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ELŐSZÓ HELYETT 
Miért aktuálisak Deák Ferenc drámái?

A vajdasági magyar drámairodalomba elsőként Deák 
Ferenc hoz új színt két legjelentősebbnek nevezhető da
rabjával, az Áfonyákkal és a Légszomjjal. A „fuldoklás” 
életérzése a közös ezekben a művekben. A hősök konflik
tusba kerülnek a társadalmi valósággal, amely körülveszi 
őket. A lét nyomasztóvá válik számukra, menekülnének, 
de nem lehet, mert minden oldalról árulás történik. A ki
jelölt útról, helyről nincs letérés, távozás, így a fuldoklás, 
a légszomj nyomasztó és szorongató érzésével próbálnak 
meg élni ezek a többnyire értelmiségi hősök.

A társadalmi valóságot tükröző drámai szituációban 
a remény még csak nem is körvonalazódik. Itt a rossz ki
szabadult a bezártságából, és szétterjedt, a jó  kisebbségbe 
került, egyedül maradt. Ebből a pesszimista világlátásból 
következik a nyomasztó életérzés.

A „jó” fuldoklik az őt körülvevő, megfélemlített tö
megben. A történelmi múlt eseményeivel terhelt egyének 
veszik körül, akik magukban hordják az 1941-től az 1969- 
ig terjedő időszak társadalmi problémáinak összességét, 
az államosítástól a betelepítésen át a nemzetiségi kérdé
sig.

Pontosítsunk: Donát, az igazságos és tisztán látó em
ber, összesítve a panaszok sokrétűségét, találóan jegyzi 
meg: „Veletek történelmet játszani...” -  hisz ebben a tö
megben egy történelem rejtőzik, és mégsem illik bele ez a
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tömeg „a nagy népek kórusába”. Eluralkodik a belenyug
vás és a megszokás életérzése: „Mert megszokás az egész. 
A tunyaság és az amiatt való düh, a beszélgetés a család
ról, temetésről, adóról. A létezés itt tiveletek, bizony, ez is 
csak megszokás immár.”

Ezért a végkövetkeztetés: „A halottaknak se nevük, se 
nemzetiségük, se felekezetűk nincs, csak ágyékukban, vé
gül már a szívükben, zsigereikben is a féreg... Az a serény 
népség. A nemzetiség nélküli pacifista! Nem én vagyok a 
pacifista! Ott, azok!”

E dráma kétségkívül expresszionista alkotás. Ez az 
irányzat a legmegfelelőbb a társadalmi mondanivaló kife
jezésére. A valóság látszatának puszta ábrázolása helyett 
elsősorban a valósággal kapcsolatos érzéseit, gondolatait 
fejezi ki az író, közvetlenül, minden figyelmeztető köz- 
beiktatás, megkötöttség nélkül. Az expresszionizmus az a 
korszak, amikor az elnémított forradalmi hang újra kife
jezésre juthat, az expresszionizmus újra feltépi az embe
riség száját, mert épp elég idő telt el azóta, hogy a drámai 
hős nyíltan, minden „álomszint”, illetve misztikus jelké
pekbe csomagolás nélkül kimondja a valóságos, aktuális 
problémákat. így válik érthetővé, hogy az Ők, a nevenincs 
kaméleon alakok korszaka következett el, amikor csak a 
beolvadó, megalkuvó egyén tud gondtalanul élni, érvé
nyesülni. A dráma befejezése tükrözi az író világlátását: 
„Miért várjátok, hogy én érthető szavakat mondjak, ami
kor ti érthetetlen, értelmetlen és oktalan életet éltek! Be
ismerem: én vagyok a ti kis kényelmetlen betegségetek, a 
szégyellni való atyafi... De egy bizonyos: együtt fulladunk 
meg mindnyájan, ha...” Az „igazság”-ot, a „jó”-t megtes
tesítő hős nem fejezi be a mondatot, fejezze azt be min
denki maga. Sugall azonban két lehetőséget. Az egyik, ha 
a hősök nem változtatnak kicsinyes, megalkuvó, a múlt
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sérelmein rágódó életükön, vagy ha nem olvadnak be, ha 
nem alakulnak őkké!

Deák Ferenc új fejezetet nyitott a vajdasági magyar 
drámairodalomban: bevonta oda az expresszionizmus 
nyíltságát és az egzisztencializmus motívumát, az elide
genedést. Rajta kívül drámaformát és drámastílust nem 
teremtett vidékünkön senki. Nem véletlen, hogy drámá
iról dr. Bányai János a következőket jegyzi: „Deák iro
dalmának egyik legszembetűnőbb ismérve a kísérletező 
kedv: mindig új és új formát találni a mondanivaló köz
lésére.” Vagy ahogy akadémikusunk, Bori Imre írja róla: 
„... irodalmunk vérbeli drámaíróját kell benne látnunk: 
alapvető kifejezési eszközévé vált a drámai forma.”

Miért aktuálisak Deák Ferenc drámái?
Nos, ha visszakanyarodunk Deák egzisztenciális fi

lozófiájának alaptételéhez, megállapíthatjuk, hogy a lét, 
amelyet az ösztönök útján ragadunk meg, jelenti a való
ságot. Mi pedig tudjuk, hogy ez így is van, mert részei 
vagyunk a valóságnak, és mindezek miatt van légszom
junk!

Minthogy a kor meghatározta a Légszomjnak mind a 
tartalmát, mind a sorsát (a nyomdakész könyvváltozatát 
1971-ben bezúzták, később csak csonkítottan kerülhe
tett a nagyközönség elé), véleményem szerint a dráma 
kimentett, eredeti szövegét érdeme szerint be kell sorol
nunk klasszikus alkotásaink közé és -  megfelelő szöveg
kísérettel -  könyvként mindenképpen közzétenni.

FRANYÓ Zsuzsanna
Újvidék, 2008. november 20.
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Irodalmunk történetének 
paradigmatikus eseménye

Deák Ferenc Légszomj című, háromrészes drámájának 
története ellentmondásos eseményeket tartalmaz, kezd
ve az 1970-es színműpályázaton történt (az anonimitás 
hiánya miatti) kizárásától -  a politikai felháborodás és a 
befogadói ráhangolódás reakcióit kiváltó mozzanatokon 
át -  az 1971-es szabadkai ősbemutató sikeréig; talán nem 
túlzás a „legendásodás” jelentését kapcsolni recepciójá
hoz.

A vajdasági (kisebbségi) parasztcsalád életét a kora
beli ideológiák és rendszerműködések tarthatatlansága, 
visszásságai közepette bemutató dráma és annak szín
házi változata kétségkívül irodalmunk történetének (és a 
térségi színháztörténetnek is) paradigmatikus (sőt: kor
szakváltó!) eseményei közé tartozik. Jelentősége a műne
mi kategóriában épp olyan érvényű és tartalmú, mint pl. 
Gion Nándor Testvérem, Joáb című művéé a regénymű
faj vajdasági alakulástörténetében.

A keletkezése és a jelenkori olvasása közötti távlat a 
dokumentumjelleg és -érték szempontjával egészíti ki 
befogadását. A Légszomj drámaként való korabeli műkö
dését és értelmezhetőségének mértékét kétségkívül aktu
ális körülmények befolyásolták, miként cselekménytelen 
mozaikszerűségét, szereplőinek parabolisztikus megfor- 
máltságát, szólamszerű megnyilatkozásaikat, a drámai 
beszédmű szimbólumokból és metaforákból való szerve
ződését is igazolták. A korabeli olvasó- és színházi közön
ség feltehetően ugyanezeket a nyelvi regisztereket moz
gósította beszéd közben, amikor az aktuális ideológiákról 
és társadalmi rendszerről alkotott (tiltott) véleményt. Mai 
olvasását azonban megnehezíti a körülmények mássága.
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Közben irodalmi korszakváltások zajlottak le, megváltoz
tak az irodalmi/drámai beszédmódok. Ennek jelenségei 
természetszerűleg Deák Ferenc drámaírói opusán is nyo
mot hagytak; a kilencvenes években keletkezett drámái 
teljesen más eljárásokat, beszédmódokat érvényesítenek.

Deák Ferenc Légszomj című drámájának újbóli, az 
Életjel Klasszikusok sorozatában történő kiadását -  mai 
viszonylagos befogadhatatlansága ellenére is -  támoga
tom, hiszen e sorozat funkciója épp az alakulástörténeti 
fordulatok követése, kiemelése, értelmezése.

BENCE Erika
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LÉGSZOMJ
Dráma három részben





SZEMÉLYEK

DONÁT
ANYA
APA
ZSÓFI, Donát szerelmese 
BLANKA, Donát húga 
KÁROLY, Donát bátyja 
VIKTOR, Donát öccse 
Ő
I. KAMÉLEON
II. KAMÉLEON
III. KAMÉLEON, avagy: a NÁSZNAGY
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I. RÉSZ

(A színt egy le-fel mozgatható padozat osztja, haránt 
kettőbe. A két oldalsó fa l ablaktalan, fémes csillogású, há
tul sötétbe vesző kulissza, akárcsak a mennyezeti rész is. 
A mozgatható padozat homlokzati része szintén fémes ki
képzésű, igencsak kihangsúlyozott széles, vízszintes vonal. 
A nézőnek az az érzése, hogy itt egy kettéosztott fémdobozt 
lát maga előtt, melynek csak az elülső része van megvilá
gítva.

A mű első részében a padozat a mennyezettől alig egy- 
méternyire van, a felső színtér így az alsó színtér javára 
kicsiny, szűk, nyomorgató.

A közönséget nyitott szín várja, melynek elülső része 
gyéren van megvilágítva, mélye pedig sötét, titokzatos.

A felső színtéren Donát fekszik, keze, lába lelóg a pa
dozatperemén.

Amikor a közönség megnyugszik, az alsó színtér elülső 
része megvilágosodik. Most a nézőtéren, a székek alá be
szerelt hangszórókból egyre hangosabb kutyalihegés hal
latszik. Néhány másodperc után mintha elvágták volna. 
Donát most „élni” kezd.)

DONÁT (a közönség felé fordul) Itt fekszem az úton, 
porcfüszigeten. Jobbról még állt a lucerna, amikor el
számoltam a csillagkeresettel. (Egész más hangon) Kur
va, tékozló banda! Egyetlen éjszaka elkártyázzátok a fél
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világmindenséget! (Rövid szünet, ismét a régi hangnem
ben folytatja) Egyetlen fényes karmozdulattal besöpörte 
valami zsíros táskába... (Rövid szünet) A lucernatábla... 
Szóval: ez a hadsereg is elesett. Itt feküdtem, miként már 
mondtam is. Jöttek a szekerek, és a kerekek lassan átzök
kentek rajtam... (Ismét hangosan) Ti tücsköket feszítette
tek meg, hogy a csillaghullást gyorsítsátok! Dögök! Tete
mek! Kufárok! (Elhallgat, ismét jelentkezik a kutyalihegés, 
amikor elhalkul, halkan, inkább önmagához beszél) Ez a 
ti alázatosságtok szörnyű lihegése. Ott, az ülepetek alatt... 
(Csend) A lucernatábla sarkán egy nyúl: a kasza kettévág
ta...

Ő (micisapkával a fején, füle mellett irón, hóna alatt 
kopott aktatáska, zsebéből nemzetiszínű szalag, három
négy méternyi lóg ki. Hetykén lépked) Csak bátran, elv
társ, egészen bátran. Mi azért vagyunk, hogy megértsük, 
ne csak meghallgassuk a nép szavát! Szóval... így... tehát... 
elvégre... nemdebár? Éljen! (Hadonászás közben micisap- 
káját, irónját, táskájából az iratokat, utána a táskáját is 
elszórja. Kopaszon, zavartan, gyorsan távozik)

DONÁT (hempereg előre-hátra) A nagy ősi higiénia, 
ez a legyőzhetetlen ösztön, ez szólalt meg bennem: meg
ettem a nyulat. Eltakarítottam. A kutyát is megettem vol
na, ott az ugaron, de felette meggyőzően ugatott...

ő  (transzparenssel a kezében, katonásan, fürgén lépdel 
be) Nekünk tudomásunk van mindenről; előlünk, a tö
megek szeme elől, semmit sem lehet eltitkolni! Le a pro
vokátorokkal! (Nagypátosszal mondja a szöveget, kihullik 
kezéből a transzparens, és végül is nélküle megy ki)

DONÁT Ha lehetne csak úgy szektát alapítani, én ala
pítanék egyet: a büszkék szektáját. Mert én például büszke 
vagyok erre a nagy-nagy higiéniára. Az ember megeszi... 
ó, az ember...

16



ZSÓFI (rengeteg edényt hoz, leteszi, szétrakja maga 
körül, aztán leül közéjük) Ha megvakulnék, ha a világon 
semmit, de semmit sem látnék, akkor a világon valóban 
semmit, de semmit sem látnék? Én csak szülöm ezt a ren
geteg bádogot, és testemből választom ki a gyöngyházzo
máncot... Én csak szülöm és árulom a sok üres edényt... 
Miért? Én is kérdem magamtól: miért? Talán mert a bá
dogon kívül mást nem is látok... Én még az esőcsatornát 
is megkívánom. (Lassan elterül az edényei között)

DONÁT (állkapcsát tapogatja, rág üresen, próbálgatja 
a rágóizmait) Előbb aprósággal kezdjük... ezt a kis házi 
tisztogatást. Aztán már indul is a nagy gép! (Rág) A szor
gosak házat esznek maguknak, bele bútorokat rágnak. És 
fogyasztják maguk körül ezt az üres világot... (Ismét or
dít) A szivattyúkat a szivárvány jobb és bal csatornáiba 
kapcsoltátok! Előbb lecsapoltátok a délibábot! És űzet, 
fizet, fizet ez a marha nép! Fizeti a ti demokráciátokat! (A 
kutyalihegés felerősödik)

ZSÓFI (hanyattfordul, hangosan lélegzik, csend) Előbb 
csak a teodolitot hoztátok... aztán mindenféle finom mű
szert... És most? Már a beszédünket is apró dobozokba 
zártátok... Egyik dobozban a szitok, a másikban az áldás... 
A fülemet pedig ezekhez a fazekakhoz forrasztottátok. 
(Hátra, a sötétbe kúszik)

ő  (fehér kötény van rajta, bárd a kezében, oldalán acél, 
tehát egy szabályszerű hentes: járása a régi, kevély, rátar
ti) Rendben van, ha a nép úgy kívánja, én letaglózom a 
marhát. Mert enni kell, nem? És itt minden proletár ösz- 
szejön... Szóval: a marhát! De kérem, aztán keményen 
tartsák! (Ismét lehull róla -  a kezéből minden, nem szedi 
fel, úgy távozik)

DONÁT Ha azt hiszik, hogy panaszkodni fogok: té
vednek. Én azért vagyok itt, mert ezt a helyet osztották ki
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nekem... Buta szűk világ, rendben van. Kicsi embernek 
tán nem is kell nagyobb... (Megkísérel talpra állni, de a 
fejét a mennyezetbe veri. Így ismételgeti ezt néhányszor, 
már az amerikai néma burleszkfilmek stílusában történik 
minden. Mozdulatai egyre darabosabbak, szenvtelen arca 
groteszk. Végre fekve marad) Húsz évvel ezelőtt szabták 
rám ezt a buta szűk világot. Jó, rendben van: kinőttem 
gatyát, nadrágot: kinőhettem időközben ezt a szabászatot 
is... Köpök a mindenkori hatalmatokra, a barátság, a kéj, 
a törvény és a vér hatalmára! Köpök mindenféle rangra 
és szinekúrára! Köpök a hatalmatokra! Mert én Donát 
vagyok, adomány. Isten ADOMÁNYA.

ZSÓFI (pőrén bevágtat) Kedvesem, ó, kedvesem! A 
testem hatalmára is köpsz?

DONÁT (most veszi fel első ízben a lentiek beszédfo
nalát) Én most nem férfiasságomat, hanem hazafiassá
gomat villogtatom! Én, Donát! Mint Isten adománya! 
AJÁNDÉKA!

ZSÓFI (kéjesen beleremeg) Ismételd meg!
DONÁT (hidegen) Én most nem férfiasságom, hanem 

hazafiasságom villogtatom! Az most -  kemény!
ZSÓFI (egyre kéjesebben) Még egyszer!
DONÁT Én most nem férfiasságomat... Kemény!
ZSÓFI (elveti magát, élvezetében sikoltozik, aztán f á 

radtan megnyugszik) Ez kielégített!
ő  (vadászöltönyben, kalappal, hátizsákkal és alsókarra 

buktatott puskával bedöcög) Tömöríts, elvtárs! Tömöríts! 
(Messzelátóját a pőre Zsófi farára helyezi, hátizsákjából 
kis háromlábút vesz elő, ráül és gondolkodik)

DONÁT Kedvesem! Tedd vissza a téglát a falba! Gye
re visszasétálunk húsz esztendő úttalan utain.

ZSÓFI A téglát már visszatették: én zsákmány vagyok, 
begyűrnek a hátizsákba!
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DONÁT Milyen különös fegyverrel vadásztak terád 
mindig is...

ö  (fölérez, puskáját leteszi, rá a kalapját, akkor a 
vadászkabátját, leveti csizmáját és nadrágját, mindent 
szétdobál) Csak egy helyes megoldás létezik: Rendet kell 
csinálni! (Szétveti a karjait, úgy távozik, mint akit megfe
szítettek)

ZSÓFI {fekve, mozdulatlanul) Lenyúzzák a bőröm! 
Lenyúzzák, és itt hagynak nyers, meleg húsommal pőrén 
és lobogva...

DONÁT Kedvesem!... Kedvesem! (Nekiveti vállát a 
mennyezetnek, feszíti elkeseredetten, harcol a bádogfalak 
ellen: zihál, aztán teljesen kimerültén lerogy) Csak a Lő- 
rinc-tanyára akartam eljutni... Ott fekszel a kút mellett, 
homlokod fehér, a szád ibolyaszín... (Keservesen fölordít. 
Erre egy hatalmas üvegtábla összetörik valahol, az egész 
terem megtelik ezzel a hanggal)

ZSÓFI (föláll, lassan hátrál, szellemszerű jelenség) Le
het, hogy a lábad járt is ott. Te mindig lábbal jártál el segí
teni nekem... De csak a lábaddal... (Eltűnik a sötétben)

(Most először jönnek be a sinus-hangok, alacsony in
tenzitással)

DONÁT Rám akarják fogni, hogy bizonyos dolgok
ra egyszerűen nem akarok emlékezni! Hogy ellenállok és 
hogy... (Tombol) Beszari banda! Dögkeselyűk, pondrók 
és múmiák! Ne féljetek, én innét semmit se tehetek! Hall
gató és zabáló pofátokat hazavárja otthon a fazékban a 
zsíros eledel! (Ismét feszegeti a mennyezetet és a falakat, 
hiába)

ZSÓFI (egy UNRRA-dobozt hoz magával, földig érő fe 
hér ruha van rajta) Ha van egy kis időd: számold össze az
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adósságunkat... Tartozunk hat kövesúttal... három műve
lődési otthonnal, és a mi magyarjainknak... akik a Maje- 
vicán estek el, azoknak egy emlékművel tartozunk. Kü
lönben pedig: ez a te adósságod... (Letérdel, gyereksírás, 
karjában ringatja a dobozt)

APA (Begurítja magát egy tolókocsin, aztán fiatalosan 
kiszáll belőle) Alszik?

ZSÓFI (fejével nemet int)... Reménységem!
APA Büszkeségem! DONÁT Valaki!
ZSÓFI Ugye, nagy lesz?!
APA Fontos és okos, akár az apja!
DONÁT Befogadják, az anyák keble egyszer csak tejet 

tárol és szoptatják sorba mindnyájan...
ZSÓFI És majd megvéd... DONÁT Nem hallom...
APA Oltalmaz és bevizel...
ZSÓFI Bekakil... DONÁT Nem értem...
APA Elárul! DONÁT Ó, apám,

ZSÓFI Milyen boldog vagyok! Mi mindenben annyira 
egyetértünk.

DONÁT Hol vagytok?
APA Most pedig, lányom, add ide!
ZSÓFI De apa, ő a mi szemünk fénye!
ZSÓFI Féltve neveltük! DONÁT Megálmodtuk! 
APA Színigaz!
ZSÓFI Szellőtől is óvtuk! DONÁT Hizlaltuk!

meg az árulás!
ZSÓFI ő  lesz a mi büszkeségünk!
APA Utódunk! DONÁT Ki beszél?

APA És megóvtuk!
Dehogy.
DONÁT Te senkit
nem.,lltrlll...

DONÁT És elhizlaltuk!ZSÓFI A jövőnket 
bíznánk most rá!
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APA Ide vele!
ZSÓFI (az UNRRA-dobozból egy takarmány tököt vesz 

elő, szabályszerű tökfej, szeme, szája, orra van. Belevésték. 
Magához öleli) Igaz, hogy törvénytelen, de nem adom!

APA (a tökfej után nyúl) A disznónak meg kell híznia. 
Ha nem lesz százhúsz kilós, visznek a dutyiba. Obaveza! 

DONÁT A disznónak meg kell híznia!
ZSÓFI (odanyújtja a tököt, a hagszórókon röfögés és 

gyereksírás) Akkor: beszolgáltatom!
ő  (mérleggel a kezében, könyökvédőkkel betáncol) Én a 

ti fajtátok vagyok, engem nem csaptok be, bugrisok.
DONÁT Nem azért vagyunk egy fajtából, hogy még 

szeressük is egymást.
ő  Határozottan ellenszenvesek vagytok! íme, ezen 

mérlek én benneteket! (Apa gomblyukába akasztja a pia
ci mérleg kampóját, megemeli)

APA Hány kiló? DONÁT A halál tíz

ő  (fitymálva nézi a mérőkart)... Ha leszámítjuk a ru
hát, a szőrt és a csontokat... akkor bizony túl kevés!

DONÁT Várjatok meg az első sarkon! A délin vagy az 
északin, amelyik közelebb van... Jövök mérleges pingvi
nek! Pincérmadarak. Maszatos üvegszemű.

ő  (most Zsófit méri, a hanszórókon át libagágogás) Itt 
esetleg számításba jöhet...

ZSÓFI ...a szőrzet?...! 
ő  A szőrzet is.
DONÁT (üvölt) Orromban karika: ne túrjam a föl-

ZSÓFI Majd ha 
elkaparjuk...

deka.
DONÁT
Bölcsőből -  koporsó.

det!
APA Rokon... DONÁT A családod.
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Ő (közbevág) Pofa be!
APA Testvér... DONÁT Baltával

elosztott égbolt.
ő  P-o-f-a b-e ! ! !
ZSÓFI Én nem tartozom ehhez a családhoz!
DONÁT (üvölt) Adjátok kezembe az áramkört!
ő  Akkor te mérd őket tovább! (Kezébe nyomja a mér

leget, leszedi a könyökvédőt, azt is rátestálja Zsófira, és el
masírozik)

APA (öklével szétzúzza a tököt, disznósivalkodás, hör- 
gés, mint amikor leölik) Fölemésztik az egész családot.

DONÁT (egyrefeszegeti a mennyezetet, meg-megfeszül 
a padozat és a mennyezet között, akár egy íj, közben elke
seredetten üvölt) törjétek le ujjaimat, én kikaparom innen 
magam! Csapjátok szét a fejem, akkor is agyafúrt leszek! 
A szívem, a szívem! Én akkor is... (Fuldokolni kezd, ismét 
bejön a sinus-hang, egyre izgatóbb, tűrhetetlenebb)

BLANKA (egy rokkát hoz, némán megáll vele, senkire 
se néz, Donát egy mozdulatban megmerevedik) Mindig a 
partot lestem... a töltést... Gondoltam, csak arról érhet ve
szély... (békabrekegés, előbb csak szórványosan, aztán a te
rem megtelik a békakórus hangzavarával) Láttam, ahogy 
a túloldalról integet a nád. Kormos koronája, késpenge
dolmánya, gyöngyházszín csontváza... Azért nagy szeren
cse, ha valakiről megfeledkeznek a hivatalok, a törvények, 
a világ. Az ilyenről csak a fenyegető veszély nem feledke
zik meg. Ott settenkedik valahol a vízparton... Árnyékát 
néha általveti a töltésen, olykor a leheletét is megérezni... 
(Letérdel a rokka mellé, és hajátfogja be az orsóba. Haját 
fonja, fonja aztán, ügyet se vetve a környezetre)

APA (kitárja karját, mintha mondani akarna valamit, 
de az a mondanivaló nagyobb minden szónál, hát hallgat
va áll így, kétségbeesett arccal és szétvetett karokkal)
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ZSÓFI Kezdhetem elölről. Valahonnan az együgyűség 
vagy a balgaság határáról. Araszolva, miként a hernyó...

DONÁT ...csattogó állkapocssal, és a gyűlölet és ke
gyelet távoli fénye nélkül.

ZSÓFI ...a mérlegig és vissza...!
DONÁT Mindenkivel beszélni, okádni a beszéd fo

nalát, akár a pók, hogy utána közlekedhess általa nagy, 
veszélyes léptekkel...

ZSÓFI Én erre másként emlékszem!
DONÁT Nálam ez már nem „emlékezés” kérdése, 

Zsófi drágám. Én már olyannak látok mindent, amilyen 
reflexeket vertek belém. Ahogyan idomítottak.

ZSÓFI Persze!
DONÁT Nem tudod elhinni?
ZSÓFI Csak az én esetemet igazoltad a magad 

sorsával.
DONÁT Téged nem idomítottak?
ZSÓFI Ahhoz, hogy az ember emlékezni tudjon élete 

végéig, meg kell maradnia érzékeny, sérthető, meztelen 
állatnak... Az érzékenység...

APA (időközben lassan lerogyott, most összecsukja 
karjait) Megvan!

DONÁT Nos, rendben van! APA Ha nem jutott
volna eszedbe 
Te hogyan emlékszel? 
a lucernakaszálás... 
Talán...

ZSÓFI Futottam a dűlőn, BLANKA Török gyerek
benne a főtt étel: vittem az elvágta, magyar gyerek
aratóknak gyógyítja

...náddal, náddal...
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DONÁT A fejem mint APA Az a szökevény
egy kosár, benne méhcsalád, aztán a láz...

Most már főtt étel: és 
így aztán sikerült 
fölépítenem tudom! 
neked a levegőt, az űrt, 
a szakadékokat, 
a mélységeket...
És építettem neked 
árkokat...

ZSÓFI Este még nem!...
APA ...de másnap este...
ZSÓFI ...harmadnapra sikerült leverni...
DONÁT Ecetes borogatással verték le a lázamat. Ott 

voltál, borecetszagú lány. Aztán már nem neveztek Zsó
finak!?

ZSÓFI Talán!
ő  (besurran, derékon kapja Zsófit, és mint egy divat

bábut kiviszi)
BALANKA (asszociálva) Ne bátson, hagyjon engem 

békén, Virgil bácsi! Ne bántson engem... Ne! (Megöleli a 
rokkáját, és elterül vele, aztán kinyúlik, megmered)

APA Megengedem.
DONÁT Állat!
APA Most az egyszer megengedem!
DONÁT A lányod... A sajátod!
APA (lassan leemeli a kalapját, leteszi, keserű arccal 

bólogat) Tudom, hogy...
DONÁT (üvölt) Taposd ki a belét!
APA Nem bánom... tartsatok nyulakat, gyerekek!
DONÁT (rádöbben, hogy két malomban őrölnek) Va

lóban... emlékezni is idomítottak engem!

24



APA A Sajtiék földjéről szánkón hozhattok nekik en
nivalót. Befödte a hó, kint maradt a java...

DONÁT (emlékezik) Apám! A hó alatt mélyen, ahogy 
belevájunk, csikorog a káposzta, mint lefagyott ember
fejek... Pontosan emlékszem!... (Hirtelen felegyenesedik 
örömében: nagy esemény: emlékszik! De a fejét ismét a 
mennyezetbe veri. Nem hagyja magát, de hiába, nem tud 
fölegyenesedni, belevesz az öncélú viaskodásba. Elektroni
kus zene távolodása)

APA ...És füledet odaforrasztották két üres dobozra!
(Egy emberi fej. Donátfeje leng át az alsó színtéren, fü 

lére két üres műanyag doboz van erősítve. Valahol Blanka 
felett jobbra megáll a fej)

BALANKA így külön, mintha az emlékek rendje miatt 
harcolna. Az a baj, hogy így, külön keresi a rendet! (Fel
emelkedik, haját kitépi az orsóból, az UNRRA-dobozból 
egy sarlót vesz elő) Marokba szedem ezt a rendet... (Dara
bos mozdulatokat tesz a sarlóval, elejti, akkor megmered)

KÁROLY (nagy, nehéz léptekkel jön. Közvetlenül az 
apja mögött áll meg. Pár másodpercnyi mozdulatlanság. 
Olyan ez, mintha önmagát apjával mérné össze) Áll a tor
nácon, néz az éjszakába és figyel.

DONÁT Károly, a bátyám...
APA (nem mozdul) Ki?
KÁROLY (mozdulatlanul, egyhangúan darálja a szö

veget) Kérdeztem tőle: „Mi történt?” Hallgat, csak hall
gat.

APA Kiről beszélsz? DONÁT Károly, a kő!
KÁROLY ...Akkor én is odaálltam melléje, figyeltem 

és...
APA Odaálltál... De hová? Ki mellé?
KÁROLY ...és távolról, halkan, foszlányokban...
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(A hangszórókon halkan egy likai népdal ijesztő disszo
nánsa, lidércszerű hangjai. Kórus énekli)

APA Anyád? DONÁT Károly,
a szikla.

KÁROLY Azt mondta: „Szép!”
APA Anyád? DONÁT Szobák! BLANKA Virrad!
KÁROLY A konyhából kiszüremlő fényben mintha 

mosolyt fedeztem volna föl az arcán.
APA Anyád? DONÁT Zsálya! BLANKA Korán!
KÁROLY Akkor azt mondta: „Nehéz lehet nekik...”
APA Anyád? DONÁT Sajnál! BLANKA Zsálya!
KÁROLY Kérdeztem tőle: „Miért lenne nehéz?”
APA Anyád? DONÁT Lázam! BLANKA Szegény!
KÁROLY „Idegenek ők itt, és éjszaka van” -  mondta.
APA Anyád? DONÁT Borús! BLANKA Halak!
KÁROLY „Éjszaka van. De földjük és házuk van, min

denük” -  mondtam neki. Rám nézett hosszan.
APA Anyád? DONÁT Zsálya! BLANKA Bögre!
KÁROLY „Német házakban laknak és idegenek” -  vá

laszolta...
APA Anyád? DONÁT Halál! BLANKA Aludj!
KÁROLY Nem. Én ezt az asszonyt nem ismerem, 

apám. Valahonnan jött. Ismerős volt az arca, a hangja, a 
tekintete, de ő maga nem! Ki tudja, honnan jött.

DONÁT (az előbbi hang- és értelemszinkópa után 
ismét talpra állítja az öröm) Anyám! anyám! öled
ben a fejő, fehér virágja a meleg tej... Megyek utánad 
a macskákkal, kutyákkal... (Fejét a mennyezetbe veri, 
most már bömböl, nem tűri a szűk, nyomorgató teret) 
Se isten, se ember nem segít! Én itt nyomorék leszek 
szemetek láttára, emberek! (Sinus-hangok velőt hasító 
közjátéka)
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ő  (hóna alatt hegedűtök, járása azonban a régi) Iste
nem, mennyi botfülű... (Sorban megvizsgálja mindegyi
kük fülét, a levegőben lógó fejet is megkerüli néhányszor, 
vizsgálja) Szóval: igen! A népek kórusába nem nagyon 
illetek.

KÁROLY A bögöly a gerincesek közé tartozik, két lá
bon jár...

APA Bizonyos tulajdonságaiban hasonlít az ember
hez...

KÁROLY Fajtájával semmiféle érzelmi vagy más kap
csolatot nem tart fenn...

APA Ha a lovam szügyére száll...
KÁROLY Agyonütöm! (Csattanás)
ö  Elvtársak, én a magam részéről mindent megtettem, 

hogy önöket műveltséghez juttassam, de...
DONÁT ...botfülűek!
Ő És a zene magasisikoláját is... (Kiesik a hóna alól a 

hegedűtök, kinyílik, egy géppisztoly borul ki belőle, ő  izga
tottan izeg-mozog, körültáncolja a tokot, aztán elpucol)

DONÁT (a közönséghez) A te hallgatásodat nagyon 
jól hallom! A botfulemmel. De te az én ordításom...? Te 
„magas fokúan hangérzékeny” anyag! CSAK ANYAG!

BLANKA (odaáll az apja és a bátyja közé, háttal a kö
zönségnek)

APA
KÁROLY Miből? Miből van? DONÁT Agyag ez!
BLANKA Agyagból!
BLANKA Miből van a szél, ha elcsitul, a víz, ha haza

ért, a csillag, ha kireggeledik?
APA Miből? Miből van?
KÁROLY DONÁT

Mozdulatlanságból?
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BLANKA (arccal a közönség felé fordul, Apa, Károly 
hátat fordít) Van valami kis egyhúrú hangszer a fejem
ben.

KÁROLY Muzsikája táncra kelt...

BLANKA Énekelek! DONÁT Hallgatsz te,
nagyon-nagyon!

APA g
KAROLY é s o ' " ' m i

BLANKA A kutak mélységéről. DONÁT Megálmo
dod a halálodat!

APA A vizet ne kavard föl, iszapját hagyd
KÁROLY nyugton: szomjas a jószág.
BLANKA Mindenki elfelejtett... Legalább szavaitok

ban újra megszülessek...
DONÁT Tőlem távol... utak, folyók, kóbor kutyák, 

haragos sünök és görények ezrein túl, ahol életemet a 
magatokéval játsszátok... Már úsztattátok a liliomokat 
lassan, és számláltátok a metán hólyagjeleit... (Kiabál) 
Még gyermek vagyok, hozzátok vissza Blankámat... Dob
jon követ a kútba, köpjek bele... de nekem őt élve ... élve 
adjátok! ...A húgomat!

KÁROLY (széttárja karját) Nem, ide be nem léptek. 
Kemény háncsát föl nem töri senki! Szidjátok a nyakas 
kálvinistáját, dögöljön az ajtóban minden kérdésiek: kó
bor kutya...

APA (hátat fordít) Avas a mag? Benne a baj? Törjem 
föl én? Mit mond nekem a sikér?

DONÁT Szép, magyar gesztus. A család szekeréből 
kihullanak a kis életek... a kicsinyek és ártatlanok...

BLANKA Hagyd meg nekik és a jószágnak a kút tiszta 
vizét...
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APA (szembefordul a közönséggel) Ehhez ne nyúljon 
senki! Maradjon, amiképpen történt! Az Isten büntetett 
meg ezzel a kézmozdulatával!

DONÁT Nem értem, hogyan visszhangzik ma ez a 
boldogság bennem! Nem értem! De tudom, hogyan le
hettem volna apagyilkos! Én utálom ezt a fajtiszta lénye
met!

KÁROLY (leereszti a karját) Sem a vagyonhoz, sem 
apádhoz nem nyúltál soha...

DONÁT Én nem vagyok rák!
APA ő  nem rák!
BLANKA Én... én vagyok a rák! Halálban is visszafelé!
KÁROLY Mindenszentekkor megigazitom fölötted a 

földet. Hagyjál békén!
BLANKA A földből való kontyomat igazítod?!
DONÁT (feszíti magát a szűk, nyomorgató élettérben, 

sír. Neki-nekiiramodik. Minden hiába) És ti azt hiszitek, 
ezek után nem kísérlek meg mindent, hogy szétvessem 
kalodámat? Sík, széles, tágas egy irányban. De fölfelé én 
ezt már kinőttem! Blankára esküszöm, megtalálom a 
módját! Látni akarom, mekkorára nőtt a kezem, lábam... 
Talpon állva akarom látni saját méreteimet! Blanka, te 
sem hallod őket, ugye? (Csend) Blanka, énekeljünk ne
kik! A világnak...

BLANKA (szaval) 
Kicsi menyasszony, 
tört keblű ara, 
ne cserélj velem!
Kicsi gyermekasszony, 
Veled magát hizlalja 
itt a verem!
Kicsi gyermekasszony! 
Ne lássam: fehér fogad

DONÁT „menyasszony.
cc....ccccc...tört keblű..
ne...velem...
kisasszony...
...magát... 
itt a verem!
Kicsi...
...lássam: fehér...
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hogyan szólítja hogyan...látja„
a nosztalgikus ősi tenger, ...nosztalgikus,
ha jönnek, buzognak ha jönnek...
eldugult csatornákon 
a vadvizek!

...csatornákon
a vadvizek!
Miféle tömlők ezek?
A televény csillagrendszere 
rozsdás tárgyakkal bevetve;

a bűnös kezek! 
A bűnös kezek! 
A bűnös kezek

itt lapulnak meg 
a bűnös kezek!
A bűnös kezek! 
A bűnös kezek!

(Szférikus zene, egy-egy akkordjában magyar népdalra 
emlékeztet. A zene most halkul, lassan átúszik bugyboré- 
kolásba. Az alsó színtér egész elsötétedik, egyetlen fejfény 
pásztázza be a színen elhullott tárgyakat. A fejfény a leve
gőben úszó fejen nyugszik meg)

DONÁT Leírhatatlanul szeretnék tévedni. Ez lenne 
az egyetlen lehetőségem a boldogulásra. Mint a magasra 
repülő galambok, amikor megszédülnek a tértől, és bo
londul belelövik magukat a semmibe...

(Az alsó színtér most egészen megvilágosodik: Blanka 
térdel, Apa és Károly keményen tartja jobb tenyerét a f e 
jén. Azt az érzést keltik, mintha nem engednék fölállni. A 
bugyborékolás most fölerősödik, megtelik vele az egész né
zőtér. A sötét háttérből anya tűnik fö l kísérteties lassúság
gal, simán, mintha nem is lépkedne, hanem közvetlenül a 
padló fölött repülne. A hangeffektus egyszerre szűnik meg. 
Dermesztő csend. Anya arca fehér, vonásai nem is látsza
nak a festék alól)
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ANYA Elbeszélgettem köcsögeimmel, a kamrában 
befőttesüvegek csendes szuszogását figyeltem... Kicsiny 
fiolákban raboskodnak a nehéz esszenciák. Ti nem visel
kedtek úgy, hogy nyilvánvaló legyen a száműzetés. Nem 
tapintat dolga ez a feledés mint magatartás.

DONÁT Kérdezz! Te mindig is csak kérdeztél.
APA Veteményeskert, amely beszél.
KÁROLY Az ugar fekete szárnyán himlő...
BLANKA... Galambok szálltak le.
KÁROLY A vetésforgóra én nagyon vigyázok. Jól te

szem.
APA Hírt hoztál?
ANYA Felsöpörték a padlásunkat.
APA Elvitték azt, ami már úgyis hiányzott onnan.
ANYA Üres az ól, az istálló...
KÁROLY Bevonultam. Kiskatona vagyok. Varasdból 

írtam utoljára.
ANYA Letaposták testemben a néhány ágyásnyi virá

got.
APA Kötözni való bolond vagyok, mert hallgatlak 

benneteket.
ANYA Ha kifosztanak, arra vagy legérzékenyebb, ami 

már különben is mindenkinek mellékes volt...
DONÁT Neked is?!
ANYA Mindenkinek...
DONÁT Neked is?!
ANYA Ha én a befőttesüvegek közt lelem helyemet, 

miért nem általánosíthatom személyes bajaimat?!
DONÁT A „nagy magyar anya”!
APA És a „nagy magyar apa”?
KÁROLY Felszíni szántás, a televény értelmetlen kar- 

colgatása...
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DONÁT Veletek történelmet játszani... Mert csak ját
szani...

ANYA Csattogó kóró, virágozzunk...
DONÁT Nemzetiszín köldökzsinór? (Most végigara

szol a fölső színtéren. Kúszik, csúszik, akár egy nyomorék)
BLANKA Ne hajolj közel szavaimhoz! Mérges gőzök 

törnek fel belőlük... Testem már nincs is, csak az oszló 
gőz... Miozma.

DONÁT Ha oda kellett vágni, elérzékenyültél. Ha 
meg okosan kellett volna beszélni a szomszéddal, mert 
mindkettőtöknek jobb lett volna, akkor aztán fene büsz
kén villogott a bicskád!

ő  (úriember, de csak ruhája szerint, s lényei. Billeg, se
regszemlét tart, fintorog) Hiába, ne! Nem lép egyszerre a 
két ló! Ennyi az egész! Raskorak! Így már jobban megér
titek! (El)

(Anya, Apa, Károly és Blanka most összeölelkezik. 
Kört alkotnak, mintha csak táncra készülnének. A zene 
azonban, az első hang nem jön. Csend. Most ismét jelent
kezik a kutyalihegés az ülőhelyek alól. Erre az egyenetlen 
és állandóan erősödő lihegésre mozdulnak aztán az alsó 
színtéren: mintha csárdást járnának, egy-egy pillanatra 
már az az érzése a nézőnek, hogy összehangolták a lépé
seket, a ritmus is kijön a lábdobbanásokból, de a követ
kező pillanatban már ismét csak ránganak, toporognak. 
A kutyalihegés most már hangosan járja át az egész szín
házat. Károly kétségbeesett arccal kísérli meg néhányszor 
helyrehozni, összehangolni a lépést, nem sikerül, akkor bal 
kezét felszabadítja: kólót vezet. Ez se megy azonnal, de vé
gül is itt sikerül lépést tartani egymással. Arcuk szenvtelen. 
Ezt a jelenetet Donát agyat átjáró üvöltése szakítja félbe. 
Minden megdermed, a lihegést mintha elvágták volna. Az
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alsó színtéren egymástól távol, más-más irányba fordulva 
állnak a szereplők. Donát vállát ismét a mennyezetnek fe 
szíti)

DONÁT Hol vagytok, makkon hízott kupecok? Fok- 
hagymaszagú pofátokkal csak az ocsmányságokat csem
pésztétek haza Bécsből, Prágából! Ezen a percenten éltek 
még ma is! És ez már nemcsak csiklandós emlékezésmód, 
ez már patinás jog is az ocsmánykodásra. És én, dobozok
kal a fülemen, számon és herezacskómon, én, az agyagba 
lefelé szaporodó, beoltom magam a fajtádba, hogy az is 
meg az enyém is megtisztuljon!

APA Tehát kiszámoltad magadnak...
DONÁT Te ezt kiszámításnak nevezed? Én szükséges 

véletlennek!
KÁROLY Isten éltessen!
ANYA Én csak arra kérlek benneteket: meg ne nevez

zétek soha!
BLANKA Soha!
APA Mit?
DONÁT Engem nem tanított senki utálni!
ANNA Annak nincs neve! És ez az egyetlen mód arra, 

hogy egyszer boldog lehessek!
KÁROLY Minek?
ANYA Csak szeme, szája!
APA Minek?
ANYA És lassan növekszik.
APA Ki?
DONÁT A közhelyeket nem kellett elvetni: az kikel 

itt mindenkiből, akár a gyom. Az egybeköpült agyak tel
jesítménye.

ANYA És nagyobb lesz nálunk és szomszédaink
nál is...
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II. RÉSZ

(A fölső színtér most jóval nagyobb, ennyi az egész 
változás. Az alsó színtéren az elhullatott holmi szanaszét, 
ahogyan az I. rész befejeztével maradt. Donát most áll, de 
fejét félrehajtja, megmaradt-e a régi reflex, vagy már való
ban nyomorékká vált? Az első színtéren ő  áll egy hatalmas 
járókában, olyan háromkerekű szerkezet az, amit kisgye
rekek használnak, amikor járni tanulnak. A járóka vörös, 
ő  ügyetlenül ődöng benne, a szétszórt holmiban el-elakad: 
öltözéke kifogástalan elegáns, cipője csillog-villog, kezében 
kereplőt tart, néha megforgatja)

DONÁT Kihordtad ezt a nemzedéket is? Gyomot 
vetsz, gyomot aratsz, és a haladó szellemű gazdák közé 
tartozol...

ő  Beleremeg még a gyomrom is... (Kerepel) Én példát 
mutatok, mint egy főnixmadár: saját tüzemben égek el, 
hogy bevilágítsam útját, és akkor (Kerepel), akkor a sze
membe köp! Engem a munkámért másnak kell kitüntet
nie. (Kerepel) Másnak! És még csak a fajtájuk sem vagyok! 
De méltányolják ezt a... (Kerepel) ...ezt a... (Kerepel)... ezt 
a... (Kerepel, kerepel)

DONÁT (változatlanul áll, fejét félrehajtja) Ezt a szol- 
galelkűséget!

ő  Köszönöm! Mi még találkozunk! (Kerepel, kezéből 
kihullik a kereplő, ődöngve távozik)
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DONÁT Tanuljátok meg rettegni a csendet. A fene
vad így, csendben ébred! A fenevad itt! (Mellére csap) És 
nyújtózkodik! És ásít! És körülnéz. És ráébred saját mi
voltára.

(Az ülőhelyek alatt a hangszóróból borjúbőgés, a két
ségbeesett állat segélykérő és hiábavaló bögése hallatszik. 
Aztán csend. Donát szétvetett karral áll, semmi se tör
ténik. Akkor valahonnan az alsó színtér mélyéről nagy 
ívben berepül néhány hangszer. Kürt, hegedű, trombita, 
dob, gitár. Csend. Most jönnek a kitömött madarak. Ismét 
csend. Egy bölcső, szét is hullik esés közben. Néhány ma
gyar mintás tányér repül be. Csend. A sötétből feltűnnek, 
szorosan egymás mellett haladva, a kaméleonok. Mintha 
egy hatalmas torz sziámi ikercsoport volna. A kacat közt 
megállnak. Most parasztok)

I. KAMÉLEON Rajtam kérték számon ezt a szálerdőt, 
amit Bukovinában irtottak ki a jövevények. Egyetlen bű
nöm, hogy apám Bukovinában esett el. Elesett.

II. KAMÉLEON A kerékhálós pókok engem eltakarí
tanak! Téged is!

III. KAMÉLEON Engem is.
II. KAMÉLEON Számoljuk össze a hasznot.
I. KAMÉLEON Beszéljük meg a részesedést!
III. KAMÉLEON Nekem Versecen kiverték két foga

mat.
I. KAMÉLEON Zsebre raktad, hazahoztad, elástad, 

meglátogatod.
III. KAMÉLEON Kiverték. De nem ez fáj.
II. KAMÉLEON Mi fáj?
DONÁT (leengedi a kezét, térdre esik) Mint egymás 

zsíros hajából a tetveket... úgy szedegetjük össze öröme
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inket. Ünnepeinket. A metszett pohárból kortyintott ke
resztelői, lakodalmi fintorokat... Én megdöglök nyomo
rúságos kishitűségtek miatt.

I. KAMÉLEON János, a fiam, jönne haza.
II. KAMÉLEON Jöjjön!
III. KAMÉLEON Ne jöjjön!
I. KAMÉLEON Szeretne hazajönni.
II. KAMÉLEON Emberi dolog.
III. KAMÉLEON Tudok egy szép mesét a nevén nem 

nevezett kitelepítésről.
DONÁT Segítsetek nekem: hány éves vagyok én 

most?
I. KAMÉLEON Én tudok egy másik mesét: a kétkorú 

szálerdőről. Fajtámban két nemzedéket tizedelt a bosszú, 
pedig parasztember vagyok.

II. KAMÉLEON És terem a Hatkorsós-dűlőn az a két 
lánc. Terem, mintha holnap meghalna.

III. KAMÉLEON Az a két lánc?
I. KAMÉLEON Ott a Hatkorsós-dűlőben?
II. KAMÉLEON Mintha holnap...
DONÁT Mintha holnap vonítva kiszenvedne? És 

hullanak a csillagok, és megeszem félholdnyi földedet, és 
belefekszem az árkába! Én! Én! És meglásd: majd jönnek 
a manósáskák, és tenyeremben megszólal az iszapvul
kán! Meglásd, a Hatkorsós-dűlőben mi, a mezsgyekövek, 
mekkora szikrát vetünk.

APA (energikus léptekkel jön, kabátja panyókára dob
va, megáll, hosszú csend) Majd én elmondom nektek. Én 
tudom!

I. KAMÉLEON (háta mögé lép) Van kire hagynod!
II. KAMÉLEON (elébe áll, háttal a közönségnek) A 

földedet.
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III. KAMÉLEON (a helyén marad) Van kire hagynod 
a földed. Unokád nagy. Egyik fiad a jobb kezed...

APA És a bal!
I. KAMÉLEON Add meg, amit kérnek.
APA Megadom.
DONÁT Az ember ilyen. Megad mindig mindet. 
APA Megadom!
DONÁT És te majd elmondod?
APA Megadom, amit kérnek.
DONÁT Senkinek el nem mondod.
APA A szem hullott. Gazdája elment.
I. KAMÉLEON Mélyet lélegezni a hegyek közé.
APA Hullott a szem! A búzaszem! A szent!
DONÁT Neked.
APA Odajött a csősz. Rendes ember.
DONÁT Odajött.
APA Azt mondta: cimbora, a városokban még nagyon 

éheznek.
DONÁT Te nem éheztél? Nem. Te nem.
APA Az istenit!
DONÁT És hullott a szent búzaszem!
APA „Neked van géped -  mondta - , arasd le!” 
DONÁT A cimbora.
APA Nekem van gépem, learatom, kár itt minden sze

mért. Ez parancs? Nem. Ezt én belátásom szerint teszem. 
Akkor rendben.

I. KAMÉLEON Learattad, elcsépelted.
II. KAMÉLEON A magot egy szemig beszolgáltattad.
III. KAMÉLEON A szalmája senkinek sem kellett.
I. KAMÉLEON Azt megtartottad.
APA Ott áll külön kazalban. Nem sok.
DONÁT Fekete. Verebek laknak benne.
APA Ott áll külön kazalban.
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DONÁT Nem láttam a kezeden a bilincset.
I. KAMÉLEON A bilincset a kezeden! Cimbora.
APA Mentünk a csősszel együtt, farolva, összekötve.
II. KAMÉLEON A mag?
III. KAMÉLEON A szent?
I. KAMÉLEON A gazdája?
APA Mentünk a cimborával együtt. Összekötve.
DONÁT Farolva!
APA Anyádnak volt igaza.
DONÁT Neki mindig igaza van.
APA Idegenek ők itt. Nyomja tüdejüket ez a hatalmas 

és magas levegő.
DONÁT De ti mentetek összekötve. Nem?
I. KAMÉLEON A mag nem hullott el.
DONÁT Nem. És ez nálunk így van rendjén. Ezért va

gyunk olyan büszkék. A vörös apátok istenit!
I. KAMÉLEON Mozdulj!
APA Én megadom!
II. KAMÉLEON Megadtad. Mozdulj!
APA Megadom!
III. KAMÉLEON Belebénultál az örökös adásba!
APA Megadom!
I. KAMÉLEON Én is! Itt dögöljek meg!

(Sinus-hang járja át a termet)

DONÁT Visszahívom. (Letérdel) Hívom a szívem régi 
dobbanását, mint lepkeszárny-legyintést... Gyere, kezem
ben sulymot hozok! Ha lövést hallasz, ne félj! Sándor, a 
vadászmester tévedt felénk... Gyere! Énekelj vagy kiálts! 
Hangodat visszahozza a csatornapart...

ő  (a járókában, most vadászöltöny van rajta) Ma be
hívtak. Gondoltam: a régi brancs. De nem az volt. Kér
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dezik: nekem melyik vörös szín tetszik. Gyanús volt. Fáj 
a hasam -  mondom. Nem fájt, csak meg akartam lesni a 
következőt. Az a használatosra szavazott: elvitték gorom
bán. Értem. Akkor én álltam oda kérdezgetni. Nekem ez 
a véremben van. Tetszett nekik, hogy milyen karakán va
gyok. Elküldtem egy csomó embert a fenébe. Én ilyen va
gyok. Kitűnő a színérzékem. De néha hasmenésem van. 
Köztetek jól érzem magam! (Rajtaütésszerűen elalszik)

DONÁT Én hívlak! Bőrömön még itt a meleged... A 
virág, amit a vízbe dobtunk, alig úszott odább, a jégtáb
lák megölelték. Lassan mozog az ár... mintha a mélyben 
erős, kérlelhetetlen karok tartanák vissza. A halottak... 
De előbb gyere vissza. Tudom: már nem hívnak Zsófi
nak. Azért gyere... Egyedül hallgatom a rianást... A tavalyi 
szirmok haránt repedtek meg...

(Most lábujjhegyen „beúszik“ Zsófi. Keze helyett nagy 
szirmú virágok. Egészen előre lépdel, a közönséghez be
szél)

ZSÓFI Som. Galagonya. Kökény. Juhar. Gyertyánfa. 
Körém állottatok, és megpróbáltatok szóra bírni. Én be
széltem is, de... nem az volt az igazi. Jöttek a szekercék. 
Szikraforgács a hajamban, fogaim közt kecskelábfű. Nem 
az volt az igazi... És így tovább: lisztes berkenye, varjútö
vis, cser, boglárfa, szil, bükk! Vártam. Én nem köztetek 
nevelkedtem. Az én híreimre nem fakul, nem hull le a 
lomb. Legföljebb édesgyökerek után kutattam egyszer- 
másszor. Csak annyira, hogy életben maradjon a gyerme
kem. De: nem! Ismét a szekerce jött egyértelműen. Éger, 
nyír, lucfenyő... kecskefüz... Emberek, hagyjatok engem 
bedeszkázva, a szú órája, ahogy ketyeg... és a csomók,
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ahogy gyantát könnyeznek, a görcsök... és a sarjerdő, 
ahogy fölissza tejem...

(Most hirtelen megélénkül a színpad: Apa odasiet Zsófi
hoz, vállára teszi tenyerét, a kaméleonok szorosan egymás 
után lépkednek, körbe-körbe, mint a rabok, ő  fölébred, 
előbb ődöng, aztán beáll a kaméleonok után a sorba, s ő is 
ügyetlenül követi őket akadozó kocsijával a háttérben)

APA Ki-ki a maga módján, de megmenekült.
ZSÓFI Aki belepusztult?
DONÁT Az is!
APA Nem győzöm mondani: a termés már nem is ér

dekel. A küzdelem fontos.
DONÁT A bosszú!
ZSÓFI Hallgass!
APA Legalább te tudnád: én ezt nagyon szeretem! 

(Dobbant)
DONÁT A tékozlók istenit hívom! Segítsetek!
ZSÓFI Éppenséggel: értelmetlen!
APA Más nem is kell: ez a süket gyaloglás az ekeszar

vára bukva... Ez maga az ősi hűség...
ZSÓFI Éppenséggel értelmetlen!
APA ...Ez a gyaloglás!
DONÁT Perelj rá némaságára!
ZSÓFI Éppenséggel értelmetlen.
APA Olyan, mint egy imádság!
DONÁT Hasítsd ketté!
ZSÓFI Mindenki a saját kérdéseire válaszol. Ez az a 

hatalmas fal... Fal-időből.
DONÁT Hasítsd ketté a burkot, és kérj levegőt ne

kem! (Üvölt) Haszontalancivódásra pazarolják az én le
vegőmet. (Fuldoklik)
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ZSÓFI Az ég kimért és elkerített részét...
DONÁT Megered orromon és számon a vér, és még 

csak (Fuldoklik) nem is sajnálhatom magamat: talpra áll
hatok (Fuldoklik), fölegyenesedhetek, megtanultam való
ságos méreteimet, de itt minden üres! (Fuldoklik)

ZSÓFI Emlékeztetnélek: begyűrtek a hátizsákba! 
DONÁT Itt minden üres! (Fuldoklik)
ZSÓFI És azt is, hogy a magad bátorságából senkinek 

sem adtál! Azt is elmondhatom.
APA Már arra sem emlékszem: volt-e nekem valahol 

házam, kertem... Ide tegyetek le: itt majd kaparászok...
DONÁT Megvan! Értem! Gyere közelebb: tanultam 

neked egy éneket, kedvesem... (Araszolva kúszik a pad
lón. Csend. Fúj a szél. Donát fölkel, kezével a mennyezet 
felé tapogat) Beismerem: az íriszembe varrták a betűket. 
Mást én nem is látok, csak a magamban levő alázatossá
got. És azért üvöltök, mert még csak nem is hányhatok. 
Alázatos és dühös! Én!

KÁROLY (bejön darabosan, tétován néz a még mindig 
körben járókra) Világosságot láttam, hát bejöttem.

ő  (kidögölve félreáll) Csak... Csak így tovább... és még 
serényebben, elvtársak. Engem... én... nekem hasmené
sem van. Nagyon örültem... (Kitántorog)

KÁROLY Világosságot láttam, hát bejöttem. (Csend) 
ZSÓFI Még a cipőfűződ is elvették: nehogy fölakaszd 

magad. Élned kell!
KÁROLY Meg fáztam is. Gondoltam, itt fölmeleg

szem.
APA Kicsi volt, talán hároméves. Lázas lehetett, mert 

nyafogott. Megvertem. Nagyon!
KÁROLY Gondoltam: fény világít, van bent valaki! 
ZSÓFI Futhatsz mérföldeken át, ez mind a tied: és él

ned kell!
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DONÁT Én becsületes ember vagyok, szerény havi fi
zetésből élek... és még csak nem is hányhatok azért, hogy 
szőröm van, hogy lábon járok, és ha jön a gazdám, a szék 
alá bújok!

(Az ülőhelyek alól ismét kutyalihegés, akkor hirtelen fél
beszakad. Eddig minden lelassított tempóban haladt, most 
átvált a ritmus. A kaméleonok apára rontanak, a földre 
teperik, verik és gázolják. Zsófi kacagva futkos, de teljesen 
iránytalanul és elveszetten. Károly a saját tengelye körül 
forog. Apát betemetik a kacattal, aztán egymásnak esnek 
a kaméleonok, késekkel verekednek hosszan, veszélyesen. I. 
Kaméleon lebukik. A másik kettő kerülgeti egymást, és hol 
az egyik, hol a másik szúr. III. Kaméleon hörögve bukik 
le. Donát, mint akit megfeszítettek. Az egész jelenetet egy 
elektronikus pattogó zörejekkel, sikolyszerű hangokkal teli 
zene kíséri. Anya lassan, méltóságteljesen sima léptekkel 
jön be, megáll a férje teste előtt, nem néz rá. Csend. Zsófi 
megdermed egy mozdulatban. Mindenki megáll)

ANYA Megtalállak én titeket. Semmiféle ösztön nem 
vezet. Egyszerűen tudom, hol vagytok. Tudom, mi törté
nik veletek. Tudom, hogy csak itt lehettek, ahol emberi 
méltóságról már nem lehet szó.

KÁROLY Világosságot láttam és bejöttem. Meg fáz
tam is. Gondoltam, fölmelegszem.

ANYA Ha van benned élet, akkor állj talpra egyedül, 
ne asszony támogasson!

APA (lassan feltápászkodik) Minden ok nélkül csak... 
Minden ok nélkül...

KÁROLY A világosság csalt ide...
ANYA Temetni megtanultam. A sajátjaimon.
APA Kezdjük elölről.
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ANYA A sajátjaimon tanultam...
APA Elölről...! Nem késő. A föld bolondul akar még 

adni!...
DONÁT Nekem nem elég! (Futkos le-föl) Üres!
ANYA Elölről már nem. Folytassuk az irtást. Egymá

son! Előbb kiraboljuk, megszégyenítjük, végül pedig ki
irtjuk egymást, hogy a honfoglalás befejeződjön. A halál 
nem az én hazám!

ZSÓFI Az én szerelmem!
APA Nekem még komoly teendőim vannak!
KÁROLY Fázom, és gondoltam...
DONÁT Ti ne! De én?! Én kezdem elölről! Én! A sü

nökön, görényeken túl, és most! Most azonnal! Vegyük 
sorra! Már én is tudni akarom!

ZSÓFI ő  is tudni akarja. A világ legveszélytelenebb 
dolga: akarni. A világ legeslegegyszerűbb dolga követelni! 
Fenyegetőzni! Beszélni!

DONÁT Hordjátok a zsákot, a deszka nagy ívben 
meghajol alattatok. Én itt vagyok, és érzem nehéz szuszo- 
gástokat, szinte perzseli arcomat. Szemem ködös a bol
dogságtól: ez a rengeteg erő mind egy kicsit hozzám is 
tartozik!

APA Nem akadályozhatjuk meg, hogy gyermekeink 
ne ábránduljanak ki belőlünk.

ANYA Hogy meg ne utáljanak.
KÁROLY Én a régi utakon járok. Utánatok, bizton

ságosan.
ZSÓFI ö  büszke volt ismét! A más erejére!
DONÁT De vitték a mázsás terhet, a deszka nyögött 

alattuk. Te jó Isten! Itt kellett volna kezdenem. Ezt kellett 
volna fölkaparnom a bőröm alól!

BLANKA (fehéren, valószínűtlenül megjelenik, két ke
zében két nagy, irgalmatlan nehéz vödör. Áll, nem teszi
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le, már remeg a térde, csuklana össze, de nem adja meg 
magát. Semmi sem történik ezenkívül: mindenki ezt a va
lóságos küzdelmet nézi. Kényelmetlenül nehéz pillanatok 
ezek. Akkor a két vödör kihullik a kezéből, s a játék tovább 
folyik, mintha semmi sem történt volna)

ZSÓFI Fölkapartad a bőröd alól!
DONÁT Szántani kellene a testemben, hogy a számo

tokra egy szikrányi élvezetet fölhozzon a vas!
ZSÓFI Mekkora élvezetet...
APA Nem akadályozhatjuk meg... így is van rendjén: 

hegyvidéki jövevények -  zabáljatok!
ÁNYA Várom: mikor kezdtek táncba! Kikopott a zár, 

a pontos... ki-be jár a szél rajtatok!

(Szélzúgás, bádogzörgés, üres konzervdobozok hulla
nak a színre, toll repül mindenfelé: a kaméleonok föléled
nek. Károly letérdel, megkísérel imádkozni, görcsös arcán 
látszik, semmi sem jut eszébe)

DONÁT (áll, kezeit tétlenül lógatja le. A szélzúgáson 
át egy hatalmas motorkerékpár hangja dübörög át, aztán 
a bal oldali falon, mint egy puskagolyó, átveri magát a 
gép. Viktor ül rajta talpig fekete bőrbe öltözve, fekete bu
kósisakkal a fején. A szín közepén megáll, megtúráztatja a 
gépet, de nem kapcsolja ki, s az egetverő dübörgés elnyom 
minden más hangot)

VIKTOR (leszáll a gépről, odalép az apjához, anyjá
hoz, hosszan beszél velük valamit, egyetlen szavukat sem 
érteni. Követelőzik, kiabál, dobbant a lábával. Apa és 
Anya fanyar arccal válaszolgatnak. Végül magánkívül 
megragadja anyját, gorombán odatolja a géphez, térd
re kényszeríti, fejét odanyomja az üzemanyagtartályhoz, 
most a motor megáll, csak az ő lihegésük hallatszik) ...
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Egyszer életedben kóstold meg! Ez az én átkom! Érted? 
Ez! Átitatom az egész hagymaszagú testedet! Hogy en
gem egy kicsit megértsél. Egy nagyon kicsit. (Lecsavarja a 
tartály fedelét, belenyúl, aztán benzines kezét Anya hajá
ba törli gorombán. Akkor félretolja, körülnéz) Gyertek ki 
a pusztára... Nézzétek meg, milyen az én mezítelen fehér 
testem! Valahol az ajtófélfára fölkerül még egy rovás... És 
égek majd pattogva egy csepp öröm nélkül... Nektek égek 
majd és azoknak, akik kocsijukon már megelőztek. (Felül 
a motorra, megtúráztatja, és a szemben levő falat átütve 
távozik. A kaméleonok kisurranak)

APA Ezt nem ismerem. Ki volt ez?
ANYA A fiad.
APA De amit mondott, az...
ANYA A legfiatalabb. A legbecsületesebb. A legüre- 

sebb.
DONÁT Nézik majd az ürgék... A mezei rágcsálók... 

nézik a nyulak... a nyestek... a kései galambok. Gyalogol 
a láng a pusztán. A hírlapírók nyüszítenek a pórázon. Mi 
meg tisztes távolságból eltemetjük Viktort, az öcsköst.

ZSÓFI És testemből a mirigyek iparkodva választják 
ki a hozzá szükséges zománcot. Iszonyatos, mennyire 
csillog körülöttünk minden, milyen steril és tiszta ez a 
nagy latrina.

KÁROLY Nem tehetek róla: ott henyélt az úton, s vagy 
nem hallotta, vagy ugratni akart bennünket: szóval áthaj
tottunk a gyereken... A szarosa... Most neki áll följebb!

DONÁT Blanka! (Súgja) Blanka! Gyere, mi utolér
jük. Mi ketten! A mi helyzetünkben ez már nem nehéz... 
Gyere!

KÁROLY Hihetetlen!
APA Nos?
ANYA Ez a nagy fiad minden tudása!
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KÁROLY DONÁT BLANKA
Gondoltam... Elvetted! Érettem?
ANYA Nyugodtan bízd rá a tanyát!
APA Hát van?
DONÁT A tanyát! BLANKA Hogy lobog!
KÁROLY Én görcsösen követlek!
ANYA Ez már csak a testamentumra gondol!
APA Hát van nekem bármim is?
DONÁT Szárkúp-ravatal!
ANYA Az aggok cinikus feledékenysége.
BLANKA Pereg...
APA Nem értem...
KÁROLY Nyomon követlek!
ANYA Tele lihegéssel a szeretete...
APA DONÁT BLANKA
Te szülted. Te szülted! Te szülted!
ANYA Azért szeretem én mindahányat mindennél 

jobban, mert azt is tudom, mennyire semmirekellők!
APA Megvigasztaltál. Igazán.
DONÁT Elvesztettél, igazán!

(Minden megreked, ő k  már rég semmiről se beszélget
nek: ilyen az ő párbeszédük jellege, értelme. Zsófi egyszerű
en kiesett a családi körből. Nincs. Nem létezik, ldegesítően 
hosszú szünet. Egy irányba néznek. Most Donát szeme fö l
csillan, levegőért kap, de semmit sem mond. Minden ma
rad a régiben. Most Anya szippant levegőt, de a gondolat 
szikrája időközben az ő agyában is kialszik. Csend. Zsófi 
kezd lépegetni, akkor egész előre megy)

ZSÓFI Tőlem semmit se kérjetek számon! Igen: lát
tam a gyilkosságot, bár ez köztetek is legalább annyira 
elterjedt disznóság, hogy a nexus szóba sem jöhet. Az ön
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gyilkosság nyilvánvaló, a gyilkosság pedig csak feltételes 
és alkalmi kifejezés!

DONÁT Hogy eszi meg az ember a saját testvérét! Jó 
Isten!

ZSÓFI Ne legyél nagyon magyar. Nem ezt kérem én 
tőled! De legyél annyira, hogy élj! A halottaknak se ne
vük, se nemzetiségük, se felekezetűk nincs, csak ágyékuk
ban, végül már a szívükben, zsigereikben is a férgek... A 
szerény népség. A nemzetiség nélküli és pacifista! Nem 
én vagyok a pacifista! (A földre mutat és nevet) Ott, azok!

DONÁT (Veri a falakat, döngeti veszetten) Én tudni 
akarom, mi készül! Valami... valami... valami készül, és 
én tudni akarom. (Fuldoklik)

APA Én és én!
ANYA Ki volt ez?
KÁROLY Bizony: ki volt ez?
ANYA Tudja-e valaki?
BLANKA Én... (Sír) Én tudom! Nagyon tudom!
ANYA Tehát senki sem tudja!
BLANKA (őrjöngve fut anyja elé, térdre esik) Én tu

dom!
APA Azt hiszem, ezt is te szülted...
KÁROLY Egy...kettő...három...három...
BLANKA Én! Én tudom!
APA Félre onnan, gyerek! A jószág szomjas, ne zavard 

föl a vizet!
BLANKA (magába roskad, háttal a közönségnek, sír) 

A jószág...
ZSÓFI (szembefordul Apával és Anyával) Kész röhej!
APA Nos?
ZSÓFI Viktor, ez a kis semmirekellő ütötte itt az első 

léket...
DONÁT (üvölt) Még sincs levegő! (Fuldoklik)
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ZSÓFI (a mennyezet felé fordítja a fejét, első ízben be
szél ennyire félreérthetetlenül Donáthoz) Nincs és nem 
is lesz! Neked kimérték, amikor megszülettél, most ülj a 
seggeden és hallgass!

DONÁT Te jó atyaisten! Hogy soha nem is lesz! (Ful- 
doklik)

APA Kapacitás dolga!
DONÁT (veri a padlót) Neked van?
APA Én már rég nem lélegzem!
ANYA Szóltál valamit?!
APA Nem.
ANYA Maradunk még?
APA Hol?
ANYA A sírnál.
KÁROLY A sírnál? Persze!
ANYA A sírnál... Maradunk még?
BLANKA (feláll, sikolt) Maradunk!
KÁROLY Nem is tudom...
APA ő  nem is tudja...
ANYA Hogyan?
APA Mehetünk is tán.
KÁROLY A jószág... arra gondoltam éppen...
ZSÓFI Életemben soha... ilyet nem láttam...
DONÁT Tudni akarom! Azonnal tudni akarom, mi 

készül!
ZSÓFI Életemben ennyi indulást...
DONÁT Mindent elárulok, mindent elmondok! 
ZSÓFI És indulnak... indulnak... Oh, istenem, de soha 

sehova nem mennek!
APA Kérsz egy szelet kenyeret?
ANYA Egy szeletet...
KÁROLY Egyet...
APA Te egyél a tiedből... Jó éjszakát!
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KÁROLY De apám!
ANYA Egyetlen szeletet...
APA A magáét egye!
KÁROLY De apám! Egy sze...
APA A magadét!
KÁROLY Én csak egyetlen szeletet kérek!
APA Értettem!
KÁROLY Nem értetted, apám, én...
APA Azt mondtam: a magadéból!

(Lassan reccsen, recseg egy gerenda valahol, érezni, 
hogy nem bírja a terhet. Károly remeg)

KÁROLY Hogy az enyémből?
APA Hallottad!
KÁROLY Apám! (A recsegés egyre hangosabb)
APA Értesz te a mondott szóból?
KÁROLY Én... én...
APA Mars!
KÁROLY (bőszen) Én... éééén!...

(Recsegés-ropogás, már veszélyesen és érthetően)
APA Mars!
KÁROLY Megölöm!
APA Mars!
KÁROLY A torkát vágom el!
APA Pofa be!
KÁROLY Ábelét...!
APA Takarodj!
KÁROLY A belét szórom szét!

(Hirtelen csend. És semmi se dől össze, hiába volt recse
gés, ropogás)
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ő  (hatalmas batyuval jön be: dunna, derékalj, párnák 
egész sora, lepedők, hálóing, fején már ott a hálósapka. 
Köhécsel, ide-oda farol, fészkelődik, aztán végre leteszi a 
cuccot. Kezét dörzsöli) Nosztalgia? Lehet! Nevezzétek, 
ahogy akarjátok. Bánom is én... Kérlek alássan! (fészkelő
dik) Nekem itt a legjobb. És különben is: így nem vethetik 
szememre, hogy nem foglalkozom veletek. Nahát... meg 
itt olyan gyógyító csend van... (Fészkelődik, tologatja, iga
zítja a párnákat, cihelődik vele. Donát odafönn ugyanezt 
teszi, de dunna és párnák nélkül. Ő is, Donát is tesz né
hány mozdulatot, ami a nyújtózásra emlékeztet, aztán 
mindketten édes arccal lefekszenek)

ZSÓFI Az édes otthon...
BLANKA (valahová a távolba mered, átgázol a fekvőn, 

és a távoli sötét mélységben eltűnik)
ZSÓFI Ezerszer meggondolom...
APA Az esti óra... ZSÓFI Meggondolom!
ANYA Hív... hív... hívogat.
KÁROLY Görcsösen követlek! ZSÓFI Meggondolom!
ANYA Hallottál mást is?
APA Igen. Valami mást... de nem értettem...
KÁROLY Szorosan nyomon követlek!
DONÁT Tán elegendő is a mai teljesítményem...
APA Igen... Valami mást... ZSÓFI Meggondolom!
ANYA Ideje volna!
APA Értem... értem...
ANYA Végső ideje! ZSÓFI Hiába!
APA Én még mindig a régi vagyok!
KÁROLY A nagyon régi... ZSÓFI Nézem a sorsom!

(Lefekszik ő  mellé, 
az átkarolja)

ANYA Te nem értesz engem?
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APA Valami... hogy is... (Kelletlenül odalép az alvó
hoz, jól megnézi, fintorog hozzá) Hát persze, persze... 

KÁROLY Persze!
ANYA Nos?
APA (megtapogatja a dunnát, derékaljat) Van bőven 

hely. Azt hiszem! Igen! Azt hiszem!
ANYA Azt hiszed?
KÁROLY Azt hiszi!
APA Ha meghallgatnál engem...
ANYA Ha meghallgatnálak?
APA Arra gondolok, hogy a rend végén, amikor a zsen

ge kévéken feküdtünk, talpunkat tisztesfű simogatta... 
ANYA A bocskortalpat.
APA Hát akkor gyere ide...
ANYA Jövök... oda... (Odalép)
KÁROLY Én is?
APA Te nem!
KÁROLY Én is?
APA Maradsz, ahol vagy!
ANYA Megmondta: nyomon követ!
APA Maradsz a helyeden!
KÁROLY Apám!
APA Mars!
KÁROLY Én!
APA Kuss!
KÁROLY Én... én!
ő  (fészkelődik, öleli Zsófit) Itthon... Itthon...
ANYA Csend!
APA Jól van, na!
KÁROLY Pszt!
APA Ide! (A dunna sarkára mutat)
KÁROLY (gyorsan lefekszik oda) Jó éjt!
APA (a másik szabad sarkára mutat) Akkor: ide!
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ANYA (keresi a fejkendőjét, összehajtja, méltóságtelje
sen körülvizsgálódik, aztán lefekszik a dunna szabad sar
kára) Jó éjt!

APA Jó éjt! (Csend) Én még... Nekem még... (Keres
gél a tekintetével a kacat között... aztán lábával rugdossa, 
majd nekitérdel, és egyre izgatottabban, szinte beletüze- 
sedve keresgél, kutat. A fény egyre gyengébb, a szétdobált 
holmit egész közel emeli a szeméhez, vizsgálgatja: hang
szórón most bejön a motorzúgás. Egyre hangosabb, akkor 
megáll. Csend. Apán már csak egy fejfény, deszkadarabo
kat nézeget, saccolgat, mintha valamit eszkábálni akarna 
belőle, aztán kihullik a kezéből, és ott térdel a temérdek 
„hulladék” között) Viktor fiam... Te voltál az? Mondtál 
valamit? Kértél... már megint kértél valamit? Vagy csak 
úgy jöttél...? Várj csak... azt akartam neked mondani... 
Valami nagyon fontosat... Várjál csak! Ja, igen... (A hang
szórókból most disznóröfögés jön be, apa playbackel hozzá 
ízesen. Nevet is, gesztikulál is. Akkor egyszerre vége ennek 
a közjátéknak. Apa feláll, összedörzsöli a kezét) No, ezt 
is nyélbe ütöttem. (Odafekszik a dunna szabad sarkára. 
Csend. Vége a II. résznek)
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III. RÉSZ

(A mozgatható padozat most egészen alacsonyan van, 
de az alsó színtéren egy csavaros emelőszerkezet, présszerű 
alkalmatosság áll. Pontosabban: Donátnak ez a szerkezet 
„segít” majd feszíteni életterét: oldalt kétfelől csavarókar 
áll ki az emelőből, a mennyezetnek pedig az emelő gerenda 
kiszélesedve, ágazva fut neki.

Amikor megvilágosodik a szín, a hangszórókból lako
dalmi nóták csendülnek fel, igazi lakodalmi hangzavar: 
köszöntőkkel, ujjongással cifrázva. Donát vigyázzban áll, 
mintha anyakönywezető előtt állna. Az alsó színtérre 
most kicicomázva betántorog a Násznagy, aki az imént 
111. Kaméleon volt. Csend. Megáll a kacat között, szétveti 
a lábát)

NÁSZNAGY Biztosan megkérdik az emberek: me
lyik az én nótám? Meg fogják kérdezni tőlem. Én va
gyok a násznagy. Nekem ezért meg kell mondanom. De 
mit mondjak? Mit mondok? (Csend) Mit mondok én, a 
násznagy? (Csend) Pedig volt... (Gondolkodik, csámcsog, 
nótázni próbál, akkor felcsillan a szeme, előbb bizonyta
lanul, aztán egész hangosan énekel) Kisablakok nyílnak 
... egymás után sorba... egymás után sorba... (Elvesz egy 
pillanatra, aztán szerbül folytatja) ... jer nekoga néma iz 
sokaka moga... (Térdre esik, szinte megmered a kétségbe
eséstől)
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DONÁT Vajon az én igenemre vár a tisztes gyüleke
zet? Az anyakönyvvezető? Vagy olyan mindegy már, mit 
is mondok? Ti csak röfögjetek meg vizeljetek körül en
gem. Én vagyok az anyagba formált igen!

NÁSZNAGY Nekem... nekem énekelnem kell! Ne
kem! (Nyög kínjában)

DONÁT Énnekem, lám, azt sem kell!
NÁSZNAGY Valamit... valamit...
DONÁT Semmit! Semmit!
NÁSZNAGY Mert felelősségre vonnak...
DONÁT Az asztalra emelnek!
NÁSZNAGY Mellemnek szegezik a kérdést...
DONÁT A választ meg sem hallgatják... Járják a ma

gukét...
NÁSZNAGY És én... és én...
DONÁT Együtt mindnyájan...
NÁSZNAGY A nótámat...
DONÁT „Jer nekoga néma...”
NÁSZNAGY Az is meglehet...
DONÁT Biztosítom róla!
NÁSZNAGY Az is meglehet, hogy ők sem... ők sem 

tudnak...
DONÁT Biztosítom róla!
NÁSZNAGY (gyorsan leveti a kicicomázott mundért, 

bokrétás kalapját a kacat közé dobja, közben dúdolgat. 
A ruha alatt tarka bohócing. Pukedlizik) Azt azért nem 
tűröm, hogy bárki is aljas, gazember módra apprehen- 
dáljon! Én, kérem, nem vagyok paprikajancsi. A legjobb 
belátásom szerint cselekszem, és töretlen, kemény jellem 
vagyok!

DONÁT Akaszd rám azt a szaros gatyád is! Én vagyok 
a te nagy igened.
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NÁSZNAGY (leveti a bohócinget, alatta az egyszerű 
munkászubbony, egy kopott overall. Dobbant) Elvtársak, 
én csak azt akartam mondani: Tamás Bálintnak levágta a 
karját a gép, amikor a második hajtómű kiugrott a szere
lés után... (A hangszórókból egy hatalmas ásítás) Hogyan? 
(Ásítás) Ja... hát persze... majd nő neki másik... még fia
tal... (Egész más hangon a közönség felé) Irtó megmondo
gattam nekik, be is rezeitek!

DONÁT (most már nem tud uralkodni magán) Tu
dom, hogy egyetlen szavam sem jut el hozzád, te undok 
hüllő... De dögölj meg, rohadj el, takarodj! (Üvölt, ezful- 
doklásba megy át, fetreng, közben csavar egyet a hajtóka
ron, a padozat egy csöppet lefelé moccan, de a Násznagy 
marad. I. és II. Kaméleon jön be, egy muskátlis ablakke
retet hoz. Amikor a megvilágított színpadi előtérre érnek, 
megállnak, egypercnyi csend)

I. KAMÉLEON Boldog vagy?
II. KAMÉLEON Az ám!
III. KAMÉLEON Hogy vagytok?
I. KAMÉLEON Jól.
II. KAMÉLEON Miért?
DONÁT Régi szép állatmesék! Hol vagytok?
I. KAMÉLEON Attól eltekintve, hogy szigorúan meg

tiltották...
II. KAMÉLEON Annak ellenére, hogy megvertek 

már, mint egy szódáslovat...
III. KAMÉLEON Milyenek a kilátásaink?
II. KAMÉLEON Ismerősek.
III. KAMÉLEON De mégis!
I. KAMÉLEON Mégis: ismerősek!
DONÁT Miért fáj úgy a szívem az állatmesék után?
II. KAMÉLEON Annak ellenére, hogy ismerősek...
III. KAMÉLEON Igen...
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I. KAMÉLEON A teknősök között akadt néhány 
csiga is.

II. KAMÉLEON Az aggasztotta a teknősöket. Kényel
metlen volt.

I. KAMÉLEON A teknősökkel a csigák is elmentek 
külföldre dolgozni.

III. KAMÉLEON A teknősök hazajöttek. Idehaza 
nekik már biztosítva volt a munka... hát jöttek lassan 
hazafelé...

I. KAMÉLEON A csigák meg kint rekedtek, mert szá
munkra itthon nem akadt munka.

II.KAMÉLEON Ez volt az a mese a nevén nem neve
zett kitelepítésről.

I. KAMÉLEON Ez! Meg más is. A hangyákról.
III. KAMÉLEON Persze, csak mese!
I. KAMÉLEON Állatmese.
DONÁT (vadul szívja a levegőt) Minden szó... a le

vegőbe... az én levegőm... bizonyos részébe... kerül... Az 
igazság éppúgy... mint a hazugság... Én már csak a térben 
bízzam? (Nekiveselkedik, teker egyet a hajtókaron, a pa
dozat moccan lefelé)

I. KAMÉLEON Hogy vagy?
III. KAMÉLEON Elégjél.
II. KAMÉLEON Miért?
DONÁT Létezik valami nagy, szent mozdulat... Vala

mi fényes jel, valami igazságos szabad erő, amely minket 
idézett valamikor... nagyon régen. Ezt szeretném igazol
ni... Valami ősi düh... valami fenséges vadság kényszerít 
erre! Utálom már az állatmeséket, gyűlölöm a kaméleo
nokat... Csak a nagy-nagy igaz állatnak kell egyszer jól
laknia bennem! Bennünk...
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APA (besétál, díszmagyarban van) Igen... magam előtt 
látom, ahogy falja a rengeteg virágot, és a fülén zászló lo
bog, akár valami ügyes tűz.

DONÁT Virágot? Nem! Ez téged esz meg elsőnek! A 
kérget a ruhádról... Csak a kéreg ezer és ezer rétege sétál 
itt, mint egy operetthős!

APA Emberek, letehetitek!
I. KAMÉLEON Az ablakot?
APA Az ablakot.
II. KAMÉLEON Talán tartanánk még egy ideig...
APA Csak tegyétek le... A kilátóst. Azt is vele együtt.
I. KAMÉLEON Másunk úgysem maradt!
DONÁT De ő azt hiszi, maradt! ő  azt hiszi!
APA Lehetetlen! A mi kilátásunk mozgatható!
I. KAMÉLEON A házat szétáztatta a Tisza.
III. KAMÉLEON Összecsuklott, nem is volt hangja... 

A háznak.
ő  (sötét szemüveggel, nagyképűen szemlélődve, hüm- 

mögve lépeget) Aha... értem... Igen. Felettébb nagy tragé
dia! (Oldalra int, mintha valakinek diktálna, parancsol
gatna) A legsürgősebben intézkedni fogunk és... azonnal 
küldjük a segélyt... Szóval... tehát, no persze... Ja, ja... és, 
mondja csak, hol is vagyunk mi most? A Szerémségben 
vagy Bánátban? PerszeperszeL. Nem, ezt nem fogjuk el
felejteni... Komoly, megrázó tragédia... (Autózúgás, ő  si
mán kicsúszik a fénykörből, hosszú csend)

APA Letehetitek, emberek!
I. KAMÉLEON Talán még egy kicsit... Mégis egy ki

látás.
III. KAMÉLEON Néznénk rajta még egy kicsit...
II. KAMÉLEON Nem nehéz ez, higgye el! És ez a sod

ró ár!
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I. KAMÉLEON Csak egy ablakráma... De rajta vilá
gosság jön be.

II. KAMÉLEON Mögötte, mellette és előtte is csak le
vegő!

APA És kinéztek rajta...
III. KAMÉLEON Ki vagy be, már nem is tudjuk...
APA Vártok valakit?
III. KAMÉLEON Hogy hátha segítenek. Mi is mindig 

adtunk, ami csak tőlünk tellett.
APA És kaptatok már valamit?
I. KAMÉLEON Egy tehergépkocsi mosóport...
DONÁT Házad, barmod, gyermeked, istened és ke

nyered öntse el az ősi nyirok! Ebből semmi senkinek 
nem kell... Te sem kellesz! Te sem! Te sem! (Fuldoklik, 
egyre kevésbé tud magán uralkodni. Csavar a hajtókaron, 
közben ordít, jóval hosszabban és erősebben, mint eddig, 
megszólalnak a sinus-hangok. Fontos, hogy a nézőtéren 
megbontsa az utóbbi replika alatt keltett egységes hangu
latot, lelki és idegegyensúlyt. A „kúra” után rövid, „gyógyí
tó” csend)

III. KAMÉLEON János, a fiad jönne haza...
I. KAMÉLEON Jönne.
II. KAMÉLEON A Tisza vizét inni...
I. KAMÉLEON Inni...
APA Életemet becsületben éltem le... Egyszer sem vé

tettem a magam becsülete ellen, de a másoké ellen sem... 
Meghalnék már! Nem bírom tovább mázsányi sérvemet, 
nem bírom a zsörtölődésteket; meg akarok halni... A 
barázdában, hogy elvigyen a vetésforgó... (Egészen átéli 
szenvelgését. Tépelődve járkál, dörmög, dünnyög tovább 
is)

III. KAMÉLEON Kiinni!
II. KAMÉLEON A Tisza vizét jönne haza kiinni?

/
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I. KAMÉLEON Azt! Se szőke, se barna, se kék!
III. KAMÉLEON Csak hogy lássák, milyen szomjas?
I. KAMÉLEON Azért! A Tisza.
II. KAMÉLEON Akkor: mindennek vége!
I. KAMÉLEON Vége! Már itt is egy buzgár.

(Most óvatosan leteszik az ablakrámát, leveszik kalap
jukat, mintha sír mellett állnának, kivéve III. Kaméleont, 
ő hajadonfővel van. Meghajolnak, és lassan távoznak)

DONÁT Nem: a szerelemről én már egyetlen érdem
leges, pontos szót nem mondhatok. Zsófi! Ez az átok és 
íme, a lúgos ajánlás és ringató gyilok... Az már nem ér
dekes: hogyan, miért éltem eddig... A hülye gyermekkor, 
az összefüggéstelen kamaszkor... De: ez! Itt már csak a 
kiszáradt, üres bőr mászkál, hogy elégtételt adjon a tör
vényszerűségnek: létezem, mert gyűlölök. Ne sunyíts! 
Hozzád szólok! És meg nem védhet semmiféle juriszti- 
kaL. Innen engem a fény, a deszka, a bádog nem ad ki... 
Csak a levegő... az. A levegő... Te is fogyasztod pihegve és 
vélt biztonságban... Nézlek. Nézem az orrodat, csülkei
det, füledet... És tudod-e, mit látok? Csupa kocsonyába 
való finom nyersanyagot! Érted-e legalább, ebből mi ma
radt? Érted-e, mennyire szerettelek én téged?! (Fuldoklik, 
ismét csavar a hajtókaron. Csend)

APA Csak kifogásoltok mindent. Ezért csináltunk 
benneteket. Engem ne kérdezzetek, egy árva szót többé 
nem szólok. Nem adok koncot, nem lesz min civódno- 
tok. És... legeslegvégül -  hogy mindörökre tisztázzuk a 
dolgokat: sem ahhoz, ami volt, sem ahhoz, ami lesz, de 
ami most van -  ahhoz sincs az égvilágon semmi közöm: 
Nyugalomban akarok meghalni: gyáván, beérve, mint a 
dinnye, a saját dohos-büdös nedveimben pácolódva...



DONÁT A szenilis, vak anyag önmagát biztatja. Szé
dítő gazemberségeit letette épp az orrod elé, de ő: a ma
gyar apa, bevonul a bölcsek csarnokába. Nem: ő semmit 
sem vállal, de bőven ítélkezik majd!

(Szférikus zene, ismét ki-kicseng néhol a magyar veret. 
Erre a zenére lépdelnek be lassan: Zsófi, Blanka, Károly. 
Egymástól tisztes távolságban, de lépést tartva; lassan, de 
teli rossz sejtelemmel. Apa feléjük fordul. A zene félbesza
kad)

APA Tudástok legjava szerint, értelmetek parittyájá
ból most rám lövitek a nagy semmit...

KÁROLY Lovadat be nem fogtad...
BLANKA Kezed nem mozdítottad...
ZSÓFI Szemed átnézett rajta!
DONÁT Gyertek, személytelen és kegyetlen varjak! 

(Károgás)
KÁROLY (Apa felé lép egyet) Megtörten, összezsugo

rodva...
BLANKA ...Siető, éhes, látni még egy kicsit, látni vá

gyó szemmel...
ZSÓFI Így tették le a pincérekre emlékeztető felcse

rek.
APA Nem hallok semmit!
DONÁT Nem hallok semmit!
KÁROLY Beszélni már nem tudott.
BLANKA Csak nézett!
KÁROLY A ruháját rádobták az ápolók...
BLANKA Csíkos flanellingében remegett, fázott!
ZSÓFI Levest főztem neki, de fázott tovább és kijött 

belőle.
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APA Valamit rám fognátok, ugye? Nem: semmi kö
zöm a világhoz!

DONÁT És fázott, fázott! (Remeg)
KÁROLY Ott álltam az ágy mellett, és akkor valami 

nekem is nagyon hiányzott.
BLANKA Mi, akik ott voltunk, mi hiányoztunk leg

inkább.
BLANKA Tehetetlenül és leverten.
KÁROLY Mert mi ott voltunk!
ZSÓFI Azért hiányoztunk!
APA No és!
KÁROLY Most neked kell beszélned! ! !
APA Én semmit sem hallok!
BLANKA Csak én... én hallom, ahogy járkáltok, én 

hallom! Csontjaim a földben érzékeny membránok! En
gem elsőnek temettél el, tüntetve és homlokod adva a saj
nálkozó tekinteteknek: hogy lám, már ő  is temet... Álta
lam szereztél annyi részvétet, hogy a tanyát és a földet ott 
megkaptad féláron, tízévi lefizeteésre.

APA Én semmit sem hallok!
KÁROLY De a jószág, a jószágod! Az fontos volt!
DONÁT Vissza! Vissza! Oda az ágyhoz! Ott mi tör

tént!
ZSÓFI A menyedet ahogy a napraforgófejek közé vá

god, aztán... meghágod!
DONÁT {üvölt, csavar a hajtókaron, fuldoklik, oda

lenn tovább folyik a csata)
BLANKA És szomjas csontjaimon érzem, ahogy bele

rúgsz az asszonyba, aki anyám volt, és pattog, pattog ez a 
membrán!

APA Jogom van az öregeknek járó nyugodalomra!
KÁROLY És semmit sem hallasz, persze! (Pattogó 

hang)
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APA Semmit!
KÁROLY Soha nem is hallottál! (Pattogás)
APA Soha!
BLANKA És nem is beszéltél? (Pattogás)
APA Soha!
DONÁT Nem is létezett! Csak a spermája járt-kelt a 

világban!

(Dob, mély, döbbenetes hang.
Csend. Most ismét a dob. Akkor a sötétből előtűnik egy 

gördülő ravatal, szemfödél rajta, alatta a tetem goromba 
körvonalai. A ravatal mellett most a három Kaméleon, de 
fekete parasztünneplőben, kalappal a kezükben. A ravatal 
megáll, Apa még mindig háttal a közönségnek. Csend)

DONÁT Anyám! Pontosan úgy, ahogy elmondtad: 
Kiszolgáltattunk mindahányan. És ez a mozdulatlan test 
is. Bennünket igazol!

KÁROLY Ott álltam az ágya mellett, és értelmes te
kintetével riadtan keresett a szoba homályában...

BLANKA Így jó... (Súgja) Népesedünk az agyagban.
APA Hamarosan rendezik az elaggott parasztok nyug

díját!
I. KAMÉLEON Combnyakcsont-töréssel vitték be, 

aztán felé sem nézett senki, hát zsupsz be a kocsiba...
II. KAMÉLEON Ügy hálóingben...
I. KAMÉLEON Hálóingben és mentőkocsiban... Ha

zafelé!
III. KAMÉLEON Februári hidegben...
II. KAMÉLEON Másfél óra alatt szinte megfagyott...
III. KAMÉLEON Meghalt az az asszony. Nagyon ma

gányosan halt meg!
DONÁT Vissza! (Csavar a hajtókaron) Vissza!
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(Most Zsófi lép Apához, vállára teszi a kezét, nyomja 
lefelé, az öreg térde remeg. Most Blanka is odalép a másik 
oldalról, ő is nyomja lefelé. Apa elvágódik)

KÁROLY Mit kell most tennünk?
BLANKA Tudod talán...
KÁROLY Talán, talán...
ZSÓFI Az anyád halt meg...
KÁROLY Talán... Hogy... mit is... (Valami nótázásba 

kezd, csárdásba. Akkor rájön, hogy ez nem ide való. Nyög, 
erőlködik. Semmi se jut eszébe)

BLANKA A jószágokra gondolsz te is...
ZSÓFI Apáddal mi van?
BLANKA Alszik!
DONÁT Horkol.

(A Kaméleonok leemelik a koporsót, lassan leteszik a 
kacat közé. Szférikus zene kíséri ki őket. Apa mozogni kezd 
a dobozok közt, amikor végre talpra áll, a zene hirtelen 
félbeszakad)

APA Sohasem voltam valami nagy hazafi... de vala
mi érdemeim voltak az utolsó háborúban. Csakhogy: 
én azt nem tudom pénzzé tenni... No jó, ez senkit sem 
érdekel...

DONÁT Azt azért elmondhatod: milyen véres nászt 
ültek a fölszabadulás első napjaiban. Zenta, Ószivác, Csú- 
rog, óbecse, Ada, Mohol, Bajmok, Földvár...

APA Te ezt nem kérdezheted.
DONÁT De a fiam kérdi!
APA Miért kérdené?
DONÁT Ilyen fajta.
APA Fogd be a száját!
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DONÁT A fiam nem magyarul kérdi! Mert más
hol is...

APA Fogd be a száját!
DONÁT Jó, rendben van: nem történt semmi! Csak 

az ÓZNA ügye volt!
APA A forradalom reggelizett!
DONÁT Remélem, de főleg a fiam reméli, hogy ebé

delni nem fog.
APA Fogd be a száját!
DONÁT Sem ebédelni, sem vacsorázni!

(Most beilleg I. Kaméleon, vadászkalap, zöld kabát, 
bricsesznadrág, csizma, kis bajusz, egyszóval szabályos 
náci-magyar)

I. KAMÉLEON Persze, persze! Testvérek! Ti már elfe
ledtétek az aranykalászos időket. Nono! És azt, hogy: „Ti
sza—Duna-csatorna, vissza van már csatolva, visszatért 
már a Délvidék!”

DONÁT (magánkívül) Van-e törvény a világon, van-e 
törvény, amely elítélne egy kéjgyilkosság miatt. A ködsze
rű illanó testet darabokra vágni! Ezt akarom!

I. KAMÉLEON De hisz az anyaország... a nagy Ma
gyarország.

DONÁT A turulmadaras istenit az anyádnak! Mikor 
adtatok nekem hiteles és valódi világot? Szellemekkel én 
nem harcolhatok!

APA És te azt kérdezed: mi történt azon a futballpá- 
lyán? Föltehetőleg érdekel is.

DONÁT Gyertek, támadjatok egyszerre! Az ország 
minden nyelvén kérdik a gyerekek: mi történt akkor, 
amikor a szabadságnak csak a fegyvere jutott el hozzánk, 
az értelme mintha késett volna. Vagy nem is volt.
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APA Engem, persze, hagyjál ki ebből!
KÁROLY Lehet, hogy engem is érdekel...
ZSÓFI ő  se hall, se lát. Már túl van a tanúkötelesek 

korán...
DONÁT Holta után is tanúköteles az olyan, aki bezár

kózva várta, hogy az elvtársak legalább az ő életét meg
mentsék...

APA Többre nem tellett... Egyébként: te is, ti is éltek.
BLANKA Apám, a lelkem, a szellemem kérdi: 

élünk-e?
KÁROLY A beváltható érdemekből! Abból élünk?

(Egyszerre minden megáll. Apa nem válaszol, senki 
nem kérdezősködik tovább. Csend. Most ismét I. Kaméle
on, a szabályszerű náci-magyar kezd élni, mint egy páva: 
sétálgat a saját kérdésükbe dermedt emberek között)

I. KAMÉLEON Azt hiszem, minden a legnagyobb 
rendben van: mindenki előtt világos: most mirajtunk a 
sor! Most a mi bosszúnk, a mi nagy magyar bosszúnk kö
vetkezik!

(Egypercnyi csend, akkor a révületből előbb Zsófi és 
Blanka, majd Károly ébred. Donát a szín elejére mászik, 
teljesen reménytelenül nyüszít. Most a két nő ráveti magát
I. Kaméleonra, valóságos harc, élethalálharc. Amikor egy 
pillanatra I. Kaméleon alulkerül, Károly előveszi zsebkését 
és elvágja a torkát. Mint egy levesbe szánt csirke, úgy ver
gődik hörögve I. Kaméleon most a sok, haszontalan kacat 
között. Végre kiszenved. Donát, mintha egy valószínűtlen, 
iszonyú álomból ébredne, feláll, remegő lábbal áll közvet
lenül a padozat peremén)
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DONÁT Egy szemernyi könnyebbülést nem adott ez 
a halál... Miért kezdjem hinni, hogy semmi és senki ha
lála nem lehet kielégítő, sporteseménnyel azonos győze
lem immár... Talán, mert nekem ennél sokkal többre van 
szükségem. Levegőre...

KÁROLY Nos, apám, ez az itt előtted, amit az imént 
nem láttál, nem hallottál?

APA Ismétlem: nekem többé semmihez nincs közöm. 
A szent és szép dolgokhoz éppúgy, mint a legocsmányab- 
bakhoz... Egyszerűen várom, hogy sorra kerüljek, hogy 
elkaparhassatok...

BLANKA Persze, az öregember maga a megtestesült 
szuverenitás...

ZSÓFI Egyre megy: hős vagy gyáva... ő  a nagy orá
kulum!

DONÁT És most mindenki megpróbál nagyon okos 
lenni, vagyis: A győzelemhez utólag kell az értelmi töl
tés...

KÁROLY És nem mondja, egyszerűen nem mondja: 
miért érzem én állandóan magamon a titkon gyanakvó 
tekinteteket... Nem mondja az istenért sem!

BLANKA Pedig tudja.
ZSÓFI Igen, ez a gyanakvás... a gyanakvás... (Ki

hátrál)
KÁROLY Itt ők már semmit sem mondanak! Legfel

jebb hallgatva figyelik, hogyan lovaljuk bele magunkat a 
kóros rettegésbe.

DONÁT Én már tudom... hisz... a túloldalon vagyok... 
(Ismét légszomjjal küzd, fuldoklik, hörög, hogy segítsen 
magán: kegyetlenül csavar a hajtókaron) És... amikor 
szőröd nőtt, nyers húson élsz... és valamelyik bokorban 
lesed, hogyan alakul a sorsod... Mert már... mert már a 
... (Most ismét a sinus-hangok vágják ketté borotvapen
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ge módjára a nézőtér csendjét. Ez az a pillanat, amikor a 
szóban forgó hangeffektus véglegesen „belépett”, a dráma 
végéig nem tűnik el, hol hangosabban, hol halkabban in- 
gerli a nézők idegeit. Ez a legmegfelelőbb módszer, amely- 
lyel a légszomjat audio-módszerrel a nézővel bizonyos 
mértékig éreztetni lehet. Pontosabban: a néző is, akár az, 
aki valóban légszomjban szénved, állandóan menekülne, 
távozna, kimondhatatlan hiányérzete támad: ha nem is 
levegő után, de csend után kapkod. A mozgatható padozat 
egyre kérlelhetetlenebbül ereszkedik, az alsó színtér szem
látomást zsugorodik. Amikor Donát kimerülve rogy a haj
tókarra, a hangeffektus elhalkul, rövid ideig semmi sem 
moccan) Azt nem kérdezte senki: hogyan, miért kerültem 
ide? Mert így természetes. Vagy nem? Mindenki a saját 
dobozában... Tessék! Kedvemet elveszik, anyám meghal, 
az öcsém kimegy a pusztára, levetkőzik, ruháját szépen 
összerakja, meztelen testét, a háborgó lélekkel megterhelt 
elégedetlen testet leönti benzinnel, és meggyújtja az én 
üvöltő fáklyámat. De ez nem mindenem: Blanka, a hú
gom, ez a kedves, hazajáró lélek, nem hagy nyugton: én 
már nem tudom, kit, miért és kiért is kell megbosszul
nom... De a táncot ropni kell! Ezt a táncot a... levegő el
len... a filiszterek ellen... a férgek és szellemek ellen! És 
hiába hívom a kedvesemet, az ezerszer hűtlen és millió- 
szor hű asszonyt! (Most az alsó színtér megélénkül: Zsófi 
lépeget be, olyaténképp mutat, ahogyan bizonyos nemze
tek férfinépe elképzeli a magyar nőt: lábán piros csizma, 
szoknyácskája ízléstelenül rövid, tehát mindent megmu
tat, keblei kibuggyantak a rékliből, fején párta stb.)

ZSÓFI És mint a malom, ahogy keményen összedör
zsöli kőtenyerét, ahogy kileheli közüle a lisztet, úgy őrlöm 
én is perceimet. És ő eszik belőle, ő zabái belőle! Hát ez 
kell nektek, nagyasszony hóhérai!
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DONÁT Erre csak nekem van jogom!
ZSÓFI Neked nincs!
DONÁT Csak nekem van jogom téged...
ZSÓFI Nincs!
DONÁT ...Téged szidni, megalázni!
ZSÓFI A régi, jó családi kódex szerint?
DONÁT A fajtám adta jog szerint!
ZSÓFI Azzal a joggal te engem már egyszer beszolgál

tattál! Mint egy hízott disznót, birkát, lisztet, tojást!
DONÁT A karrieredet... hát nem azt csináltad talán?
ZSÓFI A szajhák karrierje az, amire most te gondolsz. 

Csak ezt hagyod meg gondolataidban: védekező bűnös 
telkednek ez felel meg leginkább! De most már kész! Ér
ted? Te, a deszkák mögött! Érted? Kész minden!

DONÁT (teljesen összetört) Elmégy?
ZSÓFI El.
DONÁT És... hová mégy?
ZSÓFI Ez a nagy Quo vadis?
DONÁT Az. Quo vadis?
ZSÓFI Persze, azt véletlenül sem veted föl, hogy hol is 

van az én kedvesem.
DONÁT Akkor el sem kell menned?
ZSÓFI ő , igen. Fizikailag.
DONÁT Nem értem.
ZSÓFI Megyek az irodalomba magyaricának!

(A sinus-hang most sikolyszerűen vág rá az utolsó 
szóra. Donát üvölt, és a hajtókarra veti magát, csavarja, 
küszködik vele. Végre elcsendesedik a hangzavar)
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DONÁT És miből nem adok én többet? Ebből az én 
privát semmimből?!

APA Letettek ide, hogy kaparjam a földet.
DONÁT Szemetek láttára nőttem föl. Tudjátok azt 

is, hogy életemet legalább annyira nem befolyásolhatom, 
mint ti...

KÁROLY Hajós lettem: fölkészültem az özönvízre. 
Bárkámba koporsókat rakok. A tetemeket mentem át az 
új világba. Másom nincs!

DONÁT Az én privát semmimből nem adok többé! 
De nekem van még annyi levegőm, vagy ha nem is leve
gőm, hát indulatom: dögöljetek halomra! (Teljes erejéből 
forgatni kezdi a hajtókart, a padozat egyre gyorsabban 
ereszkedik, már iszkolna, de nincs hova)

KÁROLY Mindig a kedved szerint cselekedtem!
APA Nincs ennek lelke, csak a harag... Az maradt 

már!
ZSÓFI Gondolj a gyerekedre! Meg rám!
ő  Én foglak felelősségre vonni (Lövöldöz)
BLANKA Ez az! Ezt vártam évek hosszú során!
II. KAMÉLEON Itt minden megy a fenébe... Úgy 

látszik!
III. KAMÉLEON Imrének már mindegy... Talán ne

kem is!
APA Ezt neveltem én? Apagyilkos!
KÁROLY Mert ő tudott mindent mindig legjobban!
ZSÓFI És az a másik volt a bűnös. Mindig!
BLANKA Ne hagyd magad!
KÁROLY Zsarnok voltál örök életedben!
APA Semmi, egy nagy semmi!
II. KAMÉLEON Igazad van: talán nekünk is ez a leg

jobb!
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DONÁT Azt hiszitek, én nem érzek semmit? Ti a le
vegőmet éltétek föl, most...

(Üvöltés, sinus-hangok, már el-elmossák a beszéd értel
mét, olyan erős hullámokat ver, rohamozza a termet)

APA És nem tudsz megbocsátani?
DONÁT Minden összeomlott? Mindent elherdálta

tok, ami ért valamit! (Hörög, kínlódik) Nincs itt... semmi
féle kegyelem! Anyám, jövök!

KÁROLY A földemet... a jószágomat... mindenemet 
adom...

DONÁT Viktor, öcskös, jövök! Blankám, kedves hú
gom, jövök! (Egyre vadabbul csavarja a hajtókart, a pa
dozat már egészen alantra szállt) Táncoljatok, hogy szé
gyelljem magam!

APA Várj! Elmondok mindent!
DONÁT Késő! Túl késő!
ZSÓFI Engem hallgass meg!
DONÁT Látni se akarom a magyaricát!
KÁROLY Még egy percre csak!
DONÁT Ez is túl hosszú idő lenne nektek, hogy za- 

báljátok a levegőmet. Hol vagy, násznagy?! Hol a nótád?
BLANKA Itt mi ítélkezünk!
II. KAMÉLEON És a Tisza, ahogy elmossa a há

zadat...
III. KAMÉLEON És az állatmese!
DONÁT Levegőt! Levegőt!

(A hangzavar egyre nagyobb, az alsó színtér már olyan 
kicsi, hogy itt csak négykézláb lehet közlekedni. Minden
ki feszegeti az egyre veszélyesebben ereszkedő padozatot, 
az azonban kérlelhetetlen. A sinus-hangok egyenetlenül
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erősödnek-halkulnak. Az egészet betetőzi a már régebbről 
ismert szférikus zene, melyben magyar népzenei töredékek 
ismerhetők fel. Az alsó színtéren már, akár a patkányok, 
úgy kúsznak ide-oda a szereplők, elmúlt életük szennye, 
hulladéka között: az itt felhalmozott kellékek között... A 
zene egy pillanatra mintha megtorpanna, Donát ezt a rö
vid „szélcsendet” kihasználja, utolsó értelmes szavait inté
zi a közönséghez)

DONÁT Miért várjátok, hogy én érthető szavakat 
mondjak, amikor ti érthetetlen, értelmetlen és oktalan 
életet éltek! Beismerem: én vagyok a ti kis kényelmetlen 
betegségiek, az elrejteni való atyafi... De egy bizonyos: 
együtt fulladunk meg mindnyájan, ha... (Hörög, üvölt, 
nekiveselkedik a hajtókarnak. A sinus-hangok most a le
hető legnagyobb intenzitással zúdulnak a nézőkre. A moz
gatható padozat most egész az alsó színtérre ereszkedett, a 
hangáradaton át segélykiáltások, jajszavak és sírás-rívás 
hallatszik. Donát utolsó erejével még tovább csavarja a 
hajtókart, akkor a padozat alól kifröccsen a vér. És egy
re folyik, csorog le egész a nézőtérre, hosszú patakokban 
árasztja el a világot. Donát még egyszer felegyenesedik, az
tán levegő híján, zajosan, még mindig háborogva elvágó
dik, kiszenved. A sinus-hangokat mintha elvágták volna. 
Csend. Semmi értelme a tapsnak)
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SZEMELVÉNYEK 
A DRÁMA SAJTÓ- ÉS 
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KÉSZÜL A LÉGSZOMJ 
Beszélgetés Virág Mihály rendezővel

A Szabadkai Népszínház magyar együttese lázasan 
készül az évad egyik legnagyobb eseményére. DEÁK FE
RENC LÉGSZOMJ című színművének ősbemutatójára. 
Deák darabját, akárcsak az Áfonyákat, VIRÁG MIHÁLY 
állítja színpadra. Vele beszélgettünk el a darabról és az 
előkészületekről.

-  Hogyan állnak a Légszomj előkészületei?
-  Az asztalipróbák végén tartunk, kielemeztük, kihá

moztuk a darab értelmét, hangulatát. A szereplők kivétel 
nélkül felvillanyozódtak. Tetszik nekik a darab. Meglepő
en lelkesedve boncolgatják tovább a szöveget és az alako
kat, ami ritka dolog egy ilyen modern hangvételű, kissé 
szürrealista ízű műnél, mint amilyen a Légszomj.

-  Hogyan jellemezné Deák drámáját, és milyen szín
padi megoldásokra nyújt ez a mű lehetőséget?

-  Deák Ferenc legújabb darabja teljesen újszerű alko
tás, formailag és tartalmilag is lényegesen különbözik az 
Áfonyáktól. Azzal, hogy a mi sorsunk kérdéseit is boncol
gatja, lelkiismeretünket akarja felrázni, rá akar ébreszteni 
arra, hogy sorsunkat tulajdonképpen nekünk kell irá
nyítanunk. Igen időszerű és mély értelmű gondolatokat 
vet fel erősen sűrített formában, és ez a közlésmód adja a 
darab varázsát, a rendező és a színész számára, de ugyan
akkor nehéz feladat elé is állít bennünket. Mert a szöveg 
mögé, a sorok közé sok olyan szertartásos színpadi elemet
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kell szerkeszteni, amelyek egyértelművé teszik, hangsú
lyozzák a darab mondanivalóját, és amelyek ugyanakkor 
a modern színpadi nyelv eszközei is. A Légszomj színpadi 
megoldások szempontjából a Caligulával és az Áfonyák
kal állítható egy sorba. Arra törekszem, hogy az alakok 
minél közelebb kerüljenek hozzánk, a nézőkhöz, hogy 
saját sorsunkat fedezzük fel bennük.

-  Kik a rendező munkatársai, az előadás szereplői?
-  A díszleteket a szerző ötletei alapján Hupkó István 

tervezi és készíti, a ruhákat pedig Radmila Radojević ter
vei alapján készítjük. A hanghatásokat Fece Iván, a Rádió 
munkatársa állítja össze, az előadás lektora pedig Ágos
ton Mihály. A Légszomj szerepeit Salamon Sándor, Ba- 
rácius Zoltán, R. Fazekas Piri, Kasza Éva, Ábrahám Irén, 
Szél Péter, Apró Ernő, Medve Sándor, Sánta P. Lajos és 
Godányi Zoltán keltik életre.

-  Mikorra várható a bemutató?
-  Említettem, jelenleg a mozgópróbák előtt állunk. 

Nagyon komoly munka vár még ránk, de valószínűleg 
február 15-ig sor kerül a bemutatóra.

G. [Gerold László]
Magyar Szó, 1971. január 23., 21. sz., 12. p.
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Készül a Légszomj 
ERKÖLCSI KATARZISAINK DRÁMÁJA 

Beszélgetés Deák Ferenccel

A Szabadkai Népszínház magyar együttese -  amint 
erről már írtunk is -  jelenleg jugoszláviai ősbemutatóra 
készül. Február derekán kerül először színre Deák Ferenc 
Légszomj című drámája. A bemutató színházunk és iro
dalmunk jelentős eseményének ígérkezik. Ezúttal a legil
letékesebbel, a szerzővel beszélegttünk a Légszomjról.

-  A dráma legfőbb követelménye, hogy nekünk szóljon, íród
jon. Hogyan jut ez a szempont kifejezésre a Légszomjban?

-  Szerintem ennek a drámának az a legfőbb ismérve -  ha 
egyáltalán beszélhetek saját művem célzott jellegzetességeiről 
-, hogy fenntartások nélkül szól azokról a katarzishiányokról, 
amelyek korunkban érződnek hatványozottabban, de gyökere
ik sokkal mélyebbek. Itt említeném meg: egyeseknek úgy látszik, 
szívügyük, hogy sajátjaik továbbra is nagy szolgalelkűséggel vi
szonyuljanak az adott körülményekhez. Ez az a mindenáron 
„segíteni akaró” harmadik személy, akivel én se most, se pedig a 
darab bemutatása után nem vagyok hajlandó polemizálni Róla 
ugyanis a Légszomjban nagyon világosan beszélek A drámá
ban ez az illető a nagy ö, aki csodálatosan tudott helyezkedni, 
aki játszi könnyedséggel úszta meg a legválságosabb időszakot 
(például a tájékoztatóirodás korszakot), volt „kultúrmisi”, agi
tátor, funkcionárius és ítélőbíró, aki emberi sorsok fölött ítélke
zett, s ítélkezik ma is.

-  Kik a Légszomj hősei?
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-  Számomra ez a dráma nem politikai, hanem kimon
dottan erkölcsi jellegű, hősei egy vajdasági magyar család 
tagjai. Az ő segítségükkel mondom el mindazt, amit évek 
hosszú során, újságíróként feljegyeztem, s amiről még se 
cikkben, se más formában eddig nem beszéltem. Itt van az 
apa, a korrupt, a kérges szívű, az esendő, aki végeredmény
ben mégis a család -  olyan amilyen -  oszlopa. Itt él valahol a 
közelben a minden értelemben kiszolgáltatott anya, továbbá 
a testamentumra éhes legidősebb fiú, a gyermekkorában el
hunyt lány -  a szelleme jelentkezik -, Donát, a középső fiú, 
aztán korunk tragikus figurája, a motoros legkisebb fiú, és a 
meny, a legjobban sikerült figura. Tulajdonképpen minden 
figura szintézissel született, nem is törekedtem arra, hogy 
dramaturgiailag klasszikus típusokat formáljak meg. S ezért 
tartom sokkal inkább fontosnak az együttessel való együtt
működést, mint az Áfonyák esetében.

-  Miért Légszomj a darab címe, és mit példáz a cím?
-  Meggyőződésem szerint nincs még egy olyan alkot

mány, mint a jugoszláv, amely ekkora teret adna a nem
zetiségeknek. A tér tehát megvan, végső ideje, hogy gát
lások nélkül megteremtsük benne légkörünket is. Donát 
azért fuldoklik, mert képtelen megteremteni azt a légkört, 
amelyben ő és családja nyugodtan, minden kisebbségi 
vagy idegenségérzet nélkül élhet. Meggyőződésem sze
rint fölnevelkedett ma már egy olyan értelmiségi gárda, 
gondolok itt a műszaki és a humán értelmiségre egyaránt, 
amely nagyszerűen példázhatja azt, hogy nekünk is lehet 
légkörünk. Ez itt létkérdés. A Légszomj családja tulajdon
képpen egy negatív magatartásmodellt példáz. Azt, ho
gyan nem kell, hogyan nem szabad élnünk.

G. [Gerold László]
Magyar Szó, 1971. január 27., 25. sz., 8. p.
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SOKRÉTŰ MAI DRÁMA 
Beszélgetés Ágoston Mihály tanársegéddel, 

a darab lektorával

Február derekén kerül először színre a Szabadkai 
Népszínházban Deák Ferenc Légszomj című drámája. Ez 
alkalommal -  a szerző és a rendező után -  Ágoston Mi
hály tanársegédet, a készülő bemutató lektorát kerestük 
fel. Vele beszélgettünk el Deák darabjának nyelvi és tar
talmi jellegzetességeiről.

-  Mivel nem éppen gyakori munkatársa a Szabadkai 
Népszínháznak, hogyan került sor arra, hogy bekapcso
lódjon a Légszomj előkészületeibe, elvállalja a darab nyel
vi és hangzásbeli gondozását?

-  Véletlenül. Dolgom volt a színházban, és az igazgató 
megkért, hogy legalább néhány percig hallgassam meg az 
éppen induló Légszomj próbáit. Megtetszett a darab, s el
vállaltam, hogy részt veszek előkészítésében.

-  Mi az, ami már első hallásra megragadta a Lég
szomjban?

-  Ennyire szintetikus drámát itt még nem írtak. Nem 
is vették ennyire komolyan a drámaírást, talán még Deák 
sem. A próba után megkaptam a szövegkönyvet, elolvas
tam, s mondhatom, műfajilag igen érdekes műről van 
szó. Élvezetes olvasni, noha nem könyvdráma, előadásra 
is alkalmas, noha nem élhet meg a rendezői elképzelések, 
ötletek, „hozzájátszás” nélkül. ... Halomnyi víziótól me
nekül a szerző, ki akarja magából őket írni. A rendezőnek 
vizuálisan kell a felhalmozódott szimbólumokat értel
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mezni, hozzá kell adni a cselekményt, a puszta képeket, 
amelyeket a szerző csak sejtet. Az előadás harmadik, de 
nem kevésbé fontos eleme lenne a zene, ennek kellene azt 
az űrt kitöltenie, amit sem képpel, sem más módon nem 
lehet érzékeltetni.

-  Ha jól értem, sokrétű mű a Légszomj. Hogyan jut ez 
a sokrétűség tartalmilag kifejezésre?

-  A Légszomj valóban néhány párhuzamosan futó 
síkból tevődik össze. Egyes vonatkozásai családdrámára 
emlékeztetnek, ilyen az apa harca a fiával, a fiúk egymás 
közötti küzdelme. Általában nem sematizált figurákat 
kell látnunk Deák művében. Az apa például amellett, 
hogy a patriarchális élet, a zsarnokság összes jegyeit ma
gán viseli, aggódik is a családért. Deák alakjai emberiek 
és összetettek. Van bennük tragikum és szépség. A másik 
sík egy történelmi pillanat megragadása. A háború utáni 
idők jellegzetességeit írja meg Deák, nyilvánvalóan azzal 
a szándékkal, hogy megszabaduljon tőlük, de az előz
mények, a fasizmus lidércnyomásaitól is. Ha itt vádról 
beszélhetünk, akkor az elsősorban önvád: hogyan éltük 
át, és hogyan álltunk helyt a közelmúlt történelmi esemé
nyeinek forgatagában. Ezt a történelmi pillanatot kellett 
megfognia, végre megírnia, mert a mai ember, mindany- 
nyian, magunkban hordjuk, nemegyszer alázat, kisebb
rendűségi érzés formájában, s csak akkor szabadulhatunk 
tőle, ha kimondjuk. A darab harmadik síkját egy sajátos 
vajdasági élettér jelenti. Az a tér, amelyben kevert lakos
ság él, s amelyben mindenki mindenkinek ki van szolgál
tatva. A feszültség tehát kölcsönös. A negyedik vonulat 
a parasztság ábrázolása azzal a csöndes szemrehányással, 
hogy őket is sújtotta a háború, noha nem ellenük folyt. 
Ezek a síkok egymást keresztezve, metszve vannak jelen 
a Légszomjban.
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-  Kérem, beszéljen a tartalmi többsíkúság nyelvi meg
valósulásáról is.

-  Deák drámájában a nyelvi megvalósulás két fő esz
köze a tépelődés és a vitatkozás. A darab érdekessége, 
hogy egy-egy figura nyelve is rétegekre bomlik: amint 
képzelődik önmagában, beszél azokhoz, akiket vádol, 
leírja vízióit, emlékeit. Mintha egyszerre több ember 
beszélne benne. A színészeknek, hogy a rétegeket érzé
keltessék, feltétlenül tónust kell váltaniuk játék közben. 
A nyelvi megvalósulás másik módszere a vitatkozás. S 
ehhez mindjárt egy magyarázatot fűznék, nem nyelvi 
cselekményt kell várni és keresni majd az előadásban, ha
nem azt, hogy a lelki küzdelem milyen hőfokot ér el egy- 
egy részben, egy-egy felvonásban.

-  Miben nyilvánult meg a lektor munkája?
-  Én már próbák közben kapcsolódtam be a munká

ba, mindenesetre abban szeretnék segíteni, hogy a kö
zönség nehézség nélkül megértse ezt a sokrétű, erősen 
gondolati drámát. Ezt kimunkált hangsúllyal és dikcióval 
valósíthatják meg a színészek. Külön ügyeltem arra, hogy 
a szöveg tisztán hangulatteremtő céllal írt részleteit minél 
szebben, költőien, de pátosz nélkül mondják a szereplők. 
Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy mindenekelőtt 
a rendező elképzeléseit, ötleteit kívánom segíteni. Mun
kámat különben nagy örömmel és kedvvel végeztem.

GEROLD László
Magyar Szó, 1971. február 9., 38. sz., 9.p.
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A SZÍNÉSZEK DEÁK ÚJ DRÁMÁJÁRÓL 
Pénteken lesz a Légszomj bemutatója

Deák Ferenc már az Áfonyákban félreérthetetlenül 
tudtunkra adta, hogy a földi élet nem paradicsom, hanem 
egy nagy, bűnös kaland, és az emberek nem édes-kedves 
csodalények. De amíg az Áfonyákban hőseit elkülönítette 
napjainktól, kolostorba zárta őket, addig a Légszomj egy
értelműen a mellettünk élő emberekről szól. Ami meg
kapó: a színészek már az első próbákon időnként letették 
a szövegkönyvet, és gondolkozni kezdtek. A szünetek
ben kérdezgették egymást: így volt mindez? Deák tehát 
részben már elérte célját. A színészek érdeklődését felcsi
gázta, és ezzel magyarázható az együttes lelkes munkája. 
Tudjuk, nagyon nehéz napok várnak még a színészekre, 
de eddigi munkájuk sikeresnek mondható. Ágoston Mi
hály tanácsaival sokat segített nekik.

Vajon mit vár a bemutatótól a darab rendezője és a 
színészek?

VIRÁG MIHÁLY: Úgy érzem, roppant nehéz és fe
lelősségteljes feladat hárult rám a Légszomj színpadra 
állításával. A darab szerkezete, a dramaturgiai hagyomá
nyok teljes elvetése és nem utolsósorban maga a tartalom 
a korszerűbb stíluskeresések felé ösztönzi a rendezőt. Az 
abszurd- és a kegyetlen dráma eszközeit igyekeztem fel
használni, s bár még csak a munka felénél tartunk, azt 
hiszem, újszerű, valóban érdekes, lebilincselő előadással 
állhatunk közönség elé.

84



SALAMON SÁNDOR: Különös és izgalmas a felada
tom. Vajon sikerül-e a bennem már tisztázódott költői 
igazságokat megértetni a közönséggel? Donátom széles 
skálán járja táncát hermetikusan zárt világában. Nagyon 
igyekszem, a mű igaz szava lelkiismeretes munkára ser
kent mindenkit.

R. FAZEKAS PIROSKA: 1961 óta nem játszottam igé
nyes darabban. Természetesen határtalan örömmel ölel
tem magamhoz Deák drámájának szerepkönyvét, hiszen 
részese lehetek egy újabb ősbemutatónak, és remélem, 
hogy a Sterija Játékokon megint felfigyelnek ránk. Sze
repem villanásnyi ugyan, de mesterien megszerkesztett 
villanás egy anya életéből.

KASZA ÉVA: Lírai lélek a szajha testében — ennyit 
árul el szerepem első pillantásra. De valójában sokkal 
több ennél. Az idegen irodalomban szereplő magyar lá
nyok szerencsétlen életútját járja be Zsófi, akinek a mellé
re, nem pedig az erényére kíváncsi az, aki segítőszándék
kal egyengeti a szajhák karrierjét. Szomorú költemény, 
sötét ballada is egyben a szerepem. Nagyon nehéz, na
gyon szép.

MEDVE SÁNDOR: Kétségbeesve kell tapasztalnom, 
hogy Deák mesterien ábrázolt figurája, az Ő, itt él, itt 
szívja el a levegőt a becsületes emberek elől. Mélységesen 
megvetem az alakoskodó, helyezkedő, talpnyaló, mindig 
a napos oldal felé forduló Ő-ket. Igyekszem e típust a 
szükséges ellenszenves színekben megjeleníteni.

ÁBRAHÁM IRÉN: A lírát képviselem ebben a durva
ságaiban is költői hangvételű drámában. Nagyon örülök, 
hogy a Mohács után újra ilyen szép feladatot bíztak rám.

SZÉL PÉTER: Már az Áfonyákban megfogott Deák lé
gies és mégis annyira valóságos világa. Emberekre isme
rek, a közelmúlt víziója kísért, rossz ízű emlékek lepnek el
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bennünket a próbák alatt. Ezt csak így lehet megmagya
rázni. Deák nagyot markolt a mi életünkből.

APRÓ ERNŐ: Akár dokumentumdrámának is nevez
ném Deák művét. A Tiszai árvíz, a beszolgáltatás idősza
ka, a turulmadaras operetthősködés, a kivándorlás még 
frissen tátongó seb. A történelmet jegyezte le az író.

SÁNTHA P. LAJOS: A próbák alatt arra gondoltam, 
hogy jelenükről vagy a közelmúltról mit és hogyan írt 
volna Shakespeare vagy Sartre. Hiszen annyi kérdés ma
radt és marad felelet nélkül, annyi gyermek fordul apjá
hoz értetlenül. Deák drámája néhány kérdésre megadja 
az őszinte és igaz választ.

ALBERT JÁNOS: Sohasem felejtem el azokat az izgal
mas napokat, amikor az Áfonyákat próbáltuk. Bár szá
momra ez a szerepkör kissé szokatlan, mégis végtelenül 
örülök, hogy részese lehetek egy minden bizonnyal na
gyon érdekes előadásnak.

GODÁNYI ZOLTÁN: Az eddigi próbák arra enged
nek következtetni, hogy ezzel a drámával szép előadásso
rozat előtt állunk. A darabban felvetett problémák iránt 
nem maradhat közömbös a közönség.

B. Z. [Barácius Zoltán]

7 Nap, 1971. február 19., 9. sz., 16. p.
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ÜZENET AZ ÉLŐKNEK 
Deák Ferenc legújabb drámájáról

A kultúra művelői egy kicsit kezdenek hasonlítani 
Sámuel Beckett hőseire hiszen a várakozás és a remény, 
hogy szebb napok jönnek, éltető eleme a ma emberének. 
Godot-ra vár a színház is -  valami varázslatos csoda
lénytől reméli megváltását. Kit és mit, melyik szerzőt és 
melyik művét lehet szembeállítani a statisztikával, azzal a 
statisztikával, amely megsemmisítő számokkal olvas rá az 
idealistákra. A színház szépségét és romantikáját már ré
gen elvesztette, funkciója is zűrzavaros. A kérdések rend
szerint válasz nélkül maradnak és a durva támadások 
durva védekezési alapállást erőszakolnak ki. A munka 
anyagi része hat csak serkentőleg az alkotókra, és a bírála
tokra -  akár kedvező, akár elmarasztaló -  már mindenki 
immunis. A művészet új útjai nehezen járhatók és ezer
nyi akadályokkal nehezítettek, a távlat pedig gazdasági 
okoktól függve, homályos, s ezért nehezen képzelhető el, 
hogy miképpen lehet a színházat felzárkóztatni a művelt 
intézmények színvonalára, hiszen annyiszor fagyasztják 
be a sikereket az objektív -  néha szubjektív -  okok és ne
hézségek.

Ellentmondásokkal teli életünk olyan színházat tart 
fenn magának, amely szintén lépten-nyomon ellentmon
dásokkal van sűrítve. Milyen is a mi világunk? Korrupt, 
megalkuvó, álnok és közömbös? Dobozokba vannak 
zárva az életek? Egyik dobozban a szitok, a másikban az
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áldás? Milyen a ma embere? Az, aki itt lélegzik mellet
tünk, akivel együtt fogyasztjuk a levegőt, aki kész arra, 
hogy megsemmisítsen vagy éppen segítségedre siessen? 
Színpadunkra még nem kérte fel magát a higiénikusan 
lemeztelenített ember, a vajdasági magyar ember. Nem 
írták meg, nem nyitottak rá szalonnázás közben, nem 
lepték meg, ahogy az árnyékszéken ül. Nos, most akadt 
egy író, aki bizonyos dolgokra igenis mer emlékezni, aki 
bizonyos dolgokat hajlandó volt észrevenni, és aki bizo
nyos dolgokat el akar nekünk mondani és akinek hőse 
törött ujjakkal, lecsapott fejjel is igyekszik kikaparni éle
tünk új egészséges magját.

Az író: DEÁK FERENC
A mű címe: LÉGSZOMJ
Miről beszélnek a dráma szereplői?
DONÁT: A szivattyúkat a szivárvány jobb és bal csa

tornáiba kapcsoltátok! Előbb lecsapoltátok a délibábot! 
És fizet, fizet, fizet ez a marha nép! Fizeti a ti demokrá
ciátokat!

Nem véletlenül ragadtuk ki ezt a néhány sort a dráma 
első felvonásából. Ezzel a tragikus igazsággal indítja Deák 
a darabot, azt a darabot, amely az „obavezás” korszak
tól menekülve, sóhajok és üvöltések, könnyek és szitkok 
nappalain és éjszakáin át a mának riasztó képét, annak 
sokszor értelmetlen tartalmát vetíti elénk. Deák drámája 
a legfrissebb, a legújabb, a legizgalmasabb dramaturgiai 
eszközökkel íródott, s így természetesen a szerzőnek fel 
kell majd venni a harcot e dramaturgia ellenlábasaival 
szemben, akik erősen kifogásolják az ember jelentéktelen 
részvételét a ma színpadán. Szerintük a színpadon napja
inkban csak bábúk mozognak, a szerző nem kíváncsi az 
ember lelkivilágára, és elhanyagolja az élet összetevőit is
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-  legyen szó erotikáról, ideálokról vagy akár politikáról. 
A hősök letűntek, nincs öreg és nincs fiatal, nincs férfi és 
nincs nő. Deák azonban könnyűszerrel kiüti az esetleges 
akadékoskodókat, mert kevés drámában -  modern drá
mában -  érezni annyira súlyosnak és kitapinthatónak az 
ember jelenlétét, mint a Légszomjban. Deák szinte háló
jába keríti először a darab szereplőit, s aztán ebbe a tragi
kus ölelésbe belesodorja a figyelőt is, aki kényszerből vagy 
emlékeinek terhe alatt kénytelen odafigyelni a rivaldára. 
Ragadjunk ki néhány sort a második felvonásból is...

ő : Ma behívtak. Gondoltam: a régi brancs. De nem az 
volt. Kérdezik: nekem melyik vörös szín tetszik. Gyanús 
volt. Fáj a hasam -  mondom. Nem fájt, csak meg akartam 
lesni a következőt.

A pattanásig feszülő szavak mögött meglazulnak az 
emlékek csavarjai. Ez a költői avantgardizmus a múltról 
szól egyértelműen elítélő hangon s a képek tónusa fekete, 
hiszen halál és pusztulás nemcsak Arrabal és Genet vi
lága és földi igazságtalanságok nemcsak Vietnamban és 
Alabamában sújtják az embereket. Deák az élet aljáról 
szedte drámájához a szereplőket, akik sárban és mocsok
ban vergődve formálják a nyelv genezisét, mert az írónak 
nyelvi abszurditás kell ahhoz, hogy felfedje hősei abszurd 
világát. A magányosok, a kitaszítottak, a szegények vilá
gát, akik önhibájukból jutottak a prés alá, amely kiszorít
ja testükből a levegőt, az utolsó éltető anyagot. S amikor 
elcsitul a nyöszörgés, Donát -  a dráma központi figurája
-  ezekkel a szavakkal fordul a közönséghez és a közvéle
ményhez:

Miért várjátok, hogy én érthető szavakat mondjak, 
amikor ti érthetetlen, értelmetlen életet éltek! Beisme
rem: én vagyok a ti kis kényelmetlen betegségtek, az el

89



rejteni való atyafi... De egy bizonyos -  együtt fulladunk 
meg mindnyájan, ha...

A megritkult levegőben -  ez a mi levegőnk -  menthe
tetlenül elpusztulnak Deák első hősei. Áldozatai máglyán 
égnek és mi mégis nem a tüzet és a lángot látjuk, hanem 
a karóhoz kötözött holtak megüvegesedett szemét -  azok 
jeleznek az élőknek...

„... együtt fulladunk meg mindnyájan, ha...”
A magvas mondanivalót tartalmazó dráma február 

19-én kerül közönség elé. Az Áfonyák nagy sikere után 
joggal reménykedhetünk, hogy a közönség fokozott ér
deklődéssel várja a bemutató napját, hiszen túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy színházi kultúránk nagy eseménye előtt 
állunk. Egyébként a Népszínház ezzel a produkcióval ne
vezett be az idei Sterija Játékokra.

BARÁCIUS Zoltán
7 Nap, 1971. február 19., 47. $z., 16. p.
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SZÍNHÁZI ELŐZETES 
Deák Ferenc Légszomj 

című drámájának bemutatójára készül 
a Szabadkai Népszínház magyar együttese

Deák Ferenc az Áfonyák megírása után érdekes, s 
nálunk méltánytalanul elhanyagolt téma feldolgozására 
vállalkozott; parasztdrámát írt (a mi vajdasági paraszt
jainkról), de nem a szokványos módon, hanem modern 
megfogalmazásban, nem riadva vissza az olykor szürre- 
alisztikus elemek felhasználásától sem. Űj darabja -  az 
egyik próbát volt alkalmam megtekinteni -  rendkívül 
szuggesztív, állandó feszültségű, új hangvételű, s formai 
szempontból is sok érdekes újítást tartalmaz. Az átfogóbb 
értékeléssel azonban várjuk meg a bemutatót.

A próba szüneteiben elbeszélgettem a darab rendezőjével 
és a színészekkel. Előzetesként idézzük az ő véleményüket.

Virágh Mihály, a Légszomj rendezője:
-  Hogyan értékeli Deák Ferenc új drámáját s mint 

rendező milyen szempontokat vett figyelembe?
-  Véleményem szerint a háború utáni vajdasági dráma- 

irodalom egyik legjelentősebb műve. Hangvételében rend
kívül modem, ami igénybe veszi a rendező legalaposabb 
tudását, a drámai gondolat kidomborítása s a megfelelő dra
maturgiai hozzáállás megtalálása szempontjából egyaránt.

Szeretném továbbfejleszteni a korszerű színjátszást, 
Deák darabja is effelé húz (Brecht- és Grotowski-féle 
elemek), jelen esetben a modern költői oratórium han
gulatának megidézésére ad lehetőséget. A dráma szövege 
különben rendkívül sűrített gondolatiságot tartalmaz, s a
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színészek fantáziáját is a legteljesebb mértékben igénybe 
veszi.

-  Milyen problémával kellett megküzdenie?
-  Komoly feladat volt a darab politikumának költői 

síkra való transzponálása, maivá tétele s az elrejtett szim
bólumok felszínre hozása.

-  Milyen lesz a darab visszhangja?
-  A mű tartalma Vajdaság talajából nőtt ki, hozzánk 

közel álló, úgy gondolom, hogy majd a közönség is szíve
sen fogadja.

Barácius Zoltán színész:
-  Mindig híve voltam az avantgardizmusnak s a kísérle

tezéseknek, természetesen a szerep adta lehetőségeken belül. 
A színész ritkán jut olyan szerephez, amely szinte nyers
anyagnak tekinthető, a színésztől függ, hogy mit tud belőle 
kihozni. Az Áfonyák kolostori világa térhez volt kötve, Deák 
most negyed évszázad eseményeit sűrítette darabjába, így a 
szereplőknek is korbeli transzformációt ad. Szeretem ezt a 
szerepet, mert mélyen emberi és kétségbeejtően igaz. Ez egy
ben a dráma legnagyobb erénye is.

Kasza Éva színésznő:
-  Hogyan formálta meg a szerepét s mint színésznő

nek milyen lehetőséget nyújt a dráma?
-  Mélyen átérzem Zsófi szerepét, mindig ez jár az 

eszemben, ezen gondolkodom; a darab maga is rendkí
vül érdekes, szinte lehetetlen rossz alakítást nyújtani. Ez 
az első jelentősebb drámai szerepem, most lesz lehetősé
gem a bizonyításra. A színészek általában véve lelkesen 
készülnek a prömierre. Félek azonban, hogy a darabot so
kan nem fogják megérteni, nem hiszem, hogy a falvakban 
is játszani tudjuk.

Széli Péter színész:
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-  Mi is átéltük ezt a kort, s mondhatom, hogy Deák 
drámája reális képet nyújt; megírta azt, amit látott. A da
rab minden bizonnyal izgalomban fogja tartani a közön
séget, s meglepetést fog okozni.

SINKOVITS Péter
Dolgozók, 1971. február. 19., 7. sz.y 9. p.
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VIRÁG MIHÁLYRÓL

Egy-cgy ritka ősbemutatónk alkalmából a kritika 
rendszerint csak a szövegre szokott figyelni, azt inter
pretálja, értelmezi, magyarázza, bírálja, az előadás egészé
ről mond véleményt. Nem véletlenül, hiszen olyan ritkán 
nyílt alkalom hazai szerző drámájáról írni a múltban, s 
amikor megszületett egy-egy ilyen mű, lényegében pusz
ta szöveg-léte is kellő oka lehetett lelkesedésünknek -  ha
csak a mű szövegként nem volt csapnivalóan rossz.

Most, amikor még Deák Ferenc: Légszomj című drá
mája szabadkai bemutatójának friss élményei között 
élünk, hadd térjünk el ettől a hagyományos kritikai visel
kedéstől, s egy másik hétre hagyva Deák Ferenc drámájá
nak méltatását, foglalkozzunk most a Légszomj „másik”, 
háttérben maradó, a kulisszák mögött álló alkotójának -  a 
dráma rendezőjének munkájával. Annál inkább tehetjük 
ezt, mert Deák Ferenc immár affirmálódott drámaírónk, 
az, aki megismerte már a siker ízét, kapcsolata színházzal 
közvetlen s lényegében házi szerzője is a színháznak.

Méltassuk tehát most Virág Mihályt, azt a rendezői 
egyéniséget, aki, mily jellemző, tehetsége teljét, a valóban 
nagy formátumú rendezői kultúráját éppen Deák Ferenc 
drámáinak színpadra állításával mutatta meg. Nyilván 
rendezett pályafutása alatt súlyosabb, világirodalmi rangú 
szövegeket is; volt alkalma tudását hagyomány szentelte 
drámákkal megmutatni, s talán voltak jobb rendezései is
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a kritikai krónika megítélése szerint. Egy azonban bizo
nyos: teljes önmagát a két Deák-dráma értelmezésében, 
látvánnyá való formálásában, megkomponálásában adta, 
minthogy a szív és ész egyformán angazsálódhatott mun
kája közben, már-már, úgy, hogy akkor, amikor ezeket a 
szövegeket színpadra állította, valójában önmagát is adta, 
minthogy neki is személyes ügye volt az, ami színészei- 
hősei életével történt, amit azoknak a szavai hirdettek.

Mert kétségtelen, hogy ilyen „személyes ügyű” drámát 
hazai rendezőnek csak a hazai drámairodalom produ
kálhat, csak hazai, esetünkben jugoszláviai magyar drá
ma hozhatja azokat a problémákat, drámai-tragikai fel
hangokat, amelyek a rendező helyzet- és sorsérzékelését 
megindítják és megnyilvánulni kényszerítik. Virág Mi
hály esetében ezt a kényszerítő erőt Deák Ferenc drámái 
hozták meg, a rendező képzeletének fejtett világa itt nyílt 
meg a szavak hívó szavára, s teremtett olyan előadásokat, 
amelyek tagadhatatlanul ránk mutatnak, amelynek rez
zenéseiben mi vagyunk sorsunkkal, traumáinkkal, kép
zeletünk lehetőségeivel. Nyilvánvalóan elsősorban Virág 
Mihály érdeme volt, hogy az Áfonyákban és a Légszomj
ban nemcsak Deák Ferenc szövegét hallhattuk vissza kor
rekt színpadi előadásban, hanem olyan többletű drámai 
produkciónak lehettünk szem- és fültanúi, amelyet csak 
szöveg és rendező boldog találkozásai szoktak hozni: a 
rendező ugyanis ilyenkor mintegy versenyre kel a szer
zővel s a maga eszközeivel és lehetőségeivel a mélybe ás, 
s ez a mélység nemcsak a szöveg révén adódik, hanem a 
rendező egyéniségében, tudatvilága, sorsélménye síkjain 
is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a Légszomj is, akárcsak az 
Áfonyák, Virág Mihály drámái is voltak. Bizonyításul hi
vatkozhatnánk szövegértelmezési és megjelenítési megol
dásokra, s azokra az apró, ténybeli és tárgybeli „húzások
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ra” és „vágásokra”, amelyek a Deák-szövegeket dúsították 
és mintegy meghódították a közönség számára, világunk 
talajához rögzítve azokat. A Légszomj szimbolikája kü
lönösképpen példa erre, s e rendezés után kétségtelenné 
vált, hogy Virág Mihály egyike a legautentikusabb mű
vészi egyéniségeinknek, és legrangosabb alkotóinknak. 
Egyszerre „európai”, modern és nagyon-nagyon jugosz
láviai magyar művész.

Dr. BORI Imre
Újvidéki Rádió, Szempont, 1971. február 23.
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ÖNMAGUNKRÓL -  JELKÉPEKBEN 
ÉS JELKÉPEK NÉLKÜL 

Deák Ferenc Légszomj című művének 
ősbemutatója Szabadkán

Bebizonyosodott: a legigazibb, feszültséggel, izgalom
mal telített, vérbeli színházi élményt elsősorban a hazai 
drámairodalom időszerű, a mi világunkról íródott darab
jának színrevitele nyújthatja. A Légszomj bemutatójának 
közönsége egyetlen pillanatig sem tudott kívülállóként, 
közömbösen viszonyulni a színen történtekhez. A színház 
néhány órára visszanyerte valódi funkcióját. A közönség 
nem szórakozott és nem kikapcsolódott, mint színházi 
előadásainkon lenni szokott, hanem attól függetlenül, 
hogy tetszett-e neki vagy nem a produkció, s hogy azo- 
nosította-e magát az író mondanivalójával, meglátásai
val, vagy tiltakozott ellenük -  gondolatilag és érzelmileg 
aktív részesévé vált az előadásnak. Sőt a bemutatón még a 
különben üres csevegéssel eltöltött szünetekben is egyet
len beszédtéma a Légszomj volt. S ennek legegyszerűbb 
magyarázata, hogy a darab itt játszódik, cselekményének 
időpontja az utóbbi negyedszázad. Közvetlen élménye
ink, mindennapjaink Deáknál egy parasztcsalád történe
tében elevenednek fel. A család tagjainak magatartása, jel
lembeli tulajdonságaik, egymás közötti kapcsolataik és a 
velük megtörténtek nagymértékben jellemzők korunkra, 
gondolatvilágunkra, mentalitásunkra, legújabb történel
münkre, társadalmi és emberi viszonyainkra. Aktualizá
lása nyilvánvaló, s talán legszebb erénye is. Igaz, egyesek 
némi szkepszissel tekintettek időszerűségére, konkré
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tumaira. Fenntartásaik alaptalannak bizonyultak. Deák 
nem tesz mást, mint leszámol a tarthatatlan eszmények
kel, apellálva az emberi önérzetre figyelmeztet a bennünk 
élő állati ösztönökre, emberhez nem méltó megnyilvánu
lásainkra. Közben pedig kimond olyan dolgokat, amelyek 
tisztázását elő kell segíteni, részint, mert élünk, gondol
kodunk, látunk, van -  vagy legalábbis kellene hogy le
gyen -  önérzetünk, részint pedig, mert a dráma műfaji 
jegyei megkívánják az időszerűséget. Célja félreérthetet
lenül becsületes: szembenézni önmagunkkal és a körülöt
tünk élőkkel, felszámolni a téveszméket, hiedelmeket és 
az olykor jelentkező rosszindulatot is. Szándékában nincs 
kivetni, megbélyegezni való, hiszen a magunk portáján 
söpröget, elsősorban az itteni magyarokról ír. A bennünk 
élő, bennünket nyugtalanító erkölcsi kérdésekre kívánja 
ráirányítani a figyelmet, hogy megszabadítson bennün
ket a tudatunkba sült kishitűségünktől, szorongásunktól, 
alázatunktól, s kiváltsa erkölcsi katarzisunkat, azt a fel
oldódást, hogy tudjunk végre élni az adott és biztosított 
lehetőségekkel.

Irodalmi és dramaturgiai megvalósításában ez a mű 
azonban nem egyenletes hőfokú, helyenként kiegyensú
lyozatlan, kidolgozatlan. A Légszomj nem a hagyomá
nyos dramaturgia szabályai szerint íródott. Nincs benne 
klasszikus értelemben vett cselekmény, konfliktus, nincs 
jellemfejlődés, sőt még párbeszédek sincsenek. Nem is 
abszurd vagy antidráma, de nem is dokumentumdráma 
Deák műve, noha a túlsúlyban levő szimbolista és szür
realista jegyek mellett az újabb kori dramaturgia ezer 
ismérve is felfedezhető benne. A domináns stílusjegy a 
jelkép. Ebből azonban a szükségesnél több van, és ez kü
lönösen azért nyilvánvaló, mert egy-egy szimbóluma a
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közönség számára megfejthetetlen. Tisztítani vagy rövi
díteni kellett volna a darabot.

Szerkezetileg a Légszomj kisebb-nagyobb mozaikkoc
kákra töredezik, melyekből az időrendiséget nem tisztel
ve áll össze a dráma. A mozaikkockák közül néhányból 
több azonos is beépült a mű szerkezetébe, és ez egyrészt a 
dráma meg az előadás ritmusát volt hivatva biztosítani -  
sajnos kellő gondosság híján nem mindig sikerrel -, más
részt az új szövegkörnyezet nyújtotta újabb, gazdagabb 
értelmezésének szándéka fedezhető fel az ismétlésekben. 
A jelképek és mozaikok közül a legsikerültebbeknek sajá
tos, erőteljes drámai konfliktust, sőt olykor drámai szitu
ációt hordozó magjuk van. A feszültség folytonosságát és 
lendületét azonban megakasztják az üresjáratok, a konk
rétum nélküli öncélú szimbólumok.

Nyelvileg Deák arra törekedett, hogy a szintetikus, jel
képes és a jelképeket konkrétumokba feloldó, több síkú 
műve sajátos metaforikus és konkrét jelentésű nyelvi ele
mekből alakuljon ki. Szándéka azonban nemegyszer stí
lustörésbe, pontosabban stíluskeveredésbe fulladt; költői, 
sőt népköltészeti elemek váltakoztak a riportra jellemző 
részekkel, mondatokkal. Ez szükségtelenül szaggatottá 
teszi a nyelvet, megtöri folyamatosságát. A Légszomj egy 
parasztcsalád története, de az író -  igen helyesen -  nem 
erőlteti a népi nyelvet, nem népieskedik. Inkább az ró
ható fel neki, hogy hőseit olykor túlságosan is bonyolult 
mondatokkal, gondolkodásuktól távoli, idegen kifejezé
sekkel mondatszerkezetekkel terheli.

Említettem: Deák műve dramaturgiailag nem hagyo
mányos, s egymásba érő jelképekből áll. Ez a két mozza
nat jelentette valószínűleg Virág Mihály rendező számára 
is a legnagyobb feladatot. Eddig kikísérletezett rendezői 
hozáállásában, korszerű formanyelvében ezúttal két lehe
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tőség előtt állt: vagy semlegesíti a fölösleges, nem éppen 
közérdekű szimbólumokat, vagy megkísérli értelmezni, 
magyarázni őket. Rendezői munkájában azonban leg
többször érintetlenül hagyta ezeket a mindenképpen el
tüntetésre vagy konkretizálásra váró szimbólumokat. A 
választott formanyelven belül elsősorban a különben is 
közérthető utalásoknak jelképeknek próbált megfelelő 
vizuális megoldásokat találni, s ezek a pillanatok (ablak
jelenet, bölcsőjelenet, zárókép stb.) az előadás legszebb 
és legmaradandóbb élményei. Rendezésének másik vo
nulata az írói gondolatiság következetes érvényesítése. 
Figyelmének nagy részét a színészek számára szokatlan 
különböző hullámhosszú dikcióra való ügyelés mellett ez 
a törekvés kötötte le. Talán ezért nem maradt elég ide
je és ereje, hogy a legkisebb részleteket is kidolgozza. A 
legbántóbb mulasztása, hogy a jelzésekből álló színpad
képbe „berobbantott” egy valódi, az előadás egészébe 
semmiképp sem illő motorkerékpárt. Virág Mihály ren
dezésének legnagyobb erénye, hogy hangulatilag több 
kifogástalan, a közönség figyelmét lekötő szuggesztív 
jelenete, beállítása volt. Ebben segítségére voltak a zenei 
effektusok is, amelyek Fece Iván kiváló, pontos, időnként 
a főszerepet vállaló munkáját dicsérik. Nem emlékszem, 
színházainkban mikor funkcionált ilyen tökéletesen a 
technika, mint ezen a bemutatón. Király Ernő zenéje a 
nyugtalanítás szándékával készült elektronikus, világűri 
vibrálásokban, hatásokban bővelkedett. Időnként, külö
nösen a zárójelenetben, igen hatásosnak bizonyult.

A Légszomjnak nemcsak szerkezete, hanem alakjai is 
rendhagyók. Többnyire egy-egy villanással vetíti elénk 
őket az író, s egy-egy meghatározott magatartás, menta
litás hordozóiként inkább jól megfogottaknak, mintsem 
körültekintően ábrázoltaknak mondhatók. Az együttes,
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noha látványos alakítást senki sem nyújtott, többnyire 
sikerrel birkózott meg az új és ismeretlen szerepkörrel. 
A rangosabb alakítások azok, amelyekben a színészeknek 
sikerült megtalálniuk a jellemformálás szempontjából 
leghatásosabb alaphelyzeteket, és ebből indulva építették 
fel szerepeiket. Salamon Sándor, a főhős tolmácsolója 
elsősorban a lázadást, a tiltakozást a sajátjaival való pe
relés intenzitásával kívánta érzékeltetni Donát gondola
ti, erkölcsi koordinátáit. Ez nagyjából sikerült is, eddigi 
legjobb alakítását láttuk a Népszínház színpadán. A két 
legteljesebb jellemet Barácius Zoltán és R. Fazekas Piri 
állította elénk. Barácius Zoltán sikerrel birkózott meg 
a számára újszerű apa- és parasztszereppel. Nem akart 
mindenáron falusi embert játszani, nem népieskedett, és 
ezért volt hiteles. Egyszerű, a lényét kifejező mozdulatok
kal és hangszínnel játszott. R. Fazekas Piri az örökké dol
gozó és mégis mindig megalázott anyát jelenítette meg 
olyan erővel, hogy éreztük a kiszolgáltatottságot, fájdal
mat, szenvedést. A leghálásabb szerep Medve Sándornak 
jutott, a történelmi pillanatot és a vele járó magatartásbeli 
változásokat, az örök köpönyegforgatást kellett ábrázol
nia. Villanásaiból néhányat igen ügyesen, jellemformáló 
erővel tett érzékletessé. Jellemszínészi erényeket csillan- 
tatott meg. Szél Péter főleg külsőségében, megjelenésében 
volt kifejező, szövegmondásával azonban a túljátszás ér
zetét keltette. Ábrahám Irén Blanka szerepében néhány 
szép pillanattal jellemezte a figurát, máskor pedig egy-egy 
műkedvelői hangsúly vagy a hangerő nem mindig éssze
rű beosztása miatt „esett” játéka. Kasza Éva nem talált rá 
a könnyűvérű Zsófi legsajátosabb jellembeli vonásaira, s 
alakítása így széteső volt. A darab egyik legszebb mono
lógját „sikkasztotta el”. Apró Ernőnek előkészítés nélküli 
nyúlfarknyi szereplésében nem volt ideje a legkisebb fiú
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lázadozásainak hiteles érvényt szerezni. Az előadás szug- 
gesztív és kiváló csapatmunkáról tanúskodó triója -  Al
bert János, Godányi Zoltán, Sántha P. Lajos -  néhányszor 
a szintcsökkenéstől mentette meg az előadást; jó érzékkel 
teremtett feszültséget.

A drámai vallomásnak is nevezhető izzó belső törté
nésről tanúskodó új Deák-dráma minden írói, rendezői 
és színészi fogyatékossága ellenére izgalmas színházi él
ményt jelentett.

GEROLD László
Magyar Szó, 1971. február 23.
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EGY BEMUTATÓ, 
AMELY SZÍNHÁZAT JELENT

Deák Ferenc „Légszomj” című új színművének bemu
tatóját meglehetősen nagy publicitás kísérte, de aki tud 
olvasni a sorok között, az azt is megfigyelhette, hogy ez 
a publicitás enyhén tartózkodó volt, s kivéve egy-két be
mutató előtti reagálást, sehol sem lépte túl az úgynevezett 
tárgyilagos tájékoztatás határait, sehol sem jutott el az 
értékelésig. Péntek este volt az ősbemutató, lehet, hogy 
időben is korai ilyesmit követelni, de ha nem is értékelést, 
legalább viszonyulást már érezni kellene, mert Deák drá
mája olyan, hogy ahhoz, akár igenlően, akár tagadóan, de 
viszonyulni kell.

Hogy miért kell viszonyulni, arra egy mondatban vá
laszolhatok, és ebben a mondatban a magam hozzáálása 
is benne van: azért, mert a „Légszomj” az első igazán an- 
gazsált vajdasági magyar színmű.

Ilyen rövid idő alatt, amennyi a műsorban rendelke
zésre áll, nehéz lenne komolyabb elemzésbe bocsátkozni, 
de egy alapvető dolgot meg kell mondani:

A „Légszomj” az a színmű, amit már régen várt itt 
mindenki, aki nem elégszik meg azzal, hogy a színház 
csak általános művelődési vagy esztétikai nevelőintéz
mény legyen. Kíméletlen, szinte szemérmetlen őszinte
séggel szól önmagunkról, és ez a kvalitása pillanatnyilag 
fölébe emeli mindannak, ami eddig vajdasági író tollából 
vajdasági magyar színpadon megjelent.
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Nem tudom, hogy a részletes esztétikai elemzés milyen 
értékeket és fogyatékosságokat fog még kihámozni a szö
vegből, de akármilyen legyen is az eredmény, az említett 
kvalitást -  amely mérföldkő lehet színműirodalmunknak 
az elkötelezettség felé vezető útján -  aligha lehet tagadni.

Az persze nehezen hihető, hogy népszerű lesz a „Lég
szomj”. Túlságosan sokrétű, bonyolult és asszociatív, 
semhogy a könnyen emészthető szellemi táplálékhoz 
szoktatott közönségnek is kedve teljék benne, hacsak a 
téma aktualitása és angazsáltsága nem készteti majd a né
zőt arra, hogy maga is angazsálódjon szellemileg.

Amit a darabról mondtam, az nagyjából az előadásra 
is vonatkozik. Nem emlékszem, hogy a szabadkai magyar 
együttes mikor állt még ennyire feladata magaslatán, mint 
ezen a bemutatón. Virág Mihály rendezői ihletének és ál
dozatos munkájának egyik gyöngyszeme a „Légszomj”, 
az együttes pedig ezúttal valóban eggyé forrott egy maga
sabb szinten, ahol már nem játsszák, hanem élik a szöve
get a szó nemes és igazán színházi értelmében.

Persze nem áltatom magam azzal, hogy az eredmény 
kizárólag a mű kvalitásaiból fakadt, hogy, magyarán 
mondva az írói ihlet átszállt a színészekre, és ez minden. 
A „Légszomj”, ismétlem, nem az a szöveg, amely egycsa- 
pásra hódít. Komoly, elmélyült rendezői és színészi mun
ka előzte meg a sikert és nemcsak az ő munkájuk: a be
mutató hangulatán érezni lehetett, hogy ez az a pillanat, 
amikor a vállalkozás mögött ott áll az egész színház. A si
kerhez hozzátartozott a díszlet is, amely részben a szerző 
elgondolásai szerint készült, és nem utolsósorban Király 
Ernő zenéje és Fece Iván hangeffektusai, amelyek nálunk 
eddig nem hallott technikai tökéletességgel kapcsolódtak 
be az előadásba.
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Mondom, az elemezgetések, fontolgatások ideje még, 
úgy látszik, csak ezután következik. Annyit azonban már 
most állíthatok, hogy Deák Ferenc „Légszomj” című mű
vének bemutatója bizonyos értelemben mérföldkövet 
jelent a vajdasági magyar színműírás és színjátszás tör
ténetében.

SAFFER Pál
Újvidéki Rádió, Szempont, 1971. február 23.
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SZAVAK HELYETT AKKORDOK 
Deák Ferenc Légszomj című drámájának 

bemutatója Szabadkán

A Szabadkai Népszínház a múlt pénteken újabb ős
bemutatóval állt ki a nagyközönség elé. DEÁK FERENC 
Légszomj című három felvonásos drámája került sorra, és 
érthetően nagy érdeklődés előzte meg, hiszen Deák Fe
rencnek már egy olyan drámáját mutatták be a szabad
kaiak, amely méltán sikert aratott nem csupán magyar 
körökben, hanem nagy elismerésben részesült például a 
Sterija Játékokon is.

A Légszomj tulajdonképpen egy újabb lépés Deák Fe
renc kibontakozásának újtán. Az Áfonyákban még elzár
kózott némileg, hiszen egy kolostor falai semmiképpen 
sem alkalmasak napról napra zajló életünk történéseinek 
befogadására, a Légszomjban azonban már kilép a ko
lostor falai közül, életünk problémáira és visszásságaira 
veti tekintetét, elmúlt esztendőket villant fel, problémá
kat dob reflektorfénybe, az antidráma elvont eszközeit 
egy-egy konkrétummal próbálja továbbfejleszteni, hogy 
mondanivalója életesebb legyen, közelebb kerüljön hoz
zánk.

Mindezek után sokan, akik nem látták az előadást, 
talán arra gondolhatnak hogy Deák Ferenc a realizmus 
elemeit vegyíti drámájába, hogy rámutasson a múlt egyes 
fájó kérdéseire, amelyek kikívánkoznak belőle, ha nem 
is azért, hogy valamiféle elégtételt követeljen, hanem in
kább csak, hogy emlékezetessen és mementót állítson.
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Egyáltalán nem véletlen, hogy még az előadás szünetében 
is megjegyzések hangzanak el a darab mondanivalójának 
kényességéről, mert hát maga Deák Ferenc is úgy mond
ja, hogy drámája a jugoszláv magyar nemzetiség soraiban 
mutatkozó kisebbségi érzet felett mond ítéletet, s a darab
ban egy-egy rövid villanásra felveti életünk egyes konkrét 
vonatkozásait: a „Délvidéki induló” néhány taktusát, a 
tisztára sepert parasztpadlásokat, a tiszai árvíz rombolá
sa után elfelejtett segítséget. Mindez azonban így néhány 
szóban leírva sokkal durvábban hangzik, mint az anti- 
dráma valóságtól elvont keretébe építve -  nemcsak azért, 
mert légiesebbé, megfoghatatlanabbá válik, hanem első
sorban azért, mert más hangsúlyt kap.

Mert -  mondjuk meg mindjárt -  Deák Ferenc talán 
még Beckettnél, Ionesconál is tovább viszi az antidrá- 
mát. Nála ugyanis nem csupán a színpadi cselekmény 
válik cseppfolyós masszává, nemcsak a drámai hős lesz 
fölöslegessé, hanem módosul a dráma magvát képviselő 
szavak funkciója is. Mert emlékezzünk csak, amikor Be- 
ckett Godot-ra várva című antidrámáját nézzük, feltétle
nül olyasféle gondolatok ébrednek bennünk, hogy miért 
is kell hát várni arra a bizonyos Godot-ra, hogy van-e ér
telme hiábavalóságra fecsérelni az időt, hogy nem éppen 
ez a hiábavaló várakozás alacsonyítja-e le, teszi-e értékte
len bábbá az embert. Vagy Ionesco A székek című művé
nek két öregembere, székekkel hordva tele az üres szobát, 
nem megint csak gondolkodásra késztet-e, hogy mi is a 
jelentőségük a Jelentős Vendégeknek, akik Godot-hoz 
hasonlóan évek óta nem érkeztek meg. Deák Ferencnél 
azonban -  ismétlem -  megváltoznak a szavak funkciói is. 
Immár nem az a feladatuk, hogy gondolatokat ébressze
nek, hanem hogy érzelmeket szólaltassanak meg. Ami
kor a „Délvidéki induló” egy-két taktusa szólal meg, nem
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gondolkozom azon, hogy mit is jelentett ez az induló a 
maga idejében, egyszerűen csak kellemetlen érzetem tá
mad. És hasonló a helyzet akkor is, amikor a felsepert 
padlásokról esik szó.

A bemutató előadást nézve, valahogy az volt az ér
zésem, hogy Deák Ferenc a színpad deszkáiról elindult 
a zene szféráiba. És ezt az érzést nem csupán a szöveget 
kísérő mellékzajok, zörejek, szélfúvás, fegyverropogás, 
harangzúgás, citerapengés, gépdohogás és nem is tudom 
még, mi minden intenzitása, a szöveggel egybeolvadása 
kelti, hanem egymagában a szöveg is. Az jutott eszembe, 
hogy a múltkorjában a pesti televízióban hallottam egy 
előadást a zenéről. Arról, hogy a zenében nincs kép, nincs 
mese, csak hangok vannak -  és a hangok egymásra kö
vetkezésének esztétikája. Ha tehát Rimszkij-Korszakov ír 
egy kis művet, és fölé biggyeszti címnek, hogy A dongó (a 
televízióban nem ez a példa volt), akkor a mű hallgatója, 
szemét lecsukva, láthatja is a dongót, amint a füle mellett 
röpköd. De ha meg sem nézi a mű címét, akkor a zene 
hangjaira elképzelheti azt is, hogy valami háziasszony 
szorgoskodik a fazékban duruzsoló melegedő víz mellett, 
és készíti az ebédet. Mert hát a zene csak hangokon épül, 
és a hallgatója maga illesztheti bele az érzéseit.

Hát valahogy ilyennek éreztem Deák Ferenc újabb 
színpadi művét is. Mintha nem is szavakat használna 
a dráma eszközéül, hanem szavak helyett akkordokat, 
mégpedig merészen diszharmonikus bartóki akkordokat, 
a nézőre bízva aztán, hogy továbbfejlessze a benne keltett 
érzelmeket. Deák azt mondta, hogy drámája a jugoszlávi
ai magyar nemzetiség önmagát meg nem találó rétegének 
tragédiája. £1 kell hinnünk neki, akárcsak Rimszkij-Kor- 
szakovnak a dongót. De ha behumjuk a szemünk, nem 
tágulhat-e ki a kép? Nem válhat-e sokkal kiterjedtebbé?
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Nem fogadhat-e magába olyan jelentőségeket is, amelye
ket Deák Ferenc nem is akart juttatni neki? Nem helyez
hető-e át egyszerűen -  csupán a felkeltett érzések ellen
őrizhetetlen továbbgomolygása révén -  egy egészen más 
dimenzióba is?

Olyan kérdések, amelyeket semmiképpen sem lehe
tett figyelmen kívül hagynia a darab rendezőjének, Virág 
Mihálynak sem. Ragaszkodhatott-e a rendező a „mi vilá
gunk” határaihoz csupán azért, mert az akkordokká váló 
szavak között néhány konkrétan a mi világunkra utaló is 
akad? Nem is állt meg itt, hanem tovább lépett az absztra- 
hálás felé olyan irányban, hogy valóban érzelmeket kelt
sen a nézőben, nemcsak a konkrétumhoz tapadó gondo
latokat. Ez megmutatkozik az előadás egész beállításán is, 
elsősorban abban, hogy a néző úgy érzi, nem is hús-vér 
emberek lépkednek előtte a színpadon, hanem valami 
furcsa, fehér lepelbe öltözött, huhogó kísértetek. Ennek 
az elképzelésnek a megvalósítása kétségtelenül hozzájá
rult Deák drámája mondanivalójának fokozottabb hang- 
súlyozásához.

A szereplőkről tulajdonképpen nem kell nagyon sokat 
mondani. Az író részben leegyszerűsítette, részben pedig 
ugyanakkor megnehezítette feladatukat. Nem kell jelle
meket formálniok, viszont bele kell simulniuk egy egysé
ges hangvételbe, amely a sóhajoktól a fájdalmas üvöltésig 
terjed. És mondjuk meg, az egész együttes valóban em
lékeztetett egy összehangolt zenekarra, noha kétségtele
nül voltak benne egyeseknél nem csupán megjelenítési, 
hanem dikcióhibák is, amelyek sokszor megnehezítették 
a szöveg figyelemmel kísérését. A gárdából mégis külön 
ki kell emelni két alakítást: Salamon Sándorét, különösen 
az utolsó felvonásban és Barácius Zoltánét. Nem sokkal 
maradt mögöttük Szél Péter színpadi alakja sem, de va

109



lamennyi szereplő megérdemli, hogy ideírjuk a nevét: 
Fazekas Piri, Kasza Éva, Ábrahám Irén, Apró Ernő, Med
ve Sándor, Albert János, Godányi Zoltán és Sánta Puszta 
Lajos.

A díszleteket Deák Ferenc és Hupkó István együtt ké
szítették, és így egészen természetes, hogy teljes mérték
ben érvényesültek bennük az író elképzelései. A sikeres 
jelmezek Radmila Radojevié keze munkáját dicsérik.

KOLOZSI Tibor
7 Nap, 1971. február 26., 10. sz., 17.p.
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TIZENEGY LÍRAI MONOLÓG 
Deák Ferenc Légszomj című drámájának 

bemutatójáról

A megidézett múlt gyötrő kérdéseinek számonkérése 
a becsületes, magasztos düh és az érzékeny költői meg
látás párhuzamában. Talán így jellemezhetnénk Deák 
Ferenc új művét, amely minden bizonnyal a vajdasági 
magyar drámairodalom kivételes értékű alkotását képezi. 
Témájában a második világháború utáni beszolgáltatások 
idejét, valamint a múlt évi árvíz eseménybeli-lelki döbbe
netét dolgozza fel.

A tehetetlenséget, évszázadok keserűségét és nyűgét 
magában hordozó parasztcsalád tragédiája tárul fel előt
tünk; kicsinyességük, szűklátókörűségük megakadályoz 
minden kitörni vágyást, a családban uralkodó hierarchia 
elviselhetetlenné teszi az újabb, fiatal generáció életét is. 
Ilyen vonatkozásban Deák műve családdrámának tekint
hető. Ha azonban tovább elemzünk, nyilvánvalóvá válik, 
hogy mindez csak ürügy a történeti és egyéni szemlélet 
megnyilatkozására, kibontakozására. Az alakok különben 
sem sematizáltak, hozzáállásukat mindig az egyes alap
helyzetek határozzák meg. Talán ezért is mellőzi Deák a 
drámai felépítmény szigorúságát, amely ezáltal lazább, 
szabadabb: teret enged a szuggeszív képnek és a lírai mo
nológok sorozatának. Deák drámája elsősorban költői 
mű. Ezt még csak fokozza a zenei anyag: Király Ernő -  
mondjuk így -  aláfestő zenéje egyes helyeken nagyszerű
en párosult a szöveggel, kidomborítva annak költőiségét
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a különös hangulati árnyalatok eltérését teszi lehetővé, az 
elektronikus zörejek azonban néha erőltetettnek, túlsá
gosan is hatást keltőnek tűnnek. Az irodalmi szöveg s a 
muzsika ilyen jellegű találkozása azonban mindenesetre 
örvendetes tény.

A deáki figurák elszigetelten, mintegy hermetikusan 
élnek. Példaként idézhetnénk Bánk és Tiborc beszélgeté
sét (Katona József: Bánk bán), mennyire nem figyelnek 
egymásra. Az egyéni panaszok és a tragikus igazságok 
kimondása nem ér el a másikhoz, hanem elakad valahol 
a levegőben, szétmállik és megsemmisül. Deák drámájá
ban e pillanat-idő kinyújtásával, a végletekig való feszíté
sével találkozunk. Ez egyben a légszomj egyik fő oka is. 
A fulladást, a kitörni vágyást nem az üvegbúra alatti szűk 
hely vákuuma okozza, hanem éppen ellenkezőleg: a be
töltetlen nagy űr, a piciny sejteket egymástól szétszakító 
folyékony, átlátszó plazma. -  Itt minden üres -  mondja 
Donát, a darab főszereplője, de éppen így egyedül van a 
csak a földre, vagyonra gondoló apa, s a gépies házimun
kát végző, dunsztosüvegek között megöregedett anya s 
a többiek is. Hiányzik az átforrósult szeretet, a játék, az 
emberség. Ezen túl, az egyik oldalon a múlt nyomasztó 
víziói, a másikon pedig a remény (sokszor hiábavaló) 
akarása. Ezek a légszomj további okai.

Virágh Mihálynak, a darab rendezőjének nehéz felada
ta volt. A költői oratórium képszerű elemeit s a színészek 
munkáját azonban sikerült ügyesen párosítania. Valóban 
mindent megtett a darab sikerének érdekében. A színészi 
együttes játékát egészében véve pozitívnak értékelhetjük. 
Különösen a főszerepet alakító Salamon Sándor tűnt ki, 
aki rendkívüli átérzéssel tolmácsolta a vívódó, vergődő 
Donátot. Kellemes meglepetés volt Ábrahám Irén játéka, 
aki sejtelmesen, borzongatón, egyes helyeken a panto
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mim művészet igénybevételével jelenítette meg Blankát, a 
halott lányt. Jól oldotta meg összetett feladatát Szél Péter 
és Medve Sándor, ugyanakkor dicsérhetjük Fazekas Piri, 
Baráczius Zoltán, Kasza Éva, Apró Ernő, Albert János, 
Godányi Zoltán és Sántha P. Lajos játékát is.

Az újszerű díszleteket Deák Ferenc tervei alapján, 
Hupkó István, az érdekes és találó jelmezeket pedig Rad- 
mila Radijević készítette.

SINKOVITS Péter
Dolgozók, 1971. február 26., 8.sz., 9.p.
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A LÉGSZOMJ ÉS JELKÉPEI

Deák Ferenc drámája, a Légszomj, amelynek nemré
gen láthattuk ősbemutatóját a Szabadkai Népszínházban, 
nemcsak dramaturgiai-rendezői kérdések elé állítja a kri
tikust, hanem gyakorlati-irodalomelméleti problémák 
feletti töprengésekre is kényszeríti. Nem szólhat ugyanis 
addig a dráma kínálta színpadi látványról sem, míg nem 
tisztázta, hogy adott és nagyon is konkrét körülménye
ink között a tudatkritikának hol is vannak a határai, az 
író milyen mélyen áshat le, s a felhozott tapasztalatok
nak melyik körét mutathatja fel anélkül, hogy maga ellen 
hívná ki a társadalmi életnek azt az érzékenységét, amely 
a múlt vonatkozásaiban a feledést gyógyírnak látja, s el
sősorban a történetírástól várja a szót, nem pedig az író
tól. Az írói elkötelezettségnek, esetünkben az angazsált 
drámának a határai és lehetőségei a probléma, minthogy 
Deák Ferenc drámája elkötelezett író alkotása, iránya 
egészen konkrét, s nem hagy kétséget afelől, hogy nem 
kisebb volt a célja, mint az, hogy a jugoszláviai magyar
ság immár több mint negyed századát tömörítse egyetlen 
dráma kétórás látványába -  nem konkrét történelemként, 
hanem tudattörténetként, hogy az önvallomásnak, az ön- 
feltárulkozásnak egy sajátos drámai alakjában megláttas
sa velünk, ami bennünk lakozik. S mi több: megidézni 
akarja tudatalattinkat azokkal a traumákkal egyetemben, 
amelyek bennünk lakoznak.
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A Légszomj integrális szövege és színpadi változata 
között tapasztalható különbségek viszont arra figyelmez
tetnek, hogy a tudatkritika kérdésében közelről sincsenek 
egységes nézetek, s lehetőségeit illetően is megoszlanak a 
vélemények. A szerzőnek az álláspontja ugyanis egyértel
műbb és radikálisabb egy fokkal, mint a színpadi előadá
sé. Deákot mintha József Attilának A Dunánál című verse 
vezérelte volna, mondván, hogy „Elegendő harc, hogy a 
múltat be kell vallani...”, s ezért a kérdéseknek egy teljes 
körét vitte színpadra, s ezekből olyan kényes egyensúlyú 
angazsált drámát alkotott, amelyből ha egyetlenegyet is 
kiiktatunk vagy elhomályosítunk, a dráma figyelmének 
az irányát változtatjuk meg, jellegét és alapvető célkitű
zéseit módosítjuk, s elég, ha a drámai hangsúlyokat el
mozdítjuk, a dráma „jelentése” önmaga ellentétébe csap 
át. Ilyen drámai megoldás esetében tehát a tudatkritika, 
az angazsáltság fokának kérdése fölöttébb időszerű, s 
eddig legalább három feleletet is számon tarthatunk. Az 
egyik az íróé, a másik a színházé, a harmadik azoké, akik 
egyfelől szenzációt látnak Deák szövegének tabuk elleni 
mozzanataiban, másfelől aggályosán méricskélik a dráma 
politikai felhangjait, eltér-e azoktól a normáktól, amelyek 
közéletünkben divatosak, s a részletek kiragadott bizo
nyítékait keresik.

Nem szabad azonban elfeledni, hogy Deák Ferenc, 
szerencsés írói leleménnyel, nem epikus drámát alkotott, 
amelyre különben a dráma „történetisége” csábította. 
A Légszomj ugyanakkor nem szimbolikus dráma sem, 
amelyre címe alapján gondolhatunk. Legpontosabban ta
lán a „jelképek drámájának” nevezhetjük, amely egy sor 
konkrétumot, történelmi adalékot is elbír, ugyanakkor 
elvont is legalább olyan mértékben, hogy ez a lassan majd 
félévszázados történelem a maga gócpontjaival beleférhet

115



drámai keretébe, egységesülhet, s egyetlen család imaginá- 
rius tragédiájaként drámai látvánnyá szerveződhet. Deák 
„valósága” konkrét ugyan, egyben azonban játéksíkja a 
tudatban és a tudatalattiban húzódik, s mintha a kettő di
alógusát tenné lehetővé a színpadi elképzelés két emelete, 
„földje” és „pokla” -  a középkori drámák megoldása sze
rint -  amikor is az „ember tragédiáját” a menny -, pokol
-  purgatórium hármas színpadán lehetett szemlélni. A 
Légszomj családjának „egyetemes” és „emberi” története 
tehát Deáknál sajátos drámai formát kapott, s egy egész 
közösséget hivatott tudataként mintegy jelképezve tük
rözni. Az epikus színház részeire bontva mutatta volna 
e tudattörténet egyes mozzanatait, egy új „ember tragé
diáját” teremtve meg. Deák felfogásában ez a történelem 
egységes, megbonthatatlan, s csak teljességében érvényes, 
hiszen ellentmondásokról van szó, amelyek végigkísérték 
legújabb történelmünket. Jelképeket keres tehát Deák Fe
renc, s mi az Ady-versek óta tudjuk, hogy az ilyenfajta 
jelkép nemcsak feloldja a valóságot, de erős szálakkal meg 
is ragadja, minthogy konkrét vonatkozások nélkül értel
metlenné, megfejthetetlenné válik, s jelentését elveszíti. A 
jelkép tehát a Légszomjban a demisztifikálás eszköze, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy ugyanakkor a „misztifikáció” 
sem kerülhető el a jelképnek jelképvoltából következően: 
a konkrét eseménybe másképpen az általánosabb érvényű 
jelentést nem is lehetne „belevinni”. Deák Ferenc jelképei 
azonban nem a hősökben öltenek testet, még ha azok is 
jelképek úgy is, ahogy családkép kap általános érvényt, 
s külön-külön is az „apában”, „anyában”, a „fiúk” tem
peramentumában, a „lány”, „Zsófi” és a meghalt testvér 
túlvilágiságában a lehetséges utak és sorgörbék változata
it felrajzolja. Deák jelkép-konkrétumainak legfontosabb 
köre azonban a történelmi eseményekből áll össze, s az
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egyes esetekben keresi az általános, sorsot példázható ér
vényt. „Mitológia” és „tabu” egyaránt ezekben mutatja 
meg arcát, s nem véletlen, Deák e drámájából fújja ar
cunkba tragikus légkörét sorsunk a változatoknak egy 
egészen széles skáláján.

Tiszteletet érdemlő tehát Deáknak az az ambíció
ja, hogy „sorsdrámánkat” alkossa meg. S minthogy sem 
szövege, sem előadása még nem „állapodott meg”, s nem 
merevedett meg, a kritika és a közvélemény közreműkö
désével, mintegy kollektív magatartásnak a hatása alatt, 
ezt a sorsdrámát meg is teremtheti. Sorsát ezért kell kísér
nünk, ezért kell értelmezésében is segítenünk.

BORI Imre
Magyar Szó, 1971. február 27., 56. sz., 10. p.
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BŰNTUDATUNK, KISEBBRENDŰSÉGI 
ÉRZÉSÜNK, MARCANGOLÓ 

LÁTOMÁSAINK TISZTÍTÓTÜZE

A Szabadkai Népszínház ódon falai mintha néhány 
órára megmozdultak volna, a máskor szilárd színpad is 
kibillent alapjaiból, s egészen a közönségig jött előre. A 
nézők egy pillanatra sem tudtak nyugton maradni: hol 
a feléjük áradó magvas mondatok, a jelentőségteljesen 
elharapott vagy megismételt szavak, hol az önként föltá
rulkozó vagy csak magukat sejtetni hagyó szimbólumok, 
hol meg a fölrázó, ingerlő, fokozott szerepet kapott zene 
nyugtalanították, sodorták magukkal őket.

Deák Ferenc új drámája, a Légszomj okozta ezt a 
fölbolydulást, zavarta föl a megszokott színházi esték 
langyos, békés nyugalmát. Színjátszásunk történetében 
először lépett elénk a deszkákra a sajátos körülmények 
között élő vajdasági magyar ember, hogy mozogjon, 
beszéljen, megmutassa valódi önmagát. Apáinkat, saját 
magunkat láthattuk viszont a színen, ítélkezhettünk ma
gunk fölött, mindannyian állást foglalhattunk: egyetért- 
hettünk vagy tiltakozhattunk. Bárhogyan is reagáltunk, 
nem akadt köztünk egy sem, aki ásítozva, közömbösen 
szemlélte volna az előadást.

Deák történelmünk legizgalmasabb, bennünket legin
kább érintő és izgató szakaszát ragadta meg, s hozta elénk: 
a felszabadulás utáni negyed évszázad mozgalmas éveit. 
Azt vizsgálja maga is féltő izgalommal, hogyan éltük át 
a közelmúlt sokszor bonyolult, nehézségekkel teli ese
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ményeit, volt-e erőnk minden esetben becsülettel helyt
állni. Darabja a lehető legidőszerűbb, a saját portánkon 
söpröget, s ha vádol vagy szidalmaz, akkor főleg velünk 
kapcsolatban teszi, bennünket ró meg a rosszul, gyámol
talanul leélt évek miatt. Egy vajdasági magyar paraszt
családot helyez vizsgálódásának górcsöve alá, az ő min
dennapjaikon, tunyaságukon, rettegésükön, szüntelen 
megalázkodásukon keresztül vetíti elénk az „obavezás” 
beszolgáltatási időszak félelemmel, szenvedéssel teli éve
it, a szükségtelen és értelmetlen halált, majd a közelmúlt 
és a jelen bennünket legérzékenyebben érintő történéseit: 
a tiszai árvíz pusztítását, az elvándorlást, a kihalófélben 
levő magyar falvakat, s az erőtlen, tehetetlen próbálkozást 
a jobb után.

Deák legalapvetőbb kötelességének érzi, hogy fel
színre hozzon olyan dolgokat, őt magát is, bennünket is 
marcangoló látomásokat, emlékképeket, amelyeket eddig 
okkal vagy ok nélkül nemigen mertünk kimondani.

Donát, a dráma eszmélő főhőse mindenáron szűk 
életterét kívánja tágítani, a múlt terhel, a környezet moz
dulatlansága azonban a mellére nehezedik, áthatolha
tatlan burkot von köré, amelyből, bármennyire is akar, 
képtelen kitörni. Küzdelmének kilátástalansága ellenére 
is tovább lázad, pörbe száll a szűk életteret köréje szabó 
gyámoltalan családjával, az öntudatukat, hitüket vesztett, 
kisebbrendűségi érzések alatt nyögő övéivel. „Nem elég, 
hogy életemet tőlem távol és erősen elhatárolt emberek 
játsszák, most még ez is: húsz évvel ezelőtt rám szabták 
a világot”, mondja. „Jó, rendben van: kinőttem gatyát, 
nadrágot... kinőhettem időközben ezt a szabászatot is... 
Látni akarom, mekkorára nőtt a kezem, a lábam... Látni 
akarom talpon állva saját méreteim!!!”
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Amíg a felső színtéren Donát küszködve, erőlködve 
próbálja szétfeszíteni börtönét, alant a parasztcsalád gör
csös emlékeiből összeáll az utóbbi huszonöt év görcsölése, 
szüléink lépten-nyomon meghunyászkodásra kényszerí- 
tett élete. „Én megdöglök a nyomorúságos kishitűségtek 
miatt”, vádol Donát.

Groteszk, torz világban mozognak Deák fehérre má
zolt, szellemképű hősei, a csodálatosképpen mégis isme
rős ez világ: a mi világunk. Itt söpörték le az utolsó szemig 
apánk padlásáról a búzát, itt áztatta el a vályogházakat a 
Tisza, itt kaptak „egy teherkocsi mosóport” gyorssegély
ként az árvízkárosultak, innen vándorolnak el egész fal
vak munka után nézni, de itt kell s csak itt lehet az önma
gára ébredő Donátnak is megkeresnie a maga, a magunk 
egészségesebb légkörét. A Deák-víziók, kínlódások a mi 
látomásaink, kínlódásaink. A múlt bűneit, az ősök baklö
véseit nagyon sokan még ma is magunkban hordjuk ki
sebbrendűségi érzés formájában, megtisztulásunk egyet
len módja, hogy végre bátran szembenézzünk a tények
kel, dolgainkat tisztázzuk magunk és mások előtt, leírjuk 
vagy kimondjuk őket. Nincs szükségünk kisebbrendűségi 
érzéssel terhelten nekiindulnunk dolgaink rendezésének, 
hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak nekünk van 
tisztáznivalónk, hogy történelmünkön, népeink egymás 
közti viszonyán nemcsak az újvidéki „hideg napok” bor
zalma ejtett foltot, hanem másik oldalról a felszabadulás 
első napjaiban lejátszott bezdáni futballmérkőzés véres 
eseményei is. Dolgainkat végleg rendezni csak kölcsönös 
őszinteséggel, egyhangúan lehet.

„Meggyőződésem szerint a világon nincs még egy 
olyan jó alkotmány, mint a jugoszláv, amely ekkora teret 
adna a nemzetiségeknek”, írta Deák egy helyütt. „A tér
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tehát megvan, végső ideje, hogy gátlások nélkül megte
remtsük benne légkörünket is.”

Hőse ezt meg is kísérli, de sikertelenül: túl közel még a 
múlt, az ősök szolgalelkűsége és a saját szorongása is: va
jon csakugyan nincs többé oka a kisebbrendűségi érzésre, 
holott atyafiait a Tisza-parton csak késlekedve, hosszú 
huzavona után segítették a testvérnépek irodalmában a 
magyar lány még mai is egyet jelent a szajhával, lapja
ikban fajtáját büntetlenül nevezhetik gyávának, nyúlszí- 
vűnek. Donátban a lázadáson, a jobbat, mást akaráson 
is átüt a bizonytalanság, idegenség, kitaszítottság érzése. 
„Házad, barmod, gyermeked, istened és kenyered öntse 
el az ősi nyirok”, mondja. „Ebből semmi senkinek nem 
kell... Te sem kellesz! Te sem! Te sem!!!”

Mégsem csügged el, kemény, kitartó fajtából való, 
szüntelenül keresi a szabadulás útját, tágítja börtönének 
falait. Ahogy azonban az élettér tágulni kezd, a levegő 
megritkul benne, s ez a ritka levegő -  a mi levegőnk -  
pusztulásra ítéli Donátot.

„Talpra állhatok, felegyenesedhetek, megtanultam a 
valóságos méreteimet: de itt minden ÜRES!!!”, döbben 
rá reménytelen helyzetére. El kell pusztulnia, mert nem 
képes olyan légkört teremteni, amelyben a fulladás ve
szélye nélkül, a múlt terheltségeitől megszabadulva, új 
emberként élhetne övéivel. Harca, lázadása hiábavaló, 
későn jött: a torz világnak mindenestül el kell pusztul
nia. A felső színtér rázuhan az alant vergődőkre, s agyon
nyomja őket. Odafenn az utolsó leheletéig küzdő főhős 
is kiszenved. Utolsó értelmes mondatait a közönséghez 
intézi: „Miért várjátok azt, hogy én érthető, okos szavakat 
mondjak, amikor ti érthetetlen, értelmetlen és oktalan 
életet éltek!!!... De egy bizonyos: együtt fulladunk meg 
mindnyájan, kivéve, ha...” Nincs idő tanácsot, kiutat adni,
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a teljes szellemi légszomj megöli a főhőst is. Ellenmegol
dással nem szolgál, de világosan látjuk, másképp kell él
nünk, mint ahogy elődeink s nagyobbára mi magunk is 
élünk, mert eddigi komplexusokkal, tétovázásokkal teli 
életformánk tarthatatlan, ha meg akarunk tisztulni, elő
rébb akarunk lépni, örökre el kell tűnnie a prés alatt.

Deák drámája nem hibátlan alkotás, vannak benne 
esések (főleg a második felvonásban lassul le a darab 
dinamikája), de becsületes, kristálytiszta művészi szán
dékkal íródott. A szerző szakított minden eddigi drama
turgiával, a jelképekből összeálló drámában nincsenek 
hézagtöltő párbeszédek két „robbantás” között, ő min
den mondatával robbantani, színvallásra, állásfoglalásra 
akarja bírni a közönséget. Ez nagyrészt sikerült is neki, 
főleg a harmadik felvonásban, amelyben állandó feszült
ségben tudja tartani a nézőket.

A Szabadkai Népszínház együttese nagyon komolyan 
vette feladatát, s Virág Mihály rendezővel az élen felnőtt 
a drámához. (...)

Amikor a dráma végén a felső színtér rázuhan a szín
padra, agyonnyomja a lent vergődőket, s a főhős is kiszen
ved, az üvöltő hangáradatnak, a sinus-zenének egyszerre 
vége szakad. „Csend”, írja Deák a rendezői utasításban. 
„Semmi értelme a tapsnak.” A bemutató közönsége né
hány döbbent, feszült pillanat után mégis hosszú percekig 
tartó meleg, hálás tapssal köszöntötte drámairodalmunk 
legértékesebb, legbecsületesebb alkotását.

DUDÁS Károly
Képes lfiúság, 1971. március 3., 1203. sz., 3-4. p.
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RENDKÍVÜLI ELŐKÉSZÜLETEK 
A Légszomj szombaton Újvidéken 
-  Deák Ferenc műve másodízben 

a Sterija Játékokon -  Sikert vár a rendező

A XVI. Sterija Játékok negyedik estéjén kerül közön
ség elő Újvidéken DEÁK FERENC LÉGSZOMJ című 
műve, amelyet VIRÁG MIHÁLY rendezésében a Sza
badkai Népszínház magyar tagozata visz színre. A darab, 
amint bemutatásakor már megírtuk, különösen nagy 
érdeklődést váltott ki, értékeit, mondanivalóját illetően 
megoszlottak a vélemények. A körülötte kavargó viták 
bizonyítják, olyan mű született drámairodalmunkban, 
amely igazi színházi légkört tudott teremteni. A szabad
kai együttes és Deák Ferenc sikere, hogy három éven be
lül már másodszor szereztek részvételi jogot az ország 
legjelentősebb színházi seregszemléjére.

-  Milyen előkészületek előzik meg az együttes fellépé
sét a Sterija Játékokon? -  kérdeztük Virág Mihálytól.

-  Mondhatnám úgy is, hogy rendkívüli előkészületek 
történnek, hiszen számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy 
lassan állandó vendégei leszünk az országos fesztiválnak. 
Néhány főpróbát és három előadást tartunk az újvidéki 
fellépés előtt. Sportnyelven szólva arra törekszünk, hogy 
bejátszódjék a „csapat”. Tegnap Kanizsán, ma és holnap 
pedig Szabadkán lépünk közönség elé. Szombaton lesz 
az újvidéki fellépés. Lényegesebb változtatást nem eszkö
zölünk, mert félő, hogy megbontanánk az előadás egy
ségét, és megbolygatnánk a színészek önbizalmát. Csak 
csiszolni, tökéletesíteni akarjuk a már meglevőt. Talán
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szerénytelenségnek tűnik, de sokat várok ettől a fellépé
sünktől. Lelkiismeretesen készülünk, szeretnénk sikert 
aratni. Elsősorban az előadás sikeres fogadtatását remé
lem. örülnénk, ha az újvidéki közönség telt házzal biztat
ná az együttest.

G. [Gerold László]
Magyar Szó, 1971. május 27., 143. sz., 9. p.
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Ma este a Sterija Játékokon 
A LÉGSZOMJ 

AZ ÚJVIDÉKI KÖZÖNSÉG ELŐTT

Az ország legjelentősebb színházi fesztiváljának, a 
Sterija Játékoknak negyedik napján kerül bemutatásra 
Deák Ferenc Légszomj című drámája, amelyet a Szabad
kai Népszínház magyar tagozata mutat be Virág Mihály 
rendezésében.

-  Évekig gyűjtöttem az anyagot ehhez a művem
hez, olyan mozzanatokat kerestem, amelyek jellem
zők az itt élő magyarok jelentős hányadára. Többek 
között tudni kell, hogy az idősebb nemzedékek, apá
ink, nagyapáink nagy számban vettek részt a mun
kásmozgalomban, ugyanakkor pedig mind kevesebb 
van belőlük ma a Kommunista Szövetség soraiban; 
tudni kell azt is, hogy az itt élő magyarok öngyil
kosság szempontjából, ha nem is világ-, de „leg
alább” Európa-rekorderek -  olvashatjuk a Sterija 
Játékok katalógusában Deák Ferenc nyilatkozatát. 
A Légszomj tehát elsősorban helyi, sőt nemzetiségi 
problémákról szól. Azt igyekszik bizonyítani, hogy 
előítéleteinkkel, múltunkkal, hibáinkkal elsősorban 
önmagunknak kell leszámolnunk.

Deák Ferenc művét ma este az újvidéki színpadon 
Salamon Sándor, R. Fazekas Piri, Barácius Zoltán, Kasza 
Éva, Ábrahám Irén,'Szél Péter, Apró Ernő, Medve Sán-
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dór, Albert János, Godányi Zoltán és Sánta P. Lajos kelti 
életre. A díszleteket a szerző és Hupkó István, a jelmeze
ket Radmila Radojević tervezte. A darabhoz, amely még 
ebben a rangos mezőnyben is joggal tarthat nagy érdek
lődésre számot, Király Ernő írt kísérőzenét.

Magyar Szó, 1971. május 29., 145. sz., 13. p.
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XVI. Sterija Játékok 
MEGÉRTŐ FOGADTATÁS 

Kritikusok Deák Ferenc művéről 
a fesztiváli előadás után

A Sterija Játékok hagyományához tartozik, hogy min
den előadás után -  a következő nap délelőttjén -  a kriti
kusok és a színházi szakemberek kerekasztal-értekezleten 
elmondják véleményüket az esti produkcióról -  a darab
ról, a rendezésről, a színészek játékáról. Tegnap délelőtt 
hallhattuk a véleményeket Deák Ferenc Légszomj című 
művéről, melyet a Szabadkai Népszínház magyar tagoza
ta mutatott be a fesztiválon.

Az elhangzott vélemények szerint a Légszomj az első 
előadás az idei Sterija Játékokon, amely felkavarta a ke
délyeket. A róla folytatott beszélgetés változatosabb, gaz
dagabb volt az eddigieknél, s mintegy két óra hosszat 
tartott. Ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy részt vett 
benne a szerző, Virág Mihály rendező és az együttes két 
tagja, Salamon Sándor és R. Fazekas Piri is.

Milosav Mirković belgrádi kritikus szerint az idei já
tékokon két kimondottan mai tárgyú, és korszerű színpa
di formanyelven készült előadás szerepel. Az egyik Deák 
Légszomja, amely több rétegű, bonyolult dráma, s talán 
kevésbé kommunikatív, érthető az átlagnéző számára, 
mint a hagyományos felépítésű művek, de ennek ellenére 
érdekes és igen időszerű. Deák egy kisebb közösség vilá
gát mutatja be, s a rendező ezt általános érvényűvé teszi.

Virág Mihály beszélt Deák művének előkészületeiről 
és saját elképzeléseiről. Tájékoztatta a jelenlevőket mun
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kájáról, ecsetelte a Légszomj világát, s ismertette rendezői 
elvét, hogy állandóan a korszerűséget keresse, a legújabb 
színházi formanyelven közvetítse a mű mondanivalóját.

Voltak, akik Deák előző művével, az Áfonyákkal ve
tették össze a Légszomjat. És szinte minden alkalommal 
az újabb mű, a Légszomj odalára billent a mérleg. Ez mé
lyebb nyomot hagyott a nézőben, megrázóbb, elgondol- 
kodtatóbb, mint az Áfonyák.

A mű dicséretére szolgál -  mondták többen is -, hogy 
merészen szembenéz a problémákkal, önkritikái jellegű, 
s ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a teljes felszaba- 
dultsághoz, a gátlások nélküli élethez az egész közösség 
megértése és önzetlen segítsége szükséges. Néhányan 
megemlítették, hogy érdekes lenne, ha szerbhorvát nyel
vű színházak műsorán is helyet kapna Deák műve, vagy 
ha más ajkú drámaíróink is hasonló merészséggel és nyil- 
tan szólnának saját környezetükről.

A változatos vita végén a mű nyelvi megoldásairól és a 
fordítás hitelességéről meg erőt élj ességéről mondtak vé
leményt a jelenlevők. Lényegében megértéssel fogadták 
Deák művét és a szabadkai társulat produkcióját, elis
merték tartalmi időszerűségét, és formai korszerűségét.

G. [GEROLD László]
Magyar Szó, 1971. május 31., 147. sz., 5. p.
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Bemutatjuk Deák Ferencet 
LÉGSZOMJ 

Kiprovokálta: Szeles Károly

Kedves olvasó, engedje meg, hogy bemutassam, a neve 
még mindig Deák Ferenc. Azt állítja, hogy Növi Ittabén 
született. Becsületszavát adta, hogy Újvidéken elvégezte 
az iparművészeti középiskolát. Lehet, hogy nem hiszik, 
de komolyan mondom, hogy eddig írt verseket, írt pró
zát. Sőt fest, majd kerámiákat is készít. Ne lepődjenek 
meg, de az Újvidéki Rádiónál az „Üzlet” című hangjáté
kával díjat is nyert. Szabad idejében írt egy drámát „Áfo
nyák” címmel, ő  nem akarta, de a sors úgy hozta, hogy 
ezzel a művével Sterija-díjat kapott. Úgy látszik, hogy az
óta igen szomjas, mert a második drámájának a címe a 
„Légszomj”. Furcsa egy ember, igaz-e?

Éppen ezért a szokásos kérdéseket hagyjuk ki, és kér
jük meg Deák Ferencet, írjon számunkra egy egyfelvoná- 
sos komédiát, amelyben ő lesz a főszereplő.

A kérésnek eleget tett, a függöny felgördült.

L é g s z o m j

A DARAB akkor kezdődik, amikor a függöny legör
dül, a közönség épp hogy helyet foglalt és elfogyasztja 
elemózsiáját. A nézőtér várakozik és kérdően tekintget, 
közben bejönnek a cosinus-hangok, őgyelegnek egy ki
csit, a közönséget a frász kerülgeti. Ez a jó, ez a szerző 
célja. A függöny mögött közben nagyban folyik a dráma:
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a főszereplő a bal színtérre üvölt, elég jól csinálja. (Nem 
csoda: gyakorolta eleget. Persze, eddig sikertlenül.) Idő
közben a nézőtérről kipumpálták a levegő egy részét, és 
a legyek fuldokolni kezdenek. A közönség játszi köny- 
nyedséggel fogdoshatja őket, ha akarja. De nem akarja. 
Meg van terhelve. Befejezte az elemózsia első részének 
eltisztogatását, és most a kijárat felé veti magát, ám ott 
a tangens-hangok várják, kegyetlenül rohamozva a dob
hártyájukat. Ez azonban nem jelent különösebb akadályt 
akkor, ha az embernek meg kell inni egy vagy két hosz- 
szúlépést. A szerző, alias főszereplő is ott van és tovább 
üvölt. Ezt mindenki méltányolja, de az italért azért neki is 
sorba kell állnia. Nem baj, épp az volt a célja.

AMIKOR MINDENKI bevette a maga italát, és tiszte
letét tette a vécés néninél, kezdődik a második felvonás. A 
függöny megint legördül, a főszereplő most már komóto
sabban mozoghat, ha akar: amíg ő fröccsözött a felső bal 
színtér leszakadt a középső bal színtérre, és így megnöve
kedett a komforja. Ám neki ez még mindig semmi! Csak 
ül és üvölt. Ez a célja. A nézőtéren a helyzet változatlan: a 
legyek még mindig szomjaznak. Az úri közönség prefizik 
vagy mit csinál... időközben megint pumpálnak ki egy kis 
levegőt, ez jót tesz a gazdasági viszonyoknak: kevesebb 
légy döngicsél felelőtlenül önmagának.

AZ ALSÓ SZÍNTÉREN ekkor fölkapja fejét GLB (Gál 
Laci bácsi), és belekezd monológjába:

GLB: Matt!
Szerző: Nem baj!
GLB: Ezer éve nem láttalak, te zseni!
Szerző, alias zseni: Pestre akartam menni Veled.
GLB: Mondd meg nekik: nem megyek! Majd ha ná

lunk is éjjel lesz nappal, mint nálam, akkor esetleg... így
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semmi esetre. Apropó: nyertél-e valamilyen díjat a hé
ten?

Szerző, alias zseni: Már két hete semmi: mintha elvág
tak volna.

A KÖZÖNSÉG megint megrohanja a kijáratot, aztán 
a klubot, de az absztinál. Mert Varga József is absztinál. A 
főszereplő most megint üvölt, és megint mindenki mél
tányolja, de ital nincs. Nem is kell -  mondja a zseni, van 
nekem otthon!

A dráma végén a főszereplő, alias szerző, alias zseni 
fetreng és nyüszít. A közönség boldog, de nem érti... Nem 
baj: ez a szerző célja. Elérte. Vlaovics József és a Tartomá
nyi Művelődési Közösség megvonta tőle bizalmát. Ettől 
végül is kiszenved. A legyek fellélegeznek, a közönség le- 
söpri magáról a morzsát, és megy a virágüzletbe koszorú
ért. De az zárva van. Ez épp így kell: a szerző így akarta, 
ez volt a célja.

U.i. ez csak szinopszis, de nem pályamű!!! A végleges 
változat esetleg a közvádlóságon található, ha még van 
belőle. Nem tudom.

SZELES Károly
7 Nap, 1971. június 25., 27. sz., 12. p.
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Ennyire szintétikus drámát it t még nem írtak. Halomnyi víziótól menekül a szerző, ki akarja 

magából őket írni.

A Légszomj valóban néhány párhuzamosan fu tó síkból tevődik össze. Egyes vonatkozással csa

láddrámára emlékeztetnek, ilyen az apa harca a fiával, a fiúk egymásközötti küzdelme. Általában nem 

sematizált figurákat kell látnunk Deák müvében. Az apa például amellett, hogy a patriarchális élet, a 

zsarnokság összes jegyeit magán viseli, aggódik is a családért. Deák alakjai emberiek és összetettek. 

Van bennük tragikum és szépség. A másik sík egy történelm i pillanat megragadása. A háború utáni 

idők jellegzetességeit írja meg Deák, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megszabaduljon tőlük, 

de az előzmények, a fasizmus lidércnyomásaitól is. Ha itt vádról beszélhetünk, akkor az elsősorban 

önvád: hogyan éltük át, és hogyan álltunk helyt a közelmúlt eseményeinek forgatagában. Ezt a tö r

ténelmi pillanatot kellett megfognia, végre megírnia, mert a mai ember, mindannyian, magunkban 

hordjuk nemegyszer alázat, kisebbrendűségi érzés formájában, s csak akkor szabadulhatunk tőle, ha 

kimondjuk. A darab harmadik síkját egy sajátos vajdasági élettér je lenti. Az a tér, amelyben kevert 

lakosság él, s amelyben mindenki mindenkinek ki van szolgáltatva. A feszültség tehát kölcsönös. A 

negyedik vonulat a parasztság ábrázolása azzal a csöndes szemrehányással, hogy őket is sújtotta a 

háború, noha nem ellenük folyt.

Ezek a síkok egymást keresztezve, metsztve vannak jelen a Légszomjban.

Ágoston Mihály


