
Radevszky Teodor

kusza álmok
e-rnaí I stora

from: M,M,
toi T,
subject: bye-bye happlness, New York
date| 2000. ian. 28

>D, T, ! Ahogy í gé rtem, itt van a naplóm utolsó oldala,
Ken, nagyb g  elpattant hú rjához hasonlóan, lehe-

tetlen görbületben feszí t a rekamié n.
TÚlette magát é s most fáj a gyomra,
É n a cuccaimat rendezgetem. A nagyobbik ré szt

most, é s ami megmarad, holnap, indulás el tt, mint
mindig, kapkodva,

Egyszóval, lsten veled Ken é S Viszontlátásí a NeW
York. Röpté ben, kitágult, vak szemekkel bámultalak,
Mint aki uto]jára ]át titeket. É n tudom, hogy í gy utol-
iára, melt ha mé gis valaha ú ira találkoznánk, ez a ma-
gától kibomlott hangulat mé g egyszer soha nem té r
vissza. Ami volt, az volt. Álomké p, A valóság, egy vé g-
í té let kihirdeté sé hez hasonlí t, Rövid é s pontos, akáí
egy haláios lövé s, Szemme], lé lekkel, é rtelemmel, Töl-
tött Iövedé kkei,

Következik a ,,Iemé n}telen álmok korszaka", a
visszaté ré sem,

From: T.
To: M.M.
Subiect: Budapest
Date: 2000. ian. 30

>S. M. M,! A ,,remé nltelen álmok korszaka"? Mit ie-
lent ez? Ha neked valóban annyira nehezedre esik ál-
maidban is visszaté rni a szü] földre, a mi szül váro-
sunkba, gyere el ször ide- Hozzám, Ahogy megszok-
tuk, A repül té í en várlak, egy szál piros rózsával a ke-
zemben, Ismertet  hí vójel, Nem álom lesz - valóság.
Mint ez is, hogy számodra az é n második hazám mos-
tanáig Sem volt több, mint a repté ri tranzit, Vagy in-
kább keszon-kamra? Tudod mi az? Eddig soha nem
beszé ltünk róla, Az hiszem, itt aZ ideje, Neked alkal-
matosság a nyugat é s kelet közötti lé gnyomás ki-
egyenlí té sé re, Í gy talán megé rted, Egyé bké nt megel ,
z  kezelé s a keszonbetegsé g ellen. Kegyetlen é s kí nzó
betegsé g, Akár a tied. Eddig a terápia mindig bevált.
Tudtod né ]kül alkalmaztam, Segí tett neked ú  jra meg
ú |ra, ha nem is beleszeretni, de legalább elfogadni ezt
a kissé  elhanyagolt, a sült paprikától tú lzottan illato-
zó, de mé gis szüi  városunkat, valahol a kontinens
szé lé n, Szavaid szerint a,,remé nytelen álmok föIdje",

Radev§zkl Teodor bolgár sármaású  fllmrendez , í ró. Mese
é gy lntelnet€§ levé lváltá§ból .ifrí i í í ását 2oool3 számunkban
közóltük.
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, Most sem lesz könny  dolgunk! Kiegyenlí teni a
nyomást é s kisimí tani a lelkedben keletkezett mé ly
gy r dé seket, ,. Pláne, ha az okozójuk egy ilyen irdat-
lan, lidé rces betontömeg, mint New York. Kenr l (ki
az?   is rádnehezedett?), nem is beszé lek. Mi a vé le-
mé nyed? É rdemes? Jó, akkor gyere ide, játsszunk szí n-
házat, valódjt, Ebben a darabban é n el ször az é le-
temben nem fogom alakí tani, ezt az örökké  rám osz-
tott, kissé  megalázó, tranzitváró-kellé k szelepet, Te-
hát, az els  számú  cé l számodra, a vé gállomás, most
é n leszek, F szerep, A te megielené sed mint mindig -
esemé ny, attí akció lesz, Egy ú | szí ndarab  sbemuta-
tóján, Remé lem tetszeni fog, Te szereted a szí nházát.
A szelepiátszást - különösen, Meg leszel lep dve, mi
több - biztos meg is elé gedve, amikor megtudod,
hogy a házi pódiumon az utóbbi id ben törté nt egy
alapvet , fontos változás, No, nem I Nem a dohányzás
eltiltásáról van szó, Ez a te ötleted volt, de a t le oko-
Zott traumán már ré g tú l Vagyunk. Most Viszont a re,
pertoáIunk gyökeres megváltoztatáSáról van szó, Az
ú gynevezett ,,elotikus" jelenetek számát er sen korlá-
toznunk kell, Nem, nem a cenzú ra beleszólása vagy a
szembelev  szomszé dok felháborodása ennek az oka.
 k egyé bké nt a mai napig is könyökölnek az ablakok-
ba, A muskátlis cserepek mógött, Tehát nem err l van
sZó, Most kapaszkodj! A Libidó! Az é n Mú zsám, közös
alakí tásunk mostanáig né lkülözhetetlen sú góia, meg-
csal, Nyilvánvalóan a te távollé tedet használia ki. Hé -
be-hóba meglátogat, hí zeleg né hány percig é s ú ira el-
t nik, A legszebb jeleneteket, a párbeszé deket, a him-
nuszokat, sugdosódásokat, amelyek dics í tik a szere-
lem szé psé gé t, é s be]eolvadnak orgazmusunk boldog
sóhajaiba - ré g elfelejtette, Ahelyett hülyesé geket su-
gall, é s ironikusan nyelvé t nyú itogatja (nyilvánvaló
cé lzás), maid arrogánsan hátát fordí t- Né Ikülözhetet-
len szí npadi a]kotótáIs helyett most egy másodosztá-
lyú  kikiáltó szerepet játszik, A szí npadi sú gólyukat pe-
dig vásári szószé knek használja, ahonnan,,. Ez már
sok| AZt sugdossa, hogy az istenadta termé szetes
erekció egyre jobban luxus-szeszé iynek számí t, é s
ahelyett szemé rmetlenül, bomba biztos mú té ti be-
avatkozásokat javasol é s tarka, mé regdrága tablettá-
kat áIusí t, É s ez már nem ré málom! A né z té r tele
van. A publikum többsé ge: kié hezett ké iencek, gaz-
dag, impotens sexgurmanok, El tudod ké pzelni? Ro-
hadt egy kurva, mi? Tulaidonké ppen ez a testi szere-
lem megcsú folása, amely í gy is, haldokolva - ragasz-
kodik a beteges rögeszmé jé hez - a halhatatlanságá-
ról, Mert tulajdonké ppen err l szólna a szí ndarab?
Melyik? A valódi már ré g meg van í rva. Tabletták, meg
mi egymásI Ielenté ktelen szí npadi kellé kek. Úgyis
egyre megy. EZt mondaná a szerz  is, a Mester, aki



nem más, mint a mindenható Id !   az, aki né mán
beburkol minket a vé gtelensé g átláthatatlan leplé be
é s lassan, nagyon lassan, de kegyetlenül, s visszavon-
hatatlanuI porrá változtat bennünket, Groteszk fekáli-
á|a a legtöké letesebb emé szt  rendszernek az ]d , Mi-
lyen tablettákról ]ehet itt beszé ]ni, , . ? A mi szerepein-
ket   í ria é s Iendezi. Álmainkat is, Bármennyire is
szeretné nk, senki sem ké pes ebben a darabban meg-
változtatni a t le meghatározott dramaturgiai f vona-
lat, A sztoí it, Szí nes tab|ettákkal, vagy ané lkú l, de az
Idó alkotásait vé d  szerz i jogok erre a szí ndarabra
sem jártak mé g le, Ezé rt az erekció további szereplé -
Se, ha ellött az ideje, hité t Vesztett álom, Pollú cióhoz
sem vezet. Legalább is az ú j é vezred eleié n, mé g min-
dig ez a helyzet, Csak az ostoba Libidóm mé g ptóbál-
kozik hasznot hú zni bel le,   is öregszik, ,.

- Kissé  eikalandoztam, é s majdnem elfelejtettem
megí rni neked a legé rdekesebbet ! A ZáIó ielenet csat-
tanóia a né z té ren üi  telies publikum ré szvé tele
lesz. Crandiózus tömegjelenet, az é l knek vé gzet, az
embrióknak baljóslat, Ez lesz az egyetlen jelenet,
amely boncolgatja a iöv t, Ha iiyen egyáltaIán lé tezik_
A mú lt - té ny; a ielen - a mú lthoz rohanó pillanat, a
jöv  szelintem helyesí rási hiba, Csupán egy ábránd,
Szó, amit az emberek azé rt találták ki, hogy a salát
mé rlegük ké t serpeny je látszategyensú lyban tetsze-
legien. Álom.

- Ne haragudj hogy ú |ra elkalandoztam, Arról vo]t
szó, hogy a Mú zsám megcsal, é s viselkedé sé vel a da-
rab bukásához vezethet. A mi bukásunk, zavart kelt,
é s lerombolia a szerepek hiteles áté lé sé t, ké pi megje-
lení té sé t, Ané lkül pedig, ,, Ké rlek, csak most ne kezdj
vigasztalni! A közösen eltóltött é jszakák solán te
majdnem mindig az álmaidnak adtál eJs bbsé get.
utána né ha-né ha é n következhettem, Hálistennek,
nem álmokban, a valóságban, Most legalább a króni-
kus migré n é s kimerültsé g hosszú  monológ|a helyett
- sajnos nem egé szen ok né lkül - a sorsunk megvál,
tozhatatlanságára hivatkozhatsz. A Mú zsámtól elté r -
en, te a bölcsessé gemre, é lettapasztalataimra é s
megé rté semre fogsz hivatkozni. S mindez egy gálael -
adás kereté ben! Nem valami hí zelg  számomra.
Nincs igazam?

From: M.M.
to: T.
Object: Parls
date: 2000. Febr. 20

>D,T! Igen is, nem is, Fogadd el az é ]etkorodat é s ve,
IeiáIó tüneteket. fudom, hogy rettenetesen nehé z, Azt
is tudom mi ene a válaszod; ,,könnyen beszé lsz a te
helyzetedben, de egy szé p napon te is saiát b rödön
tapasztalod az öregsé g keser  í zé t", lgazad van, de
mé gsem, Remé lem egy szé p napon é n is megöreg-
szem, Ha e]jutok odáig. Nyilvánvaló, akkor jobban
megé rtelek ma jd, De azt is tudom, hogy ha te meg-
nyugodsz, é s legy zöd a hiú ság fájdalmait, fel fogsz
fedezni magadban egy másik, ú j er t, amivel te ren-
delkezel - ez a gondolat ereje. Te tudod a legiobban -

számára nincs lehetetlen, Ha megkí ván, dugni is tud,
Ké pes kielé gí teni, é s hadd ne soroijam tovább, Tu-
dom, hogy ez a fé rfiak számára különösen fontos,
ezé rt kezdtem ezzeL A mi valóságunkkal csak mi ren-
delkezünk- Csak magunk között lé tezik. Ez nem oiyas,
mi, amit meg szeretné k, vagy meg kellene magyarázni
másoknak, É n szeretlek, é s ez a fontos. Szeretlek na-
gyon, de talán máské ppen, Tudom, ez sem fé r bele a
fé rfi-elké pzelé seidbe, A fé rfi felfogása szerint a szere-
lemben els dleges a szexualitás, Náiam nem. Nálam
a szerelemhez kapcsolódnak emocionális, lelki, intel-
lektuális, baráti é s persze szexuális szálak is, csak
nem els sorban. Ezekr l a dolgokról nem egyszer be-
sZé lgettünk, Emlé kezz vissza!

From, T-

to: M.M.
Subiect: Budapest
date: 2000. í ebí . 2l

>M,M,! Igazad Van, beszé lgettünk, Mindig szoktad
mondani hogy szeretsz, de nem í gy, hanem rlgy,.,
Azután hosszasan magyarázgattuk egymásnak, ho,
gyan kell é rtelmezni az elmondottakat. Az é n é rzé sei,
met nagyon egyszer en tudom megfogaimazni_ Az
egyik oldalról szeretlek é s kí vániak mint egy n t, a
másik oldalról gyermekemnek tekintelek, Ugye milyen
egyszer ? Talán furcsa azoknak, akik nem óltek át Va-
lami hasonlót. Nehé z is pusztán szavakkal ezt meg-
magyarázni, Egyesek pedofiliával vádolnak majd, má-
sok enné l is sú lyosabb perverz hajlamokka]. A fiata-
labbak öklüket lengetik, az id sebbek átkokat szórnak,
É n pedig csak mosolygok, Ahogy most is, lis sóhaitok,
ahogy most is, É s várni fogok, ahogy most is- Hogy
mire? Talán rád? Soha nem tudom. Ugyanú gy, ahogy
most sem,

From: M.M.
to: T,
subject: Nlce
cláte: 2ooo- í ebr, 28

>D,T I Számomí a eZ, ami most Van köZtünk, nagyon
szé p é s nem álom, Nem szabad lené zni] Egy emoci-
onális, intellektuális, é s f leg ,,botrányos" kapcso,
lat,,, Szerintem ennek örülnünk kell, Bár nem hi-
szem, hogy szüksé ges kapcsolatunkból egy irodal,
mi vagy szí nházi show-t rendezni a cs cselé k szá-
mára, Az effalta szórakozást nem é rdemlik meg, Ke-
gyetlenek, Ha veled szemben nem is, irántam soha
nem lesznek elné z ek, Ebben a ké rdé sben te talán
soha nem é rtetté l engem,,,Ugyanú gy, ahogy most
sem",

froml T,
to: M.M.
subject: Budapest
date: 2oo0. marc. l

>M,M, ! Megé í telek, é s talán igazad van, de már el-
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ké stünk_ Azzal, hogy megszülettünk, aláí rtuk a szer,
z dé st erre a szelepre, é s a közönsé g most joggal
Várja t lünk aZ,,örök szerelem messiását" - a happy
end-et, EZt mi csesztük el. Emlé kszel, é veken keresz,
tüJ, milyen plakátokat ragasztottunk: a szerelem =
halhatatlansággal? ostobaság! A fiataISág elsietett
meggondolatlansága ! Álomvilág. Annak idejé n a lib-
Iettót sem olvastuk Vé gig. Pedig rólunk szólt. É s ez-
Zel, ami most törté nik, soha nem számoltunk, A töI-
vé nnyel, Most a sú gólyukat az Id  foglalia el, A né -
masága tú lharsogja a kiabálásainkat, A szí npadon
telies a káosz, A közönsé g ennek ellené re tombolni
fog, Nem é rti, hogy mi törté nik, Mé g mindig nem é r-
ti! Szerencsé nk van. Most egyre kell vigyáznunk.
Nem szabad elrontani a magasztos Záróhangzatot.
Hagyni kell magától elcsendesülni, Ahogy az öreg,
sé g elcsendesedik a halálban, Fokozatosan, é szre-
vé t]enül, Botrány é s kifütyülé s né lkül. Hogy a segg-
feiek ne sejtsé k, hogy a rámpáról kisz r d  hang
csupán visszhang - Dolby system! Hogy a mi fülbe,
mászó, andalí tó é nekünk - nyitott sebek fájdalmas
jaigatása, ameIyet aZ é VtiZedeS vándorlásunk során,
a Golgota tüské s ösvé nyei ütöttek raitunk. A valósá-
got csak mi ketten ismer|ük. Te - áItaiam, É n a ke-
reszt által - a stafé tabot, amelyik nemzedé kr l nem-
zedé kre, ké zb l ké zbe csapódik, amí g nem kerül
azokhoz, akik lefutják vele az é Ietük uto]Só kötelez 
szakaszát. Az utolsót! Egy  rült, záró rohanás, ami
egyben a szí ndarab befejez  jelenete. A dönt . Ezek
az ostoba seggfeiek mé g mindig nem veszik é szre,
hogy a szí npadi játé k é szrevé tlenül átköltözött a né -
z té rre, é s ebben a viharos fináIé ban  k lettek a f -
szerepl k, Mindenki, kivé tel né lküI. Függetlenül a
hitt l, nemt l vagy az ostoba politikai meggy z dé -
sekt l, É s  k futni fognak, Hanyatt,homlok. A dönt 
ré sztvev i, Ez nem lesz álom. Mert a finá]é hoz veze-
t  pályát valódi, izzó parázs bolí tja, Nincs megállás!
Az é rkezé s sorrendjé t az ld  állapí tja meg, A stafé ta-
bot fáldalmasan a tenyeremhez vágódik, Futnom
kell, Lábam alatt a halált lehel  parázs,., Mé g
mennyi van hátra? 

^z 
ld , a vé gtelensé g leplé be

burkolva, csak figyel é s hallgat,   tudja! (BUDA-
PEST)

from, M.M.
to: T.
Subiekt: velence
date: 2000. marc.2l.

>D. T! Tudd meg, hogy é n a te MM-ed vagyok, é s ret-
tenetesen nagy szüksé gem van rád, Egyedül ne induli
sehova! Nem engedlek,

Sok boldog nap vár mé g ránk
SzünteIenül csókollak é s magamhoz szorí tlak.

Egé sz é jjel fogni fogom a kezedet. Marad|!

From: T.
to: M.M.
subject: Budapest
date, 2000. marc. 22

>MM! Úibó] elkalandoztunk, A Ievelem cé lja csak az
esetleges itt-tartózkodásod progí amlának ismerteté se,
Persze, ha tetszik. Változások kí vánságaid szerint lehet-
sé gesek. Tehát: reggel felkelé s 9h után, Kávé  apró süte-
mé nnyel a teraszon, Ha h vös az id , pokrócokkal taka-
rózunk be, A lé nyeg - tiszta leveg , Eszembe iut, rá-
gytiitok els  SzivaromIa_ Termé szetesen engedé lyeddel,
melyben nem ké telkedek, Nem ezé rt állapí tottuk meg
el ször gondosan a szé l járását? l Ih körül - reggeli: ke-
f]r, 3-4 fajta salt, f tt kukorica (itt e]s sorban hor,
gászcsalinak használiák) a kedvenc majoné zeddel, ami-
nek az í ze szerintem leginkább állott UHU ragasztóhoz
hasonlí t, de te szereted. Legyen! Prágai sonka, frankfur-
ti virsli, gyümölcsievek é s mjnden más, amit csak meg-
kí vánsz. Nem szeretné k a levelemb i é tlapot csinálni,
de sütünk mé g almás ré test é s botrányos mennyisé g-
ben madártejet is fogunk ké szí teni. Imádom. ld nké nt a
közeli kí nai é ttermet iátogatiuk. Remek a pekingi kacsa,
é s feleithetetlen a szecsuani káposztájuk. Esté re hoza-
tunk pizzát, gombával Va€y hailal, minestrone., , igazad
Van. Nem sorolom tovább. Nagyokat sé tálunk a közeli
hegyekben. Megmutatom a naglváros eddig ismeretlen
zugait, elkocsikázunk vidé kre is,., Vé gre elkezdhetjük í I-
ni a közös könyvünket, Már hányszor beszé ltünk err l,
Szerintem a hely é s az é letforma változásai csodákra
ké pesek, Terápia, Kitisztí tia tudatunkat, megmozgatia
gondo]atainkat, é s segí t áté rté kelni számos olyan ielen-
sé get, amit eddig sosem Vettünk é sZIe, A tavasz pedig
tombolni fog. Frissessé ggel borí tja be a mi kicsi vilá-
gunkat is. Illatokkal é s remé nyekkel, Fesztelenül bekö]-
tözik a szí vünkbe. Akarva-akaratlanul, A tavasz. É n,
 szinté n szeretni foglak, te pedig ú gy csinálsz mintha,
szinté n, é s nagyon, Mind a ké t szerep elé g egyszer .
Hányszor próbáltuk már. Most  , a Tavasz taní tani fog
minket a megé rté sre, a türelemre, é s ki tudja mé g mi
mindenre. Talán az  szintesé gre is, Iis a legfontosabb:
belopakodik az álmainkba é s megtaní t minket álmodni,
Nemcsak é jjel, Nappal is, Álmodozni. Úgy, ahogy é n
most, Egymásnak mesé ljük ma;d el látomásainkat, Úgy,
ahogy é n most, ezekkel a sorokkal, Az álmok nem tud-
nak hazudni. Sem szelepeket játszani. Legalábbis azt
hiszem_ Távaszi áJmok! olyanok, mint maga a szerelem.
Tiszták, csacskák, é s lendületesek, Hegyi patakok, a ha,
láltusában verg d  ié gkirályné  gyermekei, Hihetetlen
er vel zú dulnak tóvá, Tavaszi álmok, Feltartozhatatla-
nok, magabiztosak, habzó dübörgé ssel az örök szerelem
reité lyé t keresik, Álmodnak az álmok, Remé nykednek,
Miben? A jöv ben? Az ld  a vé gtelensé g leplé be bur-
kolva türelmesen, né mán mered rá az olvadozó fehé r-
sé gre,
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