozzák majd őket. Angol elitalakulatok ké-
pezik ki őket városi gerillaharcra. 

Muñoz Molina, Mastretta, Goytisolo, sorolom neki a spanyol nyelvű kortárs író-
kat. Jegyzi: García Márquez, Fuentes, Cortázar. Amikor Isabel Allendéhez érünk, 
megkérdi, hogyan írják a családnevet. Kiejtem újra, ahogy egy magyar ejti, tíz 
procent szégyenkezéssel az előtt, akinek anyanyelve. Megismétlen hát, majd hoz-
záteszem: „Úgy, ahogyan az egykori chilei elnököt.” Nézem, akár chilei is lehet-
ne, de csak annyiban vagyok biztos, hogy dél-amerikai. „Alliende?” – kérdi.  

„Allende” – betűzöm. „Ahogyan az egykori chilei elnököt.” Könnyeztünk mind, 
amikor meghalt. Amikor az amerikaiak lelőtték, akár egy kutyát. Victor Jara is 
nem sokkal azután halt meg. A Stadionban. Ő akkor még meg sem született, pró-
bálom menteni. Ha ilyet egyáltalán lehet. Azon töprengek, érdemes-e másokért, 
az ún. közös ügyért meghalni. Könyvtári látogató el. Arra gondolok, talán magá-
ért tette.  

Maszkabál, jelmez. Harmadik Gusztávot, ugye, megölték jelmezzel az arcán. 
A gyilkosság Verdit megihlette. No de New Yorkban ünnepelnek. Hogy mit is, 
nem tartották számon. Valószínű annak örvendtek, hogy élnek. Farsang lehetett, 
esetleg karnevál. Kis Velence, észak-amerikai Rió, globalizálódott mára a világ, 
semmi sem valódi. Festékkel locsolták egymást, mintha az vér lenne. Mindenki 
tudta, hogy nem igazi. Egy täbyi családtól ötven kiló aranyat raboltak el. Öregek 
voltak; Marit Paulsent fényes nappal leverték a földre, egyik mankóját szándéko-
san kirúgták a hóba. A hóna alól. Hajnalban bizonytalan léptekkel fekete Dodge-
ához ment, pisztolyt vett elő belőle. A járdára felfestette, hogy „MOST”, majd 
lőni kezdett. Ha bezárták előle az ajtót, akkor az ajtón keresztül az arcukba. 

Elhatározzák, hogy másnap összegyűlnek. Csöndes revolúció, kijevi mintára, 
Minszk. Ezalatt Sälenben (Svédország) keresték a 38 éves testét. Megtalálták még 
aznap este, úgyhogy a medve nem tett kárt benne. Egy földbe vájt bunkerben rej-
tőzött el. Amikor felszólították, hogy adja meg magát... Kezdetben számukra sem 
volt világos, ki az ellenség. Hiszen többet tudunk, mint amennyit be merünk val-
lani magunknak. Oldalra fordítja a fejét, mintha a gond húzná le. Megölte három-
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