
Koppány Zsolt

Volt egyszer egy Kocsis Zoltán
 Szilveszter a negyediken 

Minden szomszédomat értesítettem, nagy zaj lesz minálunk, ordítozás 
és hatalmas röhögések. Hogy meddig tart? Ugye, ezt előre nem tudhatja 
az ember. Meg az ital mennyisége. Minőségre nem lesz panasz. És maga 
Kocsis Zoltán lesz a díszvendég. Többnyire megenyhültek a szomszédi 
haragok, mindenki kíváncsi lett, mikor jön a Mester, volt aki közös fotót 
akart volna, de elhárítottam. – A művész úr pihenni jön, némileg elege 
van a sok hajcihőből, játszani nem fog, lévén nincs zongora az egész ház-
ban, és még tévét sem fogunk nézni. Pedig lehet, hogy jó lesz a műsor, 
gyerekkorom óta azt hallgattam, hogy a tavalyi jobb volt. De nem ez az 
ok, hanem a szovjet színes készülék képernyőátmérőjének törpesége. 
Meg aztán néha akkorát kell ráhúznom egyszerre két kézzel, hogy egy-
általán beinduljon, hogy talán már apróbb repedések is kimutathatóak 
lennének a röntgenfölvételen. Régebbi sorozatpüfölés után följött az 
alattunk lakó, hogy a mennyezetéről finom festékpor hullott a kávéjá-
ba, akkor még nem voltak ilyen fehérítőporok, úgyhogy megköszönhette 
volna. Mellékesen súlyos alkoholista volt szegény, majd az uram rendet 
rak itt maguknál, kőműves – fenyegetőzött állandóan. Én meg lekiabál-
tam a fejét, mondván, jöjjön csak, legalább kéz a kézben hullanak alá a 
negyedikről, világos? Jóságos, vékonyka ember volt a kőműves. Ő sem 
bírta idegileg az asszonyát. És most, hogy itt volt nyakunkon a szilvesz-
ter, hozzájuk csöngettem be először. Megesküdtem mindenre, ami szent, 
hogy nem fog senki katonai díszlépésekben trappolni a szobákban, mert 
az tényleg lehallatszik és beleremeg az egész ház! Finomak leszünk, urak 
és úrhölgyek, igyekszünk bambit inni, meg utasellátót, az volt a sárga, ők 
is emlékezhetnek még rá. A nő nem izgatta föl magát előre, a kőműves 
bazsalygott, halántékába fúrt mutatóujjával az asszony mögül. Akkor oké 
minden, a művész úr nem fotózkodik senkivel, lazítani szeretne. Milyen 
művész úr? Hát a Kocsis Zoltán. Azt ismerik, persze. Még viszi az ipart? 
Ó maguk még nem laktak itten, régen volt az, még a hatvanas években! 
Akkor kocogott itt a girhes lovával, ordítozott, hogy szóóóódás! Mi meg 
rohantunk le az üvegekkel, itt az udvarban is lehetett hallani ahogy az 
ember óbégatott. Öreg ember mán az! Ne mondja, hogy él még. Hát a 
lova? Meg a kocsi? A szikvízüzem megvan-e még? Szívesen lássuk mi 
is, csak küldje le! Amúgy meg Pista volt a szentem, nem Zoltán. Lehet, 
hogy a fia? 
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Menekülőre vettem, sok még a lakás, és hát terjed a hang valóban, át 
kell mennem a másik udvarba is. Pedig petárdázni sem fogunk, mégiscsak 
a Zeneakadémiáról jönnek a lányok és a fiúk. Ott még rám is ragad va-
lami a koszon kívül, képzelhetik, rájuk mennyi minden rakódik, szivárog 
a zsigereikbe. És a művész úr már most élő klasszikus, romlani nem fog, 
fejlődik folyamatosan, egyre több helyre hívják, – s bár teljesen fölösleges 
volt elmesélnem egyik szomszédunknak, hogy Zoli rábírta a San Fran-
ciscóiakat, hogy tempósabbra vegyék a c-moll zongoraversenyt, elég a 
hollywoodi hangzásból, így is tettek, jön ki a lemez nálunk is nemsokára, 
Aranka meg újra koreografálhatja az egészet, mert a tavalyi gyönyörű volt 
éppen, de nem az igazi. Be is mutatta a dinamikusabb verziót, alig nyolc 
év múlva, 1993-ban, ugyanott, az Arany János Színházban, új szereposz-
tásban, mert voltak, akik kiöregedtek közben és nyugdíjba vonultak. 

A konyhában kinyitottuk a kempingasztalunkat is, hogy növeljük a hely 
komfortfokozatát, telepakoltuk az esküvőnkön kapott számtalan csésze-
készlettel, kistányérok kocogtak a legkisebb mozdulatra, szalvéta is illik, 
mondta Aranka, mire én csak annyit vetettem oda, hogy ez nem a füre-
di Anna-bál, megidéztem József Attilát, miszerint „Még nem volt olyan 
disznó, ki elájult, / mikor meglátta a moslékos vájut.” Kaptam is a fejem-
re! Nem disznók jönnek hozzánk, hanem a barátod és a haverok. Tudom, 
csak úgy eszembe jutott. Senkit nem fog érdekelni, milyen a kávéscsésze. 
Ha legalább herendi lenne! Kiskanalak ezüstből. De nem. Csupa alumíni-
um volt, szép, halványlila bevonattal. Kenyerünk volt bőven, másnap, ugye 
zárva az üzletek, de reggelire, vacsorára maradnia kell, ezért vagy negyed 
kilót eldugtam a Tánti volt ruhásszekrényébe, olyan kisajtó mögé, melyet 
kulcsra lehetett zárni, s legföljebb feszítővassal lehetett volna a darabka 
kenyérhez jutni. Ez a böhöm nagy szekrény most a konyhánkban szol-
gált, ehhez a garnitúrához tartozott a nagyszobában heverőként szolgált 
hattyúágy. A velencei kristálycsillár háromhavi fizumba került, de ahogy 
megláttam a bizóban, ahogy ott csillogott a kirakat mögött, kávéházi volt, 
mint a szobám, azonnal lecsaptam rá. Akkoriban részletre is lehetett vá-
sárolni kamatmentesen, munkaügyi igazolásom meg magától értetődően 
volt, különben mint KMK-t már rég hűvösre tettek volna. Az eladó sanda 
pillantásokat vetett rám meg Arankára. – Úgy, szóval azok a németek ott 
kint rábírták magukat, hogy vegyék meg a csillárt, és ők majd hivatalos 
papírral kiviszik az országból? – Mi? Milyen németek? Hát mi már nem 
vehetünk drágább csillárt, mert nem úgy nézünk ki, mint aki megteheti? 
– Asszonyom! Akkor részletfizetést kérnénk! – A nő legyintett, minden 
kitelik ezekből a mai fiatalokból. Meg aztán, ki tudja. Lehet, hogy valami 
hálózat vagyunk, vagy mi. Adunk-veszünk. – Ne feledjék!  A csillár védett! 
Nem hagyhatja el az országot, világos? – Mint a nap, sóhajtottam, és össze 
is rezzentem, mert ahogy lefektették a csillárt, a halom finomra csiszolt 
ólomüvegcsék megannyi felé futottak széjjel. Kis kampócskák rögzítették 
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egymáshoz az egészet. – Majd otthon, szépen összerakják – mondta az 
eladónő nem kis szarkazmussal. – Ugye, maguk! Nem a németek! 

Ki volt az első, aki csöngetett? Kocsis Zoli, ki más. 
Mögötte Adrienne alig látszott a téli vaksötétben, mely már régen el-

nyelte a körfolyosót. – Szasztok – lépett be Zoli, Adrienne kezében kony-
haruhával takart kisebb vájdlingot nyomott a kezembe. – A legfinomabb 
csemegevirsli – tette hozzá. – Na, mit mondtam? Zoli? A hagyomány. 
– Ló…t hagyomány! Éhesek leszünk, fölfaljuk. Ha nem volna szilveszter, 
akkor is ennénk valamit, nem igaz? Kenyér van? – Persze, hát hogyne 
volna! – nyögtem, mert majdnem kimondtam, hogy negyed kilónyit el-
dugtam, mert sejthető volt, hogy itt morzsányi sem marad. 

– Te Zoli? Hol van a menedzsered?
– Taxival jön. Leírtam neki mindent magyarul. Hogy nem a Bartók sar-

kánál vagyunk, mert ez a Fadrusz, aki nagy szobrász volt, a Villányitól 
csak félházsornyi, szemben teniszpálya, úgy hiszik, ez valami térféleség. 
Mindegy. Ide fog találni. Ő majd előrukkol valami finomabb itallal, a töb-
biek meg nyilván hoznak üdítőt, sört, meg mit tudom én.

Megnyugodtam. Én is fölcipeltem már ötliternyi kólát, Traubit, Már-
kát. Túléljük valahogy. Csak az a rengeteg kabát! Hová tegyem majd a 
cuccot? Gyorsan bevetettem az ágyat, arra aztán majd rádobálják kabát-
jaikat. Az előszobai fogas már most tele volt, Adrienne és Zoli meg a 
sajátunk a spájzajtóra szerelt alkalmatosságot teljesen beborította. 

Este nyolcra mindenki megérkezett. Hányan voltunk? Már nem em-
lékszem. Sokan. Ez így túl egyszerű. Ha azt mondom, hogy velünk együtt 
több mint tízen, akkor járok legközelebb az igazsághoz. Természetesen 
Zoli és Adrienne meg Aranka kivételével mindenki rágyújtott. Beszéd 
közben hiába is próbáltam beosztani a cigarettát, hogy óránként egy szál 
és más semmi, kettő biztosan tüdőre ment. A jókedvet szokás szerint én 
biztosítottam, Zoli kivonult a társalgásból, meg se próbált nevetni szipor-
káimon, Adrienne aprókat mosolygott, Aranka meg olyan volt, mintha 
a református szülei éppen konfirmálni vitték volna. A többiek azonban 
dőltek a röhögéstől, pedig még egy csöpp alkohol sem csúszott le egyik 
torokba se, Aranka két kávéfőzőt üzemeltetett, négy- és kétszemélyest, az 
is fogyott rendesen. A nyakkendős menedzseren pulóver, jól tette, hogy 
magán hagyta, mert résnyire nyitottam minden ablakot, a bejárati ajtó 
fölötti immár üvegtapétával borított ablakot nagyot rántva kinyitottam, 
hadd húzzon ki a sok decibel, mihozzánk meg a friss levegő. Ha vala-
melyikünk érdekes dolgot mondott, Zoli azonnal lefordította angolra, a 
pasas láthatólag vett minden lapot. A mosdó felől érdeklődött. Ráböktem 
az előszobából nyíló két egymás mellett szorosan álló ajtóra. Naná, hogy 
a kabátok takarta spájzajtó kilincsét kezdte keresni! Pedig a másikon ott 
volt világosan a hamisréz domborulat a kisfiúval, aki pisijével megcélozza 
a bilit. Alatta másik figura, lehet, hogy lány. Fürdőkádban. Hát úgy lát-
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szik, semmi sem elég. És tényleg. Mindenki a spájzba akart belépni, ahol 
fordulatnyi hely sem volt és pókhálós sötétség, nem égett a villany mini-
mum ötvenhat óta. A menedzser eltűnt az ajtó mögött, a többiek szétszó-
ródva, kisebb alakzatokba tömörülve majszolták a Mocsári Karcsi által 
hozott pogácsákat, Keller Andris meg rengeteg édes aprósüteményt. A 
virslivel vártunk, Zoli intett nekem, hogy meg ne említsem, mert akkor 
mi marad virradatig? De hol marad ennyi ideig a holland? Különben is, 
meg kell neki mondanom, hogy mániás szurkolójuk vagyok, ismerem az 
egész csapatot, főleg az 1973-as mindent nyerő együttest. Ahogy a mene-
dzser kilépett, Zoli már fordította is, a pasas megrázta a kezem, én meg 
mondtam az összeállítást: „Stuy, Suurbier, Blankenburg, Hulshoff, Krol, 
Haan, Neeskens, Muhren, Rep, Cruyff, Keizer.” És meséltem Cruyff le-
gendás 14-es mezéről, hogy mennyi pénzt kerestem velük a suliban, ösz-
szehordtam én mindent. A férfi nagyon lelkes lett, de nem a focitól. A 
fürdőszoba! Az tetszett neki igazán! Ez csupa rémület. „Avantgard” – ki-
áltott föl. Zoli is meglepődött. Lila kád egyensúlyozott négy sárga, kar-
mos lábán. A padozat öntött beton, összefolyót nem látott sohasem. Ha 
túlfolyik a víz, meg sem áll a nagyszobáig. A WC-csésze pedig már-már 
horrorisztikus. Anthony Perkins múmiamamájának lehetett ilyen illemhe-
lye a Psycho című Hitchcock-derjedelemből. A valamikori fehér, akkor-
ra már sötétszürke WC-csészében úgy futottak szét a hajszálrepedések, 
mint remete Szent Jeromos törődött arcán a ráncok. Zoli fordított, a pasas 
lelkendezett. Ilyet még nem látott! Hát Hollandiában nem nagyon – gon-
doltam, de itt, Budapesten még II. világháborús belövéseket is észrevehet 
bármelyik ház falán. Azt hitte szegény, hogy direkte ilyen a fürdőszoba. 
Az olajláb magasabbra futott a falon, mint az átlagember. Az elmaradha-
tatlan festékcsík jelezte, hol is van a vége, mert innen már csak a frissen 
meszelt magasság következett. Három méter negyven centi. Az egész la-
kás belmagassága. A mosdóból csak hideg víz csordogált, a tükör tényleg 
szép volt, torzításmentes és szélein csiszolt, fölül egyetlen lágy hullám. 
Nincs ennyi pénzünk. Várnunk kell. Aztán felújítjuk az egész kócerájt. 
Zoli mondta, mondta szorgosan, a menedzser meg vissza: Isten őrizz! Ez 
így gyönyörű! – Mondd már meg neki, hogy ez nem avantgárd, hanem 
maga a mai magyar valóság. A legtöbb lakásban még illemhely sincs, csak 
a folyosó végén. Majd lesz egyszer, de már nem ebben az évezredben. 
Mondd csak el neki, hol is lakik a magyarok Istene! – úgy fölizgattam 
magam, hogy már-már pityeregni kezdtem. De, hogyan venné ki magát, 
ennyi csaj között? Tele mindegyik csupa mosollyal, bájjal, még az is gyö-
nyörű, ahogyan a kávét finoman nyelve, kisujjuk külön életet élt és elvált 
a csésze fülétől. A holland nem értett semmit az egészből, korszerű ember 
volt ő, nem hallott arról a Pilinszky-mondatról, hogy a modern az idő teljes 
drámájának a megélése. Így aztán legföljebb korszerűek voltunk mindany-
nyian, lakásostul, szilveszterestől. Talán Zoli volt az igazi modernizmus, 
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mert ahol ő járt, abban a magasságban még oxigénpalackkal is veszélyes 
egy kis séta is. Pilinszky meg Simone Weil, József Attila és Dosztojevszkij 
szelleme már régen bekéredzkedett Zoli lelkébe, amely hatalmas súlyo-
kat cipelt már így is. És mindez nem húzta le őt a feneketlen mélységbe, 
hanem még magasabbra emelte a föld fölötti járás bizonyosságába. 

Kocsis Zoltán annyiban is hasonlított rám, hogy nem lehetett tudni, 
mikor hülyül és mikor halálosan komoly. Most jókedvű volt. Feje búbján 
malacálarc föltolva. És megint papírtrombitált, mint a Rádióban, de most 
nem ijedtem meg, inkább fölmelegedtem. Légy felhőtlen, Zolikám. Nem 
mondtam ki, de talán megérzett belőle valamit. Aztán Mocsárinak kez-
dett el magyarázni. Pilinszky, mint messze a legmélyebben gondolkodó 
magyar költő is depresszióba esett néha. De derűs volt! Zoli ugyanígy. 
Férfiemberre ritkán mondjuk, de Zoli bájos is volt. Kosztolányiné írta 
meg az ő titáni Didéjéről. Hogy nőkre mennyiben hat a férfibáj, nem tu-
dom. Mindenhez én sem érthetek…

A holland menedzser két üveg alkoholt is hozott magával, az egyik visz-
ki volt, a másik meg konyak. Fele-fele arányban fogyott mindkettőből. 
Röviditalos poharunk is volt bőven, nem használtuk egyiket sem, lévén, 
hogy nem iszunk csak üdítőt meg tejet, ez sem valami férfias, mert aho-
gyan így körülnéztem, a nők is ittak alkoholt. Most meg Zolit vették kör-
be, ő mesélt, milyen jó volt focizni, a Teréz templom falának rugdosni a 
labdát, pont a Labda utcában, a konzis szünetekben. Valaki szólt, hogy 
kezet mosna, a vécét lehúzhatja, ugye? Le, hát persze, az még működik 
valahogy. De meleg víz csak a kifolyós gázbojlerból folyik, azonnali mele-
get ne várjon, aztán ha elzárja, alaposan tegye, mert csöpögni fog, undorí-
tó csíkot hagy maga után. – Gyerekek! Lehet, hogy ezt a bojlert én magam 
gyártottam le? A futószalagon. Akkor az A selejt bosszúja – idéztem föl 
a régi magyar filmvígjáték címét. – Te, ide figyelj – kezdte Zoli, van olyan 
gyár, ahol nem dolgoztál? – Jó kérdés. Alig. És soroltam. – Középiskola 
alatt Csepel Művek Szerszámgépgyára. Aztán csőgyár, majd az acélmű. 
Nyári melók: Magyar Optikai Művek, Magyar Posztógyár, Szellőző Mű-
vek. A seregben pedig a Soroksári úton próbáltam megúszni mindent. 
Fegyver- és Gázkészülék Gyár. Vasziljev-féle önjáró aknavető, meg ilyes-
mik. De ez a bojler…

Közeledett az éjfél. Az egyik gyönyörű lány, aki karvezetést tanult, ho-
zott pezsgőt, két üveggel is. Szovjetet! Az volt akkoriban a legmenőbb. 
Még Bécsben is szívesen vették. Jó árfolyamon. Durrantottunk. Most már 
bekapcsoltam a tévét, készültem öklömmel lesújtani, de láss csodát, nem 
kellett. Hát erre tényleg inni kell. Csakhogy még ilyenkor sem! Soha. Elég 
volt kora ifjúságom berúgásainak sora. Arankát meg én szoktattam le, 
vermut, Cinzano és a hasonlók varázsolták el, de azt mondtam neki, ha 
az ember csak úgy épphogy belenyal, akkor fölösleges, de ha nyakal, ak-



21

kor meg tökrészeg lesz, az ilyen ember meg nem léphet színpadra. Aztán 
megint a jó öreg Schopenhauer fölemelt mutatóujja: „A dellirium a szem-
léletet hamisítja meg, az őrület pedig a  gondolatokat.” Meg aztán éppen 
elég hülyék vagyunk ahhoz, hogy művészeknek tekintsük magunkat. Sose 
tudom már meg: Zoli művésznek gondolt? Alapos olvasóm volt? Vagy 
csak úgy átfutotta eddigi húsz kötetemet? Aranka balettjeihez sem szólt 
hozzá, pedig véleménye biztosan volt, talán csak nem akart szakszerűtlen-
nek látszani. 

Együtt énekeltük a Himnuszt. Minden kéz egy másik kezében.
Puszi-puszi, boldog újesztendőt. Én utáltam a szilvesztert, mert vala-

hányszor elkövetkezett, éreztem a sír dohos szagát, mellyel ha picikét is, 
de közelítettem az anyaföldhöz. Hacsak szét nem szórattatom. És ki megy 
el előbb? Én? Aranka? Egyszerre? Erre gondolni sem mertem. Nem 
azért, mert egy római katolikus nem lehet öngyilkos, hanem mert nem 
volt ilyen hajlamom, tényleg „gonosz féreg az önvád”, mégis, szerettem 
volna saját magamat fölképelni. Megtették mások. Öregedő pofámra is 
kaptam. Az autókázás nekem mindig anyázással telik. Lassan cammog-
nak a kocsik. Én meg nem bírom idegileg. És akkor még lassítanak is! 
Ha megállnak, akkor gyilkos indulatok szabadulnak föl, bennem is, pedig 
Marutival járok, olykor, tegezni sem merem, huszonhat éves. Vettel nem 
vagyok, de villámgyors. 

Zoli lehuppant az egyik neobarokk fotelbe, én meg eléálltam. 
– Na, most nincs menekvés! Kapsz Zsolti bácsitól egy hatalmas pusz-

szantyút. Melyik orcádra kéred? – Zoli láthatólag megrémült. – Itt már 
mindenki összepuszizkodott, csak mi nem! Tiszta a szakállam! Finom le-
szek és nőies. – Aranka mondta mindig, hogy férfiban ritka egy példány 
vagyok. Bájos és udvarias, figyelmes és körültekintő, talán lánynak ké-
szültem, aztán a kromoszómák meggondolták magukat. Igaza volt, ritkán 
ilyen is voltam. De leginkább hisztis. Az leányzói tulajdonság. És bizony 
sokszor sírtam ott, ahol senki sem látott. Zoli meg itt majrézik, két karját 
maga elé emelte. – Nem bokszolni akarok én! Csak hadd adjak már egy 
puszit. Balommal összefogtam két karját, jobbra húzás, aztán puszi a bal 
arcára. – Segítség! Van valakinél hypó? A fürdőben van? – Arcára halvány 
pír rajzolt megfejthetetlen ábrát. És már hahotázott is! Őt nem lehetett 
megsérteni. Fölugrott, vidáman ajánlotta, tegyek föl valamilyen lemezt, 
nem tőle, mert elege van belőlük, örökké azt hallja ki a saját előadásá-
ból, hogy elrontotta, nem elég átütő, ma már másképp csinálná. Minden 
művészember így van evvel, valóban nincs befejezett műalkotás, sem kész 
interpretáció. Emlékeztettem, hogy Chopin g-moll Balladája az ő tolmá-
csolásában a leghatalmasabb. Aranka is rábólintott, hangosan meg is kö-
szönte, hallhatta mindenki. – Meghallgattam legalább hat zongoristával. 
Pollini is benne volt. Mindenki csak zakatolt. A tiéd a szokásos bársonyos-
ság mellett olyan finoman fut végig, mint a legtisztább hegyi patak. – Zoli 
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megpróbált jópofizni, hogy az ilyesmit nem szabad eltúlozni, de táncosnő 
még nem mondhatott neki ilyesmit, de mindebbe tényleg belepirult. A 
kislámpák pislákoló fénykörének jótékony takarásában rajtam kívül talán 
nem vette észre senki. Zolira vallott: – Az igazi címe: b-moll Gallada! 

Folyt hát tovább a dáridó, megint kisebb csoportok alakultak, füstköd 
a konyhában, a nagyszobában és a hálóban is, a cserépkályha közelébe 
nem lehetett menni, nemhogy nekitámaszkodni. A lemezjátszón először 
a Deep Purple Tokió-Osaka koncertjéből szólt a Gyermek az időben című 
rockballada. Aztán a másik oldalról a Lusta. Kényes ízlésű muzsikusok-
nak, komolyzenészeknek persze ezek sem igaziak, akkor jöjjön a Pink 
Floyd. a Fal. Zoli néha a hangfalak irányába pillantott, ami azt jelezte, 
hogy nem tiszta a sztereohangzás, illetve a hi-fi. Pedig hol volt már az ere-
deti tű! Japán gyártmányra cseréltem. Zoli füle akár a macskáé. Mindent 
hallott, amit normális ember semmiképp. Több volt ez, mint abszolút hal-
lás. Jó nagy szivacs volt ő, átitatva muzsikával. Akkor, ott a buliban sem 
Aranka, se Zoli, én meg végképp nem gondoltunk arra, hogy 1989-ben a 
Kocsis által interpretált g-moll Ballada bemutatódik táncba álmodva az 
Operaház színpadán. Egyszer játszott mű lett ez is; jogdíj se kellett. Ez 
sem lett repertoárdarab, pedig Chopinről szólt és két lánytestvéréről ez 
a pas de trois. A címet én adtam: Ballada szöveg nélkül. Ami azt is jelenti 
egyben, hogy nem lineárisan fölrakott történetet követhet a néző, nincs 
„szövege”, csak tánc van, mely a chopini fiatalkori „örvénylésben” föl-
fénylik. 

Hajnali öt óra volt. Lassan szedelőzködtek vendégeink. Én a mene-
dzserért aggódtam, mi lesz vele, mert bizonytalan volt a járása, mire kijó-
zanodik már Hollandiában lesz. – Majd én kikísérem a Bartók mozihoz, 
ha jól emlékszem, ott van taxiállomás. – Bólintottam. Aranka rákérde-
zett, hogy ez az ember nem tudná őt ajánlani Hollandiában? Nem volt 
még videólejátszónk, de VHS-kazettákon már gyűltek a filmek, így Aran-
ka önálló estjét is fölvetettük. Zoli azonnal a hangra hivatkozott.

– Csak teljesen profi, sok kamerás felvételt lehet bárkinek is meg-
mutatni. Ezeket jobban érdekli a technikai bravúr, mint maga a mű. A 
VHS-szalag nyúlik, már a második lejátszás után. Meg a fény sem volt 
éppen kedvező. Stúdiófények kellenek. Külön műfaj. Ha lesz ilyen, szíve-
sen ajánlom… – Nem lett ilyen sohasem. Rengeteg pénz kellett volna már 
akkor is. És beütött egész Európában, nálunk is a posztmodern. Senkit 
sem érdekelt a neoklasszika, ami az Aranka-féle táncokat illeti.

(Részlet a szerző készülő regényéből)


