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Egy ravaszdi levél
Levelet, ravaszdi levelet, újévet köszöntő levelet 
küldtem a rokonaimnak, barátaimnak, tanítvá-
nyaimnak, akiknek, gondoltam, maguktól vagy 
eszükbe jutok vagy nem – többüknek nem –, én 
viszont óhajtottam volna, hogy eszükbe jussak, 
küldtem tehát az üdvözletet, mégpedig elektro-
mos hírhordozó útján. Nos, a ravaszdiság abban 
volt, hogy a jókívánság mellé ajándékot is mellé-
keltem, a decemberi naplómat, amire ugye illik, 
illendő – régi szokás szerint, polgári szokás sze-
rint – köszönő formában vagy a nélkül válaszolni. 
Hogy szerénynek tűnjek, rögvest jeleztem, hogy 
a gesztusnak nincs nagy jelentősége, billentge-
tek csupán a számítógépen, és nekik sem több a 
dolguk, ha reagálni óhajtanak, mint hogy betűket 
ütögetnek. (Ha egyesek ebből sem értenek, meg-
értek arra, döntöttem el, hogy kitöröljem a nevü-
ket a címlistámról.)

A manőver bevált, szinte mindenki emailezett. 
Megható és elgondolkoztató leveleket is kaptam, 
nemcsak rutinválaszokat. A becseseket eltettem ri-
degebb időkre, hogy majd előveszem, mikor szük-
ségét érzem, hogy melegítsenek.

A levél:
„Kedves hozzám közelállók, ha már a technikai  fejlő-

dés lehetővé tette, hogy egyszerű billentésekkel jelezheti 
az ember, hogy gondol Rátok, mért ne tegye ezt meg újévi 
köszöntés formájában is. Hát akkor az Isten adjon nek-
tek minden jót az újesztendőben. Ajándék gyanánt meg 
olvashatjátok a decemberi naplómat, ha rákattintotok 
az alábbira: http://jatszo.club.offi celive.com/dtblog.aspx
Szeretettel: Debreczeniék”

Minek örülne a másik
Minek örülne a másik? Mintha erről mostanában 
elfeledkeznénk. Mármint a másikról.

Hogy minek örülne a másik? Talán annak, 
hogy megkérdezzük, miként érzi magát a bőré-
ben. S ha már megkérdeztük, s ő meg válaszol, 
fi gyelünk rá, és nézünk a szemébe. Jelezzük, 
hogy érdekel, amit mond. Mert hátha magányos, 
bánata van, vagy párra talált s öröme, és jólesik 
beszélni.

Minek örülne a másik? Dicsérd meg, hogy jól 
néz ki, remek a frizurája, pompás az új blúza, illik 
a klipsz a ruha színéhez, vagy mondd, hogy csi-
nos, megfi atalodott. Ne hallgasd el, ha tetszett a 
felszólalása, az előadása, a játéka, a vitavezetése, 
az írása, a könyve, a tájékoztatója, ha tetszett a stí-
lusa, a humora, a választékossága, az elméssége, a 
koncentrált fi gyelme.

Minek örülne a másik? A fi gyelmességnek, 
hogy fi gyelsz az ünnepeire, az évfordulóira, a neki 
fontos alkalmakra, és jelzel, nem mással s nem töb-
bel, gesztusokkal.

Minek örülne még? Ha nem feledkeznél meg 
a valaha tudottról, az illemről történetesen, hogy 
köszönsz udvariasan, nem bököd felé a jónapot-ot, 
de odateszed a kívánok-ot is, felállsz, az idősebb-
nek átadod a helyed, előzékeny vagy, szóval visel-
kedsz illendően.

Minek örülne a másik? Ha megkaphatná tőlünk 
azt, amit magunknak kívánunk.

Jómagam játszom efféle játékokat a tanítványa-
immal.

Örülök Mohai Gábornak
Szombat-vasárnaponként annak örülök, hogy hall-
gathatom Mohai Gábort. No, nem az előadóművészt 
– abban a minőségében is nagyon szeretem –, hanem 
a rádióbemondót a Bartók-rádióban, a zenei műso-
rok felvezetőjeként, összekötőjeként. Mohai Gábor 
hangja maga zene, meleg, bársonyos, férfi as. Ahogy 
megszólal, érzed, hozzád szól, neked szól. Az ő 
mondataiban nyelvünk, sajátos lejtésű magyar nyel-
vünk muzsikál, mégpedig a szeretet hullámhosszán.

És ez maga öröm.

Nem ránk tartozik?
Mondanám már, mondhatnám már, nem rám tar-
tozik, nem érdekel, nem az én dolgom, voltak és 
vannak politikusok, közgazdászok, tudósok, írók, 
újságírók, tűnődjenek ők, bosszankodjanak ők, 
vizsgálják meg magukat, mit és hol rontottak el, és 
segítsenek, ha még lehet.

A nemzet romlásáról beszélek. Valami na-
gyon el lett puskázva, valakik nagyon rossz ko-
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csisok voltak, nagyon nem jó irányba terelték az 
ország szekerét. Mit tehetek én? Nem sokat, ká-
romkodhatok, Adyval átkot szórhatok, mondha-
tom, újfent idegen érdekek hámjába kerültünk, 
emlegethetek vezetői dilettantizmust, szólhatok 
országos kiárusításról, hazaárulásról, követelhe-
tek fejeket, de ennyi! És aggódhatok az utódai-
mért.

Elibém került egy statisztika, és ebben olvasom, 
hogy népességünk húsz év alatt 300 ezer fővel 
csökkent, hogy a születések száma 30 ezerrel ke-
vesebb, mint 2009-ben volt, hogy 30 ezerrel keve-
sebben kötnek házasságot, mint húsz évvel ezelőtt, 
s hogy a válások száma 1000 házasságkötésre 590, 
noha húsz évvel ezelőtt csak 350 volt. S mert min-
den mindennel összefügg, tudomásomra jut, hogy 
külső államadósságunk már 215 milliárd USD, míg 
húsz évvel ezelőtt csak 21 milliárd volt, s hogy a 
munkanélküliek száma húsz év alatt 30 ezerről 470 
ezerre nőtt.

Gondolom, hogy akik az országot ide rohasztot-
ták, jól éltek, nem szűkölködtek, még tán meg is 
szedték magukat.

Mi meg, ha kedvünk van, táncolhatunk gúzs-
ban, járhatjuk a kállai kettőst.

Szeretnék tisztán látni
A magyar médiatörvény. Itthon és külföldön til-
takoznak ellene. Hogy korlátozza a sajtó- és szó-
lásszabadságot. És ez felháborító. Drámai felhívás 
itthon, lázas tiltakozás az európai parlamentben. 
Orbán Viktor feldúlt: nem engedi a nemzetét 
 bántani.

És én csak hallgatok és nézek kukán. Nem tu-
dom, ki mi ellen tiltakozik. Nem olvastam a ma-
gyar médiatörvényt. Kiderült, hogy mások se. 
Azok se, akik külhonban tiltakoztak, és azok se, 
akik itthon. Valakik valamiket kiemeltek az egész-
ből, részeket a szövegösszefüggésből.

És akkor itt a magyar állampolgár – gondolom, 
nem én vagyok az egyetlen, aki tájékozatlan –, és 
azt érzi, hogy noha elkiabálnak a feje fölött, mégis 
azt várják, hogy foglaljon állast, ítélkezzék. Pedig 
azt sem tudja, miről van szó: hol és miben is sérült, 
sérül a sajtó- és szólásszabadság.

Nem szeretem én ezt. Rossz emlékeim vannak a 
különféle átverésekről, a félretájékoztatásról, a ma-
nipulálásról. Nézzük azt a szöveget, és mutassa-
nak rá, mi abban a jogsértő. Azután foglalok állást. 
Ha hibás a szöveg, tessék kijavítani, ha meg nem, 
tessék bocsánatot kérni.

Érvényesüljön az ezernyolcszáznegyvennyolcas 
akarat.

Azok a farizeusok
Márai naplójában olvasom. „Amikor Jézus felszó-
lítja a tömeget, hogy ne engedelmeskedjenek a farizeu-
soknak, mert azok csak szájukkal hirdetik az igét, de a 
valóságban bűnösen élnek: halálos ítéletét mondja ki. 
Ezért végezték ki: lázított a képmutató, harácsoló, parve-
nü templomi hatalmasságok ellen. A zsidók szemében ez 
volt igazi bűne, nem a ’csábítás’, nem is az, hogy meg-
váltónak hitték.”

Csak nehogy így járjunk mi is. Leleplezzük a fa-
rizeusokat, s mi húzzuk a rövidebbet.

Tiborc panasza
2011 januárjában kaptam meg a 2010 őszén végzett 
tanári munkámért a bért, a második félévi óradíja-
mat. Végre, és hálistennek!

Azért pályafutásom során ilyen se fordult még 
elő. Négy hónappal később fi zettek!

El tudom persze képzelni, hogy méltányolható 
a késedelmeskedés. Az egyetem gazdasági osztá-
lya, mondjuk nem jutott időben az ellátmányhoz, 
közbejött ez meg az. De könyörgöm, hogy erről 
előre ne tájékoztassák a jámbor dolgozót, hogy ki-
várják, míg az emberfi a maga kilincsel, hogy mi 
van már, ez nemde bár, furcsa! Valami mintha nem 
volna rendben! Nem írtak, hogy kolléga úr, bocsá-
nat, próbálja a dolgait megoldani, de a szeptemberi 
járandóságát, meg a többit csak a jövő év januárjá-
ban van módunkban utalni stb. stb. stb. De ha már 
nem jeleztek előre, utóbb legalább kértek volna bo-
csánatot! Egy keresztyén egyetemtől elvárható lett 
volna!

Mindazonáltal megkérdezném, vajh a főnökök 
is ilyen késedelmesen jutottak a munkadíjukhoz?

Tiborc, Tiborc, félre a panasszal. Értelme sem-
mi. Örvendezz inkább, van még lyuk a …!

Kijött belőlem.

Ági lányomnak
Ellazsálhattam volna ezt a januári hónapot – a má-
sodik tanítási félév februárban kezdődik –, felada-
tot, kötelezőt senki nem tűzött elém, járhattam vol-
na uszodákba, túrázni a hegyekbe, téli nyaralásra 
külföldre, mehettem volna könyvtárról könyvtár-
ra, színházról színházra, koncertről koncertre, de 
én, hogy jól érezzem magam, munkába fogtam, no, 
nem pénzesbe. Készítettem egy szerkesztett szín-
játékot, hogy mire jön a vizsgák utáni tanítási nap, 
a tanítványok elé állhassak, itt a műsor, ha tetszik, 
lehet próbálni.

Eszembe jut Kistót Imre, a bányász szomszéd 
Nagykovácsiban. Elment egyszer beutalóval nya-
ralni a Balatonra. Már a harmadik napon az üdü-
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lő gondnok elé állt, adjon neki valami ház körüli 
munkát, mert nem tud mit kezdeni az idejével.

Emlékszem a rémületre, mikor Vitányi Iván, 
az akkor 63 éves, engem, a 60 évest, mert lehetett, 
mert tehette, nyugdíjba küldött; hogy kétségbe 
estem, úristen, most mi lesz, mit fogok csinálni! 
S létrehoztam nekikeseredésemben a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaságot, hogy fi zetség nélkül csi-
náljam azt, amit addig fi zetésért.

Leírtam már másutt, ide is kívánkozik: amikor 
belekezdtem ifjú tanárként a színpadvezetésbe, azt 
mondta az egyik művelődési tisztségviselő: nem 
kell neki fi zetni, szereti a rendezést, úgyis csinálja.

Jut eszembe, hogy ez az eddig leírt szöveg talán 
válasznak is elmegy, Ági lányomnak címezhetően, 
aki egy nekem írt nem régi levelében arra biztat, 
írjam le, miként sikerülhetett testben és szellemben 
frissnek maradni.

Mintha leírtam volna már, és mintha ez a napló 
is erre felelne. Miként. Nem árt, ha az ember szereti 
azt, amit dolgozik, s akkor is szereti, ha méltókép-
pen nem fi zetik meg. Az sem árt, ha tud szeretni, 
szeretni azokat, akik körülötte vannak, s nemcsak 
a családját, de azokat is, akikkel kapcsolatba kerül, 
a barátokat, a tanítványokat, még a munkatársa-
kat is, ha lehetséges. És jó, ha az ember tud hálát 
is érezni. Én például szüntelenül hálát érzek a szü-
leim iránt, nem részletezem, hogy miért, de amúgy 
mindenért. A génjeimért is.

És az sem árt, ha elrendezzük magunkban, mi 
végre is élünk.

Éltünk.

Ez is egy módja lehet a megbeszélésnek?
Telefonálok Brányik Ottónak, a kaszinó vezetőjé-
nek, időpontokat egyeztetünk, mikor lennének a 
találkozóink, mondom is neki, hogy két alkalom-
mal, a hagyományos hétfő helyett vasárnapot sze-
retnénk, mire ő, hogy a megállapodást, miszerint 
mi hétfőkön vagyunk, felrúgni nem lehet, mire én, 
hogy mi múlik azon, hogy hétfő helyett vasárnap 
legyünk két alkalommal, mire ő, hogy ez így van 
beprogramozva, és a központi vezérlésű fűtés va-
sárnap drágább, és nem engedheti meg a kaszinó, 
és folytatja magas hangon, mire én, szintén magas 
hangon, fi zetünk mi annyi tagdíjat, hogy kijöjjön 
az a kétszeri többlet fűtés, mire ő, hogy ne egyé-
nieskedjek, mire én, hogy lehet valaki ennyire me-
rev, nem tudja, hogy semmi sem állandó, csak a 
változás, mire ő, már pedig vasárnapról szó sem 
lehet, s ha nekünk nem tetszik ez a rend, mehetünk 
máshová, mire én, álljon meg a menet, mi teljes 
jogú kaszinótagok vagyunk, s akkor kérni fogom 

a közgyűlés összehívását, és tisztázzuk a játéksza-
bályokat, meddig terjedhet az elnöki diktatúra, s 
mi is az a parlamentáris demokrácia, mire ő, hogy 
közgyűlés hogyisne, ez náluk nem szokás, de ért-
sem meg, a fűtés, kevés a pénz, hát jó, mondom 
én, bár nem értem, mért drágább a vasárnap, mint 
a hétfő, de majd megbeszélem a mi vezetőségünk-
kel, mire ő, hát persze, hogy nincs harag, ő iga-
zán nagyra becsüli a mi működésünket, mire én, 
hogy hasonlóképpen, és van-e emailje, kérdem, és 
mondja, hogy van, akkor átküldöm neki a féléves 
programot, mire ő, hogy ő is a foglalt dátumokat, 
és majd látogatjuk egymás előadásait, és hát szer-
vusz, Tibor bátyám, mondja ő, és szervusz, Ottó, 
mondom én.

Litkai Gergely meg a stand-up comedy a Kuckóban
Most világosodtam meg – későn érő típus vagyok 
–, most, hogy köszönthettük a Kuckóban Litkai Ger-
gelyt, a humoristát, hogy amit én egynek hittem, az 
kettő, hogy tudni illik, nem a kabaré fogalmon be-
lül kell elhelyeznünk azt az egyszemélyes, nevet-
tetni szándékozó, monologizálásra épülő előadói 
tevékenységet, amit angolszász minta nyomán 
stand-up comedynek neveznek, hanem úgy kell azt 
tekinteni, mint új, önálló műfajt. Megnéztem aztán 
a Wikipédiát, mit ír erről. Sok okosat. Mintha Lit-
kai Gergelyt olvastam volna. Ő is akként tájékozta-
tott a Kuckóban, miként az írás az interneten.

Ha kételkedtem is idáig, van-e haszna az inter-
netes naplóírásnak, a Dété naplójának, most meg-
nyugodhattam, van. Ez a beszélgetés Litkai Ger-
gellyel és az őt faggató Fábry Szabolccsal nem jött 
volna létre, ha én nem fogalmazom meg, meglehe-
tős summásan a véleményemet a novemberi nap-
lóban, írván, hogy amit mostanában kabaré címen 
hallani lehet, az efféle monológokat, az hovato-
vább élvezhetetlen, szellemtelen, áthallások nél-
küli, és többnyire altáji humoron nyugszik. Ezen 
akadt fenn Fábry Szabolcs, egykori tanítványom, 
aki amúgy kedvelője a Dumaszínháznak és jó isme-
rője Litkai Gegelynek, kérdezte is tőlem, nem gon-
dolom-e, hogy kissé elhamarkodott és egyoldalúan 
negatív a vélekedésem? Email emailt követett, és 
megegyeztünk: elhozza hozzánk a műfaj jelesét és 
ismerőjét, a Dumaszínház vezetőjét a Kuckóba, s 
majd meglátjuk, mint vélekedem aztán.

Jó este volt, tanulságos este. Szabolcs, mint ki 
maga is kíváncsi, akként kérdezett, Gergő meg mű-
velten, humorral és öniróniával válaszolt. A több 
mint félszáz érdeklődő között sokan voltak mű-
fajkedvelők és értők, úgy, hogy felvillanyozó be-
szélgetés résztvevői lehettünk. Én egyetértettem 
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az előadóval, ő meg velem, hogy nem lehet nem 
különbséget tenni előadó és előadó között, s mint 
minden művészeti ágban, itt is létezik tehetséges 
és kevésbé tehetséges ember, és hogy az alpáriság 
nem lehet díjazandó, s bár nagy a késztetés, nem 
kötelező kiszolgálni a közönség ebbéli igényét. 
Én mondtam, hogy minden előadónak, tehát a 
stand-uposoknak is kötelező kell hogy legyen he-
lyesen beszélni, a magyar nyelv beszédhangsúlya 
szerint, hogy mindenki, aki közönség elé áll, akár 
tudja, akár nem, akár akarja, akár nem, akkor ott, 
közlő, mesélő, előadó állapotában ő nevelő, aki fe-
lelős azért, amit mond, és ahogyan.

Ami még fontos lehet. A monologizáló humo-
rista akkor tekinthető művésznek, ha – mint szö-
vegíró és előadó – úgy képes szólni, noha saját él-
ményeiről, hogy a néző, hallgató magára, a maga 
problémájára, korára, kora problémájára ismerjen 
általa.

Márai: Ami a naplóból kimaradt 1949
Márai Sándor könyvét olvasom, a naplójából kiha-
gyott szövegeket az 1949-ik évből. Egy torontói 
könyvkiadó jelentette meg, Ami a Naplóból kima-
radt 1949 címen. Tudni lehet, hogy az író nemrég 
hagyta el Magyarországot – a kommunista Ma-
gyarországon nem akart élni –, s telepedett meg 
átmenetileg Olaszországban. Abban reményke-
dett, hogy az írói jogdíjakból és könyvei honorá-
riumából meg tud élni. Hogy ez mennyire nem így 
történt, jól kiolvasható a könyvből. Tudni lehet az-
tán azt is, ha lohadt is időnként az alkotói kedv, 
a naplóba minden nap írt. Miről? A mindennapok 
gondjairól, a pénztelenségről, hogy mint verték át 
a kiadói, olvasmányairól, a találkozásokról, politi-
káról, az emigráns sorsról, ismerősökről, betegség-

ről, lelkiállapotáról, az olaszokról, a németekről, a 
zsidókról, az emigráns honfi társakról, hullámzó 
kedélyállapotáról, honvágyáról, a magyar nyelv 
szeretetéről, kedvelt íróiról, költőiről, mindenről, 
ami éppen foglalkoztatta.

Tűnődök, mi vonz a könyvhöz, hogy esténként 
visszatérően olvasom. Talán az, hogy mindenről 
ír, ami akkor az élete volt. Márai író, kitűnően fo-
galmaz, de a nyelv itt és most csak eszköz, hogy 
pontosan megfogalmazhassa, amit érez, gondol, 
lát és hall, ám nem foglalkoztatja a nyelvi kifeje-
zés mikéntje, nem „művészkedik”, nem akar szé-
pen írni, nem játszik a nyelvvel. Ezért szeretem. 
Engedi, hogy őt lássam, vele érezzek, megértsem, 
vagy ne értsem meg, véleményét elfogadjam, vagy 
vitázzak vele. Szinte személyes kapcsolat az, amit 
kialakít velem, s azt üzeni nekem ő, aki 1949-ben 
szinte teljesen perspektívátlannak tudja írói jövő-
jét, reménytelennek életét, azt üzeni nekem, aki-
nek szintén nincs (már) perspektívája, neki emig-
ráns léte miatt, nyelvi elszigeteltsége miatt, nekem 
az emberi létem belátható végessége miatt, „hogy 
nem elfáradni, nem elbátortalanodni, nem kishi-
tűnek lenni!” Akkor is dolgozni, ha értelme szinte 
semmi.

Az is vonz hozzá – meg kellett öregednem, hogy 
gondolkodásban hozzá fi atalodhassak, a naplóírás 
idején ő alig ötven éves –, hogy mára már érez-
hetem őt rokonomnak is, őt, a kassai polgárt, a 
cipszer-magyart, én, a poprád-felkai polgárszár-
mazék, a cipszer-magyar, mivel ugyancsak rokon 
módon ítéljük meg eme létező világot. 1949-ben jó-
magam, a huszonegy éves, szocializmusban hívő 
bölcsész szinte semmiben nem osztottam volna a 
véleményét, hát ezért írtam, hogy meg kellett öre-
gednem ahhoz, hogy hozzá fi atalodhassak.


