
„Nagy az izgalom a gyerekszoba régi, 
ütött-kopott játékai között: hamarosan 
megszületik a Herceg, és kedvenc játé-
kot választ magának. Vajon melyikük 
lesz a szerencsés? Az autó nélküli au-
tóversenyző? A sítalpas majom? A tö-
rött lábú gipszkatona vagy a hatalom-
mániás keljfeljancsi? A szőke és kissé 
felszínes Szalvéta kislány? Talán a tü-
zesvérű Néger Baba? A játékok elszán-
tak, a harctól sem riadnak vissza a si-
ker érdekében. Csak egyvalaki akad 
közöttük, aki nem vesz részt a csatá-
rozásban: Kamarambó, a posztóbaba. 
Ő inkább azt szeretné kideríteni, miért 
született a világra. Úgy tűnik, a válasz 
a gyerekszoba falain túl vár rá, valahol 
a padláson, vagy még magasabban…”

Író, rendező. Színművészként végzett, de íróként, színpadi szerzőként lett ismert. 
Folyamatosan publikál: novellákat, regényeket, színdarabokat, filmforgató-
könyveket. 1994 óta rendez az ország különböző színházaiban. Hangjátékai 
rendszeresen szerepelnek a Magyar Rádió műsorán. Többek között társszer-
zője az egyik legkedveltebb magyar musicalnek, A padlásnak (Presser Gábor, 
Sztevanovity Dusán, 1988).
Meseregénye (A sárga táltos, 1977) és ifjúsági regényei (Szerelem első vérig, 
1987; A Fekete Kéz visszavág, 1990) máig népszerűek. 

„Ötéves koromban karmester-
nek készültem. Egy hokedlin áll-
va, kínai karmesterpálcával vezé-
nyeltem a szegedi színház nagy-
zenekarát. Rövid időre úgy tűnt, 
csodagyerek vagyok. Sajnos nem 
derülhetett ki, mire lettem volna 

képes, mint dirigens, mert kitört a forradalom, apám lett a forradalmi bizott-
ság titkára, ezért később bebörtönözték, lakásunkat elvették, anyám elvesztet-
te az állását, én a nagymamámhoz kerültem, Budapestre, a Szamuely utcába, 
amit a nagyszüleim következetesen Lónyainak mondtak. Így aztán, amikor el-
tévedtem, és a rendőr megkérdezte, hol lakom, nem mertem neki felelni. (Va-
lahogy mégis hazakeveredtem.)

Aztán egy nyáron anyámhoz és az öcsémhez költöztem, Békéscsabára. 
Kint laktunk, a körgátnál, albérletben. Folyton csavarogtunk. Jó volt. Később 
anyám lakást kapott, beköltözködtünk. Tizennégy éves voltam. Mindenkép-
pen el akartam kerülni hazulról. Szegedre felvételiztem kéziszedő nyomdász 
tanulónak. Akkoriban írtam első verseimet. Lógtam a suliból, gitárzenekar-
ban játszottam, színházban statisztáltam, szerelmes lettem, hamar elszaladt az 
idő. Jelesre érettségiztem, de már azelőtt felvettek a Színművészeti Főiskolára. 
(Ha nem vesznek fel, ma talán matematikatanár vagyok.)

Másfél éven át dolgoztam mint színházi színész. Aznap, amikor szerződést 
kaptam első novelláskötetemre a Szépirodalmi Könyvkiadótól, felmondtam 
az állásomat. Lettem folyami matróz, patyolati segédmunkás, ez-az. Novellá-
kat, regényeket, hangjátékokat, filmeket írtam, nősültem, váltam, gyerekeim 
születtek. Ideig-óráig voltam filmszínész, filmrendező, óraadó egyetemi tanár, 
dramaturg a televízióban, osztályfőnök egy színiiskolában, zsűritag, színházi 
rendező, vitorláztam az óceánon, szereltem központi fűtést, vízvezetéket – ez 
utóbbi munkámért Balatonfőkajáron fizetségként kaptam egy kakast.

Jelenleg ismét Szegeden élek, szemben a gyönyörűséges régi zsinagógával, 
nem tervezem, hogy valaha elköltözzek innét. Három éve megtaláltam azt az 
asszonyt, akit nekem rendelt a mennyei főpincér. Szabó Gabinak hívják. Kis-
lánya Papesznek szólít, ha jó kedve van. Igyekszem, hogy mindig jókedve le-
gyen. Eszti okos és szép.

Nagyfiaim András és Sándor, nagylányom Fruska. Van egy Samu nevű, még 
ingen aprócska unokám. Kajakom a Tiszán. Barátaim. És rengeteg tervem.”

KÖNYVISMERTETŐ

KÖNYVEK

Kamarambó, a Senki Fia, 
 ill. Borogdai Zsuzsanna, Móra, 2008.

Morishige-díj, Tokió, 1991.
József Attila-díj, 1998.

FONTOSABB DÍJAK

Horváth Péter (Budapest, 1951 – )
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Hol voltam, hol nem voltam.
– Kamarambó! – mondta egy hang.
– Az meg mit jelent? – kérdezte egy másik.
Füleltem.
– Ez lesz a neve! A régi, szürke zakódból varrtam. 
– Kár volt szétvagdosni! Még hordhattam volna. 
Puha ujjak babráltak rajtam. Éreztem a nyakam, a fejem, 

a fülem. Testem is lett, karom, lábam, hasam.
– Milyen név a Kamarambó? Semmi értelme!
– Majd lesz, ha jól kitömöm a fejét kenderkóccal! 
Ez a hang tetszett. Puha volt, lágy, meleg.
– Mondtam, hogy a kócra nekem van szükségem! – A 

másik hang karcos volt, zörgős és mélyebb. – Ha elromlik 
egy csap, kóc nélkül hogyan javítom meg?

– Majd hívunk szerelőt! 
– Szerelőt? Még mit nem?! Jön a Herceg, spórolnunk kell. 

Te meg nekiállsz, és szétvagdosod a holmikat.
– A szívét a piros filcszoknyámból szabtam! – mondta az 

első hang.
– Azért is kár! – felelte a másik. – Van már itt épp elég 

baba.
– De ilyen még egy sincs!
Valami megszúrt. 
– Fáj! – kiáltottam. – Ne csináld! Nem hallod?
Nem hallotta. 
– Egy inggomb és egy nadrággomb a szeme! Kancsal lesz, 

de nem baj! 
Amint felvarrta a szemem, egy arc rajzolódott fölém. Bar-

na haj, kerek arc, gyöngyfogak. És az a szem! Soha életem-
ben nem láttam olyan ragyogót! Ez persze nem nagy dolog, 
hiszen addig még egyetlenegy szemet se láttam. Mégis tud-
tam, hogy női szempárt nézek. 

– Elkészült! – mondta a száj. – Hogy tetszik?
– Bánom is én! – szólt a másik hang, távolabb. Odapis-

lantottam. Nyurga volt, kócos, szemüveges, férfi. – Tedd az 
alsó polcra!

– Előbb adj neki egy puszit! – mondta az asszony. – Mint-
ha a fiad lenne.

– Én? Puszit? Ennek? – A nyurga elhúzta a száját. – Ez a 
Senki Fia! – mondta.

Magasba emeltek, hirtelen sötét lett. Valamin hasaltam, 
arcra borulva. Ajtó nyikorgott, kilincs zörgött, csend lett. 
Nem szeretem a csöndet. Erre gondoltam. Aztán meg arra, 
hogy gondolok. Ez jó volt! Érdekes, mint minden. Nem volt 
nevem, azután mégis. Sötét volt, de kivilágosodott. Hallot-
tam, láttam, éreztem. Dobog a szívem. Kamarambó, mond-
ja, látod, ez az élet! Vagyis nem mond semmit, csak képze-
lem, hogy mondja. Képzelni is tudok! Jó kis szív, szeretem.

A sötétség megtelt hangokkal. 
Valami zörömbölt, valaki csengetett. 

– Közép kész! Beszállás! Szőnyegmegálló! Brrr! Csing! To-
vább! Új felszálló?

Ez meg ki lehet? 
Próbáltam a hátamra fordulni, hogy körülnézzek. Valaki 

rekedten rám dörrent:
– Ne moccanj, ha kedves az életed! – Narancssárga mű-

anyagból készült, fekete csíkokkal. Hátsó lábait maga alá 
húzta, farka fölmeredt. – Hallod, mit mondtam?! 

– Igenis! – vacogtam. – Ne moccanjak, ha kedves az életem.
– És? – szuszogott a csíkos. 
– Kedves – bólintottam.
– Honnan tudod? – Mellényes mellkasa a földet súrolta. – 

Meg aztán – szörcsögött – kinek kedves, hm?
– Ezen még nem gondolkodtam. Csak nemrég lettem 

kész. Az imént születtem. 
– Fölösleges volt! – vicsorgott. – Ez a polc már foglalt! 

Nélküled is vagyunk itt éppen elegen! Akkorát ordított, hogy 
csengett a fülem. 

– Muszáj üvölteni?
– Tiszta sor! – rivallta. – Tigris vagyok!
Megragadtam ütésre emelt mancsát. 
– Én meg Kamarambó.
Eltátotta a száját. 
– Kamarambó? – Rémes agyarai voltak. – Az mi?!
– Az én – mondtam.
– Úgy!? – horkantott. – És kihez tartozol?
– A Senkihez. Én ugyanis a Senki Fia vagyok.
– Hm. – Behúzta a farkát, rátelepedett. – Hm! – mondta 

újra. – Kik vagyunk? Honnan jövünk? Hová megyünk? 
– Nem tudom – mondtam.
– Márpedig az ilyesmit tudni kell! – förmedt rám. – Én 

valamikor a Magasabbik Szürkeszemű Szürke fenevadja vol-
tam! Az ő nagyapja ejtett foglyul a Märklin játékboltban! […] 
Pár napja tértem magamhoz ebben a dzsungelben.

– Ez itt egy dzsungel? 
– Naná, majd piskóta! – horkant fel Tigris. – Lehet, hogy 

egyesek másként vélekednek, de én tudom, amit tudok! 
– Az jó lehet! – sóhajtottam. – Én csak azt tudom, hogy 

semmit nem tudok még. 
– Ezért leszek én a Herceg Kedvence! – bólintott Tigris. 

– Tudok ugrani, bukfencet hányni, üvölteni! Akarod, hogy 
üvöltsek még egyet?

– Inkább azt mondja meg, mit jelent, hogy Kedvenc.
– Ezt se tudod? – Rám pislantott. – Jól van. Akkor feles-

leges volna ízekre tépjelek téged. Inkább megengedem, hogy 
visszategezz. 

– Azt hogyan kell? 
– Húzd ki magad, nézz a szemembe, csapj a mancsomba, 

és mondd utánam: szervusz, kérlek!
– Szervusz, kérlek! – ismételtem.

Kamarambó, a Senki Fia 
(részlet)

„A végtelennel játszani – ez engem is érdekel. Mint minden, amit nem értek igazán. Néha látom a figuráimat. Megmozdul valami a szőnyeg szélén, odapillantok, de már nincs ott. Megzörren a szekrényem ajtaja. Kinyitom, és látom – de tényleg! – ahogy egy apró műanyag tigris tap-pancsa behúzódik az ingeim alá. Felemelem az ingeket, nincs alattuk, csak a polc. Láttalak! – mondom ilyenkor hangosan, de nem üldözöm tovább, nem kutatom. Elég tudnom, hogy ott van valahol, talán a zoknik között. És valahogy jó tudnom, hogy ő is tudja, hogy én tudom. Nem vagyok erőszakos, talán ezért járogatnak hozzám látogatóba. Vigyáznak rám, azt hiszem. Nézik az arcomat, amikor álmodom.”
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