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TIMUR KAPITÁNY LEVELEI TEKIRDAĞBÓL, NEVEZETT RODOSTÓBÓL (IV.)
György Attila

TIZENKETTEDIK LEVÉL, ÚTILAPI.
RÓZSIMACSKA LEVELE TEKIRDAĞBA, 
NEVEZETT RODOSTÓBA.

Timur izének saját mancsába.
Na ide fi gyelj, te tekergő gézengúz.
Te most fogod a mindig felborzolt farka-

dat, s húzol haza errefelé, mert minden-
nek van egy határa.

Nemcsak az országoknak, de az én tü-
relmemnek, meg a szolgánknak, izé, gaz-
dánknak is.

Nehogy már elmennél Libanonba, s az 
Emirátusokról hallani sem akarok, gye-
re haza, van itt húslé, velőscsont is főtt 
már benne, van sör, van szilvapálinka, 
van itt minden, fogok neked kövér tök-
magokat: gyere haza.

Nooormális vagy te, Timur? Hát ide 
teszek majd két fotót, hogy lásd, milyen 
az élet ott, és milyen itthon. Hát te ilyen 
macskákkal akarsz ott a libás országban 
élni, ahol ilyen macskák járnak, mi van itt, 
pride, vagy meg vagy te bolondulva?! Itthon 
bezzeg más az élet.

Még teát is főztem neked, te dög.
Most is itt fekszem, várom a szolg…, 

izé, na, gazdánkkal a bolgár–magyar fo-
cimeccset, s mindjárt lesz Székely Szikra 
nevezetű szilvapálinka is az asztalon.

Szóval, szedd össze magadot, nekem te 
többet ne vértanúskodj, ne mártírkodj, 
tudom jól, valahol ott döglesz egy kényel-
mes raffi  aszőnyegen, tanítsd meg repülni, 
s irány a csicsói reptér, onnan már gyalog 
is hazajössz.

Annyira ne siess, s ha mégis jössz, hozzál 
magaddal valamiféle bulgurt, meg humuszt, 
mert már kezdtem megunni a kitekatot is.

A vérszomjas viszontlátásra, vár szerető 
nénéd, Rózsi.

(Kelt Csíxentszeredában, csütörtök este.)

TIZENHARMADIK LEVÉL, ÚTILAPI.
KEDVES RÓZSI NÉNÉM!

Már szinte-szinte hazafelé indultam vol-
na, a jó Transzilvániáuba, oda a Kárpátok 
ölelésébe, de most mégse.

Ver a balsors, de rendesen.

Hát most mondja a televízió, meg min-
denki, hogy ott most ismét bezárnak a 
csapszékek, és ismét pusztít ez a korona-
vírus, amit én reggelire eszek, és hogy hát 
szájmacskot, bocsánat, szájmaszkot kell 
viselni mindenkinek.

Akkor már inkább a burka vagy a csador.
Kitartást kívánok neked, kedves Rózsi 

Néném, ne adjátok fel a reményt, „ne essetek 
se kétségbe, se szent háromságba”, ahogyan 
nagy macskaköltőnk, Cselényi mondta.

Ki tudja, mi lesz velünk, jaj, ez a szám-
űzetés az idegeimre kezd menni.

De miééért, miérrrt történik ez velünk?
Jó, a tegnap megvertük a bolgárokat 

három–egyre fociban, ennél már csak 
az esett jobban, hogy a románok kikap-
tak az izlandi kóbor macskáktól, van, 
ami melegíti a macskalelket is.

Én most, hogy esment pandémia vagyon, 
én haza nem megyek, pedig úgy kívánko-
zom, hogy az csuda. Megint meg kell egyek 
egy túlsózott heringet, mert csak ilyen az 
élet a szomorulatos száműzetésben.

Közben, határtalan honvágyamban 
csak nézem a tévét, Ceci nénénk is csak 
arra biztat, ne menjetek haza, neki hiszek, 
maradok még itt egy ideig.

Azt hiszem, átköltözök Jorrrdániááába, 
ott szeretettel fogadnak. Talán.

Szerető híved, Timur, kelt még mindig 
itt a közeli, és mégis távoli Keleten.
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Egy csíksomlyói házban gyűl-
nek össze a különböző helyekről 
érkező zarándokok, miközben a 
házigazda, Lajos, a közbirtokos-
ság újonnan választott elnöke – 
a közösség javainak megóvására 
hivatkozva – eszement ötlettel 
áll elő a búcsújárásra vonatko-
zóan, és az sem érdekli, hogy 
ezáltal az egyházzal is konfl ik-
tusba keveredik. Hagyományok, 
búcsús történetek, egyéni sor-
sok vannak felsorakoztatva a 
drámában, mindez bőségesen 
fűszerezve humorral. A Petőfi  
Irodalmi Múzeum Örkény Ist-
ván-ösztöndíjasaként írta meg 
Péter Beáta a Búcsújárást. Az 
első felvonás 2017-ben, a má-
sodik a pápalátogatás idősza-
kában, a harmadik a koronaví-
rus-járvány sújtotta pünkösdi 
időszakban zajlik. 

A magyar kultúra napján 
Kozma Attila, Márdirosz Ág-
nes, Vass Csaba, Borsos Tamás, 
Dálnoky Csilla, Giacomello Ro-
berto és Pap Tibor felolvasásá-
ban hallhatták az érdeklődők 
Lajos (közbirtokossági elnök), 
Magdolna (a felesége), Anti bá-
csi (moldvai zarándok), Asztrik 
(ferences szerzetes), valamint 

Elvira és Zoltán (magyarországi 
zarándokok) találkozását. 

A felolvasás után Boros Kin-
ga dramaturg faggatta a szerzőt, 
aki, mint kiderült, maga is elő-
ször hallotta megszólalni a szö-
veget. A drámaíró mesélt a darab 
keletkezésének körülményeiről, 
arról, hogy milyen nehézségek-
kel szembesült az alkotás során. 
„Nemcsak az volt a cél, hogy fel-
villantsam, felsorakoztassam 
ezeknek az éveknek az esemé-
nyeit, hanem, hogy a történeten 
belül ezek a szereplők eljussanak 
valahová. Aki tudott róla, hogy 
írom ezt a drámát, volt, hogy le-
állított az úton, vagy felhívott 
telefonon és elmesélte, hogy mi-
lyen élmények fűzik őt Csíksom-
lyóhoz. Rengeteg ilyen történettel 
találkoztam azóta, ez is azt jelenti 
számomra, hogy elég sokunknak 
fontos ez a téma.” 

Boros Kinga elmondta, a pró-
bák során élvezték, hogy igen-
csak színesek a fi gurák, hogy 
„van rajtuk, amit játszani”, de 
egyben nehézség is volt, hogy ne 
csússzanak át paródiába. 

Péter Beáta hozzátette, úgy 
érzi, ilyen szempontból is pen-
geélen táncolt a megírás során, 

a tematika szempontjából pedig 
mindenképp. „Asztrik mondja: 
Csíksomlyó mindannyiunké. És 
ilyen vonatkozásban egy adott 
pillanatban nagyon éreztem, és 
most is érzem, hogy alkotói sza-
badság ide vagy oda, de Csík-
somlyóról nem lehet akárhogy 
és akármit írni. Ez megdolgoz-
tatott, hogy meddig lehet el-
menni a poénokkal is úgy, hogy 
ne legyen sértő. Erre próbáltam 
odafi gyelni, hogy legyen ben-

ne, amit elképzeltem, de mégse 
bántson senkit, mert ez a darab 
a hit kérdését is boncolgatja, és 
másnak a hitéletével poénkodni 
nem szabad.” 

Az egyik néző kifejtette, na-
gyon jólesett számára hallani a 
poénokat, a darab egyfajta tük-
röt állított arról, amit mindenki 
tud. „Azok, akik itt vagyunk, 
ezeket átéltük. És valójában 
ezeket az attitűdöket, viszonyu-
lásokat mindannyian érezzük, 

hogy ez itt benne van a hely-
ben. Ettől nem szentségtelene-
dik meg Csíksomlyó, de jó ezzel 
szembesülni is. Sajnálnám, ha 
nagyon elkomolyodna a továb-
biakban a darab” – tette hozzá. 

Hogy ez így lesz-e, megtud-
hatjuk március 27-én, ugyanis 
a színház világnapján hangzik 
el a Búcsújárás második fel-
vonása, majd a tervek szerint 
pünkösdkor bemutatnák a tel-
jes darabot.

ott voltunk
CSÍKSOMLYÓ MINDANNYIUNKÉ! Székely Panna

A pünkösdi búcsú előestéjén játszódik Péter Beáta Búcsú-
járás című drámájának első felvonása, amelyet a Csíki 
Játékszín színészei tolmácsolásában ismerhetett meg a 
közönség a magyar kultúra napján, felolvasószínházi kö-
rülmények között.

Péter Beáta (balról) és Boros Kinga a Búcsújárás felolvasószínházi bemutatója utáni közönségbeszélgetésen




