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Az élet titka
– monodráma –

Lázár Ervin azonos címû meséjét továbbgondolva,
írásaiból innen is, onnan is eltolvajolva írta: Szabó Attila 
Zene: Rozs Tamás

Elôadja: Sólyom Katalin Jászai-díjas

Ajánlva Lázár Ervin emlékének

Kínálva mindenkinek, aki kíváncsi
az élet titkára, de leginkább
15 évnél fölebb

Az élet titkának tudója a Nagyszakállú Öregember. Ott lakik az Üveghegy
tetején. Szomszédságában pedig él az Öreg Fiatalasszony. Száz éve,
százhúsz, lehet, egyesek szerint kétmillió. Ki tudja. És azt se tudja senki,
saját maga sem, hogy kicsoda ô valójában: tündér-e, boszorkány-e, jóte-
vô, vagy rosszakaró. Egy biztos: jó ideje mintha elfelejtették volna. Mint-
ha elfelejtették volna befejezni a történetét. Mintha nem írnák tovább. 
„Körülbelül tíz éve megkereste az írót Sólyom Katalin, és arra kérte, ír-
jon neki olyan történeteket, amelyeket – pódiumról – gyermekeknek el-
mesélhet. Lázár Ervin megígérte: teljesíti kérését. Boszorkány is lesz a
történetben, tündér is – hitegette –, ha a színpad egyik felére lép, sírnia

kell, ha a másikra, nevetnie. Ez lett volna a síró-nevetô ország. Azt a
»jó« magyar szokást rögzítené benne, amely szerint minálunk bi-

zonyos helyzetekben csak siránkoznak az emberek, máskor
meg csak nevetnek, bármekkora szomorúság esik meg a vi-

lágban. A síró-nevetô ország mindannyiónk valósága – nyi-
latkozta e hasábokon az író. Nem készült el mind a mai
napig. Talán az új évezredben?” * 
Igen, az új évezredben. Igaz, nem az ô tollából, de az ô
tollával ékeskedve. Szabadjára engedtük meg nem írt
mesehôsét, tündérül, boszorkányul, sírva és nevetve.
Bár sejthettük: Író nélkül csupán kóvályog az üres pa-
píron, és csak vár. Néhány ócska röptû száz évet.
Várja, hogy végre befejezzék a történetét. És közben
mesél. Gyerekkorból épp felnövôknek, meg már fel-
nôtteknek. Hisz, valljuk be, találkozni azzal a Fekete
Alakkal, az nem gyerekjáték...

* Lôcsei Gabriella: Ha egy történet jó, majdnem örök érvényû –
Magyar Nemzet 2001. január 6.
forrás: http://www.mno.hu/portal/18684
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