
– A tavalyi évtől az állam már 
nem tulajdonos a Kecske-
métfilm Kft.-ben, ön viszont 
lassan ötven éve vezeti a stú-
diót, amely sorra alkotja si-
kerfilmjeit. Hogyan tartható 
fenn ennyi ideig ez a fajta fej-
lődés? 
– A hetvenes évek elején a nulláról 
indultunk. A kezdő csapatot az or-
szág különböző részeiből hívtam 
össze, itt telepedtek le, itt nősültek 
meg, itt mentek férjhez, gyerekeik 

születtek, lakást szereztem nekik, 
emiatt természetes, hogy a ma-
gunkénak éreztük a stúdiót a kollé- 
gáimmal együtt. A rendszerválto-
zás után az állami vagyonrész nagy 
százalékát megvásároltuk, illetve 
a megye maradt még egy bizonyos 
százalékban tulajdonosként, ami 
később állami tulajdonba került, 
ezt vettük meg legutóbb. 

– A szétválás után tovább mű-
ködött a Pannónia Filmstúdió, 

és csak a kilencvenes években 
szűnt meg. Milyen volt a han-
gulat, amikor bejelentették, 
hogy a Kecskemétfilm függet-
lenként folytatja? 
– A Pannónia leszálló ágba ke-
rült, az állam ugyanis ritkán adott 
megbízásokat, a saját dolgainkat, 
filmötleteinket kezdtük el meg-
valósítani. Az volt a célom a kez-
detektől, hogy Kecskeméten egy 
önálló szellemi műhelyt hozzunk 
létre, ezért hívtam ide neves mű-

vészeket, emiatt függetlenítettük 
magunkat a Pannóniától produk-
ciók tekintetében, a források terén 
azonban rövid pórázon voltunk. A 
szellemi függetlenséget legjobban 
az jelzi, hogy a sorozataink – Ma-
gyar népmesék, Mesék Mátyás 
királyról, Mondák a magyar tör-
ténelemből – mind saját kezdemé-
nyezéseink voltak. Amikor látszott, 
hogy a Pannónia nem úgy műkö-
dik, ahogyan korábban, bejelentet-
tük, hogy függetlenedünk. Először 
állami vállalat lettünk, de a priva-
tizáció során megvásároltuk az ál-
lami vagyonrész nagy százalékát. 
Nem én, nem a menedzsment, ha-
nem harmincöt kollégámmal közö-
sen. Elég ritkán történt ilyesmi, a 
herendi porcelángyárnál oldották 

meg hasonlóan, ezzel együtt ők is a 
mai napig hatékonyan működnek. 
Kár, hogy a magyar gazdaságban 
nem volt több ilyen, akkor talán 
másképpen néznénk ki. 

– Mennyire biztosított az 
utánpótlás a rajzfilmgyártás 
terén? 
– Magyarországon ma két egye-
tem van, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) és a Metropoli-
tan Egyetem, ahol animációs ren-
dezőket képeznek, de animátorokat 
nem, pedig ez az egyik legfontosabb 
szakma a területünkön. 

A rajzfilmes animátornak biztos 
rajzkészséggel, színészi adottság-
gal, ritmusérzékkel és fantáziával  
kell rendelkeznie. 
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Színház: 
Ballada a 301-es parcella 
bolondjáról

vezérvers
Benyhe István

Titkos választás

Az élet komoly, a szél komolytalan, 
fúj, ahol akar, nincs szélbiztos világ. 
A meghívott vihar mindent elragad, 
nem csak a hipokritát. 

A szó, a választás hatalma erő.
A felebarát szemében mit láthat,
aki az Úr mértékét elcserélve
homokra épít várat?

A hamis próféták hite kiömlött,
Simon mágus hajlong a szennyes árban,
ő nem akar rosszat, csak jólfizetett
kegyelmet, üdve ott van.

Zavart emberek most egymásra néznek. 
Én nem ezt akartam, dadog némelyik, 
csak arra gondoltam, megérdemelnék, 
hogy jól megmondjam nekik. 

Ők nagyon megérdemelték, de mi nem, 
és elgörbül majd terünk és az idő! 
A múlt és a megcsúfolt hit helyébe 
közönyből nő temető.

„Fölvállaljuk, amiben hiszünk, még ha ezért 
nap mint nap küzdenünk is kell” Leczo Bence

interjú

vakító felhőkbe 

borult

az állomás 

ahonnan

mindenki 

hazament

“

“

folytatás a 3. oldalon

Mikulás Ferenc a magyar rajzfilmgyártás megkerülhetetlen szereplője. A Kecskemétfilm ani-
mációs stúdió alapítója és vezetője, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója, és olyan 
rajzfilmek létrejöttében vállalt szerepet, mint a Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról, 
a Vízipók-csodapók, a Leo és Fred és más, mára az alapműveltség részét képező alkotások. 
Függetlenségüket végig megőrizték, ennek érdekében jelentős befektetőknek mondtak nemet, 
olyan világcégnek is, mint a Disney. 

Az aranyborjú a Magyar népmesék sorozat 89. epizódja



2 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. március

Főszerkesztő: Szentmártoni János  Szerkesztőség: Ágoston Szász Katalin (gyerekirodalom), Bonczidai Éva (felelős szerkesztő, Oláh János-ösztöndíjas), Farkas Wellmann Endre (vers)
Nagy Koppány Zsolt (novella, tárca)  Tördelés, grafikai szerkesztés: Leczo Bence  Olvasószerkesztés, korrektúra: Farkas Orsolya, Nádai László  Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt.

E-mail: helyorseg.szerkesztoseg@gmail.com, postacím: Előretolt Helyőrség, 1364 Budapest Pf. 71.

szerkesztőségi terepasztal

Gondolatok Leczo Bence
Pálinkás jó napot! című, 

2020. február 29-én megjelent cikke 
kapcsán

A modorosság ellen hirdetett harcot cik-
kében kollégánk, fegyverül pedig a purista 
újságírást és a minimalista prózák olvasá-
sával való önképzést (Raymond Carvert, 
Beckettet meg Palahniuktól a Harcosok 
klubját említi) ajánlja. Az nyilvánvaló, 
hogy modorosság alatt erőltetett, kínos 
jópofáskodást értünk. Az is nyilvánvaló, 
hogy ezzel nem magyaráztunk meg sem-
mit, hiszen mindig egyes helyzetek döntik 
el, mitől érezzük kínosan vagy épp felsza-
badultan magunkat. Egykor volt jó modor 
és rossz modor, azaz modortalanság. Úgy 
tűnik – kollégánk cikkéből is –, hogy ma 
már nem a modortalanság, hanem a mo-
dorosság a gond. Vagyis – próbálom ér-

telmezni a helyzetet – az nem baj, ha va-
laki száraz, tárgyilagos, konkrét, unalmas, 
fantáziátlan, hétköznapi, közönséges. El-
lenben az baj, ha valaki udvariaskodik, jó-
pofáskodik, bájolog, ömleng. Mit jelent ez?

„Aranyos archaizálni, aranyos magáz-
ni egymást” – írja Leczo. De nézőpontja 
alulnézeti. A magázódás, ha az ember érti 
a művészetét, egy csodálatos nyelvi épít-
mény, amely megkönnyíti a tiszteletadást, 
a beszélők pozicionálását, valamint szép, 
méltóságteljes és nagyszerű. Micsoda fe-
szültség van abban, ha valaki magázód-
va vall szerelmet: „Odavagyok magáért, 
a fekete hajáért...” A magázódás lassú ki-
halása, „aranyossá”, nevetségessé, vagyis 
modorossá válása (Leczo példája a méltán 
hírhedt Szia, uram!) nem azt jelenti, hogy 
az álságos kommunikációból „fejlődünk” 
az őszintébe, csupán azt, hogy az emberi vi-
selkedés infantilizálódik. A fogyasztói kon-

zumidiotizmus, a nyugati mintájú, civilizá-
ciós társasjátékban való részvétel az örök 
kamasz nagyzoló, hebrencs, buta, átgondo-
latlan attitűdjét követeli. Pár évtizede – és 
a történelem nagy részében – a gyerekek 
akartak olyanok lenni, mint a felnőttek. Ma 
a felnőttek akarnak olyanok lenni, mint a 
gyerekek. Mindenki fiatal, bohó, fésületlen, 
frivol, lázadó, egyéni, önmegvalósító és ter-
mészetesen őszinte akar lenni. Ám valójá-
ban az az erőltetett jópofáskodás, amikor 
egy gyorsétteremben így fordulnak a beté-
rőhöz: Szia, mit adhatok? Őszintén ez így 
hangzana: Üdvözlöm a földi pokolban, mi-
lyen ipari termék elfogyasztásával szeretne 
hozzájárulni az apokalipszishez?

A világ legnagyobb, múlt nélküli „nem-
zete”, az amerikai, vígan tegeződve gyártja 
fegyvereit és azokat a popkulturális termé-
keket, amelyek szellemi fegyverként haté-
konyabbak az atombombánál, hiszen az 

anyagi valóságban (és a múltnélkülieknek 
más nem számít) nem tesznek kárt.

Természetesen nem azért megyek ilyen 
messzire, mert szándékosan félreértve 
kollégánk cikkét, olyasmikkel vitatkozom, 
amelyek nem is szerepeltek benne. Pusz-
tán tágabb nézőpontot adok a magázó-
dás-tegeződés kérdéskörhöz. Ha ágyúval 
lövök verébre, lelkem rajta – de térjünk is 
vissza a nyelviséghez.

Mikor Arany és Petőfi így levelezett egy-
mással: „Szerelmes Sándorkám! Aranyszájú 
Jánoskám!”, az lehet a sivár mából nézve 
modoros, de lehet csodálatos anyanyelvünk 
végtelen lehetőségeinek kiaknázása is. Per-
sze nyilvánvaló, hogy Leczo nem az irodal-
mi igényű nyelvhasználat fentebb stílje ellen 
emel szót, hanem az ellen, amikor a köznyel-
vi beszélő ennek a fentebb stílnek az idegen 
tollaival ékeskedik, és a tollköltemény alól 
kilóg a lóláb (a modorosság mellé használ-
junk képzavart is!). Ám az általa javasolt 
megoldás szintén alulnézeti. Palahniuk kivá-
ló szerző, a Harcosok klubja méltán kultikus 
mű, frappáns vulgaritással fejezi ki a korszel-
lem egy bizonyos aspektusát mindazon olva-
sók számára, akiknek nincs idejük bölcseleti 
művek segítségével a korszellem(ek) egészét 
vizsgálni. Oswald Spenglertől A Nyugat al-
konya például jóval nehezebb, vaskosabb, és 
a cselekmény sem pörög annyira.

A purista újságírást is lehet nyilván úgy 
csinálni, hogy ne legyen unalmas. Ám Leczo 
Bencével ellentétben nem az egyszerűsö-
dést ajánlom gyógyírnak a modorosságra, 
hanem a jó modort. A valódi modort. Szerb 
Antal, Umberto Eco, Hamvas Béla, Várko-
nyi Nándor, Kodolányi János, és igen, Jókai 
Mór, Arany János és Petőfi Sándor modo-
rát. Azt a modort, amiben szív, lélek lakik, 
tisztelet a másik iránt, és önfeledt öröm, 
hogy anyanyelvünkkel élünk, élhetünk. A 
modoroskodó ne hulljon vissza a köznyel-
viség falanszterébe – ellenkezőleg! Emeljük 
föl a modoroskodót oda, ahol a modor, a 
stílus nem idegen toll egy beteg, haldokló 
testen, hanem hatalmas, ragyogó, gyógyító 
fényű szellemi-nyelvi épület.

Camus Pestise jut eszembe, hiszen 
melyik szebb disztópiára emlékeztet-
ne a mostani helyzet? Igen, megvan 
a baj, és tanácstalanul állunk előtte, 
az alaptanulság pedig az, hogy van, 
amire soha nem lehet felkészülni. 
És ez is, mint minden világjárvány, 
számos morális kérdéssel szembesí-
ti az emberiséget, megint azt látjuk, 
hogy a létezés önmagában abszurd, 
és hogy e körülmények között em-
bernek lenni szinte lehetetlen. Orán 
most Európa, kiterjesztett városha-
tárokkal, kontinensnyi a járvány és a 
vele növekvő baj is. A modern euró-
pai ember pedig újra saját ki- csiny-
ségével szembesül, az önhittség tető-
fokáról kicsit alábbszáll, mert önnön 
halálának képével néz farkasszemet. 
Európa retteg, újra retteg. És újra 
minden relatív. A világjárványról 
is lehet némi gőggel beszélni, ha az 
nem törte át a határainkat, amíg 
más földrészen tarol, addig szinte 
védettnek érezzük magunkat. 

Egy évvel ezelőtt még vidám már-
ciusi arcok gyűltek össze emlékezni 
Kárpát-medence-szerte, szabad-
ságról, forradalomról, a kezdődő 
tavaszról szólt az élet, amelyről alig 

hittük volna el, hogy ilyen gyorsan 
képes megváltozni.

A pandémia húsba vág, erősza-
kos, halálos és kíméletlen. De a 
benne lévő válságfaktor sok min-
dent felszínre kényszerít. Emberi 
értékeket, egyéni és kollektív fé-
lelmeket, elképzeléseket a jövőről. 
Szembesít önmagunkkal.

Szóval egy éve még ki gondolta 
volna, hogy idén megváltoznak a 
tavaszi rítusaink, s az élet ünneplé-
se helyett a fenyegetettség és a két-
ségbeesés tavaszát éljük meg, vala-
mi mételyes halálfélelemben, ami 
mindannyiunk tudatába beköltö-
zött. Jó volna tenni ellene, de nem 
lehet, nincs mit. Felelősségeinkhez 
nem biztos, hogy fel tudunk nőni. 
Camus arra tanít, hogy a személyes 
emberi szabadság hiába akar a leg-
felsőbb értékkategóriánk lenni, nem 
feledhetjük el, hogy szociális lények 
vagyunk. S e viszonyhálózat tán bo-
nyolultabb is, mint a személyes vi-
lágunk. A család, a létbiztonság és 
az egészség nem magától értetődő 
javak, hanem kiváltságok. Szerzett, 
megharcolt értékek, létünk alapjai. 
Erre tanít most a koronavírus. 

Miközben írom ezt a jegyzetet, 
épp hívnak telefonon, hogy elmarad 
a március 15-i ünnepség, ami miatt 
Stockholmba utaztam. Nézem az 
előző bekezdésem utolsó mondatát 
– család, létbiztonság, egészség… 
és haza, nemzet, teszem hozzá ma-
gamban. Vizsgálgatom a morális 
tartalmát ennek a pánikos felfordu-
lásnak. Igen, ide vezet. Ide vezetett. 
Hogy mi, azt nem írom le. A lényeg, 
hogy ide jutottunk, és van egy hely-
zet, amivel kezdenünk kell valamit. 
Felelősen. Aggódom a szeretteimért. 

Közben a hírportálokon tovább 
folyik a politikai mocsok. A hírek 
és álhírek közé kevert uszítás, gyű-
löletkeltés. Meglep, hogy ebben a 
helyzetben is vannak, akik így tud-
nak viselkedni.

Sorra zárják le a határátkelőket 
Európa-szerte, nem tudom, mi a 
leggyorsabb út haza. Kétezer kilo-
méterre vagyok az enyéimtől, indu-
láskor is tudtam, hogy mit vállalok, 
most mégis velőtrázóan félelmetes 
a helyzet. Itt még barátok vesznek 
körül, de 2000 kilométer alatt sok 
minden történhet, nem vágyom 
idegen nyelvű karanténba, határát-

kelői procedúrákra, semmire. Az 
enyéimet akarom, otthon lenni még 
egyszer velük. Azután nem érdekel.

Gondoltam, egy szép, élmények-
ben gazdag, új tapasztalatokkal 
teli terepasztalt küldök haza Stock-
holmból, ezért is vállaltam be ezt a 
hetet, de mindabból, amit szerettem 

volna, most nem jön, hogy egyetlen 
szót is leírjak. Ezt az állapotot is el-
hozta a koronavírus. Minél inkább 
érzi az ember, hogy köze lehet hoz-
zá, annál kevesebb mondanivalója 
támad. Mert mit mondhatna? El-
mondták régen. Camus is, mások 
is. Hát gondoljon ránk is, dr. Rieux!

SZEMBENÉZŐS Farkas Wellmann Endre

tárca
Juhász KristófMI A MODOR? 

Richly Zsolt 2009-es rövidfilmje, a Kőműves Kelemen 
az ismert népballada adaptációja
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lásaként. Az ember magába szívta 
akár így, akár olvasmányélményei 
által a szabadságvágyat. Amikor a 
kunszentmiklósi forradalmi bizott-
ság vezetője bejött a kollégiumba, 
és kért egy fiatalembert, aki el tudná 
szavalni a Nemzeti dalt, a kollégium 
igazgatója engem javasolt. Kimen-
tem, elmondtam, a tömeg kórusban 
harsogta a refrént, aztán földobtak a 
levegőbe, féltem is, hogy leejtenek. 
Aztán egy barátommal felmentünk 
Budapestre, mindenféle anyagot ösz-
szegyűjtöttünk, szórólapokat, újsá-
gokat, hogy ezeket majd terjesztjük. 
Láttam a szétlőtt Budapestet. Mikor 
leverték a forradalmat, jött a Már-
ciusban Újrakezdjük, vagyis a MUK 
szlogen, és ehhez mérten próbáltam 
én is szervezkedni nemcsak a gimná-
ziumban, de egész Kunszentmikló-
son is. A község párttitkára tudomást 
szerzett róla, eltávolítottak a gimná-
ziumból, és a faluból is kitiltottak. 
Kalocsán fejeztem be a tanulmányai- 
mat. Dolgoznom kellett, földmérők 
mellett segédmunkásként dolgoz-
tam, közben többször jelentkeztem 
az egyetemre, de nem vettek fel. Az-
tán elvittek katonának Békéscsabá-
ra, majd Nyíregyházán találtam ma-
gam, annál az alakulatnál, ahova a 
megbízhatatlan embereket sorozták 
be. Itt találkoztam Wekerle Sándor 
unokájával, aki tudta, hogy Kecske-
méten van a Bács Megyei Filmstú-
dió, és ha engem érdekel a film, ak-
kor érdemes lenne megkeresni őket. 
Ott tudtam meg, hogy a Pannónia 
egy vidéki műtermet akar létrehoz-
ni. Jelentkeztem az igazgatónál, aki 
meghallgatott, és egy éven keresztül 
különböző feladatokat adott, végül 
pedig ’56-os múltam ellenére kine-
vezett műteremvezetőnek. 

– Ezek után pedig a Disney-nek 
is nemet mondtak. 
– Mikor a rendszerváltáskor elvál-
tunk a Pannóniától, a korai kapi-
talizmusszerű időszak következett. 
Először egy kockázatitőke-befektető 
keresett meg Amerikából, egy éven 
át járt a nyakamra, hogy szeretne 
befektetni a stúdióba, és nyilvánvaló 
volt, hogy egy idő után nyereséggel 
szeretné majd kivenni a tőkét, és 
nem érdekli, mivel foglalkozunk. 
Erre nemet mondtam, ezután pe-
dig megkeresett a Disney párizsi 
stúdiója. Akkor megint el kellett 
döntenünk, hogy a saját dolgaink-
kal foglalkozunk-e, tehát egy szel-
lemi műhely akarunk-e lenni, vagy 
bérmunkásként közreműködünk a 
Disney egész estés filmjeiben. Ek-
kor kollégáimmal úgy határoztunk, 
hogy a nehezebb utat választjuk. 

Gazdasági társaság vagyunk, a mi-
nél nagyobb nyereség elérése lenne 
a racionális cél. Ha csak külföldi 
bérmunkákat vállalnánk, azzal jóval 
többet keresnénk. Ezzel szemben 
viszont nálunk a nemzeti filmgyár-
tás műhelye alakult ki. Fölvállaljuk, 
amiben hiszünk, még ha ezért nap 
mint nap küzdenünk is kell. A nép-
mesesorozatot úgy tudtuk befejezni, 
hogy magántőkét vontunk be. Sze-
rencsére mindig akadnak támogató-
ink, akik felmérik és értékelik törek-
véseinket. Ilyen a Magyar Művészeti 
Akadémia, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Magyar Nemzeti 
Bank is. A nyereséget és a többi be-
vételünk nagy részét folyamatosan 
visszaforgatjuk a készülő filmjeink 
gyártásába. Ezt akár osztalékként 
is szétoszthatnánk a tulajdonosok 
között. Komoly erkölcsi visszajelzés: 
az EMMI minden magyar óvodába 
megvásárolta a Magyar népmesék 
száz epizódját tartalmazó DVD-gyűj-
teményt, a sorozatból készült köny-
vet pedig Kecskeméten minden új-
szülött megkapja az önkormányzat 
ajándékaként. A kecskeméti megyei 
kórház falai a gyermek- és csecse-
mőosztályon a Vízipókkal meg nép-
mesék figuráival vannak dekorálva, 
az igazgató szerint a gyerekeknek 
annyira tetszik, hogy nem is akar-
nak hazamenni. Már tervezik, hogy 
tíz másik – egy fővárosi, kilenc vi-
déki – kórházat hasonlóképpen dí-
szítenek majd. Nemrégen voltam az 
Országos Kardiológiai Intézet gye-
rekszívsebészetén, ott is szeretnék, 
hogy hasonlót csináljunk. A stúdió 
mellett van egy népmesejátszótér 
is, Kő Boldizsár munkája – ebből is 
látszik, hogy túlmutat önmagán a 
stúdió munkássága. 

– Melyik a legkedvesebb 
karaktere? 
– Leo és Fred sorozatunk egy orosz-
lán és egy idomár barátságáról szól. 
Egyetlen szó hangzik el huszonhat 
epizódban egyszer, annyi hogy: 
Leo! Párbeszéd és narrátor nélkü-
li, de ami történik, az egyértelmű. 
Pont a metakommunikáció, a moz-
gás, a testbeszéd, a személyes tér 
alapján lesz egyértelmű, a néző fejti 
meg a történéseket ezek dekódolá-
sával. Számomra ezek az igazi ani-
mációs filmek, amelyek erős vizua- 
litásukkal juttatják el üzeneteiket. 
Ez sajátos, a műfaj formanyelvéhez 
ez igazodik a legjobban.

Kecskeméten szeretnénk beindítani 
az animátorképzést, emellett pedig 
egy animációs múzeumot is létre-
hozni, mindkettőnek folyamatban az 
előkészítése. Egy interaktív gyűjte-
ményt képzeltünk el, ahol a látogatók 
készíthetnek is animációs filmeket, 
amelyeket aztán akár magukkal is 
vihetnek. Jelenleg több mint ötezer 
látogató érkezik a stúdióba évente 
anélkül, hogy bárhol is reklámoznánk 
ezt a lehetőséget. Negyvenkilenc év 
alatt sok film készült a stúdióban. 
Ma már azok a szülők és pedagógu-
sok hozzák el gyerekeiket és a tanít-
ványaikat, akik annak idején látták 
a népmesesorozatot, így idegenfor-
galmi vonzata is van a stúdiónak. 
Az animátorképzés „első fázisa” már 
működik a városban, elérhető egy 
animációs workshop gyerekeknek a 
Pagony Könyvesboltban. A MOME 
egyik tehetséges hallgatójának pedig 
havi ösztöndíjat biztosítunk, ő a ren-
dezői utánpótlás reménysége.
 
– Az animációs filmeken látszik, 
hogy értékeket közvetítenek, le-
gyen szó a Magyar népmesék-
ről, a Toldiról, a Cigánymesék-
ről vagy a Vízipók-csodapókról. 
Melyek azok az értékek, ame-
lyeket mindenképpen közvetí-
teni szeretnének? 
– Az értékválasztásnál el kell dönte-
nünk, hogy az adott téma alkalmas-e 
animációs filmre, vagy sem. Azok az 
igazán jó animációs filmek, amelyek 
egyfajta interakcióra késztetik a né-
zőket, a vizuális megfogalmazás egy 
absztrakció, nem a naturális valóság, 
így a néző egy aha-élményben ré-
szesül, meg kell fejtenie a látottakat, 
dekódol, a személyiségén keresztül is 
megszűri a filmet. S a legfontosabb 
szempontunk az, hogy az örökségül 
kapott értékek, amelyek nemzeti kul-
turális kincseink, ezzel a különleges 
filmes alkotói eszközzel, az animá-
cióval megjelenhessenek egy új di-
menzióban. Legújabb terveink között 
szerepel az Árpád-házi szentek életét 
bemutató sorozat, a Magyar népme-
sék száz epizódjának elkészülte után 
pedig cigány meséket is megfilmesí-
tünk – Horváth Mária kolléganőm 
javaslatára. Ezekkel a mesékkel az a 
szándék vezérelt bennünket, hogy a 
roma társadalomnak szeretnénk a 
saját értékeiket bemutatni, illetve a 
többségi társadalom számára a befo-
gadást, az elfogadást megkönnyíteni. 
A Magyar népmesék sorozatot (és 
az összes filmünket) feltettük a You- 
Tube-ra, nem is sejtettük, hogy mek-
kora nézettséget fog elérni: száztíz-
millió megtekintésük van százhetven 
országból. Többen írták, hogy egy 
szót sem értenek belőle, de nagyon 
tetszenek nekik az epizódok. Az angol 
szinkront a Magyar Nemzeti Bank 

segítségével készíttettük el, a népsze-
rűségük pedig tovább nőtt, érdekes 
módon a magyarlakta területeken 
kívül elsősorban a Távol-Keleten, az 
Egyesült Államokban, a Fülöp-szige-
teken és Indiában a legnézettebbek. 
A munkánkkal a magyar kultúrát is 
közvetítjük. Sok magyar származású 
ember jelezte, mennyire örül annak, 
hogy végre találkoztak az elődjeik 
nemzeti kultúrájával, hagyományai- 
val. Nagyon kedves vélemények ér-
keztek, és havonta kétmillióval emel-
kedik a nézők száma. 

– A Kecskeméti Animációs Film- 
fesztiválra (KAFF) nagyon sok 
külföldi művész érkezik, sok 
külföldi filmet mutatnak be, és 
a Kecskemétfilm alkotásait is 
több esetben szinkronizálták. 
Minek köszönhető ez a nagy 
nemzetközi háló? 
– A KAFF létrehozásában az vezérelt, 
hogy lássuk, mi történik a világ ani-
mációsfilm-művészetének trendjei-
ben, és megmutassuk a szakmának 
és a nézőközönségnek, hogy milyen 
filmek készülnek Magyarországon. 
Mindig a kényszerhelyzetek tesznek 
kreatívvá. Fontosnak tartom, hogy 
egy vidéki magyar városban a világ 
animációsfilm-művészetének szí-
ne-java jelenjen meg kétévenként. 
Az itt született nemzetközi szakmai 
kapcsolatok sok területen nyújtottak 
segítséget az évek folyamán.

– A saját filmeken kívül a Kecs-
kemétfilm közreműködik kül-
földi alkotásokban is, melyek 
közül több nagy sikert ért el. Mi 
ilyenkor a stúdió feladata? 
– Változó. Egyszer ír megrendelésre 
készítettünk egy egész estés filmet, 
mert a rendező látta a Magyar nép-
meséket, és a kellsi kódex ábrázo-
lásait hasonló módon képzelte el a 
filmben. A forgatókönyvet, figura-
terveket ők készítették, nálunk pe-
dig a rajzolás és a kifestés történt. 
Az írek aztán ajánlottak bennünket 
a spanyoloknak, a Chico és Rita 
produkcióba dolgoztunk be, majd a 
párizsi Prima Linea stúdió keresett 
meg a Loulou és a hihetetlen titok 
című filmmel. Ebben a kifestést és 
a kompozitálást végeztük, majd kö-
vetkezett a Vörös teknős Michaël 
Dudok de Wit Oscar-díjas filmren-
dezővel, akivel jó barátságot sikerült 
kialakítani. Tavaly Teheránban vol-
tunk együtt zsűrizni, és részt vett a 
KAFF-on is. Legutóbb pedig a Med-
veinvázió Szicíliában című filmnél 
vállaltunk bérmunkát, ez tavaly 
ősszel került a mozikba. A Vörös 
teknőst, a Chicót és a Kells titkát Os-
carra is jelölték. A napokban három 
stúdió is keresett bennünket európai 
országokból, hogy a következő egész 

estés filmjükben szeretnének velünk 
együtt dolgozni. Általánosságban 
elmondható, hogy nagyon jól kiegé-
szítik egymást a tevékenységeink: a 
szerzői rövidfilmek, a televíziós so-
rozatok, az egész estés filmek. 

– Hol tart a magyar rajzfilm-
gyártás?  
– Mikor létrejött a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány, teljesen partvonalra 
szorult az animáció, és ez a helyzet 
szinte a mai napig fennáll. Ezért kell 
külföldi munkákat keresnünk. Évek 
óta a pályázati lehetőségekkel évente 
összesen annyi pénz áll rendelkezés-
re animációs filmek elkészítésére, 
mint egy egész estés játékfilmre. Ha 
egy játékfilmes producer megkap 
egy összeget, elmegy egy filmstúdió-
ba, leforgatja a filmet, nem neki kell 
megteremtenie az infrastruktúrát. 
Nekünk mindent magunknak kell 
biztosítani, az épületet fönntartani, 
megvenni a gépeket, szoftvereket, 
ezeket persze folyamatosan frissí-
teni kell, szakembereket betanítani. 
Ezeket az összegeket nem is tudjuk 
elszámolni a pályázatoknál. A film-
stúdió fogalma a mozgóképtörvény-
ben nem is létezik. Negyvenkilenc 
éve úgy működik a stúdiónk, hogy a 
törvény szerint nem létezünk. Min-
den produkciónál, amire az államtól 
kapunk támogatást, a kapott összeg 
0,5 százalékát kell kifizetni filmszak-
mai képzési hozzájárulásra, amit 
a játékfilmesek a bérmunkáknál a 
kisegítő személyzet képzésére fordí-
tanak. Ez az összeg nem fordítható 
animátorképzésre. Remélem, meg-
változik ez a méltatlan helyzet, az új 
Nemzeti Filmintézet vezetőjét, Káel 
Csabát próbáltam tájékoztatni erről. 
Jelenleg meghirdetnek egy pályáza-
tot, és mindenki hármat nyújthat be. 
Egy producer is meg mi is, mint egy 
stúdió, ahol kilenc rendező van. 

– Az 1956-os tevékenységei mi-
att partvonalra került, mégis 
ez a sors vezette az animációs 
filmek felé. 
– 1940-ben születtem, Dunapatajon 
éltem át a Rákosi-rendszert, a be-
szolgáltatást. Anyám a községházán 
könyvelőként dolgozott, közvetlenül 
látta, mi történik. Jöttek haza a ha-
difoglyok Oroszországból, mondták, 
hogy ott mi van, kolhozosítanak. 
Dunapataj parasztpolgár falu volt, 
nagyon élt a Kossuth-kultusz, itt 
avattak az országban másodikként 
szobrot az emlékére, halálának évé-
ben. Voltak polgári körök, két úri 
kaszinó, a Tanácsköztársaság idején 
pedig 63 embert akasztottak fel és 
lőttek agyon itt az ellenállás megtor-

interjú
folytatás a 1. oldalról

Leo és Fred

Fotó: Éberling András

Lapszámunkat a KECSKEMÉTI 
ANIMÁCIÓS STÚDIÓ rajzfilmjei-
nek képkockáival illusztráltuk.
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Na és veled mi van, nagylány? Es-
tilla éppen visszatért a levegőzés-
ből, s úgy tesz, mintha nem tudná, 
mi következik. Ártatlanul kezdi a 
választ, nagy-nagy bakugrásokkal 
bontja, faragja saját történetét; 
szülei eredetileg óvónőnek vagy 
jogásznak szánták, neonfényű ter-
mek teljhatalmú úrnőjének. De 
anya, én nem ártom magam má-
sok dolgába, védekezett Estilla, s a 
nagynénik és -bácsik bólogatnak: 
Csináljon mást a gyerek, azt, ami-
hez kedve van! S miután egyik téma 
követi a másikat, lassan kiderül, mi 
is volna az a más.

A lány először húzódozik, végül 
unszolásra bevallja, hogy néhány 
éve labdarúgójátékvezető-képesí-
tést szerzett. A társaság felélénkül, 
minden szem kocsányon lóg, ami-
kor elmeséli, hogy amíg hétköz-
napokon a kiskorúakat terelgeti a 
bölcsiben, hétvégén a nagyobbakat 
egyengeti. Bírónő, én nem követ-
tem el semmit, ordította arcába 
egyszer az ismert középcsatár, mire 
Estilla egy közvetett szabadrúgás-
sal igazította helyre. Nekem egy nő 
ne dirigáljon, kiabálta a játékos fek-
tében, mert a focista érzékeny szer-
zet és gyakran összeomlik a pályán, 
játékvezetőnő legyen a talpán, aki 
két percen belül talpra állítja.

A focisták női részvétet vártak 
Estillától, és vérig sértődtek, ami-
kor az eleséseknél nem volt hajlan-
dó hordágyat rendelni. Egyáltalán 
nőből van maga?, bődült a kórus, s 
hajtogatták mindaddig, amíg tisz-
teletlen beszédért sárga vagy piros 
lapot nem kaptak. Bezzeg a férfi 
bírókkal lehet tárgyalni, próbálko-
zott a makacs védősor. Mire gon-
dol?, érdeklődött a játékvezetőnő, 
de az elképzelések az öltözők belvi-
lágában rekedtek.

A pikáns sztorik rendkívül izgat-
ják a rokon bácsikat, s bemutatan-
dó, hogy évszázados előnyük révén 
komoly tapasztalattal bírnak e te-
rületen is, vizsgáztatják a leányzót.

Na és lefújod-e a meccset, 
kisanyám, ha húsz-nullára vezet 
az egyik csapat? Estilla állja a sa-
rat, és megválaszol: Csak akkor, ha 
komolytalanul játszanak, például 
sorozatosan öngólt rúgnak, bohóc-
kodnak vagy sportolóhoz méltatla-
nul viselkednek.

Hümmögnek, horkannak a szak-
emberek, érzik, komoly méretet ölt 
a rokonka képzettsége, és ahelyett, 
hogy mélyebben belemennének a 
szakirodalom taglalásába, archív 
sztorikkal jönnek elő. Legendás 

meccsjelenetekről mesélnek, ame-
lyek akkor történtek, amikor Estilla 
még a kishúgát dajkálta, és fogalma 
sem volt arról, hogy majdan egy 
százhúszszor kilencven méteres rét 
jelent számára kiemelkedési lehe-
tőséget.

Na és azt tudod-e, melyik volt a 
labdarúgás történetének legrövi-
debb mérkőzése? Esti nem tétová-
zik: Arra a meccsre gondol a Rezső 
bácsi, amikor a Nottingham Forest 
játszott a Liverpoollal. Hat perc 
után lefújták, mert az egyik csa-
pat támadója kapufát rúgott, és az 
ellenfél szurkolótábora nekiment 
a másiknak. Kilencvenhat áldozat. 
Futballtörténet-órán tanultuk.

Nem találván fogást, hirtelen 
támadt ötlettel az ebédvendég-
ség közös tervet kovácsol: Úgyis 
rég jártunk meccsen, a hétvégén 
kifigyelünk, leányzó, hogy megy a 
sípolás! A lelkesedés a tetőfokára 
hág, amikor kiderül, hogy a bíró-
nő – a játékvezető… javít Estilla –, 
nem női, hanem férfimérkőzést ve-
zet majd.

Kisanyám, fütyülőt vigyél ma-
gaddal aznap, ne bundát!, röhög 
saját viccén a család balhátvédje; 
egyszóval minden készen áll a ki-
ránduláshoz. Szombaton kettőkor 
találkozunk a stadion előtt. Fel-
hők telepednek Estilla homlokára, 
amikor megtudja, hogy a rokonok 
más-más csapatnak szurkolnak, és 
elhárítja a viccből jövő bundázási 
kísérletet.

Alig is lepődik meg, hiszen a 
játékosok közül már többen pró-
bálkoztak: Különösen csinos ma a 
kisasszony… Meghívhatom meccs 
után egy kávéra? Anyukám, téged 
küldött az urad maga helyett? Es-
tilla elengedte a füle mellett a csip-
kelődést, és teljes valójával élvezte, 
hogy kilencven percre nála van a 
kormányrúd. Erősnek érezte ma-
gát, hiszen megszerezte a minősí-
tést, miszerint női mivolta ellenére 
fizikálisan és mentálisan képes le-
vezetni egy futballmérkőzést. Kösz 
szépen…

Köszönte szépen a százhatvanki-
lenc centiméter magas, rövid barna 
hajú női mivolt, de nem érzékeny-
kedett. Ismerte a mérkőzések pa-
rázs hangulatát, s méltatlankodás 
helyett inkább játékvezetői edző-
táborba vonult, hogy pártatlan 
döntéshozói képessége mellett to-
vábbélezze fizikai állóképességét, 
majd rövidesen megérkezett a ve-
zetőnők karrierjének csúcsára: fér- 
fiak fölött is ítélkezhetett.

A megbeszélt napon a család át-
verekszi magát a beléptető kapun. 
Rezsőnél kicsinyke zászló, Dezsőn 
klubszínű sál, az idős gyerekek-
nél kereplő, és a csoport beolvad a 
nagy egészbe. A szurkolók nem bíz-
zák a véletlenre, s bemutatót tarta-
nak, ki a legény a stadionban. Zúg 
a hajrá-rá; csapatmezbe öltözött 
kedélyek hullámzanak szektorról 
szektorra. Pontban fél háromkor a 
játékosok kivonulnak a csatame-
zőre, a játékvezetőnő földobja az 
érmét: fej választ, kézfogás, zászló-
csere, középkezdés. Továbbra sem 
tétlenkednek a hangulatfokozók, 
síppal-dobbal buzdítják az övéi-
ket és szórakoztatják önmagukat. 
Hajtós, ki-ki meccset várnak ez-
úttal, amelyen hol egyik, hol má-
sik csapat szerez vezetést. Az első 
eseménytelen félóra után a szurko-
lók napirendre térnek a női veze-
tés fölött, már nem vizslatják, hol 
tudnának belekötni az ítélkezésbe. 
Unottan köpködik maguk elé a szo-
tyolahéjat, s hogy tökéletes legyen a 
kedvetlenség, az eső is rázendít, a 
mezek hideg cafatként tapadnak a 
játékosok testére.

Szünet után folytatódik az érdek-
telenség, a focisták csúszkálnak 
a vizes füvön, többen a mérkőzés 
abbahagyását követelik. Ha a bíró 
földre ejti a labdát, és az nem pattan 
fel a sárból, le kell fújni a meccset, 
okoskodik egy szabálykönyvfejű 
figura, s egy kisebb csoport hang-
adója beszól: Fújd le, anyám, fújd 
le! Az óvatosabbak viszont más-
képp emlékeznek, és szakszakértőt 
kérdeznének – ha lenne közöttük 
olyan. Azután abbamarad a dumá-
lás, mert a második félidő vége felé, 
eladott labdák sorozatából váratla-
nul kibontakozik a mérkőzés első 
jelentősebb kapura lövése. Megrez-
zen az oldalháló, szemből gólt kiál-
tanak, de a partjelző kirúgást ítél.

A kihagyott helyzet felrázza a 
játékosokat, dehogy is hagyják ők 
abba, épp amikor lendületbe jöt-
tek, s a középpályán megkezdődik 
a munka. Fölugrik a kispadról a 
hadvezér, táblán rajzol, mutogat, a 
homlokán leszaladó izzadságcsep-
pek esővízzel vegyülnek, az alvezér 
beüvölti a kigyakorolt figura szá-
mát, a partvonal mentén melegítő 
futár megviszi a hírt a játékosok-
nak, támadás indul.

A hazaiak beszorulnak, minden-
ki a vár elé csoportosul, a táma-
dókkal azonban nem lehet bírni, s 
amikor egyikük merészen beront, 
a védelem elveszíti higgadtságát 
és szabálytalanul feltartóztatja az 
ellenséget. A játékos arccal a föld-
re zuhan, hemperedik párat, végül 
a teste alfele a tizenhatoson kívül, 
deréktól fölfelé viszont azon belül 
hever, kinyúlva. A társak odaro-
hannak, élesztgetik a hullajelöltet 
és a bírót keresik. Estilla közel a je-
lenethez, rendelkezésre áll.

Hevesen mutogatnak a férfiak, 
szorosan körülveszik, hogy ki sem 
látszik közülük. Ellentétes javasla-
tok hangzanak el, élet-halál kérdé-
se az ítélet, mert mindössze egyet-
len perc van hátra a mérkőzésből. 
A bírónő, miután meghozta az íté-
letet, megpróbál kitörni a körből, 
felajzott, vörös pofák lihegnek a 
nyomában, és követelik igazukat. 
Páran fenyegetőn elé állnak, nem 
érnek hozzá, de izmot villantva 
próbálják a számukra helyes dön-
tést kicsikarni.

A nő felszegett állal és feszes 
karral a tizenegyespontra mutat. 
A sérült meggyógyul, már rúgná is 
a büntetőt, a lelátón ülők felugra-
nak, hogy jobban lássanak. A játé-
kosok továbbra sem tágítanak; az 
egyik fél helyesel, a másik pfujol. 
A kedvezményezett csatár fölkapja 
a bőrt, ki nem adná a kezéből töb-
bé, és a szétázott fehér pacára he-
lyezi. Az ellendrukkerek, miután a 
jelekből lemérték, mi következik, 
összehangolt próba nélkül rázendí-

tenek: Mocs-kos ribanc! Mocs-kos 
ribanc! Dörög a félstadionnyi rága-
lom, amikor a játékvezetőnő a síp-
jába fúj és engedélyt ad a büntető 
végrehajtásához. Nincs visszaút, az 
elégedetlenkedő játékosok kínjuk-
ban vigyorognak (lám, megkapja a 
magáét a ringyó). A kijelölt játékos 
utolsót igazít a labdán. Mint a ver-
senyló, lábával a földet kapálja, és 
nekifut a lehetőségnek. Pár lépés 
után kissé megtorpan, s mielőtt a 
labdához érne, egyik cipőorrát a 
másik elé lendítve becselez. A ka-
pus elfekszik a mutatott irányba, 
miután a büntetés-végrehajtó nagy-
képűen az ellenkező sarokba gurít.

Góóóól! Kispadon, pályán, lelá-
tón, ahol érik egymást, mámorit-
tasan ölelkeznek a szurkolók, örö-
mükben majd megfojtják egymást: 
orvos a pizzafutárral, nyugdíjas 
a diákkal, délceg a sántával, a vi-
dámmal, a szomorúval, sok férfi ke-
vés nővel. Az ellentábor újból erőre 
kap, és lendületesen ribancozik, 
öröm- és bánatkiáltások kevered-
nek, amikor a játékvezetőnő muta-
tóujját jobbra-balra mozgatva jelzi: 
a gól érvénytelen, és határozottan a 
kezdőkörre mutat.

Kisanyám, te normális vagy?! A 
játékosok kivetkőznek magukból, 
az öklüket rázzák, és bő nyállal, 
mintha elkülöníteni akarnák a bí-
rónőt az épeszűektől, látványosan 
körbeköpködik. Egyikük a saját 
mezét is megtépi, amikor értesül 
arról, hogy szabálytalan cselezés 
miatt érvénytelen a gól. A nő az 
órájára pillant, időn túl vagyunk, 
sőt három hetyke sárga lappal a 
tiszteletlen beszédért és ugyanany-
nyi sípszóval véget vet a dáridónak. 
Edző, gyúró, segéd és töltelékem-
berek rohannak a pályára, a lelá-
tón egyetlen száj sem marad tétlen. 
Hazai és vendégszurkoló konszen-
zusra jut, s egyöntetű, mélyről jövő 
basszussal fröcsögi bele a világba: 
Mocs-kos ribanc, mocs-kos ribanc! 
A rokonok lesütött szemmel ülnek, 
tétován mozog a szájuk.

EGY MOCS-KOS RIBANC
Horváth Júlia Borbála

novella

A Négyszögletű Kerek Erdő sorozat harmadik része a Maminti, a kicsi zöld tündér 

Animációs film készült Örkény István Gondolatok a pincében című egyperceséből is

Benyhe István (1954) író, költő, műfordító 
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas költő, író, 
műfordító, szerkesztő 
Gál János (1999) író, költő
Gárdonyi Géza (1863–1922) író, költő, drámaíró 
Horváth Júlia Borbála (1972) író, kulturális antropológus, 
zenész 
Juhász Kristóf (1982) író, újságíró, előadóművész 
Kántor Mihály (1974) szakíró 
Leczo Bence (1996) író, újságíró 
Szathmári Dominik (1998) költő

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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Gál János

Költő-Író Imre
A Görög Szép Ilona ballada 

nótájára

Költő-Író Imre
mondta ő magában:
„Meg kell nekem halni
babérkoszorúért.”

Elment azért Imre
felterjesztést kérni.
Az írószövetség
viszont így válaszolt:

„Nem jelölünk Imre
semmiféle címre,
még ha a neved épp
ki is jön a rímre.”

Szomorú lett Imre,
mondta ő magában:
„Meg kell nekem halni
babérkoszorúért.”

Meg is halt úgy Imre,
mindenki gyászolta.
Az írószövetség
ekképp nyilatkozott:

„Költő-Író Imre
a saját halottunk,
ezért a temetést,
mi fogjuk szervezni.”

Jaj, megörült Imre,
hogy bejött a terve.
Koporsóba fekve
várta a koszorút.

A temetés napján
látta, hogy eljöttek
az írószövetség
vezetőségéből.

Az elnök így szóla:
„Költő-író Imre
babérkoszorúját
posztumusz átadjuk.”

Csodák csodájára
a koporsó felnyílt,
s kiugrott belőle
Költő-Író Imre.

Mindenki holtra vált
a nagy ijedtségtől;
Imre a szép díjat
át akarta venni.

Csak az elnök volt
teljesen közönyös;
a nagy csoda láttán
most ekképpen szóla:

„Sajnálom, sajnálom,
Imre, hisz’ látom, élsz.
Ha viszont élsz, vissza
kell vennem a díjat.”

Szathmári Dominik

Levél egy szerkesztőhöz
A szerzőség szentsége. Ezt sértetted meg, amice, mondhatnám.
Azt is mondhatnám, hogy nem jól végzed a munkád.
Ecce homo, aki csúf prózává tette a fennkölt
hexametert! Versem címét bátran lefokoztad
verssorrá, s megváltoztattad a „rossz” helyesírást.
Nyilván azt gondolhattad, hogy nem tudok írni.
Ezt a jelenséget művelt költői körökben
(látom, ilyenbe te nem járkálsz) a „licencia” szóval
illetjük, vagy akár még így: költői szabadság.
S könnybeborult szemmel búcsúzom hősi halált halt,
ócska poénomtól: Isten veled egykori bajtárs!
Nyilván nem láttad, hogy véletlen kitörölted.
Szóval összességében azt is mondhatnám:
„Jól kiherélted a versem.”
Mondhatnám, de nem teszem.
Hosszan nyújtózó soraid, mint tekercsen folyó maiusculák,
Te pedig gyertyafénynél görnyedő scriptorrá misztifikálódsz.
Nem tudod, mit másolsz, de hittel hiszed, hogy örök érték lapul
az érthetetlen szavak mögött.
Pergamen és újság, stylus és ctrl+C, egyre megy.
Te Alcuin, én Maro. Együtt átéljük a Karoling-reneszánszt.
Szövegem kezed alatt átalakul:
talán évszázadokig fog pihenni egy könyvtárban,
egy felújításkor megtalálják a falba rejtve,
a kutatók pedig az egész életüket annak szentelik majd,
hogy homályos értelmét kibogozzák.
Dorgálhatnálak, de inkább háladalt írok,
amiért az aranykoriak trónjára emeltél. Vale.

Hangjegyzet
odahoztál hol vége lett
ennek a hullámnak
dől neki hangod
végtelenig egyszerű
szokottsággal sötétült be
magamban az őrjítő hirtelen
kirántom fejemből cseppenként
szorongatva görcsölő testem
és nem történik
a semmi 
sem

***

minek
minden csoda
úgyis csak a nyugalmad várom
mi megszokott könnyű egyszerű
és nincsen benne semmi különös  

De egy se birta mondani / Hogy: éljen Eduárd – A Walesben is ismert balladát Gémes József dolgozta fel 2010-ben

I.
hazafutottak az állatok 
pedig nem volt sehova 
ösztönből bányásztak
sejtjeikből házfalakat
mik között elordították
hogy félnek ha bántják
kietlen csöndben őket

II.
hazakúsztak a növények
repedt aszfaltdombokon
eszméltek aszottan hogy
végig vegetálták életük
bérházban őszültek meg
ahova még elásták őket
zölden és fiatalon

III.
hazakullogtak a vizek
magára hagytak minden
barátot és az ügyfeleket
a folyamot és az árat
fizetheti mindenki maga
elszivárogtak a hírek
minden sor hasztalan

IV.
hazaestek a felszínek
hullámainak pulzálása
lefeküdt a horizont mint
a megölt test forró szinte 
de valójában néptelen
éjszakára el is hidegül
senki nem hibáztatja

V.
hazarepültek a fények
kik a bombákban laktak
nem is szálltak messze
egy csöndes pillanatban
vakító felhőkbe borult
az állomás ahonnan
mindenki hazament

Világvége

Ott ült mellettem az ihlet,
de nem fordultam felé ma,
egyedül ült végig magában, 
azt hittem, nem elég arra,
amit én makacsul akartam. 
Téged engesztel a veszteség, 
hogy én se jutottam előrébb. 
Nem ettem, mert gürcöltem.
Egyre mélyebbre fúródom  
szavaidba, hogy máshol is
kifogynak az olajkészletek,
addig minden szépen forog, 
aztán szárazon őrlik kopasszá 
egymást a fogazott kerekek, 
mielőtt megállnak örökre. 

Együtt elégítjük a sikolyra 
vágyó, nagyvárosi éjszakát, 
a poharakkal törnek együtt
a csordultig töltött álmok.
Rövidek a reggelek, hosszú 
minden cigiszünet és éjjel. 
Nem szeretek elmélyülni 
semmiben, elég nekem, ha 
élesen láthatom a felszínt.
Ne csukd be az ajtót, kérlek, 
hagyd tárva-nyitva teljesen, 
járja a szobát a friss levegő, 
ha bejön, kifuthassak cserébe.

Megérkezés

Tükröm Tükrözz
és ne mesélj
ki vagyok én

Iszonyt Iszom
józanul ma
veled viszont

Jövő Jövőm
széjjel hánytam
elfordulva

Szájról Szájra
egy gyerekből
mivé váltam

Hanyatláss
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A nép szava Isten szava – állítja a 
régi latin mondás, de vajon nép-
nek nevezhető-e az a tömeg, amely 
végveszélyben Istenhez nem tud 
szólni, templomai üresek, sem tes-
ti, sem lelki ereje nincs a veszély 
elhárítására?

És nép-e az az iszonyatos cső-
cselék, amely egy nagy múltú kul-
túra teljes megsemmisítését hajtja 
végre valamely idegen, vérszomjas 
isten nevében?

Laurent Obertone Gerilla című 
regényét röviddel a kiadása után 
sikerült megszereznem, s hosszú 
három napba telt, amíg végigro-
hantam a vaskos köteten. Pon-
tosan három nap a regényidő is. 
Ötvenhét fejezetben ötvenhét hor-
rorisztikus vízió a hihetetlent ri-
portszerűen tényhalmazként tálal-
va. Ez a riporteri objektivitás még 
fokozza az olvasó félelmét, hiszen 
ami Franciaországban történik, az 

megtörténhet bárhol és bármikor. 
Olvasása közben Huxley és Orwell, 
Bradbury jutott eszembe, Mel Gib-
son filmjének emléke rémített meg 
újra. A magyar irodalomból pedig 
Babits Elza pilótája, Déry Tibor G. 
A. úr X.-ben című utópisztikus re-
génye.

Obertone művének már cselek-
vő hőse sincs, csak tömeg, feke-
te lelkű, arctalan massza, amely 
még „Feszítsd meg!”-et sem kiált, 
csak gyilkol és pusztít. Akik pedig 
tenni tudnának a rontás ellen, a 
politikusok, az értelmiség, a fel-
növő fiatalság, a diákok hangzatos 
jelszavak rabjai. Az „érzékenyítő” 
propaganda hatására nem az utca-
köveket szedik fel védelmi bariká-
dot építve, hanem letérdelve ezek-
re a kövekre nyakukat a bozótvágó 
kések alá tartják.

Nem tudom elfogadni ezt a kór-
képet, hiába van napra, órára és 

percre pontosan diagnosztizálva. 
Elszörnyeszt, nem tisztít meg, 
nincs katartikus ereje. A félelem 
feleszi a lelket. Olyan, mintha 
Dürer az Apokalipszisban csak a 
rettegő, tehetetlen tömeget ábrá-
zolná. A végítélet torz víziója év-
századok óta kísért a nyugat-eu-
rópai lélekben, művészetben. A 
Dies irae félelmét idézi ez is: „A 
nap, amikor minden lángba bo-
rul.” Ám Celano himnikus éneke 
nem a végső nap és az ítélet ha-
ragjával zárul, hanem a bűnbá-
nattal és a jó halál reményével. 
Obertone művében sem a bűn-
bánatnak, sem a jó halál hitének 
nincs nyoma.

A mű kortörténeti jelentősége 
mégis vitathatatlan. Eloszlatja azt 
az önámító magyarázatot, amit egy 
kint élő rokonom válaszolt aggódó 
kérdésemre: „Nézd, ez egy paradig-
maváltás. A kultúrák keletkeznek, 

virágzanak, majd elmúlnak. Ez tör-
ténik most is, s ez természetesen 
válsággal jár.”

Mit lehet erre válaszolni? Tehe-
tetlen és tanácstalan vagyok. Mint 

a regény egyetlen karakteres alak-
ja, Fourreau ezredes kvietált kato-
natiszt, már nem cselekvő részese, 
csak néma tanúja az események-
nek. A véres utcai zavargásokból 
megment egy félvér kislányt, befo-
gadja otthonába, és megkérdezi a 
nevét. A kislánnyal szülei mosto-
hán bántak, a nevét sem szerette, 
amit tőlük kapott, most végre ne-
vet választhat megának. Körülnéz 
a könyvespolcon, s egy varázsaltos 
szót olvas az egyik könyv gerincén:

– Gerilla – mondja, és szemében 
naivság, remény, fájdalom és titok 
csillog.

Az imént a katarzist hiányoltam 
a regényben. Nos, ha van katarzis, 
ez az. Ennek a hatéves kislánynak 
a válasza mozdítja meg a lelket.

Németh Károly
nyugalmazott gimnáziumi tanár

Szekszárd

olvasóink ajánlják

A Vízipók-csodapók sorozat 1976 és 1985 között készült

FRANCIAORSZÁG VÉGNAPJAI

1981. március 1-én egy Bobby Sands 
nevű belfasti fogoly éhségsztráj-
kolni kezdett börtöncellájában az 
IRA-foglyok politikai státusáért. 
Az IRA, magyarul az Ír Köztársa-
sági Hadsereg elsősorban katonai 
jellegű szervezet, amely Észak-Ír-
ország függetlenségéért küzdött. 
Margaret Thatcher, a Vaslady el-
zárkózott attól, hogy az IRA-val 
tárgyaljon, egyszerű terroristák-
ként kezelte a tagjait. „Nincs olyan, 
hogy politikai gyilkosság, politikai 
bombatámadás vagy politikai erő-
szak. Csak büntetőjogi gyilkosság, 
bombatámadás és erőszak létezik” 
– mondta belfasti beszédében. Ez 
volt a végső pont, amely után Bob-
by Sands úgy döntött, nem vesz 
magához táplálékot, amíg Thatcher 
meg nem változtatja a véleményét. 
Esete hatalmas port kavart, többek 
közt az IRA politikai szárnyának, a 
Sinn Féinnek is köszönhetően. Az 
éhségsztrájk közben Sandset jelölte 
a párt az északír parlamentbe, akit 
annak rendje szerint meg is válasz-
tottak, így parlamenti képviselő-
ként folytatta az éhségsztrájkot. II. 
János Pál pápa is követet küldött a 
börtönbe, hogy enyhítsenek Sands 
fogva tartásának körülményein és 
hassanak Thatcherre, hiába. Vé-
gül 1981. május 5-én, 27 évesen 66 
nap után belehalt az éhezésbe. Őt 

követte kilenc fogolytársa, ugyanis 
ebben az időszakban folyamatosan 
kapcsolódtak be más IRA-tagok is 
az éhségsztrájkba, kéthetente. 

A haláleset után felhördült a köz-
vélemény. Az indiai parlament egy-
perces néma felállással emlékezett 
meg róla, Milánóban ötezer diák 
vonult fel, Gentben megtámadták a 
brit nagykövetséget, Francois Mit-
terrand francia elnök személyesen 
vett részt a temetésen. Egyébként 
több mint százezren kísérték utolsó 
útjára Sandset. Az IRA soha nem 
bocsátotta meg Thatcher tettét, 
az elkövetkező időszakban meg-
sokszorozódtak az összecsapások 
Észak-Írországban, három évvel 
később pedig felrobbantották a 
brightoni Grand Hotelt, amelyben 
a Vaslady is tartózkodott. Sajnos a 
történelmi kontextussal tisztában 
kell lennünk, hogy értsük és kellő-
képp átérezzük a filmet. 

Steve McQueen 2008-ban de-
bütált forgatókönyvíróként és ren-
dezőként az Éhség című filmmel. 
A fent említett történéseknek csak 
egy részét, a hatvanhat napot és a 
közvetlen előzményeket dolgozza 
fel a film, amelynek középpontjában 
Bobby Sands karaktere áll. A mozi 
első részében betekintést kapunk, 
milyen is volt a brit börtönőrök és 
az IRA-tagok viszonya, a kölcsönös 

gyűlölet, az elégedetlenség, a fe-
szültség áthatja ezeket a jeleneteket. 
A film második fele Bobby Sands 
leépüléstörténete. Michael Fassben-
der húsz kilót fogyott a szerepért, és 
remekül formálta meg a haldokló 
köztársaságpártit. A többi szereplő 
játékára sincs panasz. Mindenki sze-
rethető és mindenkitől viszolygunk, 
remekül sikerült megragadni ezt a 
kettősséget. Semmit nem tudunk a 
rabok előéletéről, ahogy az őrökéről 
sem. Nem tudjuk, ki van bent bom-
batámadásért, és ki azért, mert meg-
dobált egy protestáns templomot, 
de nem is számít. A börtön mintha 
lebegne az időtlenségben. A külvilág 
első megnyilatkozásai egy brutális 
rendőrattak, majd Bobby Sands szü-
lei. És persze az emlékek, amikkel 
azért több a gond, mint a haszon. 

 Ne várjon senki pörgős akciófil-
met. Ez egy mélységesen lassú al-
kotás, gyakran időzik elsőre feles-
legesnek tűnő helyeken, de ez kell 
ahhoz, hogy megállhassunk a roha-
násban, és egy kicsit beletekintsünk 
az ember működésébe. A lassúság 
mellett nagyon naturalista, így a 
saját mocskukban fürdéssztrájkkal 
tiltakozó IRA-tagok bemutatása, va-
lamint Sands fizikai leépülése teljes 
valójában mutatkozik meg, felfek-
vésestől, gyomorrontásostól. A film 
erős Krisztus-szimbolikával bír, a 

torinói lepelre, valamint a Pietàra 
való utalások a legerőteljesebbek. 
Természetesen ezt a felállást sokkal 
izgalmasabbá teszi, hogy jól tudjuk: 
itt nincs megváltás, nincs feloldozás. 
És itt elérkeztünk a film egyik gyen-
géjéhez, a pátoszhoz. Míg a film első 
háromnegyed órája szikár és natura-
lista, ráadásul a közepén kapunk egy 
tizennyolc perces vágatlan párbeszé-
det – ami már önmagában is ren-
dezői és színészi bravúr –, addig az 
utolsó tíz perc rettenetesen csöpögős 
lett. De ez az egyetlen zavaró dolog 
az Éhségben. 

Nem vállalkozott könnyű szerep-
re a rendező már csak a téma miatt 

sem. Az angol–ír több évszázados 
konfliktusban álláspontot foglalni 
nagyon nehéz, hát még amikor egy 
konkrét szenvedéstörténetet sze-
retnénk bemutatni. Az az érzésünk, 
mintha néhány jelenet azért került 
volna a filmbe, hogy ne lehessen el-
fogultsággal vádolni az elsőfilmes 
rendezőt. 

Az Éhség egy mély, lassan folyó, 
de végig erőteljesen haladó film. 
Egy baráti sörözés alkalmával nem 
fog előkerülni, viszont amikor egy 
kicsit ki akarunk szakadni a roha-
násból, és szeretnénk, hogy valami 
kitakarítsa a lelkünket, tökéletes 
választás. 

film
JÓ ÉJT, BOBBY SANDS!

A Mesék Mátyás királyról 13 epizódban mutatja be az uralkodó igaz tetteinek szép históriáját

Leczo Bence

Forrás: Mozinet
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„Egy kis kíváncsi kacsa / egy este 
nem ment haza” – egy bugyuta dal 
is képes sorstragédiát összegezni. 
Főként, ha kiragadjuk a borissza 
mulatozások földszagú posványá-
ból és áthelyezzük egy temető föld-
szagú jelenidejébe. Ezt teszi Cseke 
Péter rendezése, a nemrég nemzeti 
színházi rangra emelkedett kecs-
keméti Katona József Színház Bal-
lada a 301-es parcella bolondjáról 
című előadása, mellyel a rendszer-
változás 30. évfordulójára emlé-
keztek.

Schwajda György 1989-ben írta 
ezt a darabot, akkoriban a 301-
es parcella fogalma nem szorult 
magyarázatra, de ma már a tíz-
éves fiam újdonságként hallgatja, 
ahogy úton a színház felé elme-
sélem, hogy a rákoskeresztúri Új 
Köztemető egykor elvadult terüle-
tek övezte parcellájába bűnözőket, 
háborús bűnösöket temettek, majd 
jeltelen sírokba ide kerültek az 
1956-os szabadságharc utáni meg-
torlások áldozatai is. A megkínzott 
és kivégzett emberek hozzátarto-
zóinak évtizedeket kellett várniuk, 
hogy méltó módon emlékezzenek 
halottaikra, addig a titokban oda-
csempészett virágcsokrokkal azt 
kockáztatták, hogy ők maguk is 
egy kihallgatószobában találják 
magukat.

A kecskeméti társulat különös 
előadást épített fel: a díszlet (Szlá-
vik István tervezte) sírmélyeket 
idéző sötét nyílásaival a pusztu-
lás penészvirágos terét határolja 

le – és a fal mögött csak a sötétség 
van. Onnan bukkannak fel azok az 
alakok, akik folyton vitatkoznak 
a főhős, a Bolond (Kőszegi Ákos) 
fejében. Nem tudni, hogy a lelki-
furdalás miatt nem bír szabadulni 
tőlük, vagy épp halálukat tiszteli 
annyira, hogy nem feledi őket. Kü-
lönböző emberek más-más céllal 
jönnek a 301-es parcellába, a fur-
csa találkozások és viták nyomán 
pedig kiderül a Bolond története is. 
Egy olyan történet, melyben min-
den szereplőnek csak veszteségei 
vannak, és nehéz azonosulni bárki-
vel. Az apátlanul felnőtt férfi (Aradi 
Imre) tesze-toszasága, a mérgező-
en cinikus feleség (Danyi Judit), 
a tisztánlátó és dacos kiskamasz 
(Koltai-Nagy Balázs), a mindenkit 
étellel traktáló egyszerű és odaadó 
asszony (Bognár Gyöngyvér), a hi-
pochonder anyós (Csombor Teréz) 
és a feszültségeket cipelő meny 
(Csapó Virág) szórakoztatóan vég-
letes konfliktusa mind-mind isme-
rős lehet a színházon kívüli világ-
ból is. Itt viszont egy végérvényesen 
elidegenedett társadalom diagnózi-
sához mellékelt esettanulmányként 
állnak előttünk.

És itt van a Bolond régi kollégája 
is, az államhatalom és a titkosszol-
gálat kegyetlen embere (Hegedűs 
Zoltán), akinek szemvillanásából 
is látszik, hogy bármire képes. 

– Rohadjon meg minden ko-
menista! – dörmögi az autisztikus 
vonásokat hordozó Bolond, de egy-
szercsak azt állítják, ez a karakter 

csupán fedősztori: ő a legtehetsé-
gesebb ügynökök közül való volt, 
különleges kiképzése után a 301-
es parcellát kellett figyelnie, és ez 
a küldetés évtizedekre elszakította 
a családjától. A Kőszegi Ákos által 
megformált Bolond ügynökmúltja 
ellenére közel tud kerülni a né-
zőkhöz, pedig az ő okfejtéseinek 
logikája szerint harmadik lehető-
ség nincs – valaki vagy jó ember, 
vagy nem. Ez a Bolond olyan, mint 
egy ókori bölcselő és egy minde-
nétől megfosztott, meggyötört 
félkegyelmű egyszemélyben. Elké-
pesztő alakítást látunk olyan ap-
rólékosan kidolgozott gesztusok-
kal, melyekbe még napok múlva 
is beleborzongunk, ha eszünkbe 
jut a tekintete, egy-egy arckifeje-
zése, félmondata vagy a röpködő 
kézmozdulatokkal, szökdécselve 
előadott dala az egyszeri kiskacsa 
tragédiájáról. 

Mert harmadik lehetőség nincs 
– ha bármilyen alantas érdekből is 
korábban igent mondott erre a kül-
detésre, a hatalom képviselőjéből 
áldozattá vált, mert innen nincs 
visszaút. Innen nem lehet csak úgy 
távozni, lázadása pedig nemcsak 
a saját életébe kerülne, hanem 
a családjának is ártana vele. Az 
ügynök ügynök marad, földszagú 
élete egy aljasságra épülő világ-
rend megerősítését szolgálja. A 
Bolond csupán gesztusok szintjén 
őrzi a harmadik lehetőség útját: a 
folytonos sepregetés kényszeres-
sége a megtisztulás, megtisztítás 

sziszüphoszi konokságát jelení-
ti meg. De ugyanígy szimbolikus 
az a jelenet is, amikor az egykori 
ügynöktárs arca elé emeli a ban-
kót, és úgy köp rá: „apád-anyád ide 
jöjjön”. Ez az arcon köpés morális 
állásfoglalás: ma már nem bajtár-
sak, ma már mást gondol, de az 
ember cselekedetei nem mindig 
tükrözik, nem mindig tükrözhetik 
a meggyőződését. Ahogy a Bolond 
tiszta tudattal Seneca levelét idé-
zi az idő értékéről, abban benne 
van nemcsak a saját elrontott éle-
te, nemcsak az elhagyott szerettei 
lelki nyomorúsága, de az egész 
társadalom pótcselekvések között 
botladozó, egyenarcúvá nyomor-
gatott elidegenedése is: „életünk 

legnagyobb része úgy telik el, hogy 
rosszul cselekszünk, nagy része 
úgy, hogy semmit sem csinálunk, 
szinte egész életünk pedig úgy, 
hogy mást csinálunk, mint amit 
kellene.”

Ravasz darab ez arról, hogy mi-
lyen könnyű elrontani mindent, 
arról, hogy milyen romlékony a 
világ, és arról, hogy milyen visz-
szavonhatatlanul nyomorodik meg 
még a jó ember is, ha rossz döntést 
hoz. Az ügynökmúltról aligha ír-
tak hasonlóan felkavaró magyar 
művet – különösen 1989-ben. Az 
előadás pedig nem relativizál, nem 
ment fel senkit, látni engedi az ár-
nyakat, melyek mai napig megbúj-
nak a falak sötét hűvösében. 

„– Mondd el hát Bagirának a 
dzsungel varázsigéit, amelyekre 
ma tanítottalak.

– Kiknek a varázsigéit? – szólt 
Maugli, örvendve, hogy fitogtat-
hatja tudományát. – A dzsungel-
ben sokféle nyelv van, és én isme-
rem valamennyit.

– Mind kevés az, amit ismersz, 
egy cseppet se sok, – szólt Balú. – 
Látod, Bagira, a tanító hiába vár 
köszönetet. Soha kis farkas el nem 
jött még, hogy megköszönje az öreg 
Balúnak, amit tanult tőle. Halljuk 
hát a vadásznép igéjét – nagy tudós.

– Egy vérből való vagyok veled, 
– szólt Maugli, úgy hangsúlyozva 
a szavakat, ahogy vadászat közben 
szokták valamennyien.

– Helyes. Most a madarakét.
Maugli ismételte a mondatot, 

füttyentve a végén, mint a kánya.

– Halljuk még a kígyókét is – 
szólt Bagira.

Teljességgel leírhatatlan szisze-
gés volt a felelet; azután rúgott 
egyet Maugli hátrafelé, összecsap-
dosta tenyerét, tapsolva önma-
gának, s felugrott féloldalt Bagi-
ra hátára; amint elhelyezkedett, 
dobolni kezdett sarkával Bagira 
fényes bőrén s torzabbnál torzabb 
arcokat vágott Balúra.

– Rajta, rajta! Ezért aztán érde-
mes volt eltűrni egy kis verést is, 
– szólt a barna medve gyöngéden. 
– Eljön az az idő, amikor hálával 
fogsz rám visszaemlékezni.

Azután Bagirához fordult s el-
mondta neki, hogyan kérte a va-
rázsigék elmondására Hathi-t, a 
vad elefántot, aki minden effélét 
tud, s hogyan vitte el Hathi Maug-
lit a mocsárhoz, hogy a kígyók igé-

jét megkérdezze egy vízi kígyótól, 
mert Balú nem tudta ezt kiejteni, s 
hogy meg van most védve Maugli 
minden baj ellen a dzsungelben, 
mert sem kígyó, sem madár, sem 
más állat nem bántja őt.

– Nincs mit félnie senkitől sem 
– fejezte be Balú, nagybüszkén vé-
gigsimogatva vastagbőrű gyom-
rát.”

Rudyard Kipling: A dzsungel 
könyve. Fordította Mikes Lajos. 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 

R. T. Könyvkiadó vállalata, Buda-
pest, 1923

Száz esztendővel ezelőtt szét-
perdültek a gyöngyök… és 
a göröngyök. Össze lehet-e 
szedni őket, vagy az idő – a 
feledés – feneketlen zsebé-
ben tűnnek el örökre? A gyer-
mek játszik és figyel, a felnőtt 
emlékezik és mesél, hogy 
azután a gyermekből is em-
lékező felnőtt lehessen. Va-
jon hogy érintette az akkori 
gyermekeket a gyöngyök, szü-
leiket-nagyszüleiket a görön-
gyök szétpergése? Lehet-e, 
kell-e, tudunk-e erről beszél-
ni/mesélni a gyermekek nyel-
vén – a gyermekeinknek – a 
színpadon? Úgy gondoljuk, 
lehet, kell tudnunk!

Idén a magyar kultúra napján a 
Magyar Teátrumi Társaság, a Bé-
késcsabai Jókai Színház és a Petőfi 
Irodalmi Ügynökség gyermek- és 
ifjúsági drámapályázatot hirde-
tett magyar nyelvterületen alkotók 

számára. Pályázhat korhatár nél-
kül bárki. Az elbírálás során előny-
ben részesítik azokat a műveket, 
amelyek a nemzeti összetartozás 
érzetének fontosságát erősítik. A 
kiírók a drámai alkotások mellett 
bábszínházi darabokat is örömmel 
fogadnak.

A beérkező pályázatokat az elő-
válogatást követően a kiírók által 
delegált háromtagú szakmai zsűri 
bírálja el.

Első díj: 2 000 000 forint
Második díj: 1 000 000 forint
Harmadik díj: 500 000 forint

Az első helyezett pályaművet a 
Békéscsabai Jókai Színház már 
a 2020-as őszi évadban műsorra 
tűzi.

Az előzsűri által kiválasztott rövid-
listás pályázati művek szerzői- vel a 
Petőfi Irodalmi Ügynökség egyszeri 
közzétételi szerződést köt. Ameny-
nyiben az így közzétett műveket 
leszerződné bármelyik magyar 
színház, az ügynökség vállalja, hogy 
kiközvetíti az igényt a szerző felé, és 
szükség esetén jogi és adminisztrá-
ciós segítséget nyújt.

Pályázati határidő: 2020. június 4., 
a nemzeti összetartozás napja.

A pályázatokat az alábbi címre kér-
jük benyújtani: 

Postai úton: Békéscsabai Jókai 
Színház, 5600 Békéscsaba, And-
rássy u. 1–3.
Elektronikus úton: 
jokaiszinhaz@jokaiszinhaz.hu

színház

pályázat
„EGY VÉRBŐL…” – GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI DRÁMAPÁLYÁZAT

SZISZÜPHOSZ A 301-ES PARCELLÁBAN

A Világnak virága, virágnak világa című animációs film legősibb emlékeinket, 
a népi imádságokat dolgozza fel 

A Mondák a magyar történelemből című sorozatot Jankovics Marcell írta és 
rendezte, zenéjét pedig a Kaláka szerezte. 

Bonczidai Éva

Forrás: Nemzetiszínház.hu
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Valamelyik ínséges esztendő után 
történhetett, hogy a gazdák ösz-
szeadtak egy-egy véka gabonát és 
fölrakták az iskola padlására. Attól 
kezdve, akinek télen vagy tavasszal 
elfogyott a kenyere, a közös gabo-
nából vett kölcsön. Most is így van. 
A kölcsönt csapva adják; tetézve 
kapják vissza. Amit a csapófa levisz 
a vékáról, az a kamat. Hát ez a mi 
takarékpénztárunk.

Szent Mihály napján van a köz-
gyűlés. Akkor az iskola tájéka jö-
vő-menő emberekkel népesül meg. 
Ki egy zsák gabonát hoz a hátán, ki 
felet. Törlesztenek vagy egészen is 
kifizetik az adósságot.

Csak az egy Tóth Antal jön üres 
zsákkal.

Mindenki tudja, hogy őt a nyáron 
a jég csúfolta meg. Ő az egyedüli, 
aki nem biztosított.

– Majd bizony – mondotta –, két 
forintot adjak a cekurálásért1; ed-
dig se bántott a jég, ezután se bánt.

És megitta.
Persze, mikor a jég lecsördült 

az égből, ugyancsak hajigálta az 
udvarra a baltát meg minden éles 
szerszámot, de a jégeső nem ijedt el 
attól.

A kisbíró kiméri neki a két véka 
búzát, három véka rozsot. Én addig 
az írást készítem meg:

„Alólírott két véka búzát, meg 
három véka rozsot vettem kölcsön-
be a község magtárából. Egy év 
múlva megadom.”

Ennek alája kell írni. Többnyire 
keresztjegyet írnak. Van olyan, aki 
azt sem ír, csak éppen megérinti a 
toll szárát, aztán én írok helyette. Ez 
az érintés szent. Az illetőnek a lelke 
átszáll a tollba és benne van, amíg 
a nevét leírom. Soha nem történt, 

hogy valaki megtagadott volna ilyen 
aláírást.

Tóth Antal eddig szótlanul és ked-
vetlenül állott az emberek között. 
Széles bölény arcán látszott, hogy 
megalázottságot érez. De ahogy 
odatámasztják a zsákját a falhoz, 
fölemeli a fejét. Körülpillant és azt 
mondja kevélyen:

– Aláírom a nevemet.
Valami tíz ember tib-láb2 és be-

szélget az iskolában. A szóra vala-
mennyien elhallgatnak. A kisbíró is 
beledöfi a lapátot a gabonahalomba 
és a pipáját elővonja. Közelebb lép 
az asztalhoz. Lássuk no! Bizony, 
még kitudódik, hogy Tóth Antal 
írástudó ember!

Odatolom a papirost Tóth Antal 
elé. A tollat is megmártom és oda-
nyújtom neki.

Tóth Antal ünnepi mozdulattal 
veszi át a tollat. Az ünnepi mozdula-
tán azt értem, hogy már a levegőben 
előre hozzáilleszti az ujjait. Aztán 
meg úgy tartja, mintha szivar volna.

A papirosra néz.
– Hagy ülök le – mondja –, állva 

nem tudok.
Otthagyom a széket. Leül. A ba-

juszát végigsimítja. A két könyökét 
az asztalra teszi.

– Hová írjam? – kérdezi dologhoz 
illő komolysággal.

– Ide – mondom –, az aljára.
Megmártja a tollat nagy óvatosan 

és a tollnak a hegyére pislog. Hogy 
mit néz rajta, nem tudom. Talán a 
tintacseppet nézi. Egy olyan moz-
dulattal, aminővel az ázott kalapot 
szokták megsuhintani, leföccsenti a 
tintát oldalt a padlóra, aztán megint 
nekikönyököl és lassan, vigyázva, a 
papirosban megakadozva, leír egy 
vastag kamójú3 meredt nagy T be-

tűt. A szárát alulról fölnek húzza és 
egy pindurka pántlikát csinál rá. Az 
így megmunkált hórihorgas betű-
vel megelégedettnek látszik. Föl is 
veszi a balkezével a pipáját; egyet 
szippant és újra leteszi. Az ó betű ha-
sonlóképpen lesikerül. Igaz, hogy a 
T betűhöz képest olyan piciny, mint 
a toronyhoz képest a hordóabroncs; 
és semmi összetartozandóság nem 
mutatkozik a kettő között, de azért 
jól van az. Fodor András egy aujnya 
szóval és fejbiccentéssel fejezi ki rá 
az elismerést.

A pipák meg az arcok figyelem-
mel hajlanak az asztal fölé. Tóth 
Antal azonban nem ügyel rájok: 
harmadik betűnek megint egy irtó-
zatos nagy T betűt kanyarít, szinte 
megsercen belé a kalamus.4

No, de itt meg is áll.
Néz.
Vakarint egyet a tarkóján.
Megmártja, kiföccsenti a tollat. 

Színtelen szeme rámered a papi-
rosra.

Újra márt, meg újra föccsent és 
újra néz anélkül, hogy tovább írna.

– No – fakad ki a bakter –, ha a 
végömét érzöm, kendöt hívom el 
végröndölőtírnya.

– Ha addig be nem áll valahová 
íródiáknak – teszi hozzá Istenes.

Tóth Antal belevörösödik a 
nagy gondolkozásba. A homlokán 
kesze-kusza ráncok torzolódnak 
össze.

– Szentje ne légyön – mondja a 
tollat mérgesen lecsapva –, elfelej-
töttem a nagy efföt.

S fölkel és úgy elsiet az iskolából, 
mintha hajtanák.

*

Úgy október végefelé történt, hogy 
Burucz András megbízta Fodort, 
hogy ha már a városba megyen, 

hozzon a fiának egy ábécés könyvet, 
a feleségének meg valami orvossá-
got, ostyát is hozzá, meg a hordók 
kifüstölésére islógot.5

Fodor meg is érkezik este. Rakja a 
könyvet, meg az orvosságot az asz-
talra.

– Hát az islóg? – kérdi Burucz 
András.

– Tyű, az áldóját – feleli Fodor 
föllebb taszítva a homlokán a kalap-
ját –, úgy elfelejtöttem én azt, mint 
Tóth Antal a nagy efföt.

1. biztosítás
2. téblábol, lábatlankodik
3. kampó, horog
4. írószer, toll
5. boglárka növénynemzetségbe tartozó 
faj népi megnevezése

In Gárdonyi Géza: Az én falum – Egy 
tanító följegyzései I–II. Budapest, Légrá-
dy, 1898–1900

Amikor 1944 nyarán a szovjet csa-
patok megközelítették a náci Né-
metország csapatai által megszállt 
lengyel fővárost, az Armia Krajowa 
(Honi Hadsereg) széleskörű belső 
felkelést indított, abbéli remény-
ben, hogy felszabadítják Varsót. A 
szovjet csapatok ugyan elérték a 
Visztulát, azonban a várostól kelet-
re megálltak, így a lengyel ellenállók 
számottevő külső támogatás nélkül 
maradtak. A város utcáin hatvan-
három napig dúltak az elkeseredett 
harcok, melyek végül a lengyel fel-
kelők kapitulációjával végződtek. 

Ennek a hősies felkelésnek állít em-
léket a lengyel Pixelated Milk fej-
lesztőcsapat játéka, a Warsaw. 

A videójátékokért rajongó ba-
rátokból verbuválódott kis varsói 
stúdió első alkotása a Regalia: Of 
Men and Monarchs volt. A japán 
szerepjátékok előtti tisztelgésként 
is felfogható műben egy fantázia-
birodalom királyságát kellett me-
nedzselnünk, miközben kalandoz-
hattunk és persze harcolhattunk is. 
A fordulókra osztott taktikai ösz-
szecsapások, illetve az erőforrások 
kezelése fontos motívumai voltak 

a játéknak, így a készítésük során 
szerzett tapasztalatokat a Warsaw 
esetében is felhasználták. 

A városi felkelést titkos bázi-
sunkról koordinálhatjuk. Itt to-
borozhatunk újoncokat, ellenőriz-
hetjük sérültjeink lábadozását, 
emlékezhetünk halottainkra vagy 
vásárolhatunk erőforrásokat. De 
itt léptethetjük elő katonáinkat, 
értékelhetjük ki a hírszerzés során 
beérkezett információkat, és in-
nen indíthatunk műveleteket is. A 
küldetésekre legfeljebb négy par-
tizánt vihetünk magukkal, akik-
nek nemcsak egyedi képességeik 
vannak, de rövid kis életrajzot is 
írtak hozzájuk a készítők. Szerep-
lőink tehát nem valódi történelmi 
figurák, mindössze fiktív arcai az 
ellenállás hőseinek, ám ennek el-
lenére bizonyos műveleteket és 
eseményeket valóban megtörtént 
esetek inspiráltak. 

A játék első és legfontosabb cél-
ja, hogy életben tartsuk a felkelést, 
nemcsak az emberveszteségre, de 
a morálra is figyelnünk kell, mely 
Varsó egy-egy kerületében változó 
mértékű lehet. A morált elsősorban 
az adott kerületben található mű-
veletek sikeres teljesítésével tudjuk 
javítani, ám néha váratlan esemé-
nyekre is reagálnunk kell. Ilyenkor 
kapunk egy listát az előttünk álló 

probléma lehetséges megoldásaival 
és nekünk kell választanunk melyik 
lépést tartjuk éppen optimálisnak. 
Ezeket a döntéseket egyáltalán nem 
tanácsos félvállról venni, révén a 
hatásai akár katasztrofálisak is le-
hetnek. Igyekeznünk kell Varsó hét 
kerületének morálját egyenletesen 
magasan tartani, ugyanis az erő-
forrásainkat a kerületek biztosít-
ják, nélkülük pedig nagyon hamar 
elbukunk. A morál egyensúlyozása 
azonban korántsem egyszerű, mert 
amint az egyik kerületnek segítünk, 
az összes többi némileg veszít a re-
ményből, tehát csökken a moráljuk. 
Hasonló éles körültekintést kíván 
a műveletre küldött partizánjaink 
csapaton belüli harc pozíciójának 
meghatározása, illetve a felszere-
lése is. Ha mindegyiket teljesen 
megpakoljuk, akkor azt kockáztat-
juk, hogy nem marad náluk hely a 
harctéren összeszedhető zsákmány 
felvételére, ha viszont túlságosan 
alulöltöztetjük őket, annak a ha-
tékonyságuk látja kárát. A német 
csapatokkal való összecsapáso-
kat fordulókra osztott harcrend-
szer modellezi. Itt nem széleskörű 
ütközeteket kell elképzelni, hisz 
mindkét oldalon számolható meny-
nyiségű a résztvevő. Bár egyszerre 
maximum négy partizánt vihetünk 
egy küldetésre, lehetőségünk van 

a létszámukat önkéntesekkel is ki-
egészíteni, akik ugyan nem fejleszt-
hető katonák, de támogatószerepre 
kiválóak. Nyilván az tűnik logikus 
megoldásnak, hogy minél több par-
tizánt vigyünk magunkkal, ám így 
nagyobb az esélye, hogy egyszer-
re többen fognak lesérülni, ami 
hosszabb időre kivonhatja őket az 
aktív műveletekből. Természete-
sen azt is megtehetjük, hogy már 
azelőtt visszaküldjük őket szolgá-
latba, mielőtt teljesen felépültek 
volna. Ennek mérlegelése azonban 
már csak abból a szempontból is 
tanácsos, hogy a nevesített és fej-
leszthető partizánjaink elvesztése 
végleges és visszafordíthatatlan. 
Ha meghalnak, csak a gyengébb 
önkéntesekkel tudjuk pótolni őket, 
ami viszont érezhetően megnehezí-
ti majd a dolgunkat.

A játék képi világa ugyan Mike 
Mignola Hellboy képregényeinek 
vizualitását idézi, de a rajzfilmes 
benyomás senkit ne tévesszen 
meg. A Warsaw rendkívül nehéz 
és stresszes játék, ahol egy szeren-
csétlenül összeállított csapat vagy 
egy véletlen találkozás egy képzet-
tebb alakulattal nagyon könnyen 
fejtetőre állíthatja a legjobban ki-
dolgozott stratégiát is. 

(Warsaw. Platformok: PC.)
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