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ismerek. 5. Fejezet: Mindenki vetkőzik. Fekete kabátok a Knippelsbro híd korlátján. Tovább 
sétálva a christiansborg palota előtt fekete pólók, topok, a sétáló utcában fekete nadrágok, a 
kanálisok vizén több ezer fekete kesztyű lebeg. Kihalásztam párat, azóta is azokat hordom. A 
mandulaárus összeszorított farpofáin remeg a libabőr. Nørreporttól egészen a tavakig szétdo-
bált fekete zoknik, fekete cipők. Itt kezdődik a a Nørrebrogade, az út, ami egészen a Vöröstérig 
vezet. Vörösre festett aszfaltja remek háttér a hatalmas színkavalkádnak. Bugyik, melltartók, 
alsónadrágok combfixek, mindenféle fehérnemű. A legkülönböző szabásúak, méretűek és 
színűek. A látóterem alsó harminc százalékát betöltő tarkaságtól megfájdul a fejem, a liliomon 
túli fénytől megzavart szememet össze kell szorítanom. Így, vakon botladozva jutok el a vörös 
térig, amit a Nørrebroba települt nemzetiségek tiszteletére állítottak. Néhány közülük állítha-
tott valamilyen emlékművet is magának a térre, az ukránok egy boxringet kértek. Røde Plads, 
itt utolérem a többieket, és csatlakozom az interkulturális orgiához. Végre el tudom hinni, hogy 
én is harmadik generációs bevándorló vagyok, dánul nyögök, 140 korona a minimálbérem, és 
ha épp nincs munkám, jogosult vagyok az A-kasszára. Mielőtt teljesen felolvadnék a kollek-
tív orgazmusban, cukros krumplit majszolgatva a tévé előtt egy grøntuborggal a kezemben, 
felvillan előttem egy csendes kis falu képe. Hirtelen idegennek érzem magam. A tömeg kivet 
magából. Csatlakozom egy szélsőséges muszlim csoporthoz. Körülöttem felöltözött férfiak, 
fehér ruhában. Az imám vállán lövedékekkel teli heveder. Kezembe nyom egy kalasnyikovot. 
Úgy szeretnék írni, mint Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, vagy Háffez Asszad. Újra bevillan a 
kis falu képe. Hirtelen addig soha nem tapasztalt vágy tölti el egész lényemet. Már nem érdekel 
a fix minimálbér, vagy a tízezer koronás segély. Csak egy dolog lebeg a szemeim előtt: Zalalövő.  

Szerencsére nyugat felől nagyon könnyű bejutni Magyarországra. Kimegyek a fészer elé fát-
vágni, miközben barátnőm dödöllét készít a spárhelten. Körülöttünk a dombokon a kopár fákat 
fehéren világítja az alacsony téli nap. Az álmok sohasem egy az egyben válnak valóra. Zalalövő 
mellett lakunk egy EURÓPAI FALU-ban. Lövő biciklivel negyedóra-húsz perc és ugyanennyi 
visszafelé. Minden nap elmegyek oda. Nem valami ósdi romantikából, hanem azért, mert ott 
van a legközelebbi bolt. Napi egy üveg bort iszom.

Elindultunk túrázni . Az egyik kanyaron befordulva egy hatalmas kuvaszt pillantunk meg, 
szerencsére jó messze. Ő már előbb észre vett minket, szétvetett lábakkal áll az út közepén. 
Akkora, hogy így, százötven méterről is betölti látóterem kétharmadát. Mereven néz minket 
előreszegezett fejjel. Eddig nem tudtam mi az a karizma. Visszafelé az út szélén találunk egy 
lenyúzott vaddisznóbőrt, ami így, fejjel együtt húsz kiló lehet.Napi két üveg, azaz másfél liter 
bort iszom. 

A ház előző tulajdonosa a főgerandára akasztotta fel magát. A szomszédban disznót vág-
nak, a visítására kelek.  Lilla azt mondja, azért ordít, mert nem etették meg időben. A cserép-
kályhában ropog a tűz. Tehetetlen düh fojtogat, megnyomorodott emberként, a konyhában 
magambaroskadva azt mantrázom magamnak, hogy márpedig nekem jogom van végigmenni 
azon az úton, ahol a kuvasz állt. Az nem magánterület, hanem a kék túraútvonal egy szakasza. 
Emberként velemszületett jog, hogy végigmenjek a kék túrán. Legalább három üveg bort iszok 
egy nap, a főgerenda alatt állva hátamra terítem a vaddisznóbört, amit már beköptek a legyek, 
fejem fölött egy idegen koponya. Az akasztott ember alkoholista volt. A tapasztott falú ház 
körül 4-5 mezőgazdasági épület van, amit az évek alatt a szomszéd egyesével felvásárolt tőle. 
Az egyik egy téglafalú ház, kis ajtóval az oldalán, ahol egy ember görnyedve, egy tehén pedig 
legfeljebb egy-két hetes borjúként fér be. Az ablaktalan épületben két tehenet tartanak már 
több éve, sokszor hallottam őket sírni. 

Közben levelet kapok Koppenhágából. A borítékban ötezer korona, és egy rövid számon-
kérő üzenet van, az imám érdeklődik, hogyan haladnak magyarellenes tevékenységeim. Azt 
hazudom neki, hogy napi három liter Heineken elfogyasztásával ásom alá a magyar kultúrát 
és gazdaságot. Az ablakból látom, ahogy átjön a szomszéd asszony. Fogatlan szájából boszor-
kányhangon kiabál: szomszéd, szomszéd. A vályogfalba rejtőzünk. Fojtott hangon vitatkozunk, 
hogy ki menjen ki, egyáltalán ajtót nyissunk-e. A nő már az ajtót veri. Magamra vállalom az 
elkerülhetetlen feladatot. Lassan lenyomom a kilincset, a zár enged. A nő összeszáradt sza-

kállán hagyma és sültvér darabok. Valahol azt olvastam, hogy a testvérszerelem azért szűnt meg iro-
dalmi (jelentőségű) téma lenni, mert a szex elveszítette vallásos jelentőségét, és így a vérfertőzés nem 
égbe kiáltó bűn. Azt hiszem, túlnyugtatott a vidék. A büszke európai falu lélekszáma nyolcvankettőről 
visszacsökken nyolcvanra. A Király utcán sétálunk hatalmas bőröndökkel. Akkor talán még el tudtam 
volna tévedni a belvárosban, de mára már elvesztem benne. 

Fa Ede

JEFFERSIÁDA 
Robinson Jeffers emlékezetére 

ne csak szavakon kotolj, az óceántól tanulj hangokat, legyen emberelőtti- 
és utáni hűvösség a versben: az anyag isteni közönyéig érj el, 
majd meglelve egy belső szirtfokot, szellemi sasfészket rakjon rá türel-
med, viharoknak ellenálló, megkövült szavakból, 
vidd oda az időt nem ismerő Kedvest, ejtsd teherbe, szüljön ikerfiúkat: 
egyiknek a neve Közönyös Ítélet, másiké a Tárgyak Szerelme legyen

*

BACH
ha ma élne Johann Sebastian, nem rohanna holmi reklámozott gyö-
nyörök után?  
a társas létnek örülve sem adná föl a vonószene kottáival időtlenségre 
írott NAGY MAGÁNYT?
az élet és halál fölé röpítő SZENVEDÉS hangját őrizné – kiválasztott 
kevesek számára – az áradó örömködés és riadozás ellen?!...

*

CHAGALL
mit ér a valóság nagybácsija, ha csak 165 centis és egy szoba sarkában 
cincogtatja vásári hegedűjét? 
az igazi festmény tantija nagyobbra nő a Kalevala sokmérföldes szarvú 
ökrénél, 
a háztetőre ugrik, feje a sztratoszféra határán túlhorgad, és tomboló 
táncra szédül zenéjétől szív és elme élet és halál
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Lőkös Ildikó

„a szemét azt minek tartja a fején?” 
Braun Barna Folyóügy című színműve elé 

„Vonat. Van hely. Egyszál bácsi. Köszönök. Leülök. Bácsi feszeng.  / Bácsi (halkan, 
maga elé): nem... ez... nem kérdezte meg. / Én (kedvesen): elnézést, parancsol? / 
Bácsi (ingerülten): maga nem kérdezte meg! / Én (értetlenül): mit? / Bácsi: hogy 
szabad-e leüljön. / Én: mért, nem szabad? / Bácsi: de, igen, szabad, csak nem 
kérdezte meg. Meg kell kérdezni. / Én: ó, bocsánat. Szabad leülnöm? / Bácsi 
(kedvesen): igen, parancsoljon” – ez éppen az a történet, ami ugyan nincs benne 
Braun Barna Folyóügyek-jében, de akár benne is lehetne, hisz a húsz jelenetből 
álló mű ihletője a hétköznapi valóság. Könnyű Braun Barnának, mert őt szinte 
vonzzák ezek az esetek, legalábbis a közösségi oldaláról ez derül ki. A szerző nem 
tesz egyebet, csak leírja a körülötte zajló világot, míg ki nem derül, mások körül 
is zajlanak ilyenek. Így aztán hamar népszerűvé váltak ezek a kis életképek, már 
csak arra kellett rávenni ezek szenvedő alanyát, Braun Barnát, hogy szerkessze 
színpadi szöveggé őket.  Ráadásul a szerző körül sok olyan ember van, akinek 
van szeme a színházra, hiszen ő, amikor épp nem telefonál, nem buszon, vonaton 
utazik vagy nem egy boltban vásárol, akkor az RS9 Színház PR-osa és szervezője. És 
hát munkatársainak meg is akadt a szemük ezeken a szkeccseken. Azóta már be is 
mutatták Csáki Rita rendezésében – igazi közönségsikerrel. 
Braun Barna valami olyanba talált bele, ami mostanában nagyon „trendi” a szín-
padi szövegekben. Mai nyelven, humorral, a közéleti anomáliáinkat pellengérre 
állítva ábrázol egy világot. Egy-egy története is szinte az abszurdba fordul, de így 
egymás mellé téve őket még jobban fölerősödik képtelenségük. Remek drama-
turgiai ötlet, hogy a jelenetek láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, a szereplők 
pedig egyaránt fönt is, lent is vannak. Aki az egyik életképben a megmondó ember, 
a következőben ő lesz az, akit lenyomnak. Afféle modern körtánc ez, stafétaként 
adják egymás kezébe a történetek megoldókulcsait. Jól ismert világ ez, mégis 
tele van meglepetéssel, váratlan poénnal. Bár Braun Barna maga is ír prózát és 
verset, sőt, irodalmi folyóiratnak, a felonline.hu-nak a főszerkesztője, itt most nem 
törekedett irodalmi igényű szöveget papírra vetni, ennek a műfajnak nem is állna 
jól. Az utca nyelvét fölidéző párbeszédek teszik természetessé – írhatnám: hite-
lessé – ezeket a groteszkbe hajló eseteket, mely szinte sugallja azt a játékmódot, 
színpadi világot is, ahogy a Folyóügyek-et érdemes megvalósítani. Első drámás 
szerzőknek gyakran éveket kell várniuk, míg eljutnak a bemutatóig – Braun Bar-
nával azonban szerencsére nem ez történt. Reméljük, lesz folytatás, és a kortárs 
dráma egy vígjátékíróval gazdagodik. És még egy utolsó történet: „Én (kedvesen): 
Bocsánat, a főzőtejszínt merre találom vajon? / Boltos (rámutat a mögöttem álló 
polcra, ingerülten): Csak azt nem tudom, hogy a szemét azt minek tartja a fején?” 
Ha a boltos nem is, mi tudjuk, miért tartja Braun Barna a szemét a fején. Tartsa is 
sokáig ott, hogy leírhassa, amit látott! 

Fischer György rajzai


