
„... mi nem félünk senkitõl, és
nem félünk semmitõl, a széltõl se,
a holdtól se, a naptól se, a sötéttõl
se, bátrak vagyunk és nagyon na-
gyok, és a hangunk, az nagyon
szép, és nagyon messze hallatszik,
és én tudom, hogy mindenki hallja,
mindenki az egész blokkban, az
egész negyedben, az egész város-
ban, mindenki, még az a hülye
énekóvónéni is”.

A kötet Füles fotel címû ciklusá-
ból származik e nagyon jellegzetes
idézet – az Oroszlánkórus egészének
nevében is szólhat. Akár a gyerme-
kek remek fantáziája nyilvánul meg
ezekben a szövegekben, akár a múlt-
tal való szembenézés nosztalgiája
vagy a kudarcok feldolgozása/feldol-
gozhatatlansága, mintha a legtöbb
szereplõ számára a többnyire mono-
lógokban való megnyilvánulás nem-
csak terápia lenne, hanem létmód is.
A kimondatlanul maradt dolgok pe-
dig a történeteknek a szavakon túli
dimenzióit nyitják meg egy-egy pil-
lanatra, s talán ettõl olyan izgalmas
egy-egy novella.

Érdekes ötlet a zene – egy arti-
kulálhatóságon túli dimenzió –
mint a kötetté szervezés apropója, s
jó néhány szövegben több is, mint
szervezõ elv és/vagy tematikus
elem: Kiss Georgina állapítja meg
kritikájában, hogy a zene egyrészt
történetteremtõ, másrészt varázs-

latként, misztikumként is mûkö-
dik,, miközben egy-egy novella
mintha egy zenei stílust írna törté-
netté (például a Cry me a river és a
Hevimetál címû darabok).1 Mindez
erõteljesebben inkább csak a kötet
elsõ felére jellemzõ, itt sok az éne-
kes/zenész szereplõ, akik számára
a zene az egyéni sorssal vagy a sa-
ját személyiséggel mélyen összefo-
nódó médium: „a zene pont arról
szól, hogy a fájdalom elmúlik” (Cry
me a river), „igazi hangom nem az,
amin beszélek, hanem az, amin
énekelek” (Limon con sal). A kötet
második felében gyakran már csak
egy-egy dal említése jelzi a követke-
zetességre való törekvést. A könyv
Füles fotel ciklusának egyik alcímé-
bõl kötetcímmé kiemelt „oroszlán-
kórus” összetétel is a szövegek ze-
nei kapcsolódását hangsúlyozza,
de ezen túl is nagyon beszédes a
szövegek együttes jellemzõit te-
kintve. A kórus mint több egyéni
hangból álló, de egységesnek hang-
zó alakulat egyrészt motivikus elõ-
fordulású, ilyen például abban a
novellában, amelyben a diktatúra
élményvilágának reminiszcenciái-
ként a tömeg mûködésével kapcso-
latos negatív tapasztalatok és szo-
rongások idézõdnek fel a szereplõ
tudatában: „milyen lehet a tömeg-
ben állni, úgy ott lenni, hogy az
ember valóban önként ment oda”
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(Puerta del Sol). Más hol a tö meg be
ol va dás kény sze re az in du la tok el-
és fel sza ba du lá sá nak le he tõ sé ge -
ként mu tat ko zik meg: „fut ni kez -
dett õ is a töb bi ek kel, a su gár út kö -
ze pén, az el nyúj tott, han go san ja -
jon gó ének lés fe lé, tud ta, mind járt
ki nyí lik a szá ja, mind járt együtt
üvölt majd õ is a tö meg gel, vég re
ki üvölt ma gá ból min dent.” (A rend -
szer és el len sé gei).

Más részt a kö tet ben sok fé le,
több sé gé ben egyes szám el sõ sze -
mé lyû el be szé lõ szó lal meg, sok fé -
le sors, tra u ma, csa lá di ti tok moz -
za na tai je le ní tõd nek meg: pél dá ul
az any ját ha lott nak hí võ kis lány
szem be sü lé se az zal, ami va ló já ban
tör tént a Hús le ves ben, az al ko ho lis -
ta múlt já val le szá mo ló fér fi az Exta
brutban, a ha za re pü lés elõtt ál ló
szí ri ai éne kes utol só ita la a Jég ben
stb. Bár sok fé le egyé ni ség nyil vá -
nul meg ezek ben a tör té ne tek ben,
nyel vi leg ke vés sé egyé ní tet tek a
szö ve gek a gyer mek hang és a fel -
nõtt hang ka te gó ri á kon be lül, ki vé -
ve azo kat a rit ka ese te ket, ami kor
él ve ze te sen ugyan, de nagy mér té -
kû szte re o ti pi zált ság gal je le ní ti
meg a no vel la a fõ sze rep lõ jét, ilyen
az éle té nek min den as pek tu sát va -
la mi lyen ked venc együt te sé hez
kap cso ló ra jon gó (Hevimetál), a
biz ton sá gi õr ként dol go zó ex-test -
épí tõ (Ad re na lin), vagy a technofe-
tisiszta (Poszthumán ran di). Ez az
egy ön te tû ség a stí lus te kin te té ben
azon ban nem vá lik hát ránnyá, sõt
a len dü le tes, hosszú, több szö rö sen
össze tett mon dat fo lya mok nem -
csak a sa já tos Dra go mán-el be szé -
lés mód is mer te tõ je gyei, ha nem
azok a me cha niz mu sok, ame lyek
ta lán a leg in kább fog va tart ják és
ma gá val ra gad ják az ol va sót.

Mi a kö zös még ezek ben a tör té -
ne tek ben? A fõ té ma szin te min dig
va la mi lyen rög esz me kö rül bon ta -

ko zik ki, pél dá ul már a nyi tó no vel -
lá ban, amely ben a „ját sza ni kell to -
vább” és a fe ke te he ge dûs le gyõ zé -
sé nek a kény sze re apá ról fi ú ra örö -
kí tett sors for má ló erõ (Vas vo nó); de
a Thomas Mann Va rázs he gyét idé -
zõ utol só szö veg ben is erõ tel je sen
ér vé nye sül a rög esz me: a ké sõbb
in té zet be ke rü lõ fes tõ ál tal má ni á -
ku san is mé telt mon dat, hogy „Sem -
mi nem ér vé nyes.” (A va rázs táb la).
Ezen a „ke re ten” be lül is na gyon
sok da rab ban vissza kö szön a meg -
szál lott ság, akár va la mi lyen extre-
mitásig vitt hely zet vagy túl zott/be -
te ges ra gasz ko dás for má já ban: a
heavy metal irán ti ra jon gás ta lán a
leg eny hébb vál to za ta minden nek
(Hevimetál), de ta lál ko zunk a vi lág
összes ese mé nyé nek kro no ló gi á ját
össze ál lí ta ni kí vá nó tör té nésszel
(Sze ánsz) vagy te mér dek tech no ló -
gi ai implantátumot ma gá ba sze re lõ
fa na ti kus sal (Poszthumán ran di),
má ni á kus extest épí tõ vel (Ad re na -
lin), va ló szí nû leg klep to má ni á ban
szen ve dõ fér fi val (вы выезжаете из
американского сектора), fi uk/fér jük
el tá vo lo dá sát átok kal kom pen zá ló
anyák kal (A sep rû, Limon con sal)
stb. A sze rep lõk gyak ran vissza tér -
nek/vissza te kin te nek éle tük azon
moz za na ta i ra, ame lyek dön tõ mó -
don meg ha tá roz ták sor su kat – a
nosz tal gia, a döb be ne tes fel is me rés
vagy a szen ve dély ér zé keny meg je -
le ní té se pe dig mély sé get ad ezek -
nek az egyé ni vi lá gok nak, me lyek
leg több ször a csa lád dal va ló vi szo -
nyok, a szü lõ-gyer mek kap cso la tok
áb rá zo lá sá val pár hu za mo san bon -
ta koz nak ki. Kü lö nö sen szim pa ti -
ku sak a gyer mek el be szé lõ ket al -
kal ma zó no vel lák, s nem csak azért,
mert pél dá ul A fe hér ki rály Dzsá-
táját jut tat ják eszünk be, ha nem
mert a tör té né sek, a já té kok, a
csíny te vé sek fel idé zé sé vel együtt
(pél dá ul Rossza sá gok, Menny bõl az

téka
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angyal) erõteljes hangulatiság jel-
lemzi a szövegeket; ehhez járulnak
hozzá az olyan „erdélyizmusok” is,
mint a szukk, a blokk (’tömbház’ je-
lentésben) vagy az ápártáment. A
gyermeki perspektíva ugyanakkor
nagyon alkalmas a meseszerû be-
szüremkedésére, amely hol a fantá-
zia teljes felszabadulásaként fordul
elõ, mint például a tolókocsiban
ülõ nagyapa és unoka közös játékai
esetében (Füles fotel), hol pedig fe-
nyegetõ jelenlétként, mint a Vasvo-
nó fekete hegedûse, akit minden-

áron le kell gyõzni. Máskor pedig a
gyermek úgy tanúja/tudója a csalá-
di titoknak, hogy közben nem érti
azt, s ettõl lesz sejtelmes és szoron-
gató a történet (Húsleves).

Az Oroszlánkórusban kimon-
dott, -énekelt, -üvöltött élettörténe-
tek és indulatok között sok az em-
lékezetes darab, és ezek a kötet szín-
vonalának tartóoszlopaivá válnak.
Egy olyan színvonalénak, amely
minimális elvárás lehet A fehér ki-
rály (2005) és a Máglya (2014) sike-
re felõl nézve.
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