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Rút világon túli hangok 

 

Ősi kacaj, hahota. 

Égjen parlament, palota, 

Égjen minden kaloda! 

 
Furfangos vidám kacaj mese,  kópé mese ikre. Körforgásban az osztálytörténelem-

térképén. Világok, történelmi idők, korok között vándorolva. Tőke okozta pandémia 

idején  is ránk köszönsz,  szükség van rád nagyon-nagyon napkeleten, napnyugaton!   

Szilágyi Domokos átülteti a napderűs felforgató népmesét a mese-versbe. Az 

osztályharcos költő avantgardizmusa kitárja elnyomó világunkkal szemben a  

szabadság ablakait, a radikális történelmi megnyilvánulások múltbéli vörös 

napsugarait a mába perzseli, a forradalmi avantgarde másnak nem, de a felforgató 

radikalizmus hagyományának zöld jelzést ad. Ez a hagyomány nem tartható  

kalodában, az eldologiasodott, letargikus államkapitalizmus által ránk diktált ABC 

galaxisába fagyva, hiszen élet-elevenség, kitörni s megtörni akar minden 

horizontális-vertikális börtön-átkot, felforgató élet Niagara, naptestvér öccse, hold-

nővér húga,  vörös Életmámor a történelmi idők fonalán. Itt a kollektív létezésről, az 

életről van szó amely túl koboldokon s varázsigéken, az élni akarás lángjaiból 

keletkezteti  forradalmát a kommunizmusért ! 

És  minden kicsiben kezdődik, olyan kicsiben, hogy alig látható, érzékelhető. 

 Koldus Ali szinte senki és semmi. Apró emberke Ő, de győztes furfangja áthajít  

bennünket túl a szürke zónákon - forradalmi dimenziókba. Mert megízleltük  általa 

az élet sóját, a forradalmi tett ott van minden pimaszkodásban, kópéságban, magát  

meg nem adó árvaságban, gyötrelmek falát megbontva, a felmérhetetlen fájdalom 

átfordítása a  forradalomba, ez ám a valami, amitől az átkozott hatalom múltja s 

jelene oly nagyon retteg- retteget.  

Ceauescu ordináré temetőjében , sztálinista Romániájában az alkotó kétszázszor  

körbenézett mielőtt bármit szavakra váltott. Szilágyi Domokos sok alkotótól eltérően 
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mégsem úgymond a meséhez menekült, mint az önkifejezés engedettebb formájához 

- ő valóban szerette a mesét, népmesét (lételeme, akárcsak Lázár Ervinnél, a levegő, 

szabadság, nem látható horizontok feltárása), tudta, megélte: a mesében minden 

benne foglaltatik, a gyermeki én kiélése, a fantázia végtelen labirintusai közti cirkálás 

, szürrealizmus, történelem, költészet, a valódi közösség utáni vágy, horror, utópia, 

szerelem és halál s miegymás. Osztályharc! Szeretett játszani, de a játék nála nem 

fordult infantilizmusba – komolyan játszott. Íme, most az egyik ilyen játékát dobjuk a   

közösbe nektek! Manók! Élni akarók! 
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(Kazah népmese nyomán) 

Élt egyszer egy 

gazdag ember, 

úgy hívták, hogy 

Hasszán. 

Esze nem járt 

soha máson, 

csak a maga 

hasznán. 

S azt hitte, hogy 

csuda okos, 

mondani is szokta: 

abroncs nélkül 

szétreped még 

tán az esze 

tokja. 

Meghallotta 

koldus Ali, 

s emígy mirgett- 
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morgott: 

- No, te aztán, 

Gazdag Hasszán, 

fönn hordod az 

orrod! 

Zsebed, tudom, 

dugig pénzzel, 

de a fejed, 

az üres. 

Ezért, koma, 

tanácsom a 

mondás: hol nincs, 

ne keress! - 

Koldus Ali 

fejét töri, 

tipreng-töpreng 

váltig: 

- Csak úgy jó a 

közmondás, ha 

valósággá 

válik! - 

Egész este 

szőtte-szabta, 

forgatta a 

tervet, 

reggel aztán 

kakasszóra 

tüstént talpon 

termett, 

beállított 

Hasszánhoz és 

reákezdte 

menten: 

- Gazdag Hasszán, 

okos Hasszán, 

segítsél ki 

engem. 

Elméd fénye 

úgy világol, 

mint a nap az 

égen, 
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ó, hallgass meg, 

kérve kérlek, 

s adj tanácsot 

nékem! 

Örül ám a 

szónak Hasszán, 

s dörmög: 

 - Halljam! 

tessék! 

Koldus vagy, de 

látom, tudod, 

hogy mi a 

tisztesség! - 

Ali erre 

hasra esik, 

földet veri 

orra: 

- Ó, bölcs Hasszán, 

Gazdag Hasszán, 

nagy annak a 

sorja! 

Nem is érti 

senki más, csak 

a te éles 

elméd! - 

Hasszán derül, 

mintha hátát 

friss olajjal 

kennék. 

Ali végre 

elsírja, hogy 

mi miatt van 

bajban: 

- Volna nékem 

két garasom, 

de hát hova 

rakjam? 

Erszényem nincs, 

s csupa lik, nézd, 

ez a gúnya 
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rajtam! 

Hogyha talán 

megőriznéd - 

de hová 

beszélek! 

én adjak pénzt? 

tenéked? én, 

a nyomorult 

féreg? - 

Gazdag Hasszán, 

kapzsi Hasszán, 

szól ragyogó 

szemmel: 

- Ha elkezdted, 

végezd is be, 

te ostoba 

ember! - 

- Láttam én itt 

egy kiskakast: 

félvak s nincs 

taréja, 

a múlt héten 

- épp itt jártam - 

rácsapott a 

héja, 

de a botom 

hozzávágtam, 

s elriadt a 

beste, 

nem bírtam vón 

elviselni, 

hogy kétségbe 

ess te - 

ezt a kakast 

ha eladnád - 

hallgasd meg a 

szómat: 

elvinném én, 

hisz megdöglik 

úgyis ma vagy 

holnap! 
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Két szép fényes 

rézgarasom 

érte ide- 

hagynám, 

te meg rajtuk 

ezret szerzesz, 

oly okos vagy, 

Hasszán! 

Hasszán töpreng, 

végre így szól: 

- Hát, te koldus 

szerzet, 

teljék kedved! 

hisz én úgyis 

ezerannyit 

szerzek. - 

Ali, uccu, 

meg is fogja 

a kiskakast 

menten, 

s beszél tovább: 

- Ó, bölcs Hasszán, 

most hallgass meg 

engem! 

(De, hogy szavam 

ne felejtsem, 

Alinak a 

marka 

a két garast 

továbbra is 

szorongatja, 

tartja.) 

Ali hadar, 

Ali darál, 

be nem áll a 

szája: 

- Nagy eszed van, 

ó, bölcs Hasszán, 

jó, hogy adtál 

rája! 
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Még ez egyszer 

ha meghallgatsz, 

akkor leszel 

boldog! 

Láttam nálad 

én egy nyamvadt, 

girhes kecske- 

ollót: 

nem húzza már 

három napig, 

s te maradsz a 

kárral! 

Add el inkább! 

megveszem én 

becsületes 

árral. 

Adom érte 

két garasom 

- ezerannyit 

szerzesz! -, 

s adom kövér 

kakasomat, 

- mit szólsz az 

üzlethez? - 

Hasszán töpreng 

- Úgylehet, hogy 

valót mondasz. 

Haddlám! 

Két garasért 

s egy kakasért 

miért is ne 

adnám? - 

Ali nem is 

várja végét, 

megfogja a 

kecskét, 

s tovább hadrál, 

hogy Hasszánba 

a gyanú ne 

essék: 

nyelve pörög, 

mint kereplő, 
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be nem áll a 

szája: 

- Nagy eszed van, 

ó, bölcs Hasszán, 

jó, hogy adtál 

rája! 

S jobban járnál, 

ha füledet 

tanácsomra 

nyitnád: 

láttam nálad 

én egy sánta, 

zörgő csontú 

birkát: 

húsa rágós, 

gyapja gubanc - 

mért tartanád 

kárra! 

Amit érte 

adhatok az 

háromszoros 

ára! 

Adom két szép 

rézgarasom 

- ezerannyit 

szerzesz! -, 

kakasom és 

kecskeollóm - 

mit szólsz az 

üzlethez? 

Hasszán töpreng: 

- Úgylehet, hogy 

valót beszélsz! 

Haddlám: 

garas, kakas 

és gödölye - 

birkám mért ne 

adnám? 

Ali nem is 

várja végig, 

megfogja a 
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birkát, 

s szaporázza 

a beszédet, 

mintha könyvben 

írnák, 

hadar, hadrál, 

darál egyre, 

be nem áll a 

szája: 

- Nagy eszed van, 

ó, bölcs Hasszán, 

jó, hogy adtál 

rája! 

S még jobban jársz, 

ha engeded, 

hogy javadra 

szóljak: 

láttam nálad 

egy kis csámpás, 

csupa-csont-bőr 

borjat, 

nincsen ember, 

kinek kéne - 

mért tartanád 

kárra? 

Amit érte adhatok, az 

hat-hétszeres ára! 

Két garast meg 

egy kakast meg 

kecskeollót, 

birkát, 

tied mindez, 

ha akarod, 

veszítsek én 

inkább! 

Hasszán töpreng: 

- Úgylehet, hogy 

igazad van - 

haddlám: 

garas, kakas, 

kecske, birka - 
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borjam mért ne 

adnám! - 

Ali nem is 

várja végét, 

elköti a 

borját, 

és egyszuszra 

a beszédnek 

így keríti sorját: 

- Nagy az eszed, 

ó, bölcs Ali, 

mindig te jársz 

jobban; 

de ideje, 

hogy szavamat 

rövidebbre 

fogjam: 

láthatod, hogy 

nem vagyok már 

ágrólszakadt 

senki: 

vagyonomat 

szinte alig 

tudom számba- 

venni: 

aranygaras, 

kövér kakas, 

birka, kecske- 

olló, 

egy harmadfű 

szőke tinóm 

- nincs hozzá 

hasonló! -, 

s gödölyém meg 

juhom, gidám, 

kakasom és 

kecském - 

egy kis rongyos 

tevéért mind 

neked adnám 

ezt én! 
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Hasszán szédül 

a beszédtől, 

s Ali darál 

egyre: 

- Elméd fénye, 

akár a nap, 

csakhogy sose 

megy le, 

itt a birka, 

tinó, kakas, 

garas, borjú, 

kecske - 

kétszer olyan 

gazdag leszel, 

ha leszáll az 

este! - 

Hasszán, nem is 

tudja, hogyan, 

csak kiböki: 

- Vidd hát! - 

Ali otthagy 

garast, kakast, 

gidát, tinót, 

birkát, 

tevére kap, 

s úgy elporzik, 

mint a sebes 

szélvész. 

Mire Hasszán 

fölocsúdván, 

szemét törli 

s szétnéz, 

nyomát bottal 

ütheti már - 

de csak hallgat 

aztán: 

ne tudja meg 

senki, hogy járt 

pórul a bölcs 

Hasszán. 

Ali pedig 

a markába 
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jót kacagott 

rajta, 

tele is lett 

kacagással 

csordultig a 

marka, 

s mert a jókedv 

az embernek 

kijár ősi 

jusson, 

amerre ment, 

szétszórta, hogy 

mindenkinek 

jusson. 
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