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Kondor Katalin

Csináljon bel�le Mágiarakást!
Sokáig kellett várni arra, hogy olyan humorista szülessen, aki az értelmiséget 

és a nem értelmiséget, az éppen aktuális rendszerhez h� és a rendszerhez 

nem h� embert egyaránt leny�gözi. De nem hiába vártunk. Megszületett. Sán-

dor György volt az újszülött, aki újat is szült, valamikor a múlt század utolsó 

harmadában. Új humort alkotott, új stílust, fergetegeset. S bár a humor és a 

humoristák világába is jócskán betette a lábát a politikai nézetkülönbségekr�l 

szóló ökölharc, Sándort ez nem érintette. Rá nem haragudott senki. Mármint a 

közönség soraiból. A többi meg nem érdekes. Én már nem emlékszem, melyik 

önálló estjén mulattam vagy gondolkodtam el jobban, ennek sincs jelent�sége. 

Számomra minden megszólalása felejthetetlen, ám a riportjai, melyeket olykor 

a kaputelefon segítségével készített, no, azokat mindennap szívesen hallgat-

nám ma is, vég nélkül.

Rendhagyó tehetségnek rendhagyó sors, valamint rendhagyó méltatás jár. 

Íme:

Kedves an (alfa)béta! Ne próbáljon a nézeteimt�l eltéríteni. Ön egy humo-

ralista zseni, és kész! Hiába képzeli, hogy ön egy Több �rült, aki még naplót is 

ír, ahelyett hogy megelégedne a Semmittudás Egyetemén szerzett tapasztala-

taival. Ön cseppet sem �rült, a világ az. Azt tanácsolom, továbbra is járjon el 

a Lyukasórákra, s ha unatkozik – bár ilyen órákon lehet a legtöbbet tanulni –, 

vigyen magával Horgot és Hint�port. Esetleg Bokszkeszty�t és rózsát is. Jól jön 

az! De ne higgye, hogy a Micimackómédia egy komédia. Nem, az egy tragédia! 

Amúgy a micimackók Erdélyben már nem komédiáznak, hanem lopnak is, 

s ebb�l az ember szempontjából könnyen lehet Egyvégtére két vágta. S hogy 

meddig mehet el? Hát semeddig. Maradjon csak itt. Az id�k végezetéig. Itt van 

szükség magára. Még akkor is, ha úgy érzi, El vagyok tévedve.

Jó Fakírtermelést kívánok a h�vös napokra, csináljon bel�le Mágiarakást! 

Szeretettel köszönti Kondorkati 

Varga Tamás

...aki nem csapott be semmit, mert mindig nyitva van! (M: 04, T: 05, R: 07) 

S. Gy. 08! Isten élteti! 

Emelt f�hajtással köszöntjük Sándor Györgyöt, köszönjük, hogy velünk tart, együtt-gyümölcsöz-

ni, igen, igazán ezután fogunk: így van és úgy lesz. (A szerkeszt�ség)
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Kovács katáng Ferenc

Jelenetek asándorgyuriból
A kis méret� színpad hátsó sarkában áll. Jobb kezét magasba emeli, két ujja 

az ég felé mutat, el�regörbül, mint a háta. Jónás a pusztában. Néma, mozdu-

latlan. Pisszenés nélküli csend az elsötétített teremben. Homály fedi az el�adót. 

Nincs rajta fejgép, határozottan megtiltotta. Pattanásig n� a feszültség. Kis mo-

corgás támad. Gyuri megrezzen, mintha mondani akarna valamit. Csend lesz 

megint, légyzümmögés sem hallik. El�relép. Hallgat. Csak a szeme rebben. 

Beszédes szemek. Szinte érteni. Érteni vélni.

Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön b�rkötésben adott ki…

Újra hallgatásba burkolózik. Jobb keze a magasban. Görbe ujja mint száraz 

sz�l�venyige.



Egyenl� pálya, egyenl� esélyek! – Én kerékpárral megyek.

Ez egy olyan, de olyan este lett! Az els� sorban csupa ismeretlen ember ül. 

Kisváros, csak azokat nem ismerjük, akiket nem akarunk. De tudunk róluk is. 

Ezek még azok sem. Szürke öltöny, ing, halványkék nyakkend�, s mindegyi-

ken egyforma, kincstári cip�. Nem nevetnek, nem jegyzetelnek (már csak az 

hiányozna!). Gyuri engedelmével magnóra vesszük a m�sort. A koleszrádióban 
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(részletekben) sugározzuk. Közkívánatra, illetve követelésre, minden este. Éj-

félközelben. Ha nem is ágyban (mert már sezlonok vannak), de szukcesszív 

approximációval tartva oda. Amikorra már a sörhab is leül. A lé meg távozik. 

Hatalmasan pukkadozva odáig bírja az átlaghallgató, hogy Én vagyok a Zsa-

zsanéni. Nos, ekkor mélyr�l jöv� nagy robaj dördül, mint a Vasm� sajtolójában 

a 2 tonnás légkalapács böffenése. Gyuri ilyen garabonciás ám! S ott alszik a 

Rózsa Ferenc kollégiumban, hogy csepp se vesszen kárba. Tilos vele az est 

után beszélgetni (szürke öltöny, ing, halványkék nyakkend� elszórtan min-

denütt). Egy hálóban terítünk, zsírosdeszka pirospaprikával, hagymakarikák 

b�ven, gyertyák feltétlenül, és sörök. Aki humor by nightra készül, rossz helyen 

kereskedik. Ha jól értjük, ezúttal Gyuri atya szól hozzánk.



Kora délután érkezik. Szereti el�re felmérni a terepet. A busz ablakából lá-

tott sarki kocsmába akar els�nek ellátogatni. Ajjaj, a Kiskohász nem nyeretlen 

kétéveseknek való! A Vasm�ben egyszer bef�töttek, azóta éjjel-nappal izzanak 

a kohók. A három m�szakba járó, áthevült, megfáradt emberek egy része ki 

sem hagyhatná a 42-es Tanszéket (merthogy a f�iskolások kedvence is e hely, 

és pont 42 lépésre esik a Campus f�bejáratától). Gyurit nem érdeklik az asztal 

mellett nagy hangon handabandázók. A söntést támasztó, némán iszogatókat 

kérdezgeti lázas izgatottsággal:

Sándor György humoralistát keresem, nem látták valahol?

Értetlenül bámulnak rá, nem is igen fi gyelnek a szavára. Nagyokat pislog-

nak, poharukba lóg az orruk. Gyuri egy fényképet húz el� magáról, így sem 
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ismernek rá. A csapos egyre tü-

relmetlenebb, a  rendelésünkre 

vár. S talán át is lát Gyuri mester-

kedésein. Hangoskodás, széklá-

bak fülsért� csikorgása tölti be 

a párás, zsúfolásig megtelt ter-

met. Szerencsére a kemény mag 

kés�bbre várható. Verés nélkül 

megússzuk.



Jobb tenyerével támasztja 

meg a fejét, és enyhén balra 

dönti. Nem kényelmetlen? Kipró-

bálom. Nekem nem természetes. 

Óvatosak a mozdulataim, ész-

re ne vegye, lenne haddelhadd. 

Nem megalázó, ha valakit kiszúr, 

de nem is kényelmes. Szamóca 

ül a jobbomon, Gyuri párosított 

így, gondolom, ne kelljen két-

felé fi gyelnie. A sarokban foglalt 

nekünk asztalt. Szeme sarkából 

követi a reakcióinkat. A  Rózsavölgyi Szalon kis dobogóján áll. Izeg, mozog, 

forog maga körül, csak le ne szédüljön! Megszólal a Szervita téri templom 

harangja. Nyolcat üt. Gyuri el-

hallgat, két kezét széttárja, ki-

csit fejmagasság fölé emeli. Az 

ablakon áttör� sz�rt fényben 

Csontváry prófétája. Hatalmas 

cédrust képzelek mögéje. Áttet-

sz� ágain gyér, hosszúkás levél-

zet. Naplemente-színek. Elhal 

a harangzúgás. Végre Gyuri is 

megszólal.

Na most én nem az a típusú 

el�adó vagyok, aki megáll a 

szövegben, ha váratlanul meg-

zavarják… mondom tovább… 

magamban.

Felvételek: 

Dunaújvárosi F�iskola Fotókör
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Liszkay Zoltán

Krisztusi ember
– mondta Marika keresetlenül.

– Honnan tudod? – kérdeztem 

csöppet sem megjátszott kíváncsi-

sággal.

– Annak idején, orvostanhallga-

tó koromban többször hallottam az 

Egyetemi Színpadon, és sokáig abból 

éltem, s�t élek valójában mindmáig 

– válaszolta Marika mintegy megren-

delésre.

Nagyszer�! – gondoltam, és gon-

dolom most is, hiszen Marika a szám-

ból vette ki a szót, és milyen jó, hogy 

kivette, lehet, s�t biztos, hogy én va-

lamiféle rosszul értelmezett akármib�l 

benne hagytam volna.

Tisztelt Sándor György, drága Gyu-

rikám, számomra a második legna-

gyobb poénod (az els�r�l kés�bb) az a 

bizonyos saját jegyzés� székely vicced, 

amely a székely viccek minden ismér-

vét magán viseli, úgy humoros, hogy 

megszakad a szív t�le, és úgy ellobba-

nó, hogy benne vannak az id�k, mint 

a „Költ�nk és korá”-nak kemény k be-

t�iben. És külön bája, hogy nem t�led, 

hanem a volt osztálytársamtól, Baán 

Lacikától hallottam el�ször Lacika sze-

líd, de azért maliciózus mosolyába 

becsomagolva: „Iskolánk tegnap be-

kapcsolódott a ki tud többet a Szovjet-

unióról és kevesebbet Csíkszeredáról 

mozgalomba” – idézett annak idején, 

’72 táján Lacika, és utólagos engedé-

lyeddel és nevednek korrekt feltün-

tetésével azóta én is többször idéz-

telek a témában, éspedig személyes 

érintettségb�l. Ezen azt értem, hogy 

négy nagyszül�m közül négy született 

csonka Magyarország határain kívül, 

de értem azt a különös jelenséget is, 

amikor a magunkénak érezzük a má-

sok agyából ránk sugárzó fényt. Mind-

eközben messze voltál t�lünk, nagyon 

messze, f�ként függ�leges irányban; 

furcsa, rejtélyes garabonciásként szür-

realista módon lebegtél a szocialista 

realizmus felett, meg-megjelentél, az-

tán köd el�tted, köd utánad.

De megvillant az érem másik ol-

dala 1977 nyarán a marosvásárhelyi 

kisállomáson. Ratosnyára igyekeztem 

volna, ahol Emese már várt a kris-

tályviz� Jód partján, de hiába, még 

csak Ratosnya nevét se tudtam ro-

mánul, azaz „tudományosan”, ahogy 

kés�bb egy vicces kedv� vásárhelyi 

cigány ember az Erdély- szerte álta-

lános problémát megfogalmazta. Vi-

szont csak magyar szót hallottam a 

kasszánál a sorban, méltán remél-

hettem hát, hogy képes leszek jegyet 

váltani, nem lesz semmi probléma. 

Aztán pont a kasszáshölggyel nem 

értettem szót. Kínos volt határozottan, 

kinek jó, ha feltartja a sort. Idegesen 

néztem hátra, és ideges reakciókat 

vártam, de nem történt semmi efféle, 

ellenkez�leg. Boldog, szeretetteljes 

mosoly jelent meg az arcokon, és 

nyilvánvalóan rám irányult, illetve arra 

a tényre, hogy nem beszélem az állam 

hivatalos nyelvét, azaz több vagyok a 

helybélieknél, ismét csak a nem tudás 

mint ismeretelméleti pozitívum kö-

vetkeztében. És segítettek aranyosan, 

kedvesen. Meglett a jegy, és elutaztam 

Emeséhez a gyémánterd�be (telihold 

volt éppen) mesebeli mackók közé 

egy másik dimenzióba.

Tényleg, ki tudott többet a Szov-

jetunióról? Részemr�l egyszer próbál-
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tam kicsit többet megtudni róla. A pá-

ratlan eseményre a teljes egy hónapig 

tartó, állami alkalmazottként végig-

szenvedett tanári pályafutásom idején 

került sor az egyik lyukasórában. Ott 

hevert a „Szovjetunió” mint hetilap a 

tanári szoba hosszú, sárga asztalán, 

és nem volt mit tennem, nem akadt 

jobb olvasnivalóm, belelapoztam. 

A  „Bemutatjuk az abházokat” cím�, 

szép képekkel illusztrált, hosszú írás 

mellett döntöttem. A szöveg valahogy 

így kezd�dött: „Az abházok története 

olyan, mint az összes többi népé. Ren-

geteg küszködés, harc, háború, vér, 

nem érdemes felhánytorgatni. Sokkal 

fontosabb, mit hozott az abházoknak 

a Nagy Októberi Szocialista Forrada-

lom Abháziában.” Ekkor becsuktam 

a lapot, és meg se próbáltam kinyitni 

többé a címében jelzett politikai ala-

kulat megsz�néséig.

Nálunk már kicsivel el�tte lét-

rejött a csoda, változás vagy váltás, 

rendszer vagy gengszter, minden-

esetre emberi hangot használó saj-

tóorgánumok születtek a semmib�l, 

köztük az Új Magyarország cím� na-

pilap, és a csodák részeként te is ott 

mozogtál a szerkeszt�ségben, és a 

körülötted cikázó fontos emberek-

kel ellentétben te mindig ráértél, és 

most már, az évtizedek takarásában 

hirdetni merem, hogy a fonákságai-

val együtt gyönyör� korszak legna-

gyobb kincsei között tartom nyilván 

hozzám intézett szavaidat még min-

dig. Köszönet értük, ha te talán már 

el is felejtetted �ket.

Aztán a nagy mámort követte a 

még nagyobb kijózanodás, és a ma-

gam részér�l a Hóbagoly meg a ka-

méleonok gusztustalan násztánca el�l 

�zek és szarvasok közé menekültem 

a Pilis rengetegébe, és milyen furcsa, 

de lehet, hogy nem, hogy te voltál az 

egyetlen a sajtóvilágból, akivel Dobo-

gók�n a Matyi büfé tölgyei alatt össze- 

összefutottam. Még hogy a humora-

listák komolytalanok! Felejthetetlen 

az arcod helyzethez ill� komolysága, 

amint tálcán viszed haza Spiegelhalter 

Ildikó legendás almás pitéit. Majd te 

írtad meg az egyik hattyúdalt az els� 

szabadon választott kormány végnap-

jaiban: úgy láttattad a szomorú jöv�t, 

hogy a régi történethez nyúltál visz-

sza: a tömegben egyenként mindenki 

Krisztust kiált, de a kórus mégis Bara-

bást zúg, pedig úgy volt, hogy a miénk 

lesz a jöv�, lám, ezt is te mondtad 

valahol.

Szóval menekültem vissza az er-

d�be, és velem jött a gyönyör� szép 

szerelmem, és házasok lettünk a gyö-

nyör� szép házunkban, és született 

három gyönyör� szép leánykánk, és 

minden gyönyör� szép volt, nem be-

szélve arról, amir�l nem is beszélek, 

mert már „csak akkor fáj, ha nevetek”, 

még néhány szóval húsz év után ismét 

itt örvénylettem a budapesti örvény-

ben, és ki jött velem szembe mind-

járt? Hát persze hogy Sándor György 

önnön terrakottaszobraként Csin Si 

Huang-ti császár �rkatonájának pózá-

ban a túlsó mozgólépcs�n lenn, a Déli 

pályaudvarnál. Bizony át-, hogy ne 

mondjam, ráordítottam.

Néhány hét múlva találkoztunk 

megint csak „véletlenül” egy baráti 

könyvkiadónál. Ott volt a jó barát 

Rostás Farkas Gyuri is, és mindenkit 

meghívott ebédre, nem aprózta el. És 

én a büfében Sándor Gyuri mellett ül-

tem, azóta is áldom az eszemet, hogy 

megkérdeztem t�le:

– Gyurikám, mi volt a legjobb poé-

nod, lehet olyan egyáltalában?

Itt adom át a szót Sándor György-

nek, fi gyelem!

– Az egyik m�soromat így kezd-

tem: Tegnap leírtam egy mondatot. 

Jó mondat volt, mégis áthúztam. Nem 
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Nagy Bandó András

„Vágta is, végtére”
Együttes életkorunk 150 esztend�. Ennek most csupán annyiban van jelent�-

sége, hogy 110 évesek voltunk ketten, amikor 2003. május 22-én levelet írtam 

Gyurinak el�adva az ötletemet: rakjunk össze egy beszélget�könyvet. Gyuri 

nem kapkodta el a választ, öt év múlva d�lt el, hogy leülünk Pécsett a Harmadik 

Színház színpadán, és közönség el�tt kérdezünk, válaszolunk, beszélgetünk. 

Hogy milyen szándékkal, arról beszéljen a levelem néhány részlete:

„Hosszú évek óta ismerlek (amennyire megismerhettelek), és gyakran 

éreztem úgy (err�l Te is beszéltél nekem), hogy közünk van egymáshoz. 

Vannak különböz�ségek, vannak gondolkodásbeli eltérések, de (természetes 

módon) ezek soha nem hatottak negatívan a kialakult kapcsolatunkra. […] 

Huszonöt éve talán, hogy megismerkedtünk, azóta (is) kerülgetjük az orszá-

got és egymást, de mintha egy láthatatlan páncél óvna bennünket attól, hogy 

szellemileg és lelkileg megérintsük egymást. Valószín�, mindketten úgy éljük 

(éltük) meg ezt (eddig), hogy így is teljes az életünk, tudunk egymásról, ér-

tékeljük egymást és a másik teljesítményét, de ennél többre nem futja, nem 

futotta, eddig. […]

Beszélgethetnénk a születésünkr�l, az iskoláinkról, a  pályánk indulásáról 

és a beérkezésr�l, elvekr�l és eszmékr�l, hitr�l és szeretetr�l, barátságról és 

humorról, szóval bármir�l és mindenr�l, amit mindketten fontosnak (a legfon-

tosabbnak) tartunk. […]

Hasonlóságunk és különböz�ségeink, kollegialitásunk és barátságunk, és 

persze sok minden más tehetné érdekessé és izgalmassá a dialógusunkat, és 

talán a (minket ismer� és/vagy nem ismer�) olvasók számára is képesek len-

nénk értékeset és hasznosat adni, közvetíteni és sugározni.

Tudom, sokak szemében »furcsa pár«, érdekes páros lennénk, de ha arra 

gondolok, mennyire félreismernek Téged az utca »másik oldalán«, és meny-

nyire másnak látnak engem az utca »ahhoz képest másik oldalán«, már azért 

is megérné leülnünk és megejtenünk ezt a beszélgetést, hogy minden rossz 

föltételezést eloszlassunk magunkról és a másikunkról.”

jó mondatokat kell gyártani, hanem 

olyanokat, amilyeneket le se írhattunk 

volna – és mondta mindezt Sándor 

György nekem egy abrosztalan asztal-

nál egy csöndes magánbeszélgetés-

ben. A  fi lológia valójában nem más, 

mint teológia mínusz teosz plusz fi -

losz töltelékszóként. Az átjárás azon-

ban (teo- és fi lológia között) továbbra 

is megvan, és ennek fényes bizo-

nyítéka, hogy elég gyakori jelenség 

a leírhatatlan mondatok leíródása, 

ahogy az én Marikám krisztusi em-

bere mondta. Ehhez pedig már nincs 

mit hozzátennem, hacsak nem annyit, 

hogy tisztelt Sándor György, a Jóisten 

éltessen egészségben, jólétben még 

nagyon-nagyon sokáig!
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Nyolc alkalommal ültünk ki a színpadra, és már az els� estén egyértelm�vé 

tettük: példaadó lehet ez a sorozat. Egy kettészakadt ország két, egymás ellen 

forduló „csoportja” prominenseinek és közkatonáinak mutathatunk példát: nézet-

különbségeink ellenére is szót tudunk érteni, mindketten képesek vagyunk egy 

nyitott eszmecserére, és sokkal fontosabbak az azonosságaink, a közös nevez�re 

hozható elveink, mint az elhanyagolható és kikerülhet� különböz�ségeink.

A könyv címét Gyuri találta ki: Furcsa pár-beszéd. Már az elején rögzítettük: 

„Egyedi és egyszeri próbálkozás, humoristák között eleddig nem történt ha-

sonló. Minket jobbára kérdezgetni szoktak, showmanek, rádiósok és újságírók, 

de egymást még sosem kérdezgettük, akár azt is mondhatnám, egymással 

még sosem beszélgettünk a nyilvánosság el�tt. Gyuri másfél év múlva betölti a 

hetvenediket, én sz�k egy év múlva a hatvanadikat, részben ez a két évforduló 

adott alapot a beszélgetésünkhöz.”

Mint ebb�l megtudható: ekkor már 130 évet tett ki életéveink összege.

Gyuri így reagált: „A hetven és a hatvan között mindössze tíz van. És húsz 

év múlva sem fog sem csökkenni, sem n�ni ez a különbség.”

Ehhez nem kellett jóstehetségnek lennie, mára igaz lett: én betöltöttem a 

hetvenet, � most ért el a nyolcvanig.

Gyuri szkeptikus kérdéssel folytatta: „Ki emlékszik már ránk húsz év múlva? 

Kit érdekel majd húsz év múlva, hogy mir�l beszélgetünk? Vagy az, hogy kik is 

voltunk negyven-ötven évvel el�tte.”

Én megjegyeztem: „…talán most jött el a mi utolsó lehet�ségünk, a  mi 

id�nk, és abban bízunk, most még képesek leszünk értelmes beszélgetésre.”

Gyuri rá jellemz� szavakkal toldotta meg: „Ezt úgy kell érteni, hogy neked 

tényleg ez az utolsó lehet�séged…”

Aztán, ugyancsak jó szokásához híven, egy Pilinszkyt�l vett szemelvénnyel 

toldotta meg: „Tíz-húsz esztend�nként újabb és újabb nemzedék jelentke-

zik a világban, szinte a tenger hullámveréséhez hasonló szabályszer�séggel. 

Én, a parthoz közeled� hullám, tudok ugyan a hátamban lev�kr�l, igazában 

mégsem látom �ket. Hallom zenéjüket, de nekem ez mást jelent, mint nekik. 

Velük szemben nekem egyedül az marad, hogy hívom �ket. Féltve, szeretve és 

csodálva bennük mindazt, ami voltam és nem voltam, ami lehettem volna és 

már soha többé nem lehetek. Talán �k majd ki is mondják azt, amit�l én már 

rövidesen elnémulok.”

Aztán pár sorral lentebb azt kérte Gyuri, meséljem el a kanadai történetün-

ket. Ez tipikus Sándor Gyuri-s eset volt.

– Gyuri Calgaryben lépett föl, Savanya Pista barátoméknál szállt meg, ott la-

kott, ahol én is pár éve. Az el�adás után, reggel csörög a telefonom, fölveszem, 

a vonal végén Pista, Calgaryb�l. Bandókám, képzeld el…

– …várjál, várjál, nem úgy kezd�dött!… Úgy zajlott az egész, hogy Sa va-

nyával kitaláltuk, mellesleg remekül eljátszotta, hogy fölhívjuk a Bandót, és… 

Na, most folytasd!…

– …István szinte sírva panaszolta, hogy mekkora égés volt a Gyuri estje. 

Alig kezd�dött el a m�sor, a közönség elkezdett kifelé szállingózni, lassacskán 

alig maradtak bent, borzasztó nagy bukás…

– …innen én mondom. Ez akkora aljasság volt. Hogy azt játszottuk el, 

hogy én nagyot buktam. Ha én ezt hallom egy kollégáról…
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– …hogy elmegy az én estemr�l a közönség…

– …hogyha jó szándékú vagyok… Szóval megmérgezte volna a maradék 

földi életünket, ha � valami simfel�t mond. Szóval ez nem volt fair részemr�l. 

De � olyan b�báj-Herkules volt, komolyan mondom, megszenvedtem, meg-

szenvedtem…

– …én meg mondtam Istvánnak, ezt nem hiszem el. Olyan intellektuális 

töltete van a m�sorainak, sajátos humor, és hogy rettent�en sajnálom, nem 

is értem. Egyszer csak István mellett megszólal a Gyuri: te, hát itt vagyok, 

és röhögött, csak ugrattunk, nagy siker volt, csak próbára tettünk… Én meg 

mondtam neki, hogy te világ csibésze!…

– Ez is b�bájos, ezt is olyan szeretettel mondta. Szóval ez volt a dönt� pil-

lanat. Amikor azt mondtam, hogy ezzel az emberrel valami összeköt. Én biz-

tos, hogy fordítva azt csináltam volna, hát persze, nem olyan jó a Bandó. Ez 

egy szemétség, egy aljasság volt részemr�l, és talán ezért is vállaltam el ezt a 

könyvet, mert vezeklek. Ez tényleg egy gonosz poén… Megmérgez�dött vol-

na minden. Szóval, amikor István azt mondta az Andrisnak, hogy megbukott 

az estem, meg hogy kivonult a közönségem, ez a drága ember együttérz�n 

állt mellém, s meg volt hatódva, elérzékenyült ott, Orf�n. A fene sem tudja, 

� egy ilyen tiszta ember, és ennyire szeretettel van irántam, vagy van valami 

�si furfangos paraszti gógyija.

Ez esetben Gyuri szavai csupán amiatt fontosak, hogy érzékeltessem: egy 

ilyen furfangosan „gonosz” ötleten és az arra következ� emberi reakción múlt, 

hogy végül leülhettünk és beszélgethettünk. Barátságunk azóta is tart, kit�n� 

kapcsolatot ápolunk, annak ellenére, hogy Gyuri nemegyszer kimondta: „Test-

vérek vagyunk, pedig ez akár másképp is lehetne, hisz te ott vagy, ahol nekem 

kellene lennem, én meg ott, ahol neked.”

Tíz éve, kerek születésnapjára verset írtam, ez ma, tíz évvel kés�bb, amikor 

együttes életkorunk 150 év, éppúgy „aktuális”.

A 70 éves Sándor Gyurinak

Ha eddig nem tudtad, tudd meg ebb�l:

egyként jöttünk meg köpönyegedb�l.

Lyukasóra van. Nem fogy a kréta.

Mért nem maradtál an alfa béta?

Hint�port szórsz, eltérítsz nézetet,

ha szocit látsz, megkérded: mért ezek?

(Mert Gyurit nem eszi forrón a kása,

van szíve és Mágiarakása.

Értéket, mértéket kikarózza.)

Bokszkeszty�t húzott, kezében rózsa.

Lehet még két vágta is, végtére.

Isten éltessen! – maradt a végére.
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Nyakas Szilárd

Tolle, lege!
Színhely a Magyar Rádió egyik szer-

keszt�ségi szobája. Id�pont 1972 kora 

tavasza. Hárman a színen. Ketten be-

szélgetnek: a  Humoralista, azaz Sán-

dor György, és a Fiatal Rádiós, aki alig 

néhány hónapja szerkeszt�-m�sorve-

zet�je egy ifjúsági m�sornak. A harma-

dik, a Nagymen� Rádiós éppen telefo-

nál. Kettejüknek nincs dolguk vele. Kí-

sérletre készülnek. S. Gy. arról beszél, 

van egy „beszédbe elegyed�” játéka az 

utcán. Megszólít valakit egy kéréssel, 

kívánsággal, észrevétellel – melyb�l a 

legabszurdabb beszélgetés kerekedik. 

„Nosza! – így a fi atal rádiós. – Menjünk 

s vegyünk fel egy ilyen utcai szcénát!” 

S.  Gy. belelkesedik, mert ilyet eddig 

csak saját kedvére csinált, szélesebb 

nyilvánosság nélkül. Felkászálódnak. 

Búcsút vesznek a Nagymen� Rádióstól.

A  lift felé menet S. Gy. megkérdi, 

milyen viszonyban van társa a Nagy-

men�vel.

„Korrekt” – a válasz.

„Nem vetted észre, de mikor az 

ajtó felé indultál, a  hátad mögött 

azt jelezte nekem, hogy ne dolgozz 

vele! Nem brancsbéli, ez egy mesü-

ge.” Megáll, fi atal társa szemébe néz, 

s még ennyit mond: „Én az ilyet nem 

szeretem.”

Szó nélkül érkeznek le az akkori 

rádiós új épület elé. A  fi atal rádiós 

bal kezében a négy és fél kilós UHER 

4200-as, orsós magnetofon, jobbjá-

ban a hozzá csatlakozott, kiélesített 

mikrofon. És most következzék az 

1972-ben elhangzott felvétel rövidített 

leírása. Címe: Kutyakomédia.



M�sorvezet�: Sándor György ba-

rátom, a  humoralista egyik magán-

számához kutyaugatásra lett volna 

szükség. Útra keltünk, hogy mik-

rofonvégre kapjunk egy ebet. Egy 

id�sebb kutyás hölggyel futottunk 

össze, s kértük, ugattassa meg a ku-

tyáját

Hölgy (H): No, Macikám, hogy fo-

gunk megugattatni?! Cica, ott a cica!

S. Gy.: Tényleg, olyan intelligens. 

S ha azt mondjuk, macska, akkor…

H: Próbáljon hozzám érni!

S. Gy. (húzódozva): Nem akarom.

H: Akkor ugatni fog.

S. Gy: Üssem meg?!

H: Igen.

S. Gy.: Annyira nem ismerem, 

a keresztnevét kérem!

H (a pórázt rángatva): Minek az a 

kiskutyához?

S. Gy.: Nem a kutyáét, az önét.

H: (Nevetgél.)

S. Gy: És a kézcsókra nem ugat 

a kutya?

H (rákiált az ebre, türelmét veszt-

ve): Na, ugassál, Macika! Talán cukor 

kellene…

S. Gy.: Ó, hát én elmegyek, két 

karácsonyfa is van a családban. Meg-

szedem, a  gyerekek nem érdekesek. 

A kutya…!

H (hirtelen ötlettel): Macikám, ide 

hallgass: kérjél kekszet!

M�sorvezet�: Hiába is kért vol-

na, keksz senkinél sem volt. Végül 

a hölgy – aki az Üll�i út sarkánál 

lakott  – felajánlotta házmestere se-

gítségét, akinél bizton lesz keksz és 

cukor. A  meghívást elfogadtuk, ám 

hiába csalogatta csemegével a ház-
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mester néni-bácsi Macikát, az isten-

nek sem akart ugatni. Úgy döntöttek, 

hogy le kell hívni Lilit, a ház fogorvo-

sának a feleségét. Lili – a kedvenc – 

majd ugatásra bírja Macikát.

Lili: Szerbusz, Maci! Ugatni kelle-

ne neki, vagy beszélni?

S. Gy.: Ugatás, az a közepes, már 

van nekünk a Rádióban. Inkább be-

szélni…

Lili: (Csücsörít, mozdulatokkal 

b�völi beszédre Macikát.)

S. Gy. (a  fentieket kísérve, nem 

minden célzatosság nélkül): Talán 

egy fogorvosi csipesszel kellene a 

nyelvéb�l lecsippenteni…

(Lili célt ér): KUTYAUGATÁS!

S. Gy. (csavar egyet): Mégis a be-

széd kellene. (Ráordít a kutyára.) 

Finoman!!! – bocsánat, túll�ttem a 

célon.

M�sorvezet�: Ha a kutya nem, 

akkor ki vakkantson fi noman?

S. Gy: Azt gondoltam, a kutya he-

lyett Lilikének kéne fi noman vakkan-

tania.

Lili: Ó, én nem tudok vakkantani. 

A férjemnek szokott…

S. Gy: Akkor a fogorvos úr vak-

kantson!

Lili (elhárítja): Az most nem, de 

ha azt mondom neki, hogy Sárdi Boci 

megeszi…! Vakkantani fog Sárdi Jan-

csi kutyájára. Az mindent megevett 

el�le.

(Magyarázat: Sárdi Jancsi a múlt 

század negyvenes éveit�l a legna-

gyobb magyar énekes sztár, fi lmszí-

nész, operettbonviván. Sárm�rsége 

okán – folyamatos mosolygás fi l-

men, színházban, fényképez�gépek 

el�tt – a fogorvosék állandó vendége, 

 barátja.)

S. Gy: Lilike, ha a kedves férje, 

a f�orvos úr lejönne, s ugatna nekünk 

itt, a lépcs�házban…

Lili: Most nem tud, nincs itthon.

S. Gy: Mi lenne, ha rávernénk egy 

bikacsökkel?! (Hadonászik, mire a 

válasz):

KUTYAUGATÁS.

Lili (kétségbeesetten búgva Maci-

kához): Finoman!

S. Gy. (ötletel): Mi lenne, ha a 

kutyát ültetnénk a fogorvosi székbe? 

A  betegek várhatnak… A  f�orvos úr-

nak talán vakkantana.

Lili (komolyan veszi): Azt nem, 

nem lehet, ez nem a mi kutyánk!

S. Gy.: Hát, nagyon szépen kö-

szönjük. Nem baj, majd összevágjuk, 

egy kicsit gyorsabban pergetjük, hogy 

ez a kevésbé intelligens ugatás átala-

kuljon. Azért a kutyának egy siker-

élménye volt…

M�sorvezet�: …és nekünk is, hi-

szen amikor kutyaugatásért az utcára 

mentünk, korántsem gondoltuk, hogy 

ebb�l egy igazi KUTYAKOMÉDIA kere-

kedik.



Az adás nagy siker. Többször is-

mételték. E  „kandi mikrofon” évekkel 

el�zte a „kandi kamerát”. Ha nyilvános 

beszélgetésre hívtak, egy-két társa 

kíséretében mindig ott volt a leját-

szandó anyagok között. A korabeli vé-

lemény szerint az els� rádiós abszurd, 

melyet nem író, hanem az élet írt. 

Tegyük hozzá: S. Gy. jóvoltából.

Els�sorban mégsem ezt köszö-

nöm Sándor Gyurinak.

Azt, hogy emberi tisztességét 

megosztotta velem. Megtarthatta vol-

na magában. Ám akkor cinkosságot 

vállal a jelzésadóval: igen, ítéleted tu-

domásul vettem, de hát ilyen a világ! 

A világ, melyen változtatni nem lehet.

Nem! �  változtatott. Azzal, hogy 

kiadta magát, ki is szolgáltatta ma-

gát egy olyan világban, ahol az in-

kognitó, a  rejt�zködés a célravezet�. 

Ezzel világot váltott. Nem megváltott, 
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csak felkínált egy lehet�séget. A  tisz-

tességét. (Hu)morálisan tisztelt meg 

azzal,   hogy erkölcsi egyenrangúnak 

tételezett. Olyannak, mint �, aki újra 

és újra átszakítja az el�ítéletek és ér-

dekek, a  sunyiság hálóját. Quod erat 

demonstrandum.

Ez volt Gyurinak a számomra fel-

kínált tolle, legé-je. A  római retorika 

sikeres tanára, az aranyifú, ám akkor-

ra már válságban lév� Augustinus – a 

kés�bbi Szt. Ágoston – egy alkalom-

mal gyerekeket hallott a szomszédban 

játszani, akik s�r�n kántálták: „Tolle, 

lege – tolle, lege! Vedd, olvasd!” Fel-

csapta a keze ügyében lév� els� köny-

vet. Az ókori (pogány) klasszikusok 

m�veivel volt tele az íróasztala. Ám 

történetesen édesanyja könyve, az Új-

szövetség került a kezébe, s Pál apos-

tolnak a rómaiakhoz írt levelében ezt 

olvasta: „Mint nappal illik, tisztesség-

ben járjunk… nem viszálykodásban 

és irigységben…!” Esetében ez sors-

fordítónak bizonyult – ahogy Vallo-

másaiban minderr�l részletesebben 

beszámol.

Gyuri! A Te „tolle, lege” megmutat-

kozásodtól szentté nem váltam. Meg-

tiszteltté igen. Köszönöm!

Pozsgai Zsolt

Az ember, aki többen van
Van olyan ember, akit�l zavarba lehet jönni. Nagyon. Olyannyira, hogy mene-

külni kezdünk, ha találkozunk vele. Mert többen vannak. Látszólag egy ember 

toppant elénk, de legalább két korabeli május elsejei felvonulás teljes ember-

anyagával találjuk szembe magunkat. Az els� tehát a menekülés. De csak pár 

lépés. Utána visszanézés, önmagunknak elszégyellése, és lassan vissza. Szer-

vusz, Gyuri… legszívesebben ezt is többes számban mondanánk. Szervusztok, 

Gyurik. De ez sem igaz, mert nemcsak egy Gyuri áll ott, hanem két Ilonka, 

három Károly, egy István, négy László és egy Jolánka néni. Már akiket látunk, 

mert elöl állnak, a szemében. Hogy mögötte, a fejében, befelé hányan tüleked-

nek még és bámulnak kíváncsian ránk, meg sem lehet becsülni.

Legutóbb a gy�ri szálloda éttermében, reggelinél találkoztam vele. Nem 

tudtam, hogy a városban van, egyébként is mi közöm hozzá, de ahogy bejött 

reggelizni, ott be lett j�ve. Talán ha háromszor találkoztunk keskeny életünk-

ben, de úgy rikoltott rám, mintha a rég elvesztett testvér lennék, akit most 

végre megtalált. Az étterem közönsége egyt�l egyig értesült err�l a találko-

zásról, nem volt más választásuk. Jó, az ott Sándor György, rendben, de ki ez 

a másik?

Állt az ajtóban, rikoltozott felém, de nem volt egyedül – részben csodálatos 

társa, felesége, aki Alpok-illatú svájci szanatóriumok jóságos ápolón�jének pró-

bált türelmével nézett rám –, részben a már említett alakok, ott, Sándor György 

mögött, hosszú sorban, a hallban, felfelé a lépcs�n, nem lehetett látni a sor 

végét, egész a szobájukig. Mindenféle emberek. N�k, férfi ak. A hatvanas évek 

ruháiban, a hetvenes évek ruháiban, volt köztük eszement hajszín� punk, régi 
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ladás taxisof�r, jószív� középkorú asszonyok, nyitott szájjal ámuldozó korabeli 

proletárok, amott egy hetvenes évekbeli televíziós szilveszter teljes közönsége. 

Tupírozott, ondolált, melírozott hajköltemények, dzsörzéruha. A rendszerváltás 

pár menekültje, mintha egy levitézlett politikus is bujkált volna a tömegben, 

aztán régi, emblematikus alakok Alfonzótól Antal Imréig és tovább. Menekülni 

kezdtem ett�l a tömegt�l, de nem volt hová. Pár lépés után megfordultam, 

és hasonló harsánysággal üdvözöltem, hadd lássák a reggeliz� népek, hogy 

nálunk, régi barátoknál ez így szokás. Üvöltünk egy jót, ha találkozunk. S�t, 

üvöltve kezdünk beszélgetni, nyilván azért, hogy a Sándor György mögött álló 

sor hátsó traktusában is jól halljanak mindent.

A legzavarbaejt�bb kérdés az, kihez hasonlít Sándor György. Édesapjához 

legfeljebb, de arra nincs bizonyíték, hiszen édesapját négyéves korában látta 

utoljára (mármint nem az édesapa volt négy éves, hanem Sándor György). És 

sajnos berántotta rémfekete olvasztókemencéjébe az id�. Nem mondhatjuk 

tehát: „tiszta apja”, mert ett�l megfosztott minket az a rohadt történelem. Mit 

kezdjünk egy olyan kis lelenccel, aki a Rákosi Mátyás Gyermekotthonban n�tt 

fel? Mikorra hasonlíthatott volna Rákosi Mátyásra, annak torkán akadt az érett 

búzakalász, megfojtotta a lenyelt kéve kába vége. Sándor György akkoriban 

még nem tudta, hogy többen van. Ezért csak egy akart lenni, mint minden más, 

normális ember. Színész els�sorban, felvették, kirúgták akkut tehetséghiány 

miatt. De a kirugóbizottság sem tudta, hogy csak az egyiket sikerült eltávolíta-

ni. Jött-ment színházakban mint m�vészi segédmunkás, és olykor bejött egy-

egy kisebb szerep, már ha elfértek vele annyian a színpadon, ahányan voltak. 

Feltehet�en az els� ember, aki észrevette, hogy itt több emberrel van dolga, 

az a korábbi színis osztályf�nök volt, aki Egerb�l Budapestre engedélyezte 

ezt az egyre dagadó szabadcsapatot, akit akkor is, összefoglaló néven Sándor 

Györgynek hívtak. Felületes, az orvosi tudományokban jártas olvasóink azt hi-

hetnék mindebb�l, egyszer� skizofréniáról van szó, mely humánus elektrosok-

kal gyógyítható. De nem, az illet� nem beteg. Nem � hiszi magát többnek – mi 

látjuk annak �t. (Jaj, ki ne derüljön, hogy mi szorulunk kezelésre!)

A színibizottságnak igaza lehetett. Sándor György nem lett volna jó színész. 

Hiszen a szerepek többnyire meg vannak írva, azokat kell� átéléssel, a rendez� 

tévedései ellenére is sikerrel el lehet mondani. De Sándor György nem viselte 

volna el a megírt szöveget. Összevesztek volna benne a többiek, hogy ki játsz-

sza el. Ezért inkább � maga alkotott. Mindenkinek, aki benne volt, van és lesz, 

adott, írt szöveget. Humoreszket. Humorecsket. Emberséget, banálisnak látszó, 

aztán félelmetes mélységeket megmutató mindennapi helyzeteket. Vagy dalt, 

vagy bármit. Volt, akivel könyveket íratott, egy másikkal vegzálta a járókel�ket, 

és így tovább. Azért is emlékszünk úgy sejl� fi atalkorunkból, hogy estjein rend-

kívül lassan követték egymást a mondatok. Hogyne, hiszen minden mondat 

mögött egy másik élet, egy másik ember állt. És beszélt. Humán humorkórus 

egy emberen belül. A zseniális Hofi  Géza EGY volt. Sándor György TÖBB. És a 

kor tehetséges, népszer� csillagjai valamennyien különböztek a másiktól. �sz 

Ferenc fanyarsága, Sajdik rajzai, Alfonzó zsenialitása, Kellér függönyszorításai, 

Sas József eleganciája, de a többiek is mind és mind különböztek. Páratlan kor 

volt ez. És nemcsak a humán humorban. A korabeli fi atalság soha nem látott 

b�ségkosárból válogathatott, ha zenei stílust akart választani magának. De a 
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fest�k, költ�k, írók mind. Sajátságos ragyogás volt az a harminc év a magyar 

kultúrtörténet szempontjából.

És ezek az alakok mind, mind különböztek. Összehasonlíthatatlanok.

A rendszerváltás után, amikor hirtelen minden fontosabb lett, mint a humán 

kultúra, új és új önjelölt képvisel�i jöttek el� a m�fajoknak, de szomorú volt, 

szomorú látni ma is: ezek mintha hasonlítanának egymásra. Nem baj, így is jó. 

Élvezhet�. Fogyasztható. Ha a szavatosság lejárta el�tt fogyasztjuk el, akár még 

kulináris örömöt is okoz.

Az új dandászok azt hirdették magukról, feltaláltak valamit. Mit lehetett 

feltalálni ebben a m�fajban, amit Sándor György nem próbált ki és emelt fels� 

szintre? Stand Up Comedy? Ugyan, kérem. Kandi kamera? Viccelünk? Csak a 

Youtube meg�rzött több tucat Sándor György-félét. És az új kor termékeinek 

nyammogása közben egyszer csak észrevettük: ez a Sándor György még mindig 

itt van! És milyen jó, hogy itt van. Kárászélet� (sic) pongyolam�vészek között 

megmaradt egy hiteles humoralista. Nem tülekedik, nem akar pártot alapítani, 

nem akar megfelelni senkinek, mert nem is tudna. Akiben ennyi ember zsúfoló-

dott össze, hogy a fenébe tudna egy kijelölt irányt követni? D�l bel�le továbbra 

is a kórus. Azok, akiket egyenként korai, hihetetlenül nehéz ifjúságában magába 

szippantott. És azok, akik az estjein ültek. Elég volt a második sor hatodik szé-

kén ül� néz�re néznie, az már ott is volt benne. És a többiek, sorba, sorba mind.

Ott ült a gy�ri szálloda reggeliztet�jében Sándor György hetvenkilenc éve-

sen, mellette párja, akit az Élet az els� Társ fájdalmas elvesztése után kivételes 

prémium gyanánt ajándékozott neki, és evett, ettek. A pincérek ámuldoztak, 

a melegít� edényb�l elt�ntek a kolbászok, a tükörtojás, hordhatták �ket nyak-

ra-f�re. Lába kelt a kakaós kalácsnak, a vajnak, a dzsemnek. Mintha egy éhes 

úttör�csapat zabált volna fel mindent. Majd Sándor György elégedetten felállt, 

párjába karolt, és átüvöltött a terem másik oldalára, felém, megígértette velem, 

hogy a pesti önálló estjére (milyen hülyén hangzik ez is) elmegyek. Visszaüvöl-

töttem, hogy persze, és így is lesz. Aztán kimentek az ébenutánzatú csapóajtón, 

át a hallon, ki az utcára, mert kellemes volt a reggel. Nekik dedikálniuk kellett 

a Könyvünnepen, meg díjat átvenni. Az emberek néztek utána, mindenki azt 

látta, amit én: a mosolygó pár mögött több száz vitatkozó, kacagó alak haladt, 

rikító ruhákban vagy egyszer� munkáskötényekben, voltak ott gyerekek, lufi kat 

eregettek, teljesen megtelt velük a sétálóutca. Azt hittük, valami Ünnep van. És 

nem tévedtünk. Ünnepre tolult össze ennyi ember.

Most meg nyolcvanéves lett!

Valamelyik Isten éltesse még, amíg megérdemli. De vigyázat! Sokan van-

nak. Halála tömeggyilkosság.

Tanakodjanak ott fönn még jó darabig, mi legyen így vele.
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Szalay Károly

Kínosan önkritikus
Az élet úthenger. És Sándor György 

tanítása nyomán azt hisszük, ke-

resztülmegyünk rajta. Életünk végén 

azonban megvilágosodunk: az úthen-

ger ment át rajtunk.

Kimondani is szörny�: hat év-

tizede ismerjük egymást. Pontosan 

emlékszem. Karinthy- monográfi ám 

megjelenése után nem sokkal, 

a  Nemzeti Múzeum épületében lév� 

Széchényi Könyvtárban dolgoztam, 

s  pihen� szünetként a folyosó ab-

lakmélyedésében álldogáltam. Épp 

indultam vissza az olvasóterembe, 

amikor hozzám lépett egy nyurga, 

bozontos fej�, t�lem legalább egy 

évtizeddel fi atalabb férfi ú.

Azonnal a Karinthymat említette. 

Gyanakodva fogadtam közeledését, 

mert könyvemet az els� pillanatokban 

�rült támadások érték aspiráns veze-

t�m, Bóka miatt. Hivatalos utasításra 

rajtam keresztül akartak ütni Bókán, 

mert 1956 után nem lépett vissza a 

pártba, s nyilvánosan megtagadta ko-

rábbi viselkedését. Könyvem mellett 

azonban Kellér Dezs� kéretlenül kiállt, 

s  akikre hathatott, azok szitkozódó 

száját befogta. Azért említem ezt meg 

most, mert Sándor György is gy�lö-

let-környezetben kezdte pályafutását, 

s  Kellér volt az, aki �t is fölkarolta. 

És milyen érdekes! Sándor György 

nekifutásának gáncsolói ma már se-

hol sincsenek, mint ahogyan azok 

is köddé váltak, akik a Karinthymat 

próbálták nivellálni. Akkor még nem 

is sejtettük, hogy Kellér jóvoltából is 

összekötötte pályánkat a sors. És az 

is a sors fi ntora, hogy Sándor György 

„humoralista” m�vészete azokból az 

id�kb�l ma is érvényes, s  az én Ka-

rinthy-monográfi ám is szinte egyedül-

álló kivételként az akkori irodalomtör-

téneti irogancokéból.

Két emberölt�nyi id� óta kísérem 

rokonszenvvel rendkívüli pályafutá-

sát. Most a „nyolcvanadikra” készül-

tem írni róla, s el�vettem 1980-ban, 

 Bálanyák a Prófétaképz� F�iskolán 

c. kötetemet, amelyben róla szóló, 

korábban megjelent tanulmányom 

is található. Ami két okból abszur-

ditás. Az egyik ok: Sándor György, 

noha roppant szorgalmas, gondos, 

kínosan önkritikus, mégis, a kezdet 

kezdetén úgyszólván teljes fegyver-

zetben, érett m�vésziséggel lépett 

el�, mint Pallasz Athéné Zeusz fe-

jéb�l. A  másik az a szövegkörnye-

zet, amelyben a róla szóló méltatá-

som megjelent. Idézem: Karinthy, 

Tersánszky, Bálint György, Tamási 

Áron, Kodolányi, Remenyik Zsig-

mond, Szentkuthy, Kolozsvári Grand-

pierre, Illyés, Mocsár Gábor, Moldova, 

Csurka. Vagyis a huszadik száza-

di magyar irodalmi humor, szatíra, 

groteszk m�vel�i, a  magyar komi-

kum-m�vészet legmagasabb rend� 

klasszikus képvisel�i, iskolateremt� 

alkotói. Egy kabarészerz� közöttük? 

A  zseniális kabaré-m�vészek közül 

egy sem akad, akit közéjük lehetne 

sorolni. Még a legjobbat, Gádor Bélát 

sem. Hát akkor mit keres itt Sándor 

György? Azt, kérem tisztelettel, hogy 

� nem kabaré-író, nem szépíró, nem 

is pusztán komikus, mint annyi más 

magyar zseni. Zeusz kilenc lánya 

közül egyik sem illik a m�vészetére. 

Ha tetszik, ha nem, az � m�vészete 
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a görög isten tizedik gyereke. Mné-

moszüné Múzsa lánya. Ez az oka 

annak, hogy sokáig nem tudtak mit 

kezdeni vele a mindig is tudatlanok. 

Kardos György kiadói igazgató öntu-

datos er�szakosságának köszönhet�, 

hogy a humoralista megjelenhetett 

még a Kádár-korszak mélyén. Ez az 

oka annak, hogy m�fajilag nem illett 

a Marton Frigyes-i még kevésbé a 

komlósi kabaréba. És a maiba sem. 

Nem mondom, hogy nincs hatással 

a mai humorra. De iskolát ezért nem 

tudott teremteni, mert nem fért és 

ma sem fér bele a kitaposott úton já-

ró m�fajokba. Vagyis Sándor György 

iskolateremt�, iskola nélkül. Komikus 

m�vészete nem fölöslegesítette az 

el�tte kialakult alkotásokat, mert Rá-

kosi Viktor, Molnár Ferenc, (horribile 

dictu, a  gonosz kommunista Gábor 

Andor), Karinthy Frigyes rebbenetle-

nek, pótolhatatlanok (csak politikai 

undoritiszb�l Gábor Andort nivellál-

tuk, joggal, mert � csapott át egyedül 

magyar gy�löletbe, vagyis politikai 

nézetei miatt vált persona non gratá-

vá a humorban).

1956 leverése után kb. egy évti-

zeddel, a moszkovita megszállás és a 

hazai népárulók uralmának a korában 

lépett a porondra. És Istenem! Amikor 

1956 november 4-én földübörögtek a 

tankok, azt hittük, mindennek vége, 

és ebbe a nirvána-hangulatba röhög-

tetett bele Sándor György – és azokon 

nevetett, akik a nirvána-hangulatot, 

a  nemzet-halál rémképét okozták. 

A kommunista elnyomókat, az elnyo-

mást. A  mindenkori diktatúra lénye-

gét, az észszer�ségnek látszó észsze-

r�tlenséget leplezve le. Bármennyire 

is hihetetlen, az � komikumának a 

mibenléte Kant kontraszt-elméleté-

nek az inkarnációja. Mégpedig a szél-

s�ségekig fölfokozott alakzatban. 

A  húzd meg – ereszd meg elnyomó 

taktikázás idejében Sándor György 

megvadította közönségét. A  piarista 

kápolna el�adóteremmé átalakított 

helyiségében tartotta feledhetetlen 

el�adásait, és képes beszédével �r-

jöng� híveket szerzett magának. Egy 

alkalommal késett. Végül odaszólt 

telefonon, és a néz�térr�l engem 

rángattak föl a színpadra, hogy szóra-

koztassam a közönséget addig, amíg 

megérkezik. Nem dicsekvésb�l mon-

dom, de 1951-t�l több ezer el�adást 

tartottam, hangos sikerrel. És amikor 

fölmentem a dobogóra, hogy beje-

lentsem: a  m�vész úr késik, s  addig 

én szórakoztatom önöket, �rjít� fütty-

koncert és fenyeget� hangzavar tört 

ki. A  szemtelen barát közben meg-

érkezett. Hátul megbújt, és hagyta, 

élvezte, hogy engem meg akarnak 

lincselni, mert azt hitték, a  hatalom 

embere vagyok. Végre megkönyö-

rült rajtam, el�jött, csöndre intette a 

hallgatóságot, vagyis visszahelyezte 

eredeti hallgatóság mibenlétébe, és 

durván leszidta �ket, hogy hogy me-

részeltek engem gyalázni.

Ez a pimasz orcátlanság, ha hiszik, 

ha nem, Sándor György m�vészeté-

nek alkotóeleme.

Nincs kedvem plagizálni önmaga-

mat, mert jobbat, többet nem tudok 

róla mondani, mint amit fél évszázad-

dal ezel�tt megírtam róla. Illés Endre 

kedvenc szavajárása volt egy-egy m�-

alkotás méltatásakor: pontos látlelet. 

Ez volt az én írásom is az � m�vé-

szetér�l. És ma sincs attól találóbb. 

Aki el akar mélyedni Sándor György 

rendkívüli m�vészetében, olvassa el 

azt, mert most úgysem az olvasó-

nak írom e sorokat, hanem Sándor 

Györgynek gratulációként. És adja az 

Isten, hogy kilencvenedik évfordulóján 

még mindig én köszönthessem, annál 

is inkább, mert akkor én biza 99 éves 

leszek.
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Halmai Tamás

Nyolcvan év alatt a fönt körül
Sándor György köszöntése

Terülj-terülj-asztalkád
pódiumra tett szíved.
Derülj, derülj: angyalkád
nekünk is megterített.

Fel vagy tévedve végképp,
erényt�d: humoralitás.
Szabásminta is térkép,
ha Isten kandi kameráz.

Kállay Kotász Zoltán

(1)
Játszom a t�zzel.
Dobálják belém a száraz
tényeket.

(2)
Langymeleg képletek
dermeszt� ismétlése
ég� képtelenségig.

(3)
Végül csak nevetünk –
végtelen
szégyenünkben.
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„Almáról hull le fája”
Az idei haikupályázat tíz kiemelt alkotóját megkértük – jubiláló humoralistánk hívó-

szavára alkossanak haikukat, így köszöntsék oly kerek évfordulóján az útján mennyi 

évtizeden át lankadatlanul egyenesen: haladót. (A szerkeszt�ség)

Barna Júlia
búskép� lovag

küzd reménytelen létünk
szélmalmaival

szabásmintán sem
találta utunkat csak

kusza vonalat

magányos harcos
szelíd szóval a józan

észre apellál

Csata Ern�
Hídember

Málló oldalak
közé feszített humor.

Kesernyés öröm.

Remekm�

Gy�rött b�rkötés
humor partjai között.

Kiadó: Isten.

Kerti Károly György
színnek fonákja

fonáknak színe vagy, hogy
mindent megmutass



hívtam: hiába
bemondta a keze, hogy

ez nem telefon



nem csak az ajtót
csapta be állítván, hogy

bizony nyitva van



gondolatai
haiku-visszhangzással

terjednek tova
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Jakabffy Éva

Sándor György születésnapjára
Hamvazószerda
Harlequin a templomban
Hamu és gyémánt

Ruhám szaggatom
Jó megbánni úgy, hogy jön
Torkos csütörtök
De profundis
Templom h�vösén
Kihez hiába szóltam,
Fénye oldoz fel

Carl Spitzweg
Hamvazószerda, 1860
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Kocsis Gábor
kényes a humor:
forrásából akárki
sosem meríthet



poénja robban,
mégsem rombol, fékezve

artikulálja



almáról hull le
fája – a tömegvonzást

kifigurázza!



hold alatt sírt, nap
alatt nevetett, két fényt

másként szeretett



hetvenkedj csak a
nyolcvanaddal, száz leszel

a humoroddal!



léted folyóján
ne keresztben, hosszában

ússzon az id�!

Lajtos Nóra
térkép e tájék

nyolcvan sárga krizantém
élete csokra



fonák-lét szisszen
csücsül Isten tenyerén

humora kulcsa

Móritz Mátyás
A b�rkötés� Sándor Györgynek

Mit is kérdezhetne
e jeles alkalomból

az ember, mint én?

Hogy nem tragikus:
az egyik nap még itt vagy,
másnap meg szintén?…

Hogy úgy szitálnak
az évek, mint a morzsa,

vagy épp a prézli?

Hogy Ön nem ifjú,
és rég nem feln�tt, de még

remekül néz ki?…

Szabó Aida (Jampa drolma)
a 80 éves Sándor György után 

szabadon

Nyolc évtized járt
kiváló szabásmintán –

térdig humorban

Hová, Kedvesem?
Hopp, ablaktörl� indul,

sok pedál, két láb

Három madárként
remekül nézek ki, csak:

elfelejtettem

Kagylógy�jtemény
világ tengerpartjain –

nyitva az ajtóm

Papi n�tlenség
száll apáról fiúra
Róma honában
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Tekse József
� a humor

Ott állsz egyedül,
örök humoralista,

s a néz� nevet.

Megvilágosodás

Ha mondom, hogyan,
de magamat sem értem,
hát még, ki gyújt fényt.

Er�s lettem

Megedzett vigyor
humor véste arcomon,

út a világért.

Vercsek Györgyi
sótlan világra

jellemed f�szerként hat –
mint cukros fahéj



nyolcvan évedet
szél fújja, nap perzseli –

humorod védett



vigyázz, vonat jön
nyolcvannal robog feléd –

pattanj hát fel rá



mosolyra fakaszt
nyolcvan humorbonbonod –

kérek egy szemet

Lackfi János


