
 
Malgot István:  
A cigány hold / Sigøynermåne 
Fordította: Horváti Eszter 
 
2006 őszén jelent meg Norvégiában ez a figyelemre méltó kisregény. 
Hősnője egy meggyötört cigányasszony, aki költő barátjával beszélget-
ve és deszkalapokra festett képeivel emlékezik élete szörnyű meghur-
coltatásaira. A deszkalapok képeskönyvként, vagy akár mozivászon-
ként (nem véletlen, hogy a regény alapján film is készült) mutatják be 
élete éles jeleneteit. Különös dinamikát ad az elbeszélésnek ez a zuha-
tagként omló képözön a dallamos, versjellegű szöveg mellett, amely 
tükörként mutat a történelemre. Az elbeszélésben három asszony ösz-
szefonódó szenvedéstörténete bontakozik ki. Az ötvenhatos forradalom 
leverése után egy cellába kerül a fiatal, gyermekgyilkos cigánylány, 
egy roma énekesnő és a tanárnő, aki részt vett a forradalomban. 
Mimót, a még szinte gyerek cigánylányt, a besúgó szerepébe kénysze-
rítik, hogy férkőzzön a tanítónő közelébe és információkat csaljon ki 
tőle. Az énekesnőnek is szabadságot ígérnek, ha hajlandó árulásra. A 
három nő kapcsolata, egymáshoz való viszonya tárul elénk a költői 
szöveg szövevénye által. Egymásra vetülnek a különféle megaláztatá-
sok; a „cigány lét” magyar társadalomba illeszkedés problémái, az öt-
venhatos megtorlások eseményei és a női kiszolgáltatottság.  
 
Malgot István (sz. 1941) szobrász, színházi rendező, író. Két éven át 
cigányszínházat vezetett. Ezalatt az idő alatt sikerült közelről megis-
mernie a cigányság ellentmondásoktól feszülő életét. A regényben sok-
szor említett „kettős ketrec fogságát” és annak bénító, kétségbeejtő ha-
tását közelről élhette meg. A Hold színház szép reményekkel indult, 
rövid idő után elhalt, mert a társulat tagjai sorra házasulandó korba lép-
tek, és az oláh cigányok törvényei tiltják, hogy felnőtt, családos embe-
rek olyan léha dolgokkal foglalkozzanak, mint a színház. Ezek a ta-
pasztalatok biztosítják Malgot történetének hitelességét, annak ellené-
re, hogy női szerepbe bújik, ráadásul cigány nő szerepébe.  
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átsütő, forró mellbimbói, ölének bársonyos melege, combjainak feszült 
keménysége. Nem hiszem, hogy érzéktelenségem mutatkozott meg ily 
módon. Inkább, mert valamiféle felszálló ködben éreztem magam, 
mintha kiszabadultam volna a földi létből, súlytalanul lebegtem a végte-
len  űrben, angyalnak vagy Istennek képzeltem magam.  
Később ezt az érzést, tudatlanságomban, szerelemnek neveztem. 
Egyébként most, amikor nyugdíjba vonulásom tízedik esztendejét, po-
hár sörrel egymagamban ünneplem, ma sem tudom, hogy mi a szere-
lem.  
 
Nem voltam jó, és nem voltam rossz ember. Jártam az utam, mint min-
denki más.  
 
Szülővárosomtól messze kerültem. Azt sem tudom, hogy sok, vagy ke-
vés nővel volt dolgom. Mindeddig nem volt fontos számomra a nyil-
vántartás. Aki akarta, azt gondolkodás nélkül megkettyintettem. A 
gyenge nemi erőszakot is mímelnem kellett néha, ha egyik-másik nő 
szemében félénk kíváncsiságot, netán sóvárgást láttam, s azt, hogy fe-
hér bőrén pirosan hullámzó foltokban kicsapódott a vágy okozta zava-
rodottság.  
Közeleg férfikoromnak az a szakasza, amikor össze kell számolnom 
azokat a nőket, akik meghódítottak, akik magukra húztak, akik alám és 
fölém feküdtek, mert bizonyára valami olyat akartak tőlem, amit má-
soktól nem kaphattak. Nem tudom, mi lehet az. Eddig még nem jutott 
időm arra, hogy ezen rágódjam. De kellett, hogy legyen valami értelme 
a dolognak. Na nem azért, mert attól félek, hogy végső elszámoláskor 
orromra húzzák az elhalasztottakat, hanem mert önzésemmel kell majd 
szembenéznem. Ha csak magam örömét hajszoltam, és nem figyeltem 
arra, hogy örömöt is adjak, mi értelme volt ágybeli alakításaimnak, ti-
vornyáimnak. Hiszem mindig is arra vágytam, hogy valami olyat nyújt-
sak, amitől pucérságukat tetézve, tovább vetkeznek a nők, odaadóan 
feltárják legbensőbb szépségüket néhány pillanatra, amitől a párzók 
egyszerre döngetik a mennyország kapuját öntudatlan jóakaratukban.  
Nőnek még nem fizettem, és én sem fogadtam el pénzt, még ajándékot 
sem, szolgáltatásaimért.  
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gyókhoz hasonlóan, leginkább „a három P városa” címmel illették, és 
dicsérték is szüntelenül, szürke kisvárosunkat.  
A három P közül, persze, ki ezt, ki azt részesítette előnyben. Akkor még 
nem volt divatban a gyakori közvélemény-vizsgálat, a magam rövid-
nadrágos idejében habozás nélkül a POGÁCSÁT tudtam az első helyen, 
utána a PECSENYE következett.  
A harmadik P-vel még nem tudtam mit kezdeni. Azt sem tudtam még, 
hogy miért nyúlkálnak olyan láthatóan mennyei élvezettel a fiúk, a há-
zunk mögötti patakban, kombinéban velünk fürdőző  lányok lába közé.  
Engem akkoriban a patakparti bokrok alján található mély lyukakban 
való tapogatózás hozott izgalomba, pedig többnyire csak halszagú, üres 
markomat bámulhattam az azokban való kutakodás után. Pont ezt a sza-
got éreztem akkor is, amikor a nagyobb fiúk hencegve orrom alá nyom-
ták a melles lányok lába közét simogató kezük.  
Helena, akinek gránátalmamellek dudorodtak a fürdőruhája alatt, báto-
rított. Neked szabad, biztatott mosolyogva, miközben trágár szavakkal 
fékezte a méhként körülötte rajzó fiúk ösztönösen elszabadult és lányok 
szerint bak szagú hancúrozását. Nem kértem az ilyen előnyökből. Tud-
tam, hogy Helena engedékenysége a külvárosban előkelőnek számító 
pogácsás fiának szól, de mert a bajor eredetű pogácsás nem az apám 
volt, hanem csak nevelőapám, akit rokonaim mostohaapának hívtak, 
illetéktelennek éreztem az ezzel járó előnyöket. És az is zavart, hogy 
Helena kisebb, megszámlálhatatlan sok testvére félig pucéran futkáro-
zott nádas széli házuk körül, s amikor félénk pofával kimerészkedtek a 
városba vezető főútra, koszos markukat könyörögve nyújtották az arra 
járók felé. Helena felkínálkozása menekülés a nyomorúságból, gondol-
tam sajnálkozva, és ugyanilyen érzések fékezték vágyaimat, amikor 
érettebb társaim az akkor még engedélyezett nyilvánosházakba hívtak.  
És akkor sem gondoltam a „harmadik P”-re, amikor egy napsugaras 
délelőtt, rövidnadrágom alól, hirtelen valami színtelen, gyorsan hideggé 
vált folyadék bugyogott elő. Ijedten szorítottam magamhoz, a velem 
szemben álldogáló, nálam fejjel magasabb, Annuskát, akit éppen a lóte-
tűkkel való halászat előnyeiről oktattam nagy elszántsággal, mert ösztö-
neimtől vezérelve mindig is tanítónak képzeltem magam. Megbaboná-
zottan, kitágult szemekkel figyelt rám, és nem ellenkezett, amikor ön-
kéntelenül magamhoz vontam. Egy pillanatra sem érdekeltek a blúzán 
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Szabó Magda: Az ajtó / Døren 
Fordította Kemény Kari  
 
Végre a norvég közönség is olvashatja Szabó Magda csodálatos és 
megrázó regényét, Az ajtó-t, Kemény Kari fordításában. Bár nem ez az 
első Szabó Magda-fordítás norvég nyelvre – 1969-ben adták ki Az Őz-
et (Rådyret) – mégis mintha csak mostanra érett volna igazán meg a 
norvég közönség az írónő magával ragadó regényvilágára. 
Elragadtatott értékelésektől visszhangzottak a norvég sajtó 
irodalomrovatai, amikor 2006 őszén megjelent Az ajtó.  
 
A történet bevallottan életrajzi ihletésû, az írónő saját maga és 
háztartási alkalmazottja közös történetét meséli el. Főhőse egy idős 
vidéki asszony, aki a szomszédos épület házfelügyelője, és aki e 
munkája mellett takarítást, és egyéb házimunkát vállal a környék 
lakóinál. A munka feltételeit és a fizetséget viszont ő maga szabja meg, 
nem a munkáltató. A hagyományos úr-cseléd téma így új fordulatot 
vesz és az alkalmazott kerül a mesélővé előlépett munkaadó - és így az 
olvasó – érdeklôdésének középpontjába. Csaknem húsz évig szolgál az 
írónőnél és férjénél a kiszámithatatlan, de nagyszerű Emerenc.  
 
A két nő között érdekes, gyakran idegeket tépő, jelenetek játszódnak 
le. Az állandó huza-vonából rendszerint az öreg Emerenc lép ki 
győztesként, ellenfelét hol értetlen, hol hisztérikus, sértett állapotban 
hagyva. Ám az évek során egyre több titokba kap betekintést az írónô, 
s így lassan-lassan mégiscsak mély barátság bontakozik ki a történet 
két főszereplője között. Emerenc tigrisanyaként óvja titkait, annak ad 
csak belőlük, akit erre igazán méltónak talál. Az elbeszélő olvasója 
előtt sem oldja meg a csomót, nem oldja föl a szembeszökő zûrzavart, 
nem világítja meg a titkokat, csak akkor, amikor a környéken 
bonyodalom támad, amikor tragikus módon előtûnik a múlt. 
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Tar Károly:  
 Itt és ott  
 
Száznyolc vers, a szerző 
harminckilenc fénykép-
felvételével díszítve 
http://mek.oszk.
hu/05900/05941 
 
   Verses kötet megjelen-
tetése ma már nem üzlet. 
Támogatás nélkül  ez le-
hetetlen, illetve csak na-
gyon kis példányszámban 
lehetséges, ahogyan ezt  
az Ághegy Könyvek so-
rozata is próbálja, amikor 
a szerzők anyagi támoga-
tásával jelenteti meg kö-

teteit. A pénztelen szerzők másik nagyszerű lehetősége: a Magyar 
Elektronikus Könyvtár, ahol immár hatezernél több, kötet olvasható. 
   Ki olvas ma már verset? A kérdésre jó feleletet ad a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár. Ugyanis, ha ebben az elszegényedő világban, amikor a 
kiadónak nem üzlet a verseskönyvek megjelentetése, és a szerzőnek 
nincs lehetősége, hogy magánkiadásban megjelentesse kötetét, az olva-
sónak sincs pénze, arra hogy megvásárolja: a MEK-ről ingyenesen ol-
vashatja. 
    A Itt és ott című,  a szerző által készített borítóval és 39 fotójával ma-
ga szerkesztette kötetet, a MEK honlapjára felkerülése utáni hónapban, 
közel másfélszázan olvasták 

Miről is van szó tulajdonképpen?  
Mi ezt a dolog, mi ez a micsoda?  
Mi ez a női szépségek keretébe ágyazott, selyemfüves völgyek mélyére 
rejtett, változatosan furcsára alakuló, titokzatos kapu? És mi ez az örö-
kös pánik, amely a nagyvilágra tártan folyamatosan körüllebegi? 
 
 
 
 

Szülővárosomban elmagyarosodott szászok, zsidók, bolgárok, lengye-
lek és néhány albán család keveredett az elmagyarosodni kész román-
sággal. Valamikor ebben a kisvárosban mondták ki először Európában a 
vallásszabadságot, de az én időmben erről csak néhány értelmiségi tu-
dott, és a főtéri református templom papja emlékezett róla némely ünne-
pek alkalmával, amikor a toleranciáról kellett szót ejtenie. Ezért aztán 
az egyszerű polgárok, az örökösen büszkélkedőkhöz és dicsőségre vá-

 Szelényi Lajos: Magna mater (krétarajz) 
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