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A t űzálló esernyőnek nincsenek strukturális min őségei. 
A t űzálló esernyő  minőségei fakturálisak. 

Az (irodalmi) dráma megkerülhetetlen irodalmi-esztétikai »problé-
mája«, ahogy a köztudatban áll: a struktúra. 

A t űzálló esernyő  nem-irodalmi dráma. Szöveg és jelentés szintjén 
egyaránt alapproblémája a faktúra. A jelentés szintjén (metfizikai) kér-
désként, a szöveg szintjén a kérdés (folytatólagos és befejezetlen) »leta-
pogatásaként«. 

A fentiekből következik, hogy az eleve strukturális min őségeket 
számonkérő  olvasás csupán hiányokat állapíthat meg: a dinamikus cse-
leménynek, a jelenetek tagoltságának, a szerepl ők karakterének, a hagyo-
mányos előkészítés-késleltetésnek, a jelentés valamint a szöveg gondosan 
kimérlegelt kulminációs pontjainak stb. hiányát. 

A játék konkrét elemei: az idézetek, az életrajzi adatok, az irodalmi 
és mitológiai utalások, valóságunk darabjai sem határozzák meg struktu-
rálisan e játékot: fakturális min őségükben vannak jelen. A szerepl ők 
rnozgására, gesztusaira, mimikájára, hanghordozására, a színpadi beállí-
tásra vonatkozó (alapvet ően szerkezeti jelent őségű !) utalások is hiány-
zanak. 

. 

A t űzálló esernyőben a drámai konfliktus helyén egy alapvet ően 
lírai nosztalgia áll: beszélgetni a dolgok, jelenségek faktúrájáról, m űvi 
felszínéről, »OLY ÜGYESEN«, hogy a játék végén azok szerkezetér ől 
(működéséről) »igen okos és szabatos feleleteket kapjunk«. 

A t űzálló esernyő  anyagának alapvet ő  fakturális minőségei: a nyol-
casokat leíró hangyák és a varkocs, valamint az árvalányhaj. Az árva-
lányhajnak megkülönböztetett szerepe van. A hangyák a »mindenna-
pi/természetes, él ő , állati«, a varkocs (úgy is mint életrajzfonat) a »kivé-
teles/mesterséges, élettelen, emberi« halmazát alkotva kifejezetten faktu-
rális jellegűek. Az árvalányhaj a maga él ő-élettelen és egyed-halmaz 
egységében, valamint (növényi) struktúrájával azonos faktúrájával, amely 

; ugyanakkor el is vész, megsemmisül, jelenség voltában totálisan feloldó-
dik anélkül, hogy magát elveszítené — talán maga a költészet, a legtelje-
sebb teljesség élet és halál, egyén és tömeg cezúrája nélkül. (A hangyák 
»tömbös« veszélytudata, ez az egységesség ellenpontja az efféle teljes-
ségnek.) 

Hangyák, varkocs és árvalányhaj — a játék e három fakturális 
montázseleme a játék igazi szerepl ő i. 

A játék jelenetei: figyelni a hangyák faktúráját, beszélni róluk, oly 
ügyesen ... varkoccsá fonni a kivételesség támasztékát kihúzva alóluk, 
az életrajzokat, hogy a játék végén ... kutatni a virág után, rekonstru-
álni ama csodálatos előadás szövegét, (hogy) a virág szerkezetéről. 

A t űzálló esernyő  szövegének alapvető  fakturális minőségei: a szó-
játékok, nyelvbotlások, félrehallások. Pl.: »bizon—bizony«; »manila—ma-
lina«; »félszemű—Félszemű«; »Fekete—Fekete-tengeri«; »kanári—Kanári-
-szigetek—kanárisárga«; »unra—Uránia«; »Hadak útja—Hangyák útja«; 
»nekem nyolc(as)«; »árva/lány/haj—árvalányhaj«; »lesz méz—lesz pénz 
—lesz vész«; »varkocs—életrajzvarkocs—aranyvarkocs«; »Iksz mínusz Ip-
szilon—Iksz Ipszilon«; »hosszú Széchenyi«; »árva lány, van-e haja?«; »ég 
az ég«; refrénszer ű  ismétlések [»egy gondohat ismétlése ugyanazon sza-
vakkal, azonos vagy változatos hangsúlyozással, több el őadótól egyszerre, 
jö eszköze lehet a szintétikus színpadnak (Kórus ez, de nem a passzív, 
antik kísérőkar!)« Moholy-Nagy László]. 

Ez a nyelvi faktúra, bokrosodásával (pl.: »aranyvarkocs—arany-
nyolcas«) és a jelentés tartományába átcsapó átjátszásai hálózatával a 
struktúra illúzióját keltheti; maradéktalanul beleolvadna egy strukturá-
lisan építkező  dráma vázába, így a strukturális elvárások számára igazi 
szerepében és fontosságában nem látható. 

Ez a nyelvi faktúra a nyelv szintjén állítja fel e játék életre-halálra 
menő  lírai rébuszát a jelenségr ől és a lényegről. A játék anyagának, ele-
meinek szintjén kiemelt minőségek, a varkocs, a hangyák, az árvalány-
haj mellett itt a »lesz méz« verssor és az esernyő  a fakturális gócpontok. 
Mint e játék világában minden, a »lesz méz« is csupán parole jelenség-
ként kering, a részegek, napozók, újságolvasók fakturális alakításában, 
torzításában. Régészeti leletek egy szemantikai világ őskorából, melyek-
nek eredeti rendeltetése ismeretlen és/vagy hasznossági alkalmazásuk 
szerint módosulnak. 

Az esernyő  már félig-meddig a játék jelentésrétegének válik faktu-
rális minőségévé (nem strukturálissá, hiszen a strukturális elvárások jog-
gal kifogásolhatnák, hogy a címadó eserny ő  említése a játéknak mintegy 
századrészét teszi ki!), hiszen a dráma végén a körülmények, a szükség-
szerűség, a használati/használhatósági imperatívusz rendeltetésének el-
lentétébe kényszeríti s egyértelm űen ilyen minőségben determinálja az 
esernyőt. 

Az árvalányhaj mellett a játék másik jelentés-fókusza maga a mű-
anyagfóliába csomagolt ház, az óriás kaucsukzsák. 

A játék alaphelyzete a filogenezis egy dönt ő  :fontosságú mozzana-
tát másolja: a bels ő  hőmérsékletnek a magasabbrend ű  élő  szervezetek 
kialakulásában döntő  fontossággal bíró szabályozását. E viszonylagos 
függetlenedés a környezett ől az első  és legfontosabb lépés abban a lán-
colatban, amelynek végén a környezettel aktív szubjektális kapcsolatba 
lépő  organizmus áll. Itteni megfogalmazásában az önszemlél ő  szubjektum 
vagy mikroközösség, amelynek sejtközötti, interszubjektális kiegyenlít ő-
dése »elbukik«, hiszen — a biológiai analógiával ellentétben — érzékeny-
sége és alkalmazkodóképessége ellenségei egymásnak. 

Az egyén vízözönben is magától »mocsarasodik el«. 
Az egyén tomboló hőség közepette is önnön lázában ég el. 

E játék színpadra állításának feladata a szöveggel adekvát beszéd-
-faktúrát, látvány-faktúrát létrehozni. 
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Dramaturgiai gyorsjegyzet 

A jugoszláviai magyar drámairodalom valósžínúleg legdrámaibb 
szituációját gondolta ki, teremtette meg itt olvasható színpadi m űvében 
Tolnai Ottó. 

A tűz és a víz ősidők óta, következésképpen a filozófia őskora óta 
is, jelen van az emberi élet mindennapjaiban, egzisztenciális elem, s en-
nek folytán a rendszert épít ő  és igénylő  gondolkodásnak is két nagy je-
lentőségűnek vallott pólusa. Úgy is, mint az élet nélkülözhetetlen tarto-
zéka, s úgy is, mint az emberre állandó veszélyt hozó, hozható természeti 
erő . 

nak. És ez a változás szoros összefüggésben van a kezdet, az egész való-
ban kiváló első  felvonás erőteljes drámaiságának fokozatos feloldásával, 
átalakulásával. 

Nehéz lenne eldönteni, hogy az alkotói folyamatban .hol következett 
be ez a változás, illetve melyik póluson indult meg, vajon a dráma alak-
jai változtak, s ez vonta maga után a drámaiság bizonyos tágulását, a 
dráma lírává lágyulását és epikummá szélesedését, vagy a drámai fe-
szültség csappant meg némileg, s ez befolyásolta az alakok tartós drámai 
töménységét. Tény azonban, hogy erre is, arra is sor került a második, 
de méginkább a harmadik felvonásban. 

Ezzel azonban tulajdonképpen semmi rendkívüli, még kevésbé va-
lami rendellenes nem történt aTolnai-drámában. 

A szövegben lefektetett er őteljes drámai szituáció ugyanis legin-
kább két utat kínál fel folytatásként. Az egyik a szikrázó drámai térben 
történő  egymás közötti konfliktusok, nagy leszámolások kisülési lehet ő-
sége. A másik viszont ebben a drámai közegben, a kondenzált leveg őben, 
mint egy nagyon éles, minden részletet pontosan megmutató tükörben 
látható emberi létezésállapotnak, magatartásformának, mentalitás-köv ű-
letnek koncentrikusan, tehát az esetek ismétl ődésében történő  bemuta-
tása. Az első  út vezet az igazi, a vegyileg tiszta drámához, de a második 
sincs híján a drámaiságnak, amit aTolnai-szöveg egy-egy mozzanata is 
szépen bizonyíthat. (Az ismétl ődések a fojtott izgalmat jelzik. Az alakok 
belső  feszültségét kell lepleznie a drámába be љetöró epikus részeknek, 
a mesének, a Frőbel-sztorinak, a mese oldóanyag a bizonytalanságban, 
amikor a konkrét veszély két említése között látszólag mindenr ől, telje-
sen érdektelen dolgokról beszélgetnék, akkor is a mondatok mögött, va-
lahol a háttérben mindig a leselked ő  veszély asszociációs köreit kell 
látni, érezzük.) Ugyanakkor vitathatatlan az is, hogy ezek a betétek bizo-
nyos fokig elapasztják a drámaiságot, s hogy a lírai rekvizitumok (hárs 
faedényke, hangyák stb.) olykor a versben természetes, a drámában kissé 
idegen sokértelműséggel bizonyos fokig disszonánsak. Térmészetesen 
csak addig a pillanatig, amíg rendező  kezébe nem kerül a dráma, mert 
akkor a színpadi közlés kifejezettebb egyértelm űségére törekedve a ren-
dező  a nem drámai elemeket is drámaivá teheti. 

A rendező  említésével elérkeztünk a játszhatóság kérdéséhez. Olva-
sásra talán úgy tűnik, hogy Tolnai szövege játékra nem egyértelm űen 
alkalmas, persze attól függ, milyen drámát tartunk erre megfelel őnek. 
Mert játék van itt is, s őt a játékosság sem vitatható el ett ől a szövegtő l, 
amelynek talán legnagyobb fogyatékossága, hogy több van benne, mint 
amit egyetlen dráma elbír, hogy ebben a szövegben három dráma anyaga 
van együtt, de amelynek ennél a hibájánál lényegesen több az erénye, 
az ún. »nem-tragikus dráma« nálunk szinte ismeretlen drámavariánsá-
nak igen szép irodalmi példája, sajátos szólam a vajdasági magyar dra-
maturgiában, olyan mű, amely igen fontos dolgokat mond el rólunk, és 
amely végtelenül nyitott — egyetlen írói instrukció sincs a szövegbenl 
—, s éppen nyitottsága lehet a csábító rendez ő  számára, aki belső  kap-
csolatot tud teremteni ezzel a sajátosan tolnaias írói mentalitással és 
eszköztárral, s aki ily módon felismeri a darab asszociációs köreiben a 
játéknak azt a lehet őségét, amely színpadi formában megfelel ője lehet 
az írott szövegnek, aki kibontja, érti és értelmezi az írói kifejezésvilág 
rendszerét, s aki hozzá tudja ehhez adni a saját szuverén; de rokon jel-
rendszerét, gondolati, formai világlátását,; világképét. 

Reméljük, nem kell sokáig várni az ilyen rendező  jelentkezésére, s . 
ezt a drámát is hamarosan színpadon látjuk viszont. 

A tűz és a víz Tolnai drámai szövegében szintén ebben a veszélyt 
hordozó minőségében kapott helyet, nyert különös drámai funkciót. 
Együttesen határozzák meg a már puszta létezésében, minden írói hozzá-
adás, többlet nélkül is tömény feszültséget tartalmazó rendkívüli drámai 
szituációt. A veszély két irányból öleli körül Tolnai szituációdrámájának 
alakjait. Egyfelől a megáradt, a gátakat mállasztó víz — a Tisza — fe-
nyegeti pusztulással a partján lakókat, másfel ől viszont a vízveszély elő l 
fóliába csomagolt házban a tűz leselkedik pusztító eréjével. 

A dráma alapját mindig a választás dilemmája jelenti. A választás 
.lehetőségét Tolnai is felkínálja h őseinek, de ő  kegyetlenebb írótársainál, 
mert itt a választás nem oldja meg a drámaj töltet ű  dilemmát, nem hoz 
megnyugvást, ellenkezőleg, újabb veszéllyel fenyeget, fokozza a drámai 
feszültséget. 

Ezek után — azt hiszem — a kérdés jogosságához nem férhet két- 
ség, hiszen' a felvázolt alaprajzból következik: kik a h ősei, alakjai en- 

Tolnai Ottó szövegéhez nek a drámának és milyen idő- és térbeli koordináták között játszódik? 
A dráma jelezte élettér általános érvény ű  — a fóliába csomagolt 

ház, háttérben az özönvízzel, er ősen emlékeztet Noé bárkájára, Tolnai 
emlegeti, hangsúlyozza is ezt a lehet ő , a drámairodalomban különben is 
közismert bibliai vonatkozást —, de könnyen szűkíthető , nemcsak a Tisza 
vagy Szabadka említése miatt, ide is, Vajdaságra, Bácskára. A -földrajzi 
fogódzók mellett fontosabbak azok az emberi, lelki tulajdonságok, maga-
tartásformák, viselkedési reflexek, amelyek a Tolnai-szöveg alakjait jel-
lemzik. Kezdve Nagy Istvántól, a saját kis szegénységét még a legna-
gyobb veszélyben sem elhagyó, a vagyonával összenőtt, a becsületes mun-
kával szerzett sajátját az utolsó pillanatig véd ő, óvó falusi embertől, 
akinek a Szomszéd alakjában ellenpólusa is van a drámaban, Iksz Ipszi-
lonig, a »toalettpapírra« versel ő , »szárnyas féltégla« kisvárosi poétáig, az 
itteni félrecsúszott értelmiségi egzisztenciák, a torzóba merevedett, cso-
dabogárrá alakult tehetségek prototípusáig a dráma minden egyes alak-
ja, ha másként nem, legalább egy jellegzetes architektúrájú és íz ű , jel-
legzetes életreflexet kifejez ő  mondatával egy darab Vajdaság ebben a 
drámában. 

Az író prométheuszi lelke, alkotó kedve azonban nem ragad le a 
lokálpatriotizmus marasztaló sarában. Igaz, hogy a legteljesebb, már- 
-már naturalista szagú realitással lépteti színre alakjait, de azután egé- 
szen észrevétlenül jelképhordozókká, s őt szimbólumerejűekké formálja 
őket. Módosulásuk, ami a konkrét és elvont alakábrázolás ívét járja vé- 
gjg, már nem a drámaíró, hanem a költő  1еleménye, belső  imperatívu- 
szának eredménye, Tolnai eredend ően, minden eddigi művét meghatá- 
rozó költői alapállásának, modorosságaival együtt vitathatatlanul mo- 
dern lelkületének és természetesen formatárának itt is jól megfigyelhet ő  

g e r o i d alkotói megnyilatkozása. A konkrét, a csak önmagukat jelent ő  emberek 
ász i ó a létezés különböző  stádiumát jelképező  irodalmi alakokká formálód- 

tűzálló 
színház 



tolnai Ottó 

túz~llb 

1353 

szerepldk 

szülők 
NAGY ISTVÁN 
NAGY ISTVÁNNÉ 

gyerekek 
NAGY KAROLY 
NAGY VILMOS 

nagyszülők 
KÉZDY KAROLY 
KÉZDY KАROLYNÉ 

SZOMSZÉD 

a gyerekek barátnői 
VARGA ELLA 
VÁMOS VILMA 

IKSZ IPSZILON — kisvárosi poéta 

úЈSАGOLVASІK — 1., 2., 3. 
NAPOZOK — 1., 2., 3. 
RÉSZEGEK — 1., 2., 3. 
PINCÉR 
KOFA 
és mások 



első  rész 

N. ISTVÁN 
SZOMSZÉD 

N. ISTVÁN 
SZOMSZÉD 

N. ISTVÁNNЁ  
N. ISTVAN 
SZOMSZЁD 
N. ISTVÁN 

Ki az? Mi történt? 
Ész vagyok. iNem történt semmi — még. De azért néha félrehúzhatnák a 
függönyt; most akarnak begubózni, •most,  amikor... ürülhetnek, hogy még-
sem cserélték ki az ablakot, nem nyesték le, nem vékonyították el a fala-
kat, most nehéz volna hozzászokni az ikerablakhoz: hirtelen szélesvásznon 
néznd a közeledő  veszélyt. 
Pedig már megvettem a vasgerendát meg a rámát. 
Majd két szép képet festet belé, nem is belé, köré, szép házat festet az ablak-
ráma köré, végre egy olyan igazi házat. Persze, sosem tudni, szomszéd, hi-
szen az ablak nem csak arra való ,hogy betörjék, hogy betörjenek rajta, néha 
jól jönne, ha kitörhetne, 'ki összes cuccaival — amikor kigyulladnak azok 
a keskeny, emeletes házak a moziban, ablakaikon csak egyenként ugrál-
hatnak ki az embereik, de hajuk, szép, hosszú hajuk akkor már ég. Nincs 
fantasztikusabb látvány az ég ő  hajú embernél, az égő  hajjal repülő  ember-
nél. Az égő  haj zaja, 'szaga! Ha kezed vagy lábad kezdene lángolni, nem len-
ne olyan borzasztó, spint ha a hajad kapna lángra. Akár azokon a pokoli 
festményeken: az égő  hajú ember festőien borzasztó. Az égő  .. . 
Mi az? Mi ég? Tűz van ?! 
Miféle tűz? 
Tűz? 
Én mindig féltem a nagy ablakoktól, én sosem akartam ikerablakot, ne-
kem egy lőrés is elég lenne, pontnyi lyuk, amelyen egyetlen napsugár szúr 
be, de az asszonynak végül is sikerült lemorzsolnia minden ellenállást —
maradt csak a gerincesutkam, !fenéktörlésre alkalmas csutkám: 
nem vagyok én apáca 
nem akarok én börtönben élni 
nem akarok én börtönben élni 
Egyszer gyerekkoromban betörők jártak nálunk: szörnyű  hallani, ahogy be-
nyomják a sáros üveget a fejed felett, és átlépnek — inég rácsos — ágya-
don. Csak anyám és mi, gyerekek voltunk otthon. Az üveg csikorgására em-
lékszem, meg aztán valami futkosásra az ablak alatt. Valami féltalpakat 
akartak elvinni, vagy el is vitték őket, már nem tudom. Akkor kezdték gyár-
tani (felénk is kész féltalpakat (de az is meglehet, hogy külföldi féltalpak 
voltak), és apám, aki egyik vezetője volt a kisiparosok szövetkezetének, ott-
hon, nálunk raktározta el ezeket a féltalpakat — s akkor: 
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Az sincs kizárva, hogy azért :kerültek hozzánk azok a féltalpak, mert már 
napok kérdése volt a háború kitörése. A zom'bori UJ HIREK-et olvastuk —
éppen azokat a nagy, fekete címeket bet űzve tanultam meg igazán olvasni: 
EUROPA A DÖNTÉS ORÁJÁBAN 
LEMONDOTT A JAPAN KORMÁNY 
LENGYELORSZÁGNAK MINDENKÉPPEN VÉGE VAN 
Igen, jól emlékszem azokra a napokra. Mire is emlékeznék, ha nem azokra 
a napokra? Mi a TISZAVIDÉK-et, Schöbel. TISZAVIDÉK-ét olvastuk: 
A KATONAUGYOSZTÁLY ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY MINDEN 
OLYAN EGYÉN, AKINEK CSIKKLOVA VAN, AMELY 1938 ÉV TAVASZÁN 
A HARMADIK ЕVÉT BE FOGJA TöLTENI, TARTOZIK A TULAJDONÁT 
KÉPEZŐ  CSIKбT A KATONAUGYOSZTÁLYNÁL BEJELENTENI. úGY-
SZINTÉN BEJELENTENDÓ A HÁROM ÉVEN ALULI üKáR ÉS BIVALY, 
VALAMINT A HIM-BORJÜ ÁLLATOK .. . 
Az én csikómat is -be kellett jelenteni. 
És elvitték? 
El. 
Szegény kiscsikó. 
Elég volt egy ilyen jel, hogy pontosan tudjuk — anélkül, hogy valóban tud-
tunk vagy értettünk volna valamit is —, hogy: 
EUROPA A DđNTÉS ORÁJÁBAN 
Nemcsak a nagy óceánjárók agg patkányai érzik meg el őre a veszélyt, a kis 
dereglyék ž f jú rágcsálói is zseniális intuícióval rendelkeznek. 
Igen, mi kisgyerekek is éreztük, hogy valami nagy, világméretű  dolog ké-
szül; talán jobban és pontosabban éreztük, mint azok, akik készítették, 
főzték — mert akik készítik, f őzik az ilyen nagy szószokat, paprikásokat, 
azok nem félnek, hiszen a szakácsok sem félnek, rettegnek, sírják el magu-
kat a tejfeles csirkepaprikás gondolatától. 
Nem félnek. Ők nem félnek. 
A szakácsok sosem sírnak. 
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Érdekes, mi nem olvastuk Schöbel lapját. Talán azért nem, mert hetente 
jelent meg, nem tudom. 
Schöbel Mik1ÓS Jenőnek egy kicsit rassz híre járta, balos hírében állott. 
Az egész város szaladt utána, ami-kor a csend őrök meztelenül vezették a 
laktanya felé. 
Emlékszem, én is sokszor szaladtam utána. Azt beszélték, valami különös 
betegsége van, s az orvos azt ajánlotta neki, hogy naponta fürödjön hideg 
vízben — meztelenül. Közben, akkoriban a Tisza volt a határ, és Schöbel 
Miklós Jenő  szerkesztő  úr, azaz Schöbel Miklós Jenő  szerkesztő  elvtárs min-
den nudista szeánsza veszélyes »közeledésnek« számított .. . 
t gy vezették, elöl összekötött kézzel, mint egy meztelen, szemérmes Krisz-
tust. 
De mondom, még abban a nagy z űrzavarban is eszébe jutottak valakiknek 
szók a féltalpak. Szép, barnássárga, erós illatú b őrök voltak. Csikorgó f ét-
talpak! 
A betörés utáni időben sokáig követtem minden csi'korgó lábbelit. A csend ő-
rök sokszor elvertek, megrugdostak csikorgó csizmáikkal. Igen, addig követ-
tem a csikorgó lábbeliket, mígnem azok kezdtek követni engemet. És az a 
csikorgás valahol összeért, egybemosódott az üveg csikorgásával. 
A szövetkezet épülete ott volt a Beog гád kávéházzal szemben, ott, ahol azu-
tán tejcsarnok lett. 'Ott a másik utcában ... mintha a világ másik végén vol-
na, .olyan messzinek tűnik most minden. Házkutatást gyakran -tartottak ná-
lunk abban az időben, de mas a házkutatás, és más a betörés. Szóval, azo-
kért a féltalpakért jöttek, de anyám csodálatosan feltalálta magát. 
Igen, az anyák! 
Mi világít annyira?! Megvakít! Talán valami hajó érkezett?! Még csak ezek 
az »anyahajók« hiányoztak: kinyomják a vizet! 
Mi újság a töltéseken?! 
Kapcsolják be a televíziót, és majd meglátják. Kapcsolják be, no! 
Jó •kedve van. Jó pálinkájuk v an  az őröknek? Mit mondanak, jön?! 
Kapcsolják be a televíziót, éppen azt/ezt mutatják. A riporter azt mondotta 
az előbb: olyan púpos a háta, akár a bizoné. 
Kinek a háta? 
A folyóé! Púpos, mint a bizoné! Biztosan olyasvalamit akart mondani, hogy 
támadásra, ugrásra kész. Szépen akarta magát kifejezni, képletesen, érezte 
a nem mindennapi pillanat... 
Támadásra? Ugrásra? Kicsoda? 
A riporter, a bizon, azaz a folyó, a víz ... A víz! 
A  viz?!  
Mondom, kapcsolják be a televíziót, itt vannak a töltéseken, itt fölvételez-
nek, kint vannak az elöljárók is, Panni néni f őzi a teát. Elmesélték a 
inanila/malina-esetet is , tudja , azt, amikor a homokzsákok elkötéséhez szük-
séges manilla helyett a parancsnok egy kamion málnaszörpöt vitetett a 
töltésre, a brigád nem kis örömére. Az egész ország minket figyel, akárcsak 
a gáz kitörésekor. Emlékszik még: az égre csapódó sár?! Hátha megtudunk 
valami pontosabbat is, nekik tudniok kell, mennyi jöhet még. Különben, 
ahogy akarja. Megyek. Az asszony pakolász már .. . 
Pakolász? 
Igen, pakolász. Mondtam neki, a képeket ne szedje le a falakról (mind fel-
nagyíttatta a családi képeket azokkal a vándorretus őrökkel), mondtam, a 
televíziót se csomagolja  be...  
Egy vízzel teli üres szoba, falán nagy, porhanyós arcképekkel, középen pedig 
a zölden fuldokló készülékkel: látva és láttatva lesz minden: a víz látja 
majd végre a vizet, és ez a fontos, ez az egyedül fontos, nem pedig mi, igen: 

a víz és a víz és a víz! 
A gyerek úgy lehet már holnap küldi a kamiont, és bemegyünk hozzájuk. 
Szabadkára? 
Igen. Nézzenek majd néha át — a kerítéseл . Nyugodalmas jó éjszakát. 
...éjszakát... 
Ki volt az? 
A szomszéd. 
Miért nem hagyod kint ezt a vizes köpenyt? 
Benn talán gyorsabban megszárad. 
fgy is elég párás a levegő . 
Akár egy mosodában. 
Mit mond, jön még? 
Azt mondja, a televízióban kell megnézni, éppen mutatják, ők majd meg-
mondják hányadán is állunk. 
Már megint vicces kedvében van? 
Jár a szája . Megijedt . Az ijedt ember szája , akár a kácsa segge , szórja a 
bölcsességeket, spriccel megállás nélkül. 
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Reggel meg már, több mint valószínű, pucol Szabad-kára. Megkért bennün-
ket, nézzünk át majd néha — a kerítésen. 
A kerítésen? 
A kerítésen, hahaha! 
Kóccal dugdosta be a csomók helyét. Ha csak egy oldala lenne a kerítésnek, 
már régen piros selyemtéglából rakott volna falat közénk. 
Мég nem késő , csináltatni fogunk egy létrát. Fontos a megbízatás. 
Ha átszakad a gát, majd az ő  házát is megtámasztom a hátammal. És még 
ő  mondja, hogy nem kell •begubózni! Persze, igaza v an, nem 'kell begubózná: 
már repülni kell, repülni a szárazra! Szabad-kára! »A víz padig majd látni 
fogja végre a vizetkc Nagyon is !kíváncsi lehet magára a víz, ez a mocskos 
víz 
A jószágot is viszik? 
El sem mennek, csak... 
Nem hiszem, hogy viszik. Majd biztosan megkérnek, hogy etesd őket, hogy 
gyűjtsd be a tojásokat, mama, és mindegyikre írd rá tintaceruzával 'a dátu-
mot. 
A VíZ(ZđN 3. NAPJÁN 
A VIZOZđN 100. NAPJÁN 
A V~ZđZÖN 1000. NAPJÁN 
A VfZOZÖN 2000. NAPJAK 
Hová lehetett, hol a nyavalyában hányódhatott el Noé bárkabéli TOJ АS- 
-NAPLO-ja? - 
Valaki valamiért megsemmisíthette, ugyanis zsúfolt helyen sdk minden meg-
történhet, és különben is a napló igen veszélyes m űfaj, igen-igen veszélyes, 
sokkal veszélyesebb, mint a tragédia. 
A TOJAS-NAPLб-k mindig veszélyesek voltak, hiszen hol nyomozhatnánk a 
Válasz után (tojás tyúk?), ha nem a TOJАS-NAPL64b;an? 
De  hogyan számolt el a tojáshozammal az úrnak az Araráton TOJAS-
-NAPLO nélkül? 
Valóban, hogyan? 
Nem tudom, de azért nem kell féltenünk Noé atyánkat, els őosztályú állat-
kereskedő  volt, csak most volnának olyanok, biztosan nem lenne soha hús-
hiány. 
Érdekes, valamikor jobb állatszállítók voltak, pedig ma már repül ővel szál-
lítják a barmokat. 
Biztosan megkérnek majd, hogy szell őztessük ká, .még víz alatt is szell őztes-
sük ki rendszeresen a lakást, mert a szag, a vízszag, a sárszag behúzódik 
mindenbe, mert a porhanyóssá retusált arcképek, szemben a zölden fuldok-
ló képernyővel... 
Néha már azt gondolja az  ember...  
Mit? 
Nem tudom... Néha már azt gondolom, hogy gondoltam, s őt szóltam, mon-
dottam is valamit... 
Te is kezded már szaporázni azokat az okosságokat ahelyett, hogy légzé-
sedre figyelnél —inkább egy kicsit többet segédkeznél a töltéseken. 
Máris •túlerőltette magát. 
Ugyan mivel? 
Asszony-nyelveket kellene a gátakba építeni, óriási asszonynyelveket, és 
nem acéllapokat; azok bizony visszavernének, visszalapátolnának mindent 
— nincs .ami az asszony-nyelvnél víz-, tűz-, azaz golyóállóbb volna. 
Ma is lesétáltam Adorjánig; az erd ők üresek, kongnak az ürességt ől, de 
érezni az ázott toll szagát. Ha még erősödik .a szél, átszakadhatnak a gá 
tak, de mi mástól várhatnánk a felh ők elkergetését. Ha elkergettetnek, ak-
kor meg vagyunk mentve, szóval egy 'kicsit közelebb kell 'kerülnünk a veszé-
lyes ponthoz, hogy megússzuk. 
Ha megúsznunk rendeltetett. 
Mindenki azt mondja, hogy nem ússzúk meg szárazon. 
Nem, szárazon valóban nem 'fogjuk megúszni. Szárazon csók szállni, elszál-
lani lehet, de ebben a szörny ű  esőben még elszállani sem. Csak a semmi 
száraz, puskaporszáraz. 
Maga is kacskaringós kedvében van ma. 
»Púpos, mint a bizon, ugrásra kész!« 
Jaj, mit beszélsz?! 
A szomszéd azt mondja, hogy a folyó, akár a bizon, ugrásra kész. 
Víz, víz.., a víz még nem vízözön. 
Akkor a tűz! 
Miféle tűz? 
Már a biblia .szépen megírta, vízözön többé nem lesz. A szivárvány .. . 
Messze vagyunk mi még azért a szivárványtói. 
Szépen megmondta a plébános a hajnali másén: »feltornyosodott a b űn már 
megint«. 1356 
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Neki kell legjobban tudnia, hogy vízözön többé nem lesz — különben meg 
REÉM és IG még azt is túlélték. A REÉMEK és OGOK mindent túlélnek, 
megúsznak. Hittanórákon mindig az a két szörnyeteg foglalkoztatott ben-
nünket; kívül rekedtek a bárkán s mégis túlélték a végtelen vizet, feneketlen 
sarat. Mégis megúszták! 
A mi fantáziánkat meg a holló izgatta, a holló, habár nem emlékszem, hogy 
papjaink szóltak volna róla, foglalkoztak volna vele, tán egyáltalán nem is 
említették. 
Amikor Noé fii akarta iküldeni terepszemlére, a holló csúnyán meggyanúsí-
totta: 

Miért engem szemeltél ki erre a veszedelmes küldetésre, amikor a mi 
fajtánkból csak ketten vagyunk, én meg a párom? Miért kíméled a galambo-
kat? Hiszen azok heten vannak. Ha én elpusztulok a h őségtől vagy a hidegtő l, 
a világ örökre meg lesz fosztva a hollóktól. Vagy talán azért akarsz engem 
elküldeni, mivel gerjedelmet érzel a párom iránt? 
Pokoli viszonyok! 
Igen, pokoli viszonyok uralkodhattak a bárkában, talán az egyetlen valós 
pokol-modell mentetett meg ott, hajózott a sárcsúcs felé, melyr ől zöld gallyat 
hozott a galamb. 
Milyen gyönyörű  látvány lehetett az a gyöngyszem a bárka mennyezetén. Egy 
gyöngyszem világította be az óriási istállót ... Egy házban jártam nemrég, 
egy házban, ahova még .nem vezették be a villanyáramot, ahova talán nem is 
fogják bevezetni soha: a mennyezet közepér ől madzagon egy kiégett, kormos 
villanykörte lógott — s világított, világít nekem azóta is, akár a gyöngyszem 
Ott  a bárkában. 
Hol vannak a gyerekek? 
A szomszéd azt mondta, itt a televízió a töltésen, biztosan ott ügyeskednek 
ők is. 
Tegnap még nem volt sárga a falinaptár! 
Mintha itatóspapirosból döngölték volna a falakat. 
Minden kis tampon sokat jelent most. 
Mikor ér már véget .a hangyák vonulása?! Borzasztóak ezek a hangyák! Csak 
úgy csikorognak lábacskaik a keményített ágynem űk jégmezőin. 
iket kellene a kamerák elé állítani. 
Kiket? 
A hangyákat. ,Roppant fotogénikusak! Ha megszakad a vonulásuk, elmúlt a 
veszély, avagy itt a víz: itt. 
A töltésből jöhetnek. Meglehet, már csak egy vékony földkéreg volt a töltés, 
belül pedig hangyákkal volt tele. Most meg már e hangyatöltelék sincs. 
Mint vajtömbök csúsznak majd félre a töltések! 
Csúsznak majd ránk! 
Hová menekülnek? 
Meddig juthatnak ezeken az .apró lábacskákon szegények? Nagyon megsaj-
náltam őket. 
Nem szorulnak sajnálatunkra. 
Egyik faltól vonulnak a másikig, vagy talán egészen a szomszéd verandájáig. 
S4abad-kái.g már biztosan nem jutnak el, pedig ott lenne nekik az a hatalmas, 
száraz tó. 
Nem, nem jutnak el a száraz tóig, de nem is az a lényeges. Aradó folyó 
— száraz tó; áradó tó —száraz folyó .. . 
Akkor mi a lényeges? Mi is a lényeges? 
Az, az a lényeges, hogy tudják, mit kell csinálniok. Fogalmuk sincs arról, 
hogy mi történik, s mégis pontosan tudják, mit kell tenniök. Számukra 
ugyanis mindig egyetlen tömb a világban létez ő  s lehetséges veszély, nem 
víz, nem tűz, illetve egyszerre t űz is, meg víz is, áttetsző  valami, ami amő  
bamozgással jelzi — víz! tűz! —, hogy evakuálni, vagy dolgozni kell —más 
állapot számukra nem létezik: 
evakuáció és munka 
ha evakuálnak, nem dolgoznak 
ha dolgoznak, nem evakuálnak 
Sehol egy rés sajnálatunk számára. Sehol semmi rés. Ki látott már tétova 
léptű  hangyát?! 
Pedig hát, a hangyák is .betegesen érzékeny .idegzet űek. 
Igen, ám csak ami ezt az áttetsz ő  gömb alakú valamit illeti. 
Ahelyett, hogy betömnék lyukjaikat, menekülnek, s közben hajszálvezeté-
keiken ágyaink alá hozzák a vizet. 
Alánk vizelnek! Hahaha! 
Vannak hangyák, amelyek nem hátrálnak, evakuálnak így. 
A kapushangyák? 
Igen. 
De azok fában élnek, s fában ritkább az özönvíz, legfeljebb az él ő  fában, 
ha kiönt, azaz beönt a klorofill ... 
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Saját fejükkel zárják el a nyílásokat, s az él ő  zár csak akkor nyílik, ha 
hangyacsáp kopog a csöpp koponyakapun. 
A víz azon hiába kopogna, 
Hangyakoponya! 
A hangyakoponya is az egész világot tartja, különben magától összerop-
panna. 
Hangyakoponya! 
Hamlet, kezében hangyakoponyával. 
Az egész város aláázik. Még ha nem töri át a gátakat, akkor is alásüllye-
dünk a sárban. 
Vagy legalábbis elhajózunk rajta. 
A vadőr meséli, hogy az őzek már egy hónappal ezelőtt megérezték, mi 
készül — ha jobban figyeltünk volna rájuk, ha általában jobban figyel-
nénk a hangyákra, az őzekre, a patkányokra... Adorján felett, azon a pa-
radicsomi kis réten már hónapokkal ezelőtt is állva aludtak. Olyan volt az 
az alacsony fekvésű  rét, mint egy vízbe mártott, nagy, zöld szivacs. A nyu-
lak, a hörcsögök, az ürgék, a vakondok már hónapokkal ezel őtt elindultak 
fel a dombra — a Telecskai dombok végs ő  nyúlványaira. Az országút éjsza-
kánként hemzsegett a piciny menekültekt ől ... 
Miért evett üvegtörmeléket a bárkában a strucc? 
Hagyd már azt a bárkát! Amikor megegyeztem az ácsokkal, hogy csinálnak 
nekem egy ladikot, akkor majd megkopasztottatok, most meg állandóan 
arról a nyavalyás bárkáról beszéltek ... Inkább azokról beszéljünk — ha 
már, úgy látszik, képtelenek vagyunk másról beszélni —, akik kívül reked-
tek a góferfából készült, gyöngyszemmel megvilágított bárkán. 
De  nem azokról, akik kapaszkodhattak a bárka párkányán, hanem azokról, 
akik gyermekeiket dobálták az ár elé .. . 
Hol vannak a gyerekek?! 
Ha engedtétek volna, hogy megcsináltassam azt a ladikot, most szépen 
abban aludhatnátok itt a szoba közepén, nyitott ablak — ikerablak 
mellett! 
Én a házat féltem. 
Néhány év, és különben is leül. 
Mi roppant? 
Tán máris iil? 
01.  
Mi ül? 
A ház le-ti. 
Le-ül? 
Mi ropog?! 
Csörög! 
Valóban, mi csörög? 
Mi ez az erősödő  zaj? 
A víz? 
A víz... 
Víz?! 
Nem, nem hiszem. 
Tűz! 
Tűz?! 
Nem, nem hiszem. Nem tűz. 
Pedig a tűz ropog így. 
Nem, a ,tűz nem így ropog. 
Tán jégbe fagyunk? 
Tavasszal? 
Tavasz van? 
Egy hete még tavasz volt, tavasz . . 
Elázott a naptár. 
Jég... 
Jégtűk .. . 
Akárha avaron futna a láng .. . 
Ki az? 
Jött valaki? 
Biztosan a gyerekek. 
Nézz ki. Nézz 'ki, no! Ereszd be őket. Mit csinálnak ebben :a szörny ű  
esőben? 
Mit csinálnak? Ők csörögnek így? 
Borzasztó ez a csörgés. 
Ik azok? 
Mit csinálnak? 
A ház körül szaladgálnak ... csörögnek . 	ők csörögnek ... sokan van- 
nak... 
Csókolom! 1358  
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Még nem alszanak. 
Lám, lám, már az ördögöket is kiöntötte a víz. 
Hol a törülköző ? 
Tessék. 
Jézusmária! 
Miféle komédia ez már megint? 
Becsomagoltuk a házat. 
Becsomagoltátok a házat? 
Becsomagoltátok? 
Be.  
Be vagyunk csomagolva? 
Vízhatlan csomagolás, nagymama. 
Ördögök! 
Mi ez rajtatok? 
Gumi. 
Talán a tengerre készültök már? 
Mélytengeri halászat! Szép lehet .a tengeren... Már virágban pompázik a 
part...  Egészen másféle víz az: száraz. 
Valamikor itt is tenger  volt...  száraz! 
Sivatag! 
Segítettünk a búvároknak. Belgrádból jöttek. M űanyagfóliával vonják be 
a töltéseket. 
Elemeltünk egy nagy tekercset. 
És becsomagoltuk a házat. 
Íme a kapushangyák! 
Add csak a törülköz ő t. 
Kapd meg. 
Csókolom! 
Jó estét. Kit tetszik keresni? 
Engem. A barátnőm. 
A barátnőd? Örvendek ... de nincs már egy kicsit kés ő ? 
De igen, késő  van, nagyon késő . 
Itt fog maradni velünk. 
v1it fognak szólni a szülei? 
Semmit. Az ő  házuk nincs becsomagolva. 
Csak a mi házunk van becsomagolva. 
Csak a mienk? Ohohó! 
Ez itt a kutyám: Boby. 
Szép kis dög, mondhatom. 
Ez itt a macskám: Kety. 
Milyen fekete! 
Ez itt a kanárim: a Kanári-szigetekr ő l. 
Milyen sárga! 
Kanárisárga. 
Akasszuk fel. 
A kalitkát? 
Nem: a királyokat! 
Tessék. 
Ide az óra mellé. 
Ez itt a bizonom: Bizony. 
Jézusmária! 
Mégiscsak igazat beszélt a riporter. 
Bizony, bizony... 
Egy könyvben — az Uránia Állatvilágában — pillantottam meg — és az-
tán addig néztem, hogy végül is az enyém lett, az enyém, csak az enyém. 
Kint akárha szarkák csörögnének. 
elég csak a szarkák hiányoznak .. . 
Jó estét. 
Kit tetszik keresni? Öcsit? 
Engemet. A barátnőm. 
ő  is marad? 
Igen. 
Az ő  házuk sincs becsomagolva? 
Nincs. 
Tömérdek fólia kellene. 
Emeletes. 
0, igen. 
Csuromvizesek vagytok. Gyere ide — Vilmának hívnak ugye? 
Igen. 
Gyere, majd megdörzsölöm a hajad. Hová tetted a törülköz őt? 
Csuromvizes. 
Mama, hozzon egy tiszta törülköz ő t. 
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Itt nincs egy se. 
Akkor a fels ő  fiókban. 
Sosem tudok eligazodni ebben a szekrényben. 
Majd a víz eligazodik s eligazít — mindent... 
Jó lesz ez a piros? 
Mindegy, csak hozzon már valamit, mama. Nem akarom, hogy itt nálunk 
fázzanak meg ezek a gyerekek, 
Miféle bikaviadal készül itt, anyus?! 
Ni bolondozz már, no. Menj arróbb! Tessék. 
Gyere, ne félj ... 
Ez a tengerimalacod? 
Igen: Fekete. 
Fekete-tengeri? 
Nem, a neve Fekete. O dél-amerikai. 
0! 
És ez? Abban a dobozban mi van? 
A százlábúm: Félszemű . 
Félszemű ? 
Igen, félszemű  Félszemű . 
Nem lesz könnyű  összehangolni e népes társaságot, félszem ű  százlábút, 
púpos bizont, nem lesz könnyű  bizony... 
Bizony, bizony... 
Ki bántja az én bizonomat? 
Senki. Sőt! Bár mindegyik könyvben jött volna. 
Unrában .. . 
Nem unrában, Urániában. 
Hol fog aludni Félszemű ? 
Hol végezze nagydolgát Boby? Fűrészpor nélkül nehéz lesz. 
Le kell fűrészelni az asztal lábát! 
A tiedet. 
Mivel borítsam le a kalitkát? 
Fóliába kell göngyölni, fóliába kell göngyölni a bizont, a százlábút, a ku-
tyát, a nagyanyát, az asztal lábát, fóliába kell göngyölni mindent! 
A hollók meglesznek a szekrény tetején. 
Istenem! A hollók hogyan kerültek ide? 
Itt is voltak, mama. 
Nem voltak itt. •Senki sem volt itt, csak a hangyák, csak a hangyák .. . 
Menjen odább kisasszony, itt vezet a hangyák útja. 
A Hadak útja? 
A Hangyák útja. 
Valóban, vigyázni kell — ha vigyázni kell —, mert ha itt szétszóródnak, 
nagyon rossz lesz nekünk. Addig nincs baj, amíg szépen, fegyelmezetten 
vonulnak. 
Jaj, jaj, hangyák! 
Még nem tetszett hangyát látni? Ja, igen, emeleten tetszik lakni. 
Vilma lakik emeleten. Százlábúm nem bírja elviselni a hangyákat. Be fog 
dilizni. Hangyák között úgy viselkedik, akár repcében a tehén. Bonyolult 
lelki alkat szegény. Szerencsére csak felét fogja látni a nyüzsgésnek. 
Sétáljon csak el még egyszer itt el őttem, kisasszony. 
Mániákus tán a tatád? Olvastam emberekr ől, akik meztelen sétáltatják 
maguk előtt a fehércselédeket. 
Sétáljon csak! Sétáljon .. . 
Mi történt veled, Pista? Miért bántod ezt a kislányt? Mi történt veled?! 
Ez az állandó várakozás, ez az állandó feszültség, ez az állandó rettegés 
— nem csodálom, ha meglazult szegény. 
Sétáljon. Így ... Csikorog... Csikorog! Csikorog! 
Csikorog? Tényleg, csikorog. 
Mi csikorog? 
Csikorog... 0, .nem halljátok, milyen szépen csikorog a cip ője?! 
Csikorog a cip ője? Igen, csikorog... 
De hiszen ez egy férficip ő , kisasszony. 
Igen. Én a férfiholmikat szeretem, szeretem a slicces nadrágot, a férfiinget, 
a férficipőt, a férfi ... 
Éppen erről meséltem a szomszédnak. 
Mirő l? 
A csikorgó féltalpakról, a csikorgó férfi-féltalpakról. Megengedi, hogy leve-
gyem a cipőjét? 
Tessék. Álmos vagyok már .. . 
Mit csinálsz, István?! 
Talán éppen a mi féltalpaink közül valók. 
A ti féltalpaitok? 
A tőlünk elrabolt csikorgó féltalpak közül — harminc éve nyomozok utánuk. 1360 
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N. VILMOS Elrabolt féltalpak?! Bravó, tata! Halljátok, gyerekek: 
ELRABOLT FÉLTALPAK! 
Elrabolt csikorgó féltalpak, a második világhaború kitörésének •pillanatá-
ban elrabolt csikorgó féltalpak, csikorgó .. . 
EURÓPA A DÖNTÉS ORAJABAN: 
LEMONDOTT A JAPAN KORMANY! 
LENGYELORSZAGNAK MINDENKÉPPEN VÉGE VAN! 
Istenem! Istenem, segíts! 
Pista! 
EURÓPA A DÖNTÉS ORAJABAN! 
ELRABOLT FÉLTALPAK! 
Reggelig magánál •maradhatnak a cipóim .. . 
Tisztítsd ki őket. 
Hol a sárga cipőpaszta? Van egyáltalán cip őpaszta a haznál? 
Éppen tegnap vettem két félkilós dobozzal. 
Két félkilós dobozzal? 
Igen. Most nagyon fontos, hogy ne legyenek szomjasak a lábbelik. Mennél 
zsírosabbak, annál jobb. Bokszba kell fojtani lábbelijeinket. Ott vannak az 
éléskamrában, a kefék meg itt vannak az éjjeliszekrényben. 
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Miért hallgatunk? 
Várunk. 
Mit várunk? 
Valami ... 
Valami nagyot. 
Valami nagyon nagyot. 
Nem vagyunk tán színházban?! 
Sosem tudni, sosem tudni, hahaha! 

Íme, a hangyák! 
Nyolcas alakjában vonulnak. 
Az én kisvonatom pályája is nyolcas. 
Nekem nyolc... 
Nekem nyolc« — ez nem azt jelenti, kislányom, hogy neked nyolc, hanem 

azt, hogy a te pályád is, mint mindenkié: nyolcas. 
Hatalmas hangya-nyolcas: nyolcas a deszkákon, a nedves kulisszák között. 
Nyüzs•gés, mint a repülőgépből szemlélt — lőtt! — utak nyolcasain. Nyüzsg ő , 
ragyogó arany-nyolcas! 
A Hangyák útja! 
Milyen 'sivár dolog .is a kör, milyen unalmas. A kör börtön. A nyolcasban 
változatosság van, kedveseim; kaland. Végtelen ... Látjátok, ha err ől az 
oldaláról nézem — gyertek ide, gyertek —, akkor a nyolcas is végtelen: oc ! 
Végtelen! 
Végeinél, fejében-hasában, mint valami gumifaltól, biliárd-mandinert ől ütő-
dünk vissza kellemes-puhán, akár a homokzsák vagy a gumibot ütését ől... 
A nyolcasban egyáltalán nem unalmas, s őt, pontosan olyan, mint a huidm-
vasúton: hajung égnek áll, visítunk örömünkben. 0, boldogság, boldogság!!! 
EURÓPA A DÖNTÉS ORAJABAN! 
A JAPÁN KORMANY! 
Szerencsére a hangyák nem visítanak így. Némán rajzolják .nekünk a nagy 
égi jelet, az arany-nyolcast! Akiknek ilyen, arannyal kirajzolt pályája van, 
azokkal minden megtörténhet: minden. 
Igen, éppen elegen vagyunk ahhoz, hogy minden lehetséges legyen. 
Szánon száguldunk .. . 
Jégen... 
Fagy a vízözön kellős közepén — ezt jelenti ez az óriás arany-nyolcas: a 
fagy megállító a vízözönt! Vízözönbe fagyott legyek! 
Ez ami szivárványunk! 
Vannak rendezők, akik krétával jelölik ki a színészek pályáját a deszkákon 
— kijelölik a pályát, a kikerülhetetlen vég felé vezet ő  — lejtő , emelkedő  —
pályát. 
Arany-nyolcas! 
(kezén a cipőkkel nyolcas alakban mászik) 
EURÓPA A DÖNTÉS ORAJABAN! 
JAPAN! 
LENGYELORSZAG! 
ELRABOLT FÉLTALPAK! 
ELRABOLT FÉLTALPAK! 
Jön a víz... Inkább talán vissza kellenie kényszeríteni őket a töltésbe, hi-
szen annyian vannak. 
Sorsunk ... Az arany-nyolcast már lehetetlen átrajzolni .. . 
Milyen irányban fog haladni a víz? 
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Gyerekkoromban még pontosan tudtam, városkánk egyes pontjai milyen 
tengerszint feletti magasságon vannak. 400-800 ... 
Emlékszem, abban az időben ezt minden gyerek tudta, fontosnak tartotta, 
mintha legalábbis a tengerszint kimondásával közelünkbe varázsoltuk volna 
a tengert. A legmagasabb pont Lovikék háza, erre még emlékszem. Mind-
annyian ott játszottunk előttük. A 'tengerszint feletti magasság (400-800?), 
no meg két szép lányuk ... Ma már abban .sem vagyok biztos, hogy a ten-
gerszint felett vagy alatt vagyunk-e... 
Alatta. 
Alásüllyedünk a sárba. 
Visszajön a tenger! 
Virágzik-e majd a Tisza, ha ismét tengerré szélesedüc? 
Virágzik-e majd? 
Lesz-e, aki  majd nézi a virágzást? 
Megfagy! 
A virágzás! Oh, a virágzás! 
Megfagy! Megfagy! Megfagy! 
Csak az arany-nyolcas nyüzsög forrón, örökké ámen! 

második rész 
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Nini! 
Nini! 
36 estét kívánok. 
Csókolom. 
Kit látnak szemeim! Еs mit látnak szemeim! 
Jó estét. Szerbusztok. Csókolom. Bejöhetek? 
Mit látnak szemeim... 
Mit? 
Bejöhetek? 
Mit látnak ... Ne! Ne lépj! Ne mozdulj a küszöbr ől! Mit látnák szemeim... 
Mit nem-látnak... Fordítsd csak ide, Karcsi, a lámpát. Ne mozdulj! Egy ta-
podtat se mozdulj! 
Jó, jó, nem mozdulok, de nem értem, mir ől van szó, mi történt veled... 
Mindent szépen megmagyarázok, csak ne mozdulj. Ne! Ne mozdulj egy ta-
podtat sem. Ne mozdulj a küszöbről, száz évig zsírszódával és szarszappannal 
súrolt küszöbtalapzatodról, ó szobor! Így akarlak megörökíteni, lefotogra-
fálni, gipszbe, bronzba önteni, Ikszikém ... 0, ez a kéz! Ne mozdítsd, így, így 
tartsad. Várj csak, hozok egy .széket, hogy eléd ülhessek, hogy igazán szem-
ügyre vehesselek. 
Nem értelek ...István, nem értelek! 
Megmagyarázom, csak ne mocorogj. Aprólékosan, a lehető  legaprólékosabban 
megmagyarázom, csak ne mocorogj. Karcsi, még egy kicsit balra a lámpát, 
pontosan ide a kezére. Igy jó. Kitűnő ! Kezdhetjük. 
Kérdezlek, Iksz Ipszilon: mi ez a kezedben? 
Árvalányhaj . 
Árva? 
Lány? 
Haj? 
Аrvalányhaj. 
Tegnapelőtt este még egy értekezésedet hallgattam a M űvészklubban az 
ökörnyálról (az ökörnyál, .a tiszavirág stb. filozófiai probléma, mondottad), 
ma meg már egy csokor árvalányhajjal szaladgálsz az özönvízben — hát 
engedd meg Iksz Ipszilon barátom, hogy itt megálljunk egy pillanatra. Vedd 
úgy, mintha nem a víz jönne, hanem a láva, és akár a pompeji szerelmese-
ket — mi mások is vagyunk mi, mint a pompeji szerelmesek —így örökí-
tene meg, kezedben egy csokorral. Mit tudna mondani .rólad az eljövend ő  
fényes korok csicserónija? Mit, édes barátom, mit tudna mondani? Máris 
dadogok, máris kiver ia verejték. Hát ezért, kérlek, engedd meg, hogy itt 
megálljunk egy pillanatra. 
Hát álljunk meg egy pillanatra! 
Ürömmel állok meg, akár egy egész életre, bronzban vagy márványban is, ha 
kell (márványban és bronzban valahogy jobb tartása van az embernek, mint 
bőrben: jobb bőrben van  bronzban az ember), de mégis, ha vázába tehet-
ném ... az a szép váza úgyis mindig üres .. . 
Édes barátom, mondhatom, csak rajtam keresztül, csak szegény, szegényes 
emberbőrbe kötött testemen keresztül juthatsz el addig a szép, nagy —üres 
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vázáig. Különben is, az a fontos, hogy szárazon vagytok. Te is és árvalány-
hajad is szárazon vagytok. 
Igen, elterjedt már a hír — futót űzként terjedt el, hogy becsomagolózta-
tok. Rohantam hozzátok csokrommal. 
István, miért kínozod most meg szegény Ikszit?! Nem látod, csuromvizes... 
Hol van  az a vörös törülköző ? 
Mindenki menjen hátra, mert nem felelek a tetteimért! 
Hagyjuk őket, hadd játszanak, a televízió is a vízözönt közvetíti ... 
Menjünk hátra, nem felel tetteiért. 
Ella, te azért csak nyújtsd felé a vörös törülköz őt ... tartsad... 
Végére akarok járni. 
Végére? 
Igen, végére: a végére. 
Húsvétkor, amikor utoljára nálad jártam — az olajkályha ügyében —, 
egy hársfaedénykét szorongattál a kezedben. Egész éjszaka beszélgettem 
veled, egész éjszaka faggattalak, kerülgettem hársfiaedénykédet, de hiába, 
hajnalig beszéltél, úgy tűnt, mindent értek, de végül nem tudtam meg 
semmit, sőt azt is elfelejtettem, amit tudtam, végül — annak ellenére, hogy 
jól láttam: egy rózsaszín hársfából készített, kivájt kis vajtartóról van 
szó —úgy távoztam, hogy azt sem tudtam, hogy hívnak; .amikor feleségem 
az olajkályha fel ől faggatott aztán — ugyanis, ha emlékszel még, egy léte-
ző/nemlétező  olajkályhát akartam megvenni t őled bedilizve ismétel-
gettem: 

hársfaedényke 
hársfaedényke 
hársfaedényke 

Röviden: kicsit nagyon hülyének éreztem magam. 
Gondoltam, cselekhez folyamodom. De legközelebb ismét totálisan össze-
zavartál, ismét vereséget szenvedtem. 
PETREZSELYEMCSOKOR! 
бrület! őrület! 
Hetekig dühöngtem ismét. 
Giccs kofa vagy barátom — 'kezdtem egy levelet írni címedre, Címeres 
Ökör megszólítással ... 
Bosszant a petrezselyem, a petrezselyemcsokor? Еdes barátom, pedig 
hányszor, de hányszor elmondtam már, .s őt ha jól emlékszem, meg is 
írtam már: fölszaladtam a városi vécéb ől, és a napfénytől kissé elvakítva 
nekimentem egy asszonynak, egy jókép ű , negyven körüli, fekete ruhás asz-
szonynak, aki egy csokor petrezselymet tartott a kezében. Nem látja, 'kiál-
tott rám?! De, de, dadogtam, de,  de...  Akkor már valöban láttam, nagyon 
is láttam: úgy tartotta szép fehér kezében, mint egy csokrot, nem pedig, 
mint egy petrezselyemcsomót. 
PETREZSELYEMCSOKOR! 
EUROPA A DöNTЕB ORAJABAN! 
HÁRSFAEDЕNYKE! 
LEMONDOTT A JAPAN KORMANY! 
ELRABOLT FЕLTALPAK! 
LENGYELORSZAGNAK MINDENKÉPPEN VÉGE VAN! 
ÁRVALANYHAJ! 
EUROPA A DđNTÉS ORAJÁBAN! 
0, ÁRVALÁNYHAJ! 
... magas lázban forogtam egész éjszaka, ríg végül a lábam elé nem 
terültek a Földközi-tenger partján a végtelen petrezselyemmez ők ... lobogó 
sörénnyel futottam a petrezselyemben... 
Idill! 
Pontosan. Az árvalányhaj is egy klasszikus idill. Megyünk a deszkásban, s 
egy árvalányhajjal benőtt, hullámzó kis tisztásra toppanunk... 
Egész regényeket tartasz mindig a kezedben, egzotikus regényeket — kis-
regényeket; ahogy te mondod: kžsregény az élet. Ezt már megszoktam. 
Már-már nem is bosszankodom, nem is cselezek, mert mindig csak maga-
~nat cselezem ki, de most,, egyszerűen mondd el, kérlek, nagyon szépen 
kérlek, édes barátom, Iksz Ipszilon, mondd el kisregényedet, mondd el aг  
egészet. 
Beállítasz hozzám, becsomagolt házamba, a pánik, a vízözön kell ős köze-
pén egy árvalányhaj-csokorral a kezedben! 
Máris elfáradt a kezem. 
Tessék mondani, az árvalányhaj nehéz? 
Nem, az árvalányhaj nem nehéz. 
Ez az árvalányhaj? Én még sosem láttam árvaláng-hajat .. . 
Ne hadonásszatok itt ezzel a vörös törülköz ővel! 
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Egy homokos tisztáson — a kiszáradt Palics és a határ között — csok-
rot szedtünk. Nem is emlékszem már, mi járatban voltunk Szabadkán. 
Hazavittük. Az árvalányhaj nem hervad. 
Nem őszül? 
A lenhajú lányok nem őszülnek meg soha... 
Első , majd második, majd harmadik hurcolkodásunkkor is magunkkal 
vittük. Kissé elpiszkolódott. A füst, a dohányfüst, a por, nádtet őnk mocska 
kissé elszürkítették — ezért is örültem, hogy most az es őben szaladhattam 
vele. Hosszú ideig nem is vettünk tudomást róla. Rakosgattuk ide-oda, 
akár egy közönséges tárgyat. Szóval a közönséges tárgyak világába süllyedt 
egy időre, mint a hársfaedényke is például. Ruháink állandóan pelyhesek 
voltak, mint ;amikor ágyneműt váltunk. És könyveim lapjai között is mind 
többször bukkant szőke hajszálra feleségem. Miféle künyvjelz ők, sikítatta. 
Len, mondottam menekülve .. . 
A probléma akkor kezdődött, akkor kezdett bonyolódni, amikor egy n ő  
vényt kerestem Frdbelnek. 
Frdbelnek? Ki az a Frőbel, az isten szerelmére?! 
Nem ismered e versikét: 
FRőBEL FRIGYES, NÉMET BÁCSI, 
KÖSZÖNJÜK SZÉP JÁTÉKAIDAT, 
MAGYAR GYEREK ÍM DICS ОÍT, 
LÁSD MEG EMLÉKOSZLOPODAT 
nem ismered, nem ismerik? 
Nem. 
Sosem hallottuk. 
És ezt: 
DERÉK-, HEGYES-, TOMPASZÖGű  LAPOKAT 
KAP A GYEREK, HOGYHA SZÉPEN SZOT FOGAD. 
NOSZA RAJTA, RAKJUK MOST SZAPORÁN, 
IGY MULATUNK, ÍGY MULATUNK MI CSAK IGAZÁN 
ezt sem ismeritek? 
Nem, de nagyon tetszik. 
ÍGY MULATUNK, ÍGY MULATUNK MI CSAK IGAZÁN! 
EURÓPA A DÖNTÉS! 
ÁRVALÁNY! 
LENGYELORSZÁGNAK MINDENKÉPPEN! 
PETREZSELYEMCSOKOR! 
HÁRSFAEDÉNYKE! 
FÉLTALPAK! 
JAPÁN! 
FROBEL FRIGYES, NÉMET BÁCSI! 
IGY MULATUNK, ÍGY MULATUNK MI CSAK IGAZÁN! 
Leülhetek? Csuromvíz a cip őm .. . 
Várjunk csak, várjunk csak, nem fogsz te engemet mint e gyerekeket, elká 
bítani versikéiddel. 
F'RóBEL FRIGYES, NÉMET BÁCSI 
IGY MULATUNK, ÍGY MULATUNK MI CSAK IGAZAN... 
Nem értelek, miféle Frőbel bácsi, miféle növény? 
Engedd árvalányhajával az arany-nyolcasra, hadd fussa meg pályáját. 
Miféle német bácsi?! 
Szög van a cip őmben .. . 
Még nem a tenyeredben? 
»Egy növényt kerestem Fr őbelпek!« 
Több kötetre tervezett Fr őbel-életrajzomon dolgoztam, akkor már egy éve. 
Egyszerűen meg akartam írni Fr őbel Frigyes életrajzát. 
Ki ez a szerencsétlen már megint? 
Levehetem a cip őmet? 
Melyikben van az a szög? 
A jobban. 
Majd Vilma leveti. 
Köszönöm. 
Tata, verje el azt a szöget. 
Add oda neki a gyékénypapucsot. Megfázik. 
Köszönöm szépen, Kézdy néni. 
Frőbel?! 
Frőbel Frigyes a kisdedóvó-nevelésnek els ő  rendszerbe foglalója. 
A kisdedóvó-nevelésnek?! 

Ohohó! 

Ez már döfi! 
Kezd ismét izgalmas lenni. Apu, Ikszi bácsi túltesz féltalpaidon. 

Ez máris jobban érdekel, mint a vízözön. 1364 
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Rendszerbe foglalója?! Fröbel .. . 
Csak még a kalapomat, Vilma kisasszony. Köszönöm. 
Milyen kalap ez? Csuromvizes a haja! Töröld meg, Ella. 
Köszönöm. 
Itt a cipő  — ha még hallgat erre a névre: cip ő . 
Köszönöm. Tessék a papucs. Az arcomat is egy kicsit. Köszönöm. 
FRŐBEL! ? 
fine, természetesen dió-, avagy mogyoróhéjban, Fröbel Frigyes életrajza 
— addig a sorsdöntő, számomra sorsdönt ő  momentumig: a növényig: 

1783. áprili:s 21-én született a Schwarzburg melletti Oberweissbachban. 
Igen korán elveszítette édesanyját, mostohaanyja pedig nemcsak hogy 
nem kedvelte, de atyját is igyekezett elidegeníteni t őle. Tizenegy éves korá-
ban magához vette ő t anyai nagybátyja, Hoffman ilmi szuperintendáns, és 
pár évig nevelte. Tizenöt éves korában Neuhausb.a került egy erdész mellé 
tanulónak; itt két évig maradt, és mivel az erdész mit sem 'tör ődött az ok-
tatásával, hazament a szül ői házba. Itt rövid ideig tartózkodott, a véletlen 
Jénaba vitte. 
A véletlen? 
Egyik bátyja orvosnövendбk volt Jénában, és ennek sürgősen .pénzt kellett 
vinnie. Az atyja megengedte neki, hogy a félév végéig Jénában maradhas-
son. Frőbel, aki szinte égett a tanulási vagytól, nagyon örült ennek az 
engedelemnek, és igen szorgalmasan hozzálátott a 'tanuláshoz. A félév végén 
azonban már tartozott .szállásadójának és a vendégl ősnek; mivel nem tu-
dott :fizetni, a hitelezők feljelentették az egyetemi tanácsnak, és Fr őbel az 
akkori .idők .szokása szerint a karcerbe, az egyetem fogházába került. 
Szegény Frőbel Frigyes, német bácsi. 
Kilenc hétig volt a fogházban, míg végre kiváltotta az apja, de ennek fejé-
ben az egyetemi tanács el őtt ki kellett nyilatkoztatnia, hogy semmi atyai 
örökségre nem tart többé igényt. Rövid id őre ismét visszakerült a szül ői 
házba az egyetemről, ahol elsajátította a növénytan és a vegytan elemeit, 
és ahol megismerkedett Lessing, Schiller és Goethe műveivel. 
Lessing, .Schiller és Goethe m űveivel. 
Vilma kisasszony, a köpenyemet is, ha lenne szíves ... Köszönöm, Vilma. 
Nono! 
Ekkoriban ;az járt a fejében, hogy építész lesz... Magántitkár lett egy 
nagybirtokos mellett, majd egyik testvéréhez ment, aki pap volt. Onnan 
haza, majd Frankfurtba ment és itt lett, szinte egészen véletlenül, nevel ő . 
Szinte egészen véletlenül. 
Egyik barátja megismertette dr. Grunerrel, a frankfurti mintaiskola tanító-
jával, aki mikor értesült Fr őbelnek eddigi eléggé hányatott életér ől, ezt a 
tanácsot .adta neki: »Mondjon le az építészetr ől, az nem önnek való. Le-
gyen nevel ő .« 
Legyen nevelő ! 
»A •mi iskalánkban éppen .szükség van egy tanítóra; ha elfogadja, ez az állás 
az öné!« 
Frőbel, bár a barátai biztatták, hogy fogadja el ezt az ajánlatot, egy ide-
ig habozott; amikor azonban arról értesült, hogy összes bizonyítványai és 
rajzai elvesztek, elfogadta az .ajánlatot és tanító lett. 
Ez 1805 augusztus havában történt. 
Néhány nap múlva az egész tantestület jel еnlétéb вΡn Frőbel megtartotta 
próbaelőadását a botanikából; egy kis mezezi virágot vitt magával, és arról 
kezdett 'b вΡszélgetni a gyerekekkel, oly ügyesen, hogy az óra végén a virág 
szerkezetéről igen okos és szabatos feleleteket kapott a gyerekekt ő l. 
A virág szerkezetér ől... 
Es itt törtét a törés. 
Törés? 
A próbaelőadásnak (amit az én életrajzomban Fr őbel óvodában tart) elve-
szett a szövege, vagy legalábbis nekem semmiféle utalást sem sikerült ta-
lálnom az előadásra vonatkozólag. Sehogy sem tudtam megállapítani, hogy 
melyik növéyről, melyik mezei virágról is beszélt. 
Valóban, melyikről is? 
Na most: én, nagy naivan, elhatároztam, hogy rekonstruálom az el őadás, 
a mese teljes szövegét. Ezen az el őadáson, mesén keresztül akartam érzé-
keltetni a frőbeli csodát. Semmilyen támpontom nem volt. Ha választani 
tudtam volna, akkor az 1811. évi nagy üstökös kapcsán írt értekezésében 
megfogalmazott »sphérikai törvény«-hez tartottam volna magam, ugyanis 
Frőbel azt hitte, hogy sikerült megállapítani egy törvényt, mely az egész 
fizikai és erkölcsi világnak alapelve: »A sphérika —írta — a különböz ő-
ség megnyilatkozása az egységben és az egység megnyilatkozása a külön-
bözőségben.« Ezek az eszmék Fr őbel kisdedóvó-nevelésének alaki munkái-
ban is megnyilvánultak. 
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No de, mondom, mindez hiába, mivel nem tudtam kiválasztani a növényt. 
Képtelen voltam. Megakadtam. 
Meg tetszett akadni? 
Igen, kisasszony. Nem tudtam eldönteni, melyik is legyen az. Nem tudtam 
választani. Nem tudtam kedvenc költ őmmel mondani: »Kertemnek sok vi-
rága lesz, nékem csak egy.« 
»Kertemnek sok virága lesz, nékem csak egy.« 
Sokáig tapogattam, botanizáltam, míg egyszer csak; kiléptünk arra a hul-
lámzó, idilli kis tisztásra a Deszkásban. Megvan, megvan, kiáltoztam. Válasz-
tottam! Árvalányhaj! »Világos lenszínű, selymes, lengő  bokrétája révén jel-
legzetes növény (Stipa pennata). Pusztai és kunkorgó ... A virág toklászának 
csúcsa hosszú гѕzѓЈkѓъаn végződik ... Megvolt, megvan (itt van!) a virág, 
de az óvodásoknak szánt el őadást, mesét az árvalányhajról sehogyan sem 
tudtam megírni,, kikerekíteni. 
Téged •mindig is foglalkoztattak a kisdedóvók. Úgy képzelted, az emberek-
nek csak óvodába kellene jármok, csak óvodát kellene végezniök, és kész. 
Igen. Még ma, még most is úgy gondolom. A kérdés csak az, hogy milyen 
óvodát. 
Milyen óvodát? 
Еppen ezt .akartam Frőbel árvalányhajról tartott »el őadásával« demonstrálni. 
Frőbelnél jobb példát egész életemben hiába kerestem volna. 
Ha sikerül megfognunk valamit, ha tényleg .sikerül megfognunk például egy 
kis mezei virágot, ha sikerül megértenünk szerkezetét, színét, illatát satöb-
bi, akkor sikerült megfognunk, megértenünk mindent, akkor a lényeg, a 
titok, a csoda kulcsának birtokosai vagyunk, s kezünkben a kis virággal 
— énekelve! — elindulhatunk ... 
Kezünkben a kis virággal, 
kezünkben a kis virággal elindulhatunk. 
Nevelésünk tehát befejeztetett. 
NEVELÉSUNK TEHÁT BEFEJEZTETETT! 
Ha szólni tudunk valamit e gyöngéd szálkákról .. . 
Kezd érdekelni ez a Fr őbel. 
Engem is. 
Meséljen még. Reggelig elhallgatnám .. . 
Még nyakig vízben is mesét akartok majd hallgatni. 
Noé is mesélhetett az állatoknak, különben széttörték volna a bárkát. 
FRŐBEL FRIGYES, NЕMET BÁCSI ... 
Frőbel 1807-ben tanítói állásáról lemondott. Frankfurtba, mai Göttingába 
cent és beiratkozott az egyetemre, bár már harminc éves volt. Az volt a 
szándéka, hogy az emberi nem életét legkezdetlegesebb megnyilatkozásai-
ban tanulmányozza ... 
Unom már egy kicsit ezeket az óvodákat .. . 
Vilmos sosem szeretett óvodába járni .. . 
Feküdj le, ha unatkozol. 
Lerövidítem. 
1837ben Keilhau közelében megalapította ;intézetét, amelyet »gyermek-kert-
nek« nevezett el ... 	 . 
1849-ben Liebensteinben, agy kis fürd őhelyen, ismét kisdedóvó intézetet 
nyitott... Itt ismerkedett meg Diesterweggel, aki addig csak ilyen hírek-
ből ismerte Frőbelt: »egy vén bolond, kezében árvalányhaj-csokorral, egész 
nap a mezőn kószál egy sereg gyerekkel ...« 
A szászmeningeni herceg 1850-ben átengedte Fr őbelnek a marienthali kas-
télyt; Frőbel ide költözött az intézményével, és 13 éves özvegység után, het-
ven éves karában nőül vette egyik tanítványát. Azonban, öreg napjaira 
sem volt nyugta; Raumer porosz közoktatásügyi miniszter egy rendelettel 
megparancsolta a kisdedóvók bezárását, mert ezek »szoros összefüggésben 
vannak a vallás és a politika terén a destruktív törekvésekkel.« Fr őbel 
mindent elkövetett, de hiába. 1852-ben meghalt. 
Szegény. 
Német bácsi. 
Ne sírjon, manna. 
Leülhetek már végre? 
Nem! Nem! Miért hagytad elveszni Fr őbel-életrajzodat?! 
Magától szétporladt ... De különben is, munka közben már lassan más 
kezdett érdekelni. Maga az életrajz műfaja. 
Vagy tíz, korunkban ismert tudós életrajzát írtam meg, s. fontam őket 

Frőbelébe. 
Feltaláltam az életrajz ,fonat műfaját! 
E tudósok életrajzai, ahogy az idő, az új feltalálások stb. elvették végcél 
jukat, gyönyörűvé lettek... 1366 
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Frőbel mellett legtöbbet Kowalewskyvel és Nopcsával foglalkoztam. ik 
kövületvadászok voltak. 
Nopcsa, amikor megismerte Kowalewsky életét, így kiáltott fel: 
»Tolsztoj regényeibe illene!« 
Dollo, amikor értesült Nopcsa haláláról — ellenfelek voltak pedig —így 
nyilatkozott: 
»La récit de la mort de Nopcsa dépasse les tragédies antiques<. 
Antik tragédia, igen: tragédia, ahogy itt állsz kezedben e langy szálkacso-
korral életed felén túl immár e sötét vízözönben ... igen: tragédia, les 
tragédies antiques, ahogy életem felén túl immár e sötét vízözönben, itt 
ülök, és tanulmányozlak, vallatlak langy szálkacsokrod fel ől .. . 
Egyszóval: semmit sem értek. Fr őbel, Nopcsa... Semmit. 
Nem értem, mit akarsz itt ezzel a csokorral? 
Nem mondottam, meg akarom menteni. Gondoltam, elrohanok vele ide a 
becsomagolt házba... Ha megmentem, egszer talán még megírattatik a 
mese .. . 
Más mentenivalód nincs? 
Kézdy néni, ha jól meggondolom, nincs. Életrajz-fonatommal már magam 
sem tudok mit kezdeni, körém fonódtak, mint Laokoon kígyói, s ha nem 
jön az özönvíz, megfojtanak. 
És a te életrajzod? 
Hahaha! 
Az életrajzfonat-készít ő  életrajza! Hahaha! 
Noé nem szállított növényeket. 
Jaj, a kaktuszaink kint maradtak! 
Mit akarsz a kaktuszokkal? 
Be kell hozni őket. Gyertek, gyerekek. 
Gyerünk. 
Kérem a cipőmet. 
A csikorgó cipő t. 
Ezerféle kaktusz van. 
EURÓPA A DöNTÉS ORÁJÁBAN! 
IGY MULATUNK MI! 
Valóban, .a kaktusz is a szárazon szeret, akár az ember. Ő  is sivatagi lény. 
Ennyi kaktusz! 
Miért nem kaktuszt szorongatsz a kezedben te is, az nem andalítana 
nyire el, visításod nem csalna könnyeket nagyanya szemébe .. . 
Mi ez a füst? 
Miféle füst? 
Az én szememet is marja valami. 
Iksz Ipszilon életrajzfonata! Hahaha! 
Belekapott a láng a csokorba! 
Arvaidnyhaj közelében tilos a dohányzás! 
Ég az árvalányhaj! 
Istenem! Jaj! Jaj! 
Istenem! Tűz!!! 
Еg a műanyagfólia! 
Fel kell szakítani a gátakat, ránk kell engedni a vizet ... 
... ég a hajunk .. . 
Vízbe kell fúlnunk, hogy el ne égjünk! 
Víz... 
Tűz! 
Víz! Víz! 

N. ISTVÁN 

X. IPSZILON 

K. KÁROLYNÉ 
X. IPSZILON 

K. KÁROLY 
V. VILMA 

V. ELLA 
V. VILMA 

N. ISTVÁNNÉ 
K. KÁROLY 

N. ISTVÁNNÉ 
N. VILMOS 

V. ELLA 
N. KÁROLY 
K. KÁROLY 
N. KÁROLY 

MINDANNYIAN 
N. ISTVÁN 

X. IPSZILON 
N. ISTVÁN 

N. ISTVÁNNÉ 
K. KÁROLY 

K. KÁROLYNÉ 
N. ISTVÁN 

V. VILMA 
V. VILMOS 

V. ELLA 
N. ISTVáNNÉ 

K. KÁROLYNÉ 
V. VILMOS 

K. KÁROLY 
V. VILMA 

N. ISTVÁN 
V. VILMA 

N. VILMOS 
N. KÁROLY 

my- 

MINDANNYIAN Tűz! ! ! 

harmadik rész 

»Egészen száraz ház hol és hány van hazánkban?« 
Egészen száraz, egészen száraz csak a nap ... 
A nap. 
A nap! 
0, ezek a gyíkok! 
Hogy ne mondjam, hüllők. 
Mielő tt idefeküdnének a terasz nyugágyaiba, otthon kvarclámpa elé tart-
ják puha pofikájukat — nézd a hasát, fehér, akár a kovász. 
Nyug-ágyak! Lassan már itt is úgy érzem magam, mint egy szanatórium-
ban. Nyakig alkoholban is elvonókúrán! 
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A te igazi elvonókúrád valóban az lesz majd, ha tiszta alkoholba tesznek, 
mint egy kétfejű  magzatot... 
Egészen száraz ;ház hol és hány v an  hazánkban? Sokkal kevesebb - ha 
őszintén vizs.gáljuk -, mint gondolnók, s nem ritkán vettem belső  mosoly-
lyal észre: Mžkép hervadoz rét s mez ő  szárazság miatt, s viszont a gazda 
mint kínlódik nedves raktárokkal, nedves lakházzal... 
Egészen száraz ház! 
Nedves raktárok! 
Nini! Iksz Ipszilon! 
Hol van Ikszi? 
Hát az újságban! 
Mit vétett már megint szegény fehérb őrű ? 
Verset írt! 	 . 
Verset? Írt? Ez igazán nevetséges. Szégyellje magát. 
Lesz méz 

lesz méz! 
Pénz? Lesz pénz? 
Ész? Lesz agyvelő? Hol a hentes? Hány kiló velőt hozott? Remélem nem 
újságpapirosba csomagolta - remélem nem véres kötényben jött ide! 
Pincér! 
Tessék. 
Hozták az agyvelőt? 
0, dehogyis. Nincs velő . Nincs velő  már hetek óta. Azt mondja a hentes, 
hogy ez a forróság teljesen kiszárította a csontokat. Uresek a csontok, 
mint a gukkerok, a koponyák meg, akar a tökök . . 
Lesz méz 

lesz mé г! 
Vész! 
Vész?! 
Oda legjobb barmaink! 
Tegnapelőtt vagy azelőtt ... 
Vagy azelőtt. 
Éppen idejövet .. . 
Van önnek máshova-menete is? 
Idemenet, oda-menet... 
Előre-menet, hátra-menet ... 
Máshova-menet is: žde-jövet! 
Idejövet láttam Iksz Ipszilont. Rohant. Mondom neki, Ikszikém, rohanunk 
az idővel, röpülünk az idő  szárnyain, mint egy féltégla?! 
Igen, Ikszi szárnyas féltéglára emlékeztetett mindig. 
De nem látott meg, teljesen önkívületben volt. 
Ezt, ahogy az újság mondja, belsđ  mosollyal kell fogadnom öntől, .aki 
szintén gyakran önmagán kívül táborozik, saját sáncain kívül .. . 
önmagam felett! Kizárólag önmagam felett, és sosem önmagam alatt, vagy 
kívül! 
Elnézést, nem az újság írja -bels ő  mosollyal -, hanem: Széchenyi . 
ön az újságot nézi és Széchenyit szavalja: belső  mosollyal? Hahaha! 
Elnézést uraim: a vezércikk-író iüézi Széchenyit. 
Az más. Bocsánat, erre nem gondoltam, hogyan is gondolhattam volna? 
Tán Iksz Ipszilon is ivott? 
Iksz Ipszilon már évek óta nem szomjas. Elmocsarasodott, önmagától 
mocsarasodott el. 
Feljött a talajvize. 
Belső  vizelése volt. összevizelte magát - önmagán belül... Az ég felé 
kapálódzott. 
A napot fenyegette tán? 
A napot?! 
Nem fenyegetőzött, nem. Iksz Ipszilon már régóta nem fenyeget őzik. In 
kább fuldoklóként kapálódzott ... az utolsó szalmaszál .. . 
Régen láttam már Iksz urat. Ha értesüléseim nem tévesek, valami kapitá-
lis +műbe vágta fejszéjét .. . 
Fejszéjét? Kizárt dolog. Ikszinek nincs fejszéje. 
Nincsen. Toalettpapirosra ír és aztán az a négylábú könyvkötész b őrbe cso-
magolja neki. 
Így igaz. Nekem is ajánlkozott már valami hasonlóval. Rovatot kért a Pan-
non Gazettában: Feljegyzések toalettpapirosra címmel. Csúnyán lehord-
tam, s a vécésnénikhez irányítottam, a föld alá, különben is azoknak ud-
varol - minden siker nélkül, hehehe. 
Rossz a gyomra. A .sok lírai motyó, .akár .az ólom, kilyukasztja .a gyomrot, 
és bizony a végbélizom is tehetetlen ez ólommütyürökkel szemben; csak a 
nap olvaszt, emészt meg mindent.. 1368 
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A nap! 
Fejszével, avagy fejsze nélkül, nem tudom, de ... 
Fejsze nélkül. 
Elég az hozzá, hogy 'készülő  művéről, nagy életrajzáról mesélt egyik isme-
rősöm feleségének (aki a teniszlabda .rabja, ugyanis képtelen elviselni a 
nicclabdákat, és ebből kifolyólag a titokzatos er őkkel kezdett foglalkozni): 
könyvet ír, mondotta, egy lengyel lányról. 
Egy lengyel lányról?! 
Stanislawa TomczykróL Stanislawa Tomczyk életrajzán dolgozik. 
Stanislawa .. . 
Stanislawa Tomczyk a varsói zavargások idején katonaságtól bekerített 
tömegbe jutott, és ártatlanul fogságba •került. A fogházban tartózkodás tíz 
napja az .akkor alig 20 éves leány idegrendszerében oly heves pszichikai 
megrázkódtatást okozott, hogy hisztérikus szímptómák, különösen motili-
tás- és szenzibilitásbeli zavarok jelentkeztek, melyekkel sajátságos módon, 
élettelen tárgyakra gyakorolt önkéntelen távolbahatások voltak egybekötve. 
Mikor például az orvos receptet írt részére, a tintatartó mozogni .kezdett, 
bittorok eltolódtak, és kopogások hallatszottak... 
Kopogások? 
Ezzel fel volt fedezve Stanislawa Tomczyk médiumos tehetsége; ett ől kezd-
ve beavatták őt a spiritiszta ülések titkaiba. Feltíín ő  teljesítményei ma-
gukra vonták egy filozófia-professzor, dr. Julian Ochorowicz figyelmét, aki-
nek sikerült a leányt többéves tudományos vizsgálódasra megnyernie, mely 
részben Varsóban folyt le. 

KISÉRLET VARsOBAN 
( harmadik ülés — 1914. január  4-e)  

Hely: sch. osztrák konzuli hivatalnok lakása Varsóban. 
Jelen varnak: sch. úr; B. úr és n ővére; L. úr és felesége; J. kis-

asszony, Liebiedjinski úr, Feilding úr és a szerz ő . 
Világítás: erősen tompított, a médium háta mögott. 
Kísérleti rendszabályók és el őzetes ellenőrzés: mint az 1913. de-

cember 31 -i ülésen. 
A médium hipnotizálása B. úr által. 
10 óra 50 perc . Az 1913 . december 31 -i dobozkísérlet megismétlése. 
Ma a szerző  a mutató- és hüvelykujj között felismer egy önmagá-
tól gyöngén világító fonalszerű  összeköttetést . Nyilvánvalóan ennek 
az anyagi segédeszköznek mechanikai felhasználása által jöttek létre 
a doboz mozgásai és felborulása . Finom fonalaknak vagy hajszál-
nak csaló használata mind a kísérleti rendszabályok (kontroll) ré-
vén, mind pedig bizonyos olyanfajta kísérletek miatt van kizárva, 
melyek még így sem volnának megmagyarázhatók . Az a kísérlet, 
hogy három , üvegbura alá tett golyó közül egyet megmozgasson, 
nem sikerült , éppígy nem tudott eleget tenni annak a december 
31-én sikerrel megoldott feladatnak , hogy mechanikailag hatást 
gyakoroljon egyetlenegy magángosan álló celluloidgolgóra. 
11. óra 55 perc. stanislawa elé kis alumínium teáskanalat tesznek; 
ezt a szokott módon (mezmerikus húzások, biztatás stb.) érintés 
nélkül , az utolsó ülésen leírt valamennyi kísérleti feltétel megtartá-
sával mozgásba hozza és szabadon a leveg őbe emeli, miközben 
mindkét kezének ujjai több centiméternyi távolságban vannak a 
tárgytól . A kanál egy pillanatig kitartott lebeg ő  helyzetében az 
egymással szemben álló ujjhegyek között , aztán leesett az asztalra ... 

Ám, ha jól értem, Iksz Ipszilon úr úgy szándékozik megírni Stanislawa élet-
rajzát, hogy eltekint médiumos tehetségét ől. Nem értem pontosan, hogyan 
tekint el, •de így is roppant izgalmasnak ígérkezik a nagy életrajz ... Például, 
megírni Kolumbusz Kristóf életrajzát — eltekintve Amerika felfedezését ől. 
Eltekintve Amerika felfedezését ől! 
Vagy például megírni az örök életrajzát — alkohol nélkül. 
Alkohol nélkül! 
Az önökét — eltekintve a naptól. 
Eltekintve a naptól! 
Vagy például megírni a C-vitamin feltalálójának életrajzát — a C-vitamin 
nélkül .. . 
C-vitamin nélkül! 
Vagy, ha jól értem, felcserélve a dolgokat. 
Felcserélve a dolgokat! 
iУgy írni meg Kolumbusz életrajzát, mint a C-vitamin felfedez őjének élet- 
rajzát, és fordítva... Mondom, nem értem én sem egészen pontosan, mert 
Ikszi úr Stanislawa életrajzát egybefonta egy egykor világhír ű  — ,azt hi- 
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szem, világhírű  - teniszezőn életrajzával, ám, mint mondottam, azaz, 
ahogy Ikszi úr 'mondotta barátom feleségének, az pedig nekem, én pedig 
önöknek, egybefonta 'őket, de úgy, mintha az đllető  hölgy, Wanda Dubienska, 
nem tudna teniszezni, Stanislawának pedig nem lenne médiumos tehetsége, 
vagy igen, de eltekint tehetségükt ől, nem mindennapi tehetségüktől. És így 
jön létre: az életrajz-varkocs. Tehát, 'fejszével, avagy fejsze nélkül, a készül ő  
nagy mű  egy ilyen: életrajz-varkocs. 
Kedvesem aranyvarkocsán sikongat a napfény. 
A napfény! 
Természetesen, mint már az eddigiekból is érzékelhetik, különféle életrajz-var-
kocsok lehetségesek. 
Különféle életrajz-varkocsok lehetségesek. 
Az életrajzoktól eltekint ő  életrajzok varkocsa. 
A felcserélt életrajzok varkocsa. 
Az egy az egyhez életrajzok varkocsa. 
Az életrajzoktól eltekintő  és a felcserélt életrajzok varkocsa. 
Az életrajzoktól eltekint ő  és az egy .az egyhez életrajzok varkocsa. 
Az életrajzoktól eltekint ő , a felcserélt és az egy az egyhez életrajzok var-
kocsa. Satöbbi. 
Satöbbi életrajz-varkocsok. 
Nehezen tudom megközelíteni, ám mégis lázban tart Ikszi úr elmélete, akár-
csak barátom feleségét, aki mint említettem, a teniszlabda rabjaként ismer-
kedett imeg vele, s azóta már az életrajz-varkocs rabja, annyira,. hogy az 
sincs kizárva, az itt ismertetett elméletek részben az ő  elméletei -részben 
az enyémek már .. . 
Iksz... 
Iksz mínusz Ipszilon. 
Egy csokor virág volt Iksz Ipszilon kezében. 
Csokor? 
Cso-csokor? 
Igen, csokor. 
Hahaha! 
Miféle csokor? 
Ha jól láttam: árvalányhaj-csokor. 
Ha! Ha! Ha! 
Egy lenszőke baba lehetett az, nem? 
Ha! Ha! Ba! Ba! 
Nem tetszik tudni véletlenül, milyen szín ű  haja volt azoknak a lengyel lá 
nyoknak? 
Štanislawának és Wandának? 
Igen, Stanislawa Tomczyknak és Wanda Dubienskának. 
Lenszőke lengyel lányok! Ha! Ha! 
És hová szaladt Ikszi úr? 
Előbb azt hittem, csak szalad, ő  néha csak úgy szokott szaladni, de utána 
fordultam és láttam: berohant a Kézdy-házba. 
A becsomagolt házba?! 
A Kézdyékhez? 
Miért vihetett Ikszi úr csokrot a Kézdy-házba? Miért? 
Lányokat láttam a Kézdy-ház körül .. . 
Stanislawa és Wanda! Wanda Dubienska ... Mintha már sejtenék valamit ... 
Bennem is ködlik már valami ...ködlik ... 
Csokrot vitt a becsomagolt házba? A becsomagolt házba csokrot? És most 
be van csomagolva? 
A csokor? 
ikszi. . .Ikszi is be van csomagolva? 
Ezek szerint, igen. Stanislawával és Wandával egy csomagban, egy varkocs-
ban ... Kedveseim aranyvarkocsán sikongat a napfény! 
Sikongat. 
Ki sikongat? 
Ikszi... Stanislawa meg Wanda! 
A napfény! 
Sikongat. 
Kedveseim haján .. . 
Sikongat. 
Nézd, ki lohol itt! 
A szomszéd! Kézdyék szomszédja! 
Adjisten, szomszéd! 
Adj .. . 
Mit parancsol? 
Egy pohár vizet. 
Vízzel, sajnos, nem szolgálhatunk. 
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Mit, mit mond? 
Vízzel nem szolgálhatok. 
Vízzel nem ... Nincs víz?! 
Sa j.nos. 
Hahaha! 
Nincs víz ... nincs víz a vízözönben? 
Már napok óta csak alkoholt szolgálunk, már napok óta csak alkoholt fo-
gyaszt a város. 
Alkoholt? Kérek egy pohár аКáx mit. 
Egy pohár akármit! 
Azonnal. 
Honnan, honnan ilyen nagy lendülettel szomszéd? 
Most jöttem Szabadkáról ... Szabad .. . 
Itt is meghempereghetett volna, nem kell Palicsra utazni száraz tóért, itt is 
kiszáradt a folyó ... csak iszaptéglák ... Nem kell a szomszédba menni szá 
razságért ... A száraz folyó száraz tó is egyben, és fordítva. 
Száraz tónak nedves partján .. . 
Én az özönvíz elől futottam... 
Futott? 
Az özönvíz elől ... Most mondta be a rádió: felh őszakadás Szabadkán .. . 
felbuzognak a Palics forrásai ... De most már megnyugodhat, kifújhatja 
magát, a víz Ldág sosem fog elérni. Nagy víz, mondja a rádió, ám mégis 
rövid, rövid víz. 
Rövid víz. 
önnek tudnia kell, mi történt a Kézdyékkel, a Kézdy-házzal? 
Kézdy ... Valami történt a Kézdy-házzal? Akkor az én házam is!!! 
Nem, az ön házával nem történt semmi. 
Az én házammal nem történt semmi? 
Nem. 
Az én házam ... az én házam ... Gondoltam, hogy történni fog velük valami. 
Olyan furcsákat beszélt utoljára a veje. 
Furcsákat beszélt Nagy István? 
Nagy István? 
A féltalpakról, .meg a japán kormányról! 
A féltalpakról? 
A japán kormányról?! 
Pincér! 
Parancsoljon. 
мiféle szirénázás ez? 
A búza ... Égnek a búzatablók, kérem alássan. A t űzoltók .. . 
Égnek a búzatáblák?! 
S hát kenderszárítás, zsírkiszalasztás, pipa, s őt gaz bosszú által hány hely-
ség lesz, béke közepette, a korlátlan lángok szívrepeszt ő  áldozatja! 
Elnézést, ez még mindig az ön Széchenyije? 
Igen. 
Köszönöm. Meglehetősen hosszú ez a maga 'Széchenyije. 
Széchenyi magas termet ű  volt. 
Hosszúkás ... 
Zsírkiszalasztás! 
Giz-gaz bosszú! 
Giz-gaz bosszú! 
Pincér! 
Parancsoljon. 
Miféle csaholás ez? 
A rendőrség körülfogta a becsomagolt házat. Kutyákkal sétálnak körülötte. 
A rendőrség? Jaj istenem, jaj istenem! A rendőrség! 
Ne féljen, be vannak csomagolva, jól be vannak csomagolódzva. 
Miért csomagolództak be? 
Nem lehet tudni. 
Az elkülönülési vágy ... A konok önös érdekek ... A gubóbűz élvezete ... 
Az isteni, az angyali gubóbűz! 
Miféle gubóbűz? Honnan gubóbűz? Sehol zöld levél! Csupaszok az eperfák, 
akár a kezem. Lepörkölődtek a levelek, önmaguktól lángba borultak. 
A naptól! 
Nincs szél, nincs szellő , mi idehozná a gubóillatot. 
Az angyali gubóillatot! 
Kölniként kellene forgalmazni: GUBOILLAT! 
Miért csomagolódzhattak be? 
Így nem párolog .. . 
Nem párolog? Mi nem párolog? 
Az a kevés nedvesség, ami a vert falakban lehet még. Városkánk egyetlen 
vert falában. Városkánk utolsó csepp vizét őrzik ők hősiesen! 
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Az utolsó féltalpakat! 
Drámai jelenetek a ház körül! 
Égünk nyakig alkoholban... ёgб  alkoholban.. . 
Égnek a hajók a vízen .. . 
Csurgott a hajó a víztől, és izzott a t űztő l. 
Petrezselymet! Virágot! Szárított virágot! Virág! Itt a virág! 
Aki a száraz virágot szereti... 
Nini, árvalányhaj! 
Tessék, tessék árvalányhajat .. . 
Árva lány, van-e haja? 
Nem vagyok még egészen kopaszt fiam. 
Van árvalányhaj? 
Hogyne volna, fiam, ez az idő  éppen az árvalányhajnak való. Sosem volt 
még ennyiarvalányhaj ... 
Már a járdákon is árvalányhaj hullámzik .. . 
Ikszi úr is nálam szokott vásárolni. Csak ő  nem szereti a festett árvalány-
hajat. 
Ikszi úr is önnél vásárol? 
Tegnapelő tt vagy azelő tt is vett egy nagy csokorral. 
Veszik? 
Veszik. Akinek van pénze, az veszi, akinek nincs, azoknak meg ott vannak 
a mezők, temetők .. . 
Végre megjelentek a HATÁROZATOK! 
Miféle határozatok már megint? 
A temetkezésről és a temetőkrő l. 
Kérek tíz csokor árvalányhajat. 
Tíz csokrot? 
Vagy árvák vagyunk, vagy nem! 
Vagy árvák vagyunk, vagy nem! 

42. szakasz 

A sírokra és kriptákra virágot tartalmazó edények helyezhet ők, ha 
alakjuk , küllemük és állapotuk megfelel a hely méltóságának. 

Állapotuk? 
Egy rothadt... egy rothadt... 

Tilos: 

a kerítés átugrálása , a sírokon, ágyásokon stb. való járkálás; 
a virágok , díszcserjék és fák letépése , illetve pusztítása; 
a szemét szétszórása; 
a zajongás; 
állatok bevezetése; 
a kerékpározás és más járműveken való közlekedés; 
a temetőbe való belépés a megszabott id ő  előtt , illetve a kito-
gatási idő  utáni benntartózkodás; 
virágoknak , más dísznövényeknek vagy tárgyaknak a sírokról 
és kriptákról való eltávolítása .. . 

Minden ég .. . 
Ég az ég, milyen szépen ég ma az ég! 
Csak a Kézdyék háza nem ég. Akar egy jéghegy. 
Jéghegy! 
B rrr! 
Műjéghegy! Wanda és Stanislawa a műjéghegyen .. . 
Iksz Ipszilon úr különös módon vonzódik a lengyelekhez. Barátom felesége 
még egy lengyelről mesélt, még egy lengyelről az életrajz-varkocsból... 
Még egy lengyel az életrajz-varkocsból! 
Kowalewskynek hívták. Err ől az óriás műanyagzsákról, Kézdyék műanyag-
zsákjáról jutott eszembe. Különös halála volt, mesélte barátom feleségének 
Ikszi úr: 
1883 húsvét éjszakáján leült hotelszobája asztalához. Fejére kaucsukzsákat 
húzott. 

Kaucsukzsákot?! 

Fejére іkauсѕuКzskоt húzott, a nyakán szorosra kötötte és egy vékony csö-
vön kloroformgőzt vezetett kámzsája alá. 

Kloroformgőzt? 

Így találta meg kihűlt tetemét a rendőrség. Az asztalán ez a pár megrázó 
sor: 
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»Gyermekem és kedvesem voltál Szonyám , és most, halálom per-
cében is csak Reád gondolok . Te leszel életem folytatása. Nekem 
magamnak, sajnos , nem sikerült semmit befejeznem . Egész élete-
men át hasznavehetetlen álmodozó voltam . Most meghalok . Szeress 
engem . Mondd meg kislányunknak ...« Így szállott korai sírjába 
Waldemar Kowalewsky , aki Oskar Fraas szavai szerint : »oly sokat 
akart és oly keveset ért el életében«. 

Мegérkeztek a filmesek! Filmezik a Kézdy-házat! 
Az óriás kaucsukzsákot .. . 
Mi ez a kezében? 
Mi ez a hosszú, görbe, fekete? 
Esernyő . 
Esernyő ! ! ! 
Mire használják ezt a hosszú, görbe feketét? 
Mire? 
Tessék mondani, tűzálló ez a hosszú, görbe, fekete? 
Tűzálló esernyő ! 
Meg vagyunk mentve! 
Biztonságban az árvalányhaj. T űzálló árvalányhaj! Biztonságban a féltalpak. 
Tűzálló féltalpak! 
Tűzálló esernyő  alatt a temet ők. Tűzálló temetők! Tűzálló esernyő  alatt a 
színházak. Tűzálló színházak! Tűzálló esernyő  alatt a japán kormány. T űz-
áiló japán kormány! 
Tűzálló esernyő  alatt az életrajz-varkocsok. T űzálló életrajz-varkocsok! 
Tűzálló esernyő  alatt az eserny ők. Tűzálló esernyők! 
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peter weiss 

a 
normativ 

Amikor tizenöt-tizenhat éves koromban hozzákezdtem a világirodalom alko-
tásainak felkutatásához, gyakran a címek -vonzásának engedelmeskedtem. Titok-
ban kiloptam szüleim könyvtárából a tiltott könyveket, és a takaró alatt, zseb-
lámpa fényénél olvastam őket. Az őrültek, a Démonok, Az ördög elixírje, az 
Еhség és a Pusztai farkas között rábukkantam a Fekete zászlókra, az Infernora, 
az Egy balga vallomásaira. Ma már alig állapítható meg, mi hatolt belém a fel-
forgató, anarchista Strindberg világából és hogyan dolgoztam fel magaínban 
mindezt. Az tette izgalmassá, hogy tiltott olvasmány volt, olyan olvasmány, amely 
a kényszer és az elnyomás elleni lázadásomat szította. Jóllehet az általam látoga 
tott oktatási intézmény a Heinrich von Kleist Gimnázium nevet viselte, ott nem 
avattak be bennünket a forradalmi gondolkodás alapjaiba, és Schiller Karl Moor-
-ja sem látszott annak az ideálnak, aminek Strindberg látta. Mindenb ől hiányzott 
vagy pedig hazug ártatlanság mögé rejtőzött az, ami veszélyes volt benne. Saját 
magunknak kellett eldöntenünk, hogy hozzáidomulunk-e a külvilághoz és hasz-
nos állampolgárok leszünk, vagy pedig a veszélyes dolgokat kutatjuk és megéget-
jük magunkat. 

đsztönösen olvastam, nem tudományosan. Nem az volt acélom, hogy egy 
írót »a helyére tegyek«; én csak anyagot akartam nála találni, olyat, amely vissz-
hangra talál bennem, felizgatja a fantáziámat. A Fekete zaszlókban például volt 
valami gyászos, forrongó, sőt ironikus és kihívó is. Amikor az első  oldalakat ol-
vastam, akísértet-vacsora hátborzongató leírását, megértettem, hogy itt egy egész 
osztály temette magát groteszk ceremóniák közepette, amelyeket eredetileg öndi-
csбités céljából alkotott. Kés őbb Svédországba kerültem, s ott láttam, hogy a 
társadalom bizonyos rétegeiben még fennálltak ezek a mauzóleumok, ezek a 
jólétet hazudó szobák, tele méreggel és rothadással, kapzsisággal és féltékenység-
gel, egymás szétmarcangolásába belemereved ő  lakóikkal. 

Az Inferno-naplóban abszolút valóságot találtam. Hogy ezt a könyvet is 
pszichopatológiailag lehet értékelni, mint Strindberg m űveit és életét, akkoriban 
még egyáltalán nem értettem. A fenyegetésekkel, üldöztetéssel, megmagyarázha 
tatlan jelenségekkel teli lét leírását találtam benne. Bátorságot adott és er ősített, 
hogy a létről kimondta mindezt; éppúgy hatott rám, mint egykor a gonosz me-
sék, mert jobb világosan látni a veszélyt, mint a sötétben tapogatózni. 1374  



Ma —miután Strindberggel már behatóbban foglalkoztam — az irodalom-
történészek és pszichológusok elméletei ismét háttérbe szorultak. Én sem a para-
noiának, sem a szkizofréniának jeleit nem találtam nála. Azokban a pillanatok-
ban, amelyekben ő  is őrültnek tartotta magát, a kortársak értetlensége és gúnyo-
lódása kifáraszthatta, ezt azonban sosem vette igazán komolyan. Játszott vele, 
beleillett világképébe, amelyben — saját megfogalmazása szerint — a nagy •ren-
detlenség végtelen összefüggései uralkodtak. Ebben az univerzumban a rendet-
lenség szabadságot jelentett. 

Ellenszegült a normatív törvényeknek; túl sz űk volt neki ez a világ, és 
mint újítónak minden gondolata és tette megbotránkozást keltett. Azért tartották 
beszámíthatatlannak, mert a fennálló rend mércéjével mérték. St гшdberg pedig 
éppen e steril és hazug rend ellen harcolt. 

Azt hiszem, Strindbergгбl most kezd ú,j kép kialakulni, mert csak mi tudjuk 
felmérni vízióinak tényleges hatósugarát. Tudjuk, hogy utána jött a szürrealiz-
mus, Beckett, Adamov, Ionesco, Henry Miller. Képzeljük csak el, hogy a múlt 
század végén, e század elején mennyire meglepetésszer űen hatottak a műveiben 
hemzsegő  szörnyű  jelenetek. Gondaljuk például a Kísértetszonátára! Szereplői —
egy öreg hölgy, kicicomázott múmia, aki faliszekrényben lakik és papagátként 
rikácsol és egy aggastyán, aki mankóival sántikál a szalonban — a legrejtettebb 
gondolatokat is kimondó párbeszédet folytatnak. Mi már ismerjük az abszurd 
színházat, de akkor az ilyesmi csakis parodisztikusan hathatott. A mi korunkban 
éppen ezek a darabok aktuálisak. A fantasztikum uralkodik bennük, szerepl ő ik 
az őrület világának szócsövei. Hamis kegyelettel gyakran antiknak tartják őket, 
pedig modern berendezési tárgyak, uniformizált díszletek között is eljátszhatók. 
1940-ben, Stockholm felé utazva a vonatban olvastam a Vörös szobát. Alkalmas 
olvasmány volt az új várossal való találkozásomhoz. Az els ő  oldalakon madártáv-
latból írja le a várost, tágas, leveg ős panoráma tárul elénk. »Mélyen alatta dü-
börgött az ébredő  város, a daruk lengtek a kiköt őben, a teherpályaudvaron csi-
korogtak a sinek, a zsilip őrök sípjai élesen szóltak, a hídnál gőzhajók álltak 
indulásra készen, a külvárosi omnibuszok döcögtek az egyenetlen aszfalton, lár-
ma és nevetés hallatszott a halászcsónakokról, a folyón vitorlákat és zászlókat 
lobogtatott a szél, sirályok vijjogtak, a piacról kürtjelek hallatszottak, az őrség-
váltás parancsszavai, csattogó facipők az üvegfújók utcájából, minden élettel és 
mozgással volt tele, és felébreszteni látszott a fiatalember energiáit, mert arca a 
dac és elhatározás jeleit mutatta, amint kihajolt a korláton és letekintett a lábai-
nál elterülő  városra, olyan volt, mintha ellenségét nézné: szemei szikráztak, és 
kihívóan rázta az öklét, mintha el akarta volna taposni a várost«. 

Sajátos összeállítás. El őször a lét boldogságának kitör ő  érzése, színek és 
hangok szimfóniája, aztán a gyűlölet. A Magányosan című  öregkori munkájában 
megint azt a helyet foglalja el, amelyen ifjúkorában állott, csak most már a 
csalódások és üldöztetések évei vannak mögötte. Úgy t űnik neki, hogy az alatta 
fekvő  város kietlen és leselked ő, nem rejt egyetlen barátot sem; olyan ez a 
város, mint egy haditábor, tábortüzekkel és vészharangokkal. Tudja, hogy itt ki 
fogják éheztetni. 

Nekem ő  mindig jélen van, ott fenn a déli part magaslatán. Еs a város 
még mindig Strindberg városa, pedig a régi negyedeket, ahol feln őtt, már lebon-
tották, hogy helyet csináljanak a mode rn  magasházaknak. Akkoriban, a háború 
éveiben még csak csekély változások voltak. Járhattunk a keleti városrészek ut-
cáin, amelyek vasárnap reggel vidékiesen üresek, rátalálhattunk házakra, ame-
lyekben ő  lakott, és egy ablak mögé odagondolhattuk az arcát, kis gonosz, bor-
zas szakállával. 

Bútorozott szobát kerestem s közben olyan helyekre is elkerültem, ahol ő  
lakott; jártam a tárgyakkal túlzsúfolt szobá.kban, tele voltak fotelekkel, ruhás-
szekrényekkel, drapériákkal, cserépbe ültetett pálmákkal és szörnyeteg asztalok-
kal, a beszűkülés kellékeivel, amelyek óriási szerepet játszanak költészetében. Oly-
kor-olykor azért helyet csinál magának azzal, hogy a petróleumlámpát vagy a 
kristályvázát valakinek a fejéhez vágja. 

Hiszen neki is a vérében volt a patriárkális világ. Itt rejlik a konfliktu-
sok gyökere, amelyek oly gyakran ellentmondásossá teszik. Néha elvakult lázadó-
nak tűnik. Támadja a tekintélyeket, és újra csak elképzel magának egy intelek-
tuális nemességet. Szenvedélyes szeret ő, és harcol a nők önállósága ellen. Az el-
nyomottak oldalán áll, és antidemokrata lesz bel őle. De éppen ebben a kettős-
ségben, abbeli képességében, hogy az elértet visszavonja, rejlik m űveinek feszült-
sége. Ki meri mondani a belső  ellentmondásokat, meg meri magát mutatni ellen-
téteiben. Mint kés őbb a Pusztai farkas esetében, az ő  lázongásait is elfojtja a 
külvilág ránehezedő  nyomása. Vereségeiben azonban mentes mindennemíi szenti-
тnentalitástól. Sohasem panaszkodik kívülállósága miatt, csupán konstatálja, méb 
hozzá gyakran vérfagyasztó képekben. 

Harcai közepette néha aforikus pillanatai is akadtak. Néha Nietzsche is 
érződik benne, s ez az els ő  találkozáskor majdnem élvezhetetlenné tette szá-
momra. Mikor aztán később közelebbrбl is megismertem, láttam, mennyire nincs 
benne semmi az »übermensch«-b őt. Misztikus extázisaiba csak azért esett, mert 
így került el az elgondolható és megfogható dolgok határáig, ahonnan minden 
további előrenyomulás olyan területekre vezetett, amelyek akkoriban még senki 
földjének számítottak. A mai költészet és m űvészet aüott nevet azoknak a dol-
goknak, amelyeket Strindberg részben még tökéletlenül fejezett ki. Fél évszázad-
dal Kafka, Joyce, Sartre és Genet el őtt Strindberg számára nem volt más lehe-
tőség, mint Inferno-korszakának végs ő  stádiumában .pszeudo-vallásos krízisbe 
jutni. Michaux ugyanezt a lelkiállapotot más szavakkal fejezi ki: a valóságnak 
hállucináciбkéпt való átélése ugyanazt jelenti. 

Maradtak ránk beszámolók az élete utolsó éveiben nála tett látogatásokról. 
Elbújva élt, ajtaján nem volt se cseng ő , se névtábla. üldöztetési mániájában sen- 
kit se engedett be magához, vagy ha mégis, akkor — a leírások szerint — kopo- 
gás és hosszú várakozás után egy kékes ujj óvatosan felemelte az ajtón lev ő  
levél-nyílás tetejét, és ősz szemöldökei alól gyanakvó szemek kémlelték az érke- 
zőt. Ez volt a kíváncsi kívülr ől jövők benyomása. De milyen volt valójában en- 
nek a világtól elzárkózott embernek a lénye, mennyi vitalitás volt még benne 
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nyolc éves lányt akart eljegyezni. Halálának ötven •éves évfordulóján hirtelen 
képet kaptam lényének intenzitásáról. Felkerestem élese utolsó lakását a Kék 
toronyban, a Drottninggatán, ahol ma múzeumot rendeztek be. Éppen kifelé jött 
egy idős asszony, és az utamba állt, nem akart beengedni, öntudatlan mozdulat-
tal a kilincsen tartva kezét. Aztán megértettem miért. Az ő  szemében én, e kor 
fia, illetéktelen betolakodó voltam. Strindberg csak az ő  számára élt, ő  pedig 
igyekezett megvédeni a zsenit a háborgatásoktól. Az asszony Fanny Falkner volt, 
akit Strindberg szeretett fél évszázaddal ezel őtt, s aki ma reggel eljött látogatóba, 
ebbe •a spártai dolgozószobába, ahol a kis íróasztal inkább konyhaasztalra emlé-
keztetett, ott állt a teleszkóp és a kitömött sas. 

1879-ben, amikor Strindberg ököllel fenyegette meg a várost, Karl Moor, 
Jean Jacques Rousseau küldöttének és az orosz anarchisták szövetségesének érez-
te magát. Szeretnék mindent felfordítani, hogy lássam mi v an  alatta, kiáltotta. 
Annyira belegabalyodtunk torz kényszer-rendjeinkbe, hogy tisztázni nem lehet 
többé semmit: mindent fel kell égetnünk és fel kell robbantanunk ahhoz, hogy 
új életet kezdhessünk. 

Gyerekkora óta kísértette a vágy a megújulás, a szabadságba való mene-
külés után. Már nyolcévesként azt írja, annyira gyötörte a mesterkélt civili-
záció, az előítéletekkel teli könyvek, az iskola és a »szent« család kínzásai —
micsoda pompás erkölcsi intézmény •az utóbbi! hogy fantáziájában a termé-
szethez visszavezet ő  utat kereste, hiszen annak öléből származott. Fiatal madár-
ként emelkedett ki a k őlabirintusból, amelyben fogságra született, és a világten-
ger közepette megtalálta Robinson Crusoe szigetét. 

Primitív lázadónak látja magát, az erdő  szélén leselkedő  vadnak, aki piro-
mániás őrületben néz le az általa felgyújtott városra. Résžletes terveket dolgozott 
ki a stockholmi vár felrobbantására. Komolyan gondolta a városi civilizáció 
megsemmisítését. Szemei el őtt •az államnélküli társadalom lebegett, amelyben 
mindenki szabadon dönt természetes jogérzéke szerint. Ezt írja: »Amikor kžlé-
pünk az életbe, az els ő  dolog, amit meg ke11 tanulnunk, hogy tartsuk a szánkat 
és hallgassuk el az igazságot. A hagyományok álarcát hordjuk, ezzel mosolygunk 
és tartjuk az ünnepi beszédeket, mondjuk a nagy szavakat, prédikáljuk az er-
kölcsöt, és megénekeljük a szül őhazát. A színlelés kényszére .kettészakítja énün-
ket, és az élet, amit élünk, nem a miénk. Az állam úgy tesz, mintha a haladásra, 
fejlődésre, mindannyiunk javára törekedne, s ezen ideálok megvalósítására azokat 
keresi ki magának, akik már fényesen bebizonyították, hogy ellenségei a hala-
dásnak.« 

Ezeket a gyújtó szavakat egyébként nem politikusként mondja ki. Sohasem 
lesz belőle a nép jogainak igazi előharcosa. A múlt század végén, amikor Svéd-
országban végbementek a társadalmi változások, id őlegesen még ellenségévé is 
vált a munkásmozgalomnak, mert egyfajta kollektív-t őkés-ipari:társadalom réme 
lebegett előtte, s benne szerencsétlen, anyagilag rabszolgává vált emberek. Kitar-
tott anarchizmusa mellett, mert csak így tudta elképzelni az abszolút kifejezési 
szabadságot és önmegvalósítást. 

A színházzal kapcsolatban is korlátokba ütközött. »Már régóta az az érzé-
sem, hogy a színház és egyáltalán az egész m űvészet — analfabéták számára 
készžtett képes biblia, amellyel önmagukat akarják becsapni. Korunkban, ami-
kor a tökéletlen, érzelmileg színezett gondolkodás egyre inkább átadja helyét 
a refekáló, analžzáló gondolkodásnak, a színház, akárcsak a vallás, felesleges, 
kihalófélben lev ő  intézmény«. 

Így írt Strindberg 1888-ban a Júlia kisasszony előszavában, amelyben az 
új, korszerű  színház elvi alapjait rakja le. Ez az el őszó a színházelmélet korszak-
alkotó írásai közé tartozik, ,és a maga korában éppoly forradalmi volt, mint 
Antonin Artaud későbbi manifesztuma. Nem színjátékot akar, hanem élő  embe-
reket konfliktushelyzetekben. Szakít azzal a régi felfogással, miszerint a szín-
ház azért van, hogy a polgárt szórakoztassa. A színészek és a közönség közti kor-
látokat le kell dönteni. Semmi kiagyalt történet, hanem egy darab valóság szük-
séges. Semmi szükség megoldandó gondolat-feladványokra. 

Újnak számított a szerepl ők cselekedeteinek többszörös motiváltsága, ellent-
mondásos és kiderxthetetlen volta. A »jellem« szó gyanús volt Strindberg el őtt. 
»Akinek jelleme van, az befejezett, megmásíthatatlan žsmertet őjegyekkel rendel-
kezik, valaki, aki meghatározott szerephez idomult élete folyamon, abbahagyta a 
fövekedést, fejl ődést, és biztosan vitorlázik célja felé. Jellemtelennek viszont azt 
nevezik, aki változtatja álláspontját, aki botlik és újra összeszedi magát, új uta-
kat keres, valaki, akit nehéz megfogni és elkönyvelni«. A Strindberg-féle jellem 
»hajszolt, ideges, hisztérikus, ide-oda hányódik a régi és az új között«. A modern 
drámára is érvényes Strindberg collage-technikával megmintázott alakjainak jel- 
lemzése: »Szerepl őim elmúlt és jelenlegi kultúra-korszakokból, könyv- .és újság 
öldalakból, más emberek darabjaiból, ruhafoszlányokból és egyéb rongyokból áll-
nak, eszméiket pedig felváltva egymástól kölcsönzik«. 

Amikor Strindberg ezt az el őszót írta, a legnagyobb szegénységben élt, és 
már arra gondolt, hogy szolgának vagy pincérnek szeg ődik el, mint hőse Jean. 
A Tschandalában leírja saját lakáskörülményeit. A színhely egy dán kastély, kí 
sérteties vidék kellős közepén. A helyiségekben rothadó hús és nedves kutyák 
szaga. Málladozó bútorok és hangszerek. A padlón mész és agyagtörmelék. Füstt ől 
megfekedett falak. A hálószobában döglött galambok és egy kitömött gólya, szá-
jában szárított kígyóval. A házvezet őnőnek halszeme és kerek macskaarca van, a 
gondoknak lószőr-parókája tyúktollal, és piszkos ujjain gyémántgy űrűket visel. 

Ezt az atmoszférát er ősíti benne később Swedenborg műveinek beható ta-
nulmányozása. A föld elátkozott labirintus, s az ember belegabalyodik az elide-
genítő  események tömegébe. 

Fantáziája mindent megostromol. Mindent, ami vele történik, átváltoztat, 
átgyúr. Nyitva áll minden számára, sohasem tér ki semmi elől. Ha úgy tűnik is, 
hogy léte egyetlen nagy krízis, tulajdonképpen mégis mentes a fájdalmaktól. 
Tudásszomja a legjelentéktelenebb kijelentést is élesen fogalmaztatja vele. Ha az 
eredeti nyelven hatolunk műveibe, a legkisebb megjegyzésben is érezzük az egy-
séges, következetes er őt. Központi témái újra és újra felmerülnek és mindig írj 
megvilágításban. Az Alomjátékban mondja: »Az egész élet ismétlésekb ől' áll«. Itt 1376 



*pondja ki azt is, mit jelent számára a költészet: »Nem valóság, több annál. Nem 
álom, hanem ébren álmodás.« 

A kilencvenes évek elején, amikor hazájából elmenekülve Párizsban él, ezt 
írja: »Meg akarok őrülnž«. Ez maradéktalan önvallomás. Irt egy kisebb m űvet, 
talán Rimbaud akkoriban megjelent Une sažson en enfer-jének hatására. Címe: 
Zavaros érzékž benyomások. A bevezetőben ezt mondja: »Előkészítem egy maga-
sabb fejlettségű  lelki tevékenység alapjait, amelyre ma még nem vagyunk képe-
sek, és amelyet csak rövid pillanatokra tudok megždéznž, hogy aztán az er őfeszítés-
ről kimerülve visszazuhanjak a régibe. írásaimban a természettudoanányból, köl-
tészetb ől és őrületből szőtt egységre törekszem. Ledobom az álarcot, amelyet 
egyébként se ismertem el soha, szabad folyást engedek lázító gondolataimnak, és 
gondolkodom, gondolkodom gyávaság és fenntartás nélküt«. 

A Strindberg-féle pokolnak, amelyet az Inferno-naplóban leír, semmi köze 
Rimbaud .líraian egzaltált vízióihoz. Rimbaud-nál a valóság anyagtalan. Strind-
berg józan, pontos leírásokkal adja vissza a valóságot. Az ő  zaj-, ostrom- és ürii-
lék-pokla tényekből áli. Maga a mindennapi élet, egy túlfinomult érzékenység ű  
ember szemeivel nézve. Mi más volt az aranycsinálás is számára a Hotel Orfilá= 
ban, mint az •írás szimbóluma, kísérlet a lehetetlen, az ismeretlen felidézésére, 
miközben minden oldalról rákopogtak, rálestek, és a fölötte levő  szobában for-
ráltan bútorokat tornyoztak egymásra. A végs őkig feszítve, időnként magánkívül 
törekszik a tiltott, a veszélyes felé. Valószín űleg már akkor, az Inferno első  olva-
sásakor megértettem, hogy az ilyen felfedez ő  utakon megégeti ínagát, az ember. 
Magam előtt láttam őt, kormos, véres kezekkel a Hotel Orfilában, amelyet Hotel 
Ophéliának gondoltam. 

Ezek a hirtelen szoborrá összeálló szóferdítések, hasonlatok, salakdara-
bok és ládák, ezek a papírdarabok az utcán, amelyeken neki szóló közlések van-
nak — gazdagságának képei. 

Semmi betegeset nem látok abban, hogy éjjel félig meztelenül a nyitott 
ablaknál áll, és két gyertya fényénél irányt ű  és indukciós gép segítségével méri 
a testében felgyülemlett elektromosságot. 

Beteg ember nem mer behatolni a lázba és rothadásba, hanem bénultan 
fekszik, és az orvosok csodatéteményére vár. Strindberg magának volt az orvosa. 
0nmagát tette meg élvebonoaló vizsgálódásái tárgyává. Saját magát ábrázolta a 

mteljesen ismeretlen területen való el őrehatolás közben, és új kifejezésformák szá-
a nyitotta meg a lehetőséget. Komor, beteg, kiúttalan korában is él ő , egész-

séges, nyitott érzékekkel járt. 

1962 
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Peter Handke: Ich 
bin em n Bewohner 
des Elfeubeinturms, 
Suhrhamp-Faschen-
buch 56, Suhrkam 
Verlag Frankfurt am 
Main 1972 

Brecht, korának íróihoz, William Faulknerhez és Samuel Becketthez kép еst 
minden bizonnyal siker-író. Sohasem szenvedhettem őt, sem korai, zseniális erő-
mutatványait, sem közbüls ő  korszakának óvatos, gátlásos tandrámáit, sem kés őbbi 
felvilágosult világ-darabjait, sem végül is megállapodott kínai teáskanna szer ű  
példabeszédeit. Gondolkodás-modelljei, ha a magam tudatának bonyolultságára gon-
dolok, túlságosan is leegyszer űsítetteknek és ellentmondás nélkülieknek tűnnek: 
Brecht számára minden meglev ő  ellentmondást megszüntet egyetlen nagy ellent-
mondás: a körülmények közötti, már amilyeneknek szerinte ezeknek lenniök kell: 
a tudat összes ellentmondásai feloldódnak ebben az egyszer ű  ellentmondásban, 
s nem maradnak meg rendezett-rendezetlen állapotukban, mint Beckettnél, 
akinél nem olyan egyszerű  gondolkodás-modellről van szó. Emiatt oly egy-
szerű, leegyszerűsített Brecht: bár felmutatja az ellentmondásokat, túl egy-
szerű  megoldást kínál fel. Ez a megoldás számomra nem több élcnél vagy 
aforizmánál, ahol is felállítódik a világ egy lehetséges rendszere, melyet az ellent-
mondások helyébe állíthat. Nála minden olyan, mint egy gondolat-játék, egyszer ű  
s olykor mégis érdekfeszít ő, (mondhatni) magávalragadó, olykor pedig már oly 
szép, hogy az szinte nem is igaz. Művei idillek. Valóságom minden pillanatban 
szamárfület mutat nekik. Az én világom többé már nem tisztázható a tételes böl-
csességben, sem a nyájasság jelszavában, sem darabjainak hazugságában, melyek 
az illúziókat, a dezillúzióra lehetőséget hagyva, mindig újra szükségesnek tartják, 
s melyek e dezillúziót mint nagy illúziót alkalmazzák: a dezillúzió sajátos illúzió, 
veszélyesebb a naiv illúzióknál! Pusztán formajátékként még el tudom viselni 
Brecht darabjait, akár a valótlan, mégis megható karacsonyi meséket, hihetetlen 
egyszerűségük és rendezettségük miatt. Én többre tartom Horváth Ödönt, s az 
ő  zavarosságát és kendőzetlen érzelmességét. Hőseinek zilált mondatai rámijesz-
tenek, az egy adott társadalomban létez ő  rosszindulatnak, tehetetlenségnek és ösz-
szekuszáltságnak a modelljei Horváthnál sokkal kifejez őbbek. És én szeretem 
ezeketa BOMLOTT mondatokat, melyek a tudat ugrásait és ellentmondásait mu-
tatják fel, úgy, ahogyan különben ez csak Csehovnál és Shakespeare-nél található 
meg. Valaki azt álmodja, hogy megölik: »Már régóta ébren voltam ismét, s még 
mindig azt gondoltam, halott vagyok.« — Egy haldokló kezével a leveg őbe csap: 
»No. Körös-körül itt csupa fekete) légy röpköd ...« Horváth nemsokára hetven 
éves lett volna. 

(1968) 
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(Szomory ®ezső : Színház. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973.) 

Szomory Dezs ő  valogatott novellái s A párizsi regény után, adósságpótló 
könyvként, a múlt évben megjelentek válogatott színművei is, Réz Pál válogatá-
sában és utószavaival. A könyv hét Szomory-színm űvet tartalmaz, színműveinek 
majdnem a felét. Történelmi színm űvei közül a II. József császár, a II. Lajos 
király és a bibliai tárgyú Sába királynője; társadalmi színművei közül a Györgyike 
drága gyermek, a Bella s az Incidens az Ingeborg-hangversenyen c. egyfelvonásosai 
kerültek be a válogatásba. A színművek (a II. Lajos király és a Sába királynője 
kivételével) Szomory els ő  drámaírói korszakából valók, a tízes évek siker-drámái 
ezek. A válogatást nem ez a történeti-monografikus szempont határozta meg, ha-
nem a kritikai értékelésé. A válogató Réz Pál, Szomory munkásságának monogra-
fikus ismerője, azokat a dramaturgiailag leginkább megszerkesztett drámaszöve-
geket választotta, amelyek közül nem egy ma is játszható, s melyek a század eleji 
polgári magyar drámairodalom sajátos alkotásai — különös tekintettel az író jel-
lemábrázoló erejét bizonyító II. József császár c. történelmi drámára a polgári 
világ kritikáját is felvillantó Györgyike drága gyermekre, s főként a Hermelin c. 
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Kimaradtak a válogatásból az els ő  drámaírói korszak nagy »opera-librettói <, 
a dramaturgiailag lazán, szerkesztett, díszes állóképekb ől, nagy-monológokból 
zengzetes tirádákbál összeálló szövegek, s kései drámaírói korszakának (javarészt 
kéziratban levő) társadalmi színművei is. 

Szomory legjobb drámaszövege minden bizonnyal a Hermelin. Réz Pál szin-
tetikus alkotásnak nevezi, ahol a pátosz és irónia költ ői egysége első  ízben valósul 
meg hibátlan következetességgel, s mint ilyen, egyúttal új korszakot nyitó alkotás 
is Szomory művészetében. 

A Hermelin főhősében, »Pálfi Tibor illusztris író« alakjában önmaga alte-
regeját mintázta meg Szomory, áróságának képletét adta,. oly módon, hogy az ön-
életrajzi témát bizonyos értelemben művészi törekvéseinek, művészi stílusának a 
kritikájaként dolgozta fel; a stílus stilizálására vállalkozva az irónikus érzékelés 
tárgyává teszi azt. Ez a stílusirónia, beépülve a dráma anyagába, a dramaturgiai 
és drámanyelvi építkezés egységében érvényesül. Ez az intellektuális játék ered-
ményezi a vígjáték drámanyelvének palifóniáját, a szomory-as nyelvi pátosz iró-
niával való ellenpontozását. 

Szomory drámanyelve, novellisztikája nyelvével párhuzamosan, az első  drá-
máktól az utolsókig állandó alakuláson megy át. Nem beszélhetünk ezért a »drá-
mák nyelvének szomoryzmusárál« —még akkor sem, ha drámai opuszára is ér-
vényes az, ami a prózájára, tudniillik az, hogy ez az életm ű  (az egyes alkotások 
tényleges irodalmi értékét ől függetlenül) az egyénisedés olyan fokán valósul 
meg, mely azt, szomoryzmusában, a magyar irodalmi szecesszió rendhagyóan sa-
játos jelenségévé teszi. 

Szomory számára a stílus: tartalom és világnézet; m űvészete a mindenkitől 
különbözni akarás és- saját költ ői nyelvének állandó »tökéletesítése« jegyében 
alakul; mondhatni, a modorosságot mint alkotói célkitűzést valósítja meg, intel-
lektuális programként. 

»Valami ritmikus modorra gondoltam, ami fel tudná fokozni a drámai szin-
művet, a wagneri szisztémával, a nagy tempók és bevágások pörölycsapásáhóz, 
csak erre gondoltam« —írja a Levelek egy barátn őmhöz önvallomásában. A szo-
moryas nyelv állandó strukturáló elvé ez a zeneiség. S ha az írói célkit űzés a le-
hetetlennel volt is határos: zenei rendszert alkotni pusztán magából a nyelvb ől 
— a kísérlet nem csupán stílus-próbának izgalmas. Ez a zenei stílus Szomorynál 
tartalomhordozó: az érzelmek esztétikája valósul meg benne. 

Többen hangsúlyozták, Szomory színm űveinek alig van cselekménye. Ez a 
cselekménynél dűiiség a sajátos drámai tartalmak velejárója: > гzelmek, szenvedé-
lyek tragikus-komikus ütközése, kifejlése, alakulása adja a Szomory-színm ű  tény-
leges drámai cselekményét, ott is, ahol a történeti meg, noha leegyszer űsített for-
mában, és sohasem bonyolult cselekmény-menetben, de dramaturgiailag adott. 
Szomory drá.•mahőse nem-mindennapi emberek. Nem-mindennapinkká nem kül-
sőségeik teszik (ez akirály-drámákra is érvényes!), hanem intenzív lelki életük, 
érzelmi telítettségük és intellektuális adottságaik. A Szomory-dráma h ősei kétség-
beesett kísérleteket tesznek önmaguk lényegének megragadására, »végzetük« meg-
értésére a prózává szürkült ;s egészében áttekinthetetlen polgári világ ellenében, 
és ez a kísérlet a beszédben realizálódik: a »frenetikus«, »zengzetes« nagy-monoló-
gokban és a »pörölycsapásokként« hangzó, egymás hangját visszaver ő  dialógu 
sokban — miközben ők maguk, közegük s az írói intenciá frivol dialektikája 
következményeként olykor már-már a groteszk határvonalára keriilnek (Szabóky-
-Zsigmond Rafael). . 

Amikor Szomory társadalmi színműveit besoroljuk a kor нгбdy Sándor 
nevével fémjelzett polgári-kritikai drámái közé, agy látjuk, a kritikai él Szomo-
rynál a polgári világ egyéniséget elsorvasztó józan filisztersége ellen irányul els ő-
sorban; egy költőietlen talált korban az érzelmek költészetének, az érzéki szem-
lélet pátoszának a védelme érdekében. Ezért helytálló Illés Endre megjegyzése: 
»A század eleji, áporodott Pest ellen fel kell lázadni — és Szomory Dezs ő  úgy 
lázad, hogy a zsíros, takarékos, bugris Pestet e1 akarja képeszteni. (...) Fényes 
csodákkal elkápráztatni a váras szemét, merész zenékkel meghökkenteni maradi 
fülét (...) Szomory áriáit, fényjeleit mindig Pest fel ől kell figyel п i.< 



gerold 1ászló 

Január 27-étől — ekkor tartotta első, színházavató bemutató el őadását az 
újonnan alakult Vjvždékž színház — a hivatásos szint ű  jugoszláviai magyar szín-
játszásnak hosszú évek után ismét két színháza van. A számbeli gyarapodás ter-
mészetesen jóval többet jelent a puszta statisztikai adatnál. De tény az is, hogy 
egy fél, vagy inkább csonka évad még nem hozhatja meg azokat a várt ered-
ményeket, amelyek —feltehet őleg — természetes következményež lesznek szám-
szerűeП  is gazdagabb színjátszásunknak. (Egyel őre csak zárójelben említhetjük, 
hogy a zrenjanini Toša Jovanovž б  Népszínház együttesében az 1974/75. évž sze-
zonnal kezd ődően hat magyar színész is helyet kap, bel őlük alakul ki — tatán — a 
közeljöv őben a harmadik magyar társulat, ami valóban Iehetőségežnk és igényeink 
maximumát jelenti majd, s okos, körültekint ő, egybehangolt m űsor- és szinhdzpoli-
tikdval teljesen új, nagyon szilárd és nagyon nagy reményekre feljogosító, hihe-
tetlen távlatokat nyitó jöv őt biztosít majd a jugoszláviai magyar színjátszás 
számára. Kivált ha ehhez hozzáadjuk az iijvždékž Televžzžó m űsorának tervezett 
bővülését és a tartományi székvárosban nyitandó színm űvészeti f őžskola magyar 
tagozatát is.) Ugyanakkor vitathatatlan az  is,  hogy az Újvidéki Színláz fél évadja 
már jelzi —méghozzá félreérthetetlenül —, gazdagabb, színesebb lett a vajda-
sági színházi élet, a tartomány szžnházi lehet őségei megváltoztak. S ez a tény 
a jugoszláviai színházi összkép tekintetében sem elhanyagolhatd. Hiszen új szín-
ház alakult, ami már önmagában rendkívüli kultúrpolitikaž és m űvészetž ese-
mény. A b ővülés kétségkívül jelent ős mžn őségi változások kiváltója lesz — re-
méljük már hamarosan. 

Bármennyire is kellemes a szép távlatokat ígér ő  jövőről gondolkodni, írni, 
az évad végi összegezések lényege azonban mégis a megtett útszakasz f elmérése, 
egészének és részeredményeinek vizsgálata; ezek a summázások egy-egy rövid, de 
jelentőségében nem csekély periódus tükrében jelzik a színházi törekvések irá-
nyát vagy legalábbis szándékát, s jelentik a színház arculatába kitörölhetetlenül 
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szabadkai népszínház 
1. Párhuzamok — számokkal 

A szabadkai szezonok harmadik éve történ ő  áttekintése nem csak az ön-
magáért való folyamatosság célját szolgálja, ennél sokkalta kpnkrétabb szereppel 
is rendelkezik, gyakorlati lehet őségeket is magában rejt. Például lehet őséget arra, 
hogy a három évad egzakt mutatóit párhuzamba állítsuk, a párhuzamokból ki-
alakuló képet kiértékelhessük, s nem utolsó sorban hogy a most véget ért szín-
házi idényt az előzőekhez hozzámérhessük. 

az előadások évadonkénti száma 

Szabadkán vidéken összesen 

1971/72. 99 213 312 
1972/73. 94 170 264 
1973/74. 109 167 276 

a nézők évadonkénti száma 

Szabadkán vidéken összesen 

1971/72.  29 232 77 341 106 000 
1972/73. 21338 47 533 68 871 
1973/74. 24 813 44 324 69137 

az előadások évadonkénti néz őátlaga 

Szabadkán vidéken összesen 

1971/72. 295 363 340 
1972/73. 227 282 261 
1973/74. 265 227 250 

a műsoron tevő  produkciók száma 

bemutató felújítás összesen 

1971/72. 9 4  13  
1972/73. 8 6 14 
1973/74. 8 5 13 

Kezdjük az észrevételek és az esetleges következtetések sorát az utolsó 
tabellával. A három évad alatt a bemutatók és az egyik szezonból a másikba 
átvitt előadások (felújítások) száma nem változott lényegesen. Az azonban meg-
figyelhető , hogy —úgy látszik — a nyolc bemutató előadást tartják az együttes 
elérhető  maximumának, és ezt a számot — helyesen —állandósítani kívánják. 
A felújítások számának jelentéktelen oszcilálására több magyarázat is elkép 
telhető. Az egyik, s talán a legelfogadhatóbb, hogy több premierre az évad vége 
felе. került sor, s nem volt terminus ezek teljes »kijátszásá га  . Azt már nehe-
zebb lenne csupán a számokból megállapítani, hogy egy-egy felújítás mennyire 
a művészi szempontból sikeres produkció •minél jobb, maximálisabb kihaszná-
lási szándékának — az együttes ilyen formában történ ő  elismerésének, megbe-
csülésének — következménye. Ha volt erre példa, örvendetes. Ha nem volt, 
elgondolkoztató. 

Lényegesen bonyolultabb és felelősségteljesebb vállalkozás az els ő  három 
táblázat adataiból vonni le a köv8tkeztetéseket, s ezekben felismerni a színház 
munkáját befolyásoló, alakító tendenciákat. 

Mindhárom .táblázatról látszik — ez a legszembetűnőbb —, hogy az utób-
hi két évad minden tekintetben visszaesést jelent az 1971/72. évi idényhez képest. 
Mi lehet ennek a magyarázata? A közönség egyik napról a másikra megunta a 
színházat? A színház szervez őirodája mondott teljesen csődöt? A műsor válto-
zott meg, silányult el? Könnyű  találgatni, de nehezebb egyértelmű, megbízható 
választ adni. Tény azonban, hogy a szabadkai társulat igazgatósága azért, hogy 
— igen humánusnak mondhatom gesztussal —kímélje a társulat tagjait, emberibb 
munkafeltételeket biztosítson színészeinek, az egyik szezonról a másikra mintegy 
huszonöt százalékkel csökkentette a vendégszereplések számát. Ennek következ-
tében a Szabadkán kívüli nézők száma harmincezerrel csökkent, ami viszont 
áriási bázisveszteség a színház számára — ennek hatása már a közeljöv őben a 
színházra nézve valószínűleg nagyon ártalmas formában mutatkozik majd meg —, 
főleg ha ehhez hozzáadjuk még a nyolcezres szabadkai néz őszám-csökkenést. 
A kettő  együtt katasztrofális méretű  lehetne, ha a színház önellátó intézmény 
volna. (Akkor nyilván be sem következett volna, legalábbis nem igazgatósági 
kezdeményezésre, az előadások számának ilyen nagy arányú redukálása.) Szeren-
csére a következő  évad nem mutat ú,jabb néz őszám-csökkenést. Megállapodik a 
látogatottság. De véleményem szerint ez még nem lehet teljesen megnyugtató jel 
a színház vezetése számára . Hiszen a stabilizáció ára tizenöttel több szabadkai 1382 



fellépés, aminek kompenzálnia kell a vidéki közönség további háromezres le-
morzsolódását. Ugyanakkor megkérd őjelezi a stabilizálódás össz-néz őszámban ki-
mutatható tényét, hogy az előadásonkénti nézőátlag — kivált vidéken, de összes-
ségében is —állandóan csökken. Nem kerülhet ő  meg a gondolat: ez a csökkenés 
nem kényszeríti-e rá a színház vezet őségét arra, hogy az egyik soron következ ő  
évad folyamán ismét —méghozzá jelent ősen — megnövelje előadásainak számát? 
Ha igen, ha ehhez a megoldáshoz folyamodik, akkor magától kínálkozik a kér-
dés: mit ért az a nagyméret ű  fellépés-redukció, amit az 1972/73. évi idényben 
hajtottak végre? Mindenképpen elismerés illeti a színház vezet őségét, hogy em-
beribb feltételeket .akart biztosítani színészei számára, kímélni akarta őket a 
sok fárasztó utazgatástól, de nem lett volna ésszer űbb a társult bővítését szor-
galmazni és így biztosítani a jobb munkafeltételeket? Ezenkívül nagyon fontos 
lenne megvizsgálni, hogy az el őadások számának csökkentése nem a rendszeres-
ből rendszertelenné való vendégszereplések következménye-e. Végezetül pedig —
noha a számok és számoszlopok »olvasása«, vizsgálata sok érdekes, mind a szín-
ház, mind pedig a színházzal tör ődő  szakemberek és a nagyközönség számára 
fontos tanulságokkal szolgálhat — csak egyetlen mozzanatra hívjuk fel a figyel-
met: a nézőátlag csökkenésére. Ezen akkor sem árt elgondolkodni, ha az utóbbi 
két szezon párhuzamából látjuk, hogy Szabadkán bizonyos néz őszám-emelkedés, 
tehát a színház iránti nagyobb érdekl ődés észlelhet ő . Szó sincs katasztrófáról, de 
nem szabadna úgy elkönyvelni a közönség csökken ő  érdeklődését, hogy ez világ-
jelenség, a színházat régóta kísér ő  válság természetes megnyilvánulása, követ-
kezménye. A nézőátlag lassú, de már-már állandó redukciója szükségszer űen a 
műsorpolitika felülvizsgálása, a közönségszervezés revíziója, a vendégjátékok rend-
szerességének, a mšvészi teljesítmények min őségének elemzése felé kell, hogy 
fordítsa a színház vezet ői, a színházért felel ősek tekintetét. 

2. Párhuzamok — kevés számmal 

Néhány évad összevetése nemcsak számokkal mérhet ő  párhuzamokat, ezek-
ből következő  összefüggéseket kínál, hanem egyéb — egzakt módon nehezebben 
mérhető  —sajátságokra is felhívhatja a figyelmünket. Lássuk a m űsorfelépítés 
jellegzetes sajátságait (műfaji megoszlás, darabválasztási igényességszint), a pro-
dukciók egészének és egyes összetevőinek ,(rendezés, színészi játék, díszlet- és 
jelmeztervezés) értékelését. 

a) A műfajon belüli megoszlás 

Lévén, hogy az egyes műfajokon belüli változatoknak manapság, amikor a 
határok közöttük mind jobban elmosódnak, se szeri, se száma, a m űfajon 
belüli puszta megjelölés önmagában még nem sokat mond. Ennek ellenére nem 
egészen érdektelen az elmúlt három színházi évad bemutatóinak a drámai m űfor-
mán belüli változatait feltüntetni. 

1971/72-es évad: 2 dráma (ezen belül 1 mesedráma és 1 királydráma), 4 víg-
játék (1 »különös komédia« és 1 »történelmi történelmietlen komédia«), 1 népi 
játék, 1 történelmi játék és 1 musical; 

1972/73,as évad: 1 verses színm ű, 1 színjáték és 6 vígjáték (ez utóbbiak 
közül 1 szatirikusnak minősített, 1 pedig zenés vígjáték); 

1973/74-es évad: 2 dráma (ebb ől 1 társadalmi dráma megjelöléssel), 1 szín-
mű, 3 vígjáték (köztük 1 zenés) és 2 zenés játék. 

Az a legkülönfélébb változatok tarkaságából is szépen kitetszik, hogy egy-
-egy színházi szezon repertoárja els ősorban a vígjátékokra és részben az ún. 
középfajsúlyú drámai művekre, a színművekre épül, s egészen kevés a bemuta-
tásra г, kerülő  művek között a dráma, még kevesebb a tragédia. Ez a m űsor-
struktúra nagyjából állandó, és — ez nem akar sem dícséret, sem elmarasztalás 
lenni — teljesen megegyezik más színházakéval. Ez nálunk a kialakult színházi 
standard, amit Szabadkán — és másutt is — nagy gonddal igyekeznek követni 
és betartani, mondván, hogy ez kell a közönségnek. Hogy mi kell a közönségnek, 
azt azonban véleményem szerint inkább kitalálják számukra, vagy rájuk fogják, 
mert eddig egyetlen színházunk sem végzett alapos és megbízható véleménykuta-
tást. Hogy mi kell a közönségnek, az számos tényezőtől függ, csak sok szempontú 
véleménykutatás mutathatja meg, egy azonban minden »piackutatás« nélkül köz-
ismert: évadról évadra kevesebb a néz ő . Hogy nincs-e ebben része a rossz reper-
toár-struktúrának, azt felel őtlenség volna gondolkodás, utánjárás nélkül állítani 
vagy tagadni, de hogy ez a mozzanat sem hanyagolható el, az több mint bizonyos. 

A szabadkai magyar társulatban a zenés és a prózai m űvek aránya így 
alakult a vizsgált időszakokban: 

1971/72. 	1972/73. 	1973/74. 

prózai darab 8 7 5 
zenés darab 1 1 3 

Két dologra kell felfigyelni a szabadkai repertoár zenés és prózai részre 
való osztása kapcsán. Egyrészt — ez látszik a számokból — a legutóbbi évadban 
gyarapodtak .számunkban a zenés darabok, másrészt — ez a drámai m űfajon 
belüli megoszlásból látszik —eltűnt a szabadkai repertoárról az operett; a zenés 
művek vagy zenés vígjátékok, vagy pedig zenés játékok — az utóbbiak a musical 
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úttal csók annyit, hogy nem újdonság a zenés m űfaj ilyen arányú jelenléte a 
társulat műsorában, de ennek ezúttal talán a már említett néz őszám-csökkenést 
kellene megakadályoznia, mérsékelnie, mivel errefelé afféle színházi ősigazságnak 
szá nјt, hogy a közönség szereti a zenés műveket. Ennek van  is alapja, lévén 
hogy itt a nagyon elterjedt műkedvelő  színjátszásban jelentős helye volt az ope-
rettnek. De két kérdés azonnal el őtérbe tolakszik: ugyanaz a közönség ül-e a 
nézőtéren, mint tizenöt, húsz vagy több évvel ezel őtt, nem fiatalodott-e meg szín-
házi közönségünk? S a társulat valóban rendelkezik olyan kiváló énekes színé-
szekkel, akik a zenés darabokat szolid művészi, de mindenképpen igényes színvo-
nalon adhatják elő? Az első  kérdésre csak egy színház-szociológiai vizsgálat ad-
hatna érdemleges választ. A másodikat viszont a napi gyakorlat cáfolja meg: 
bizony sokszor van baj az énekes műsorszámokkal. Tehát nem valószínű, hogy 
a közönséggyarapítás céljából a legcélszerűbb út a zenés repertoár növelése, 
nemcsak az előadások művészi kiegyensúlyozatlansága miatt, hanem azért is, 
mert az ún. zenés vígjátékban a zene nem szerves alkotóelem, hanem a silány 
prózai rész megmentését kapta feladatul, feledtetnie kell a m ű  sokszor nem kis 
fogyatékosságalt. Természetesen vannak jó, minden szempontból színvonalas ze-
nés darabok is. Az operettől a musical felé fordulás ténye valóban jelent ős moz-
zanata a repertoárnak. Bizonyos korszer űség-igényt jelez, s ez a társulat korral 
haladni kívánó szándékát is példázhatja. 

b) Szövegigényesség, darabválasztás 

A repertoár zenés részének kapcsán tett észrevételeinkkel eljutottunk a 
műsor igényességszintjéпek vizsgálatához. Ennek igen nagy jelent ősége van egy-
-egy színház egy vagy több évadnyi munkájának megítélésében. El őször a bemu-
tatásra választott művek szövegigényességét vegyük vizsgálat alá. A most befe-
jezett szezonban nyolc bemutató volt Szabadkán. Ha a m űvek irodalmi rangját, 
értékét nézzük, a fels ő  igényességszintet jelölő  kategóriába három mű  sorolható 
(Sirály, Villámfénynél, Golgota), tehát az évad műsorának még a fele sem. A többi 
öt darab ilyen tekintetben messze elmarad a kiemelt három mögött. Lényegében 
nincs nagy különbség a Jalta, Jalta a Handabasa, a Ma éjjel megnősülök, 
A pillangók szabadok és a Fantasztikus között, talán csak annyi, hogy az utóbbi 
kettő  még ebben a nagyon is kétes értékű  csoportban is leghátul foglal helyet, 
teljes műsorpolitikai melléfogás volt őket bemutatni. Egy Csehov-, Németh 
László- vagy Krleža-szöveg színrehozásának irodalmi, művészi létjogosultságáról 
valóban szükségtelen külön meditálni, ezeknek a színpadi megjelenítése érdekes. 
Az 1973/74. évi műsor többi darabjáról pedig nehéz épületeset mondani, szín-
vonaltalanságukat mentő  érvelést kitalálni. Ebben a mezőnyben Vörösmarty Mi-
hály A fátyol titkai című  vígjátéka és Rostand Regényesek című  színműve — eb-
ből készült a Fantasztikus című  musical szövegkönyve —érdemli meg a külön 
elemzés-mentés nem kis fáradalmait. Mindkettő  szerzője irodalmi rangjának, 
jelentőségének okán. Sajnos, a Görgey Gábor átdolgozta Vörösmarty-vígjáték 
többnyire híján van  azoknak a jegyeknek, amelyek az utóbbi id őben annyira 
divatos és sikeres hagyományfelújítást jellemzik a magyar színházi életben. Az 
átdolgozó sem a mű  eredeti értékeire nem talált rá, sem korszer űsítési kísérlete 
nem mondható a legszerencsésebb vállalkozásnak. Ez a szöveg már nem Vörös-
marty,, de nem is egy modern  vígjáték. A Rostand-színmű  musical-szöveggé mó-
dosított változatának igazi hibáit Ungvári Tamás botrányosan silány fordításában, 
pontosabban ügyetlen, gügye versikéiben, megengedhetetlenül igénytelen hason-
lataiban, kínrímeiben (pl. »a vágy az ágy«) kell keresni. Két jobb sorsra érdemes 
szöveg vált igénytelenné a szerencsétlen átalakítói, illetve fordítói hozzáállás €oly-
tón, s ami még csak tetézte a tévedéseket, mindkét m ű  csapnivalóan gyenge elő-
adásban került közönség elé. 

A repertoárnak szintén a silányabb részébe sorolt másik három darab —
A pillangók szabadok, Ma éjjel megn ősülök és Jalta, Jalta — irodalmi nívótlan-
sága szintén evidens. A pillangók szabadok szirupos melodráma egy vak fiú és 
egy pillangó módjára szabadon csapongó, erkölcsi tekintetben gátlástalan lány 
szerelméről. A giccses szórakoztatóipar jól ismert és sajnos jól bevált receptje 
szerint íródott. Az alaphelyzet akár egy drámáé is lehetne. A testi fogyatékosságú 
fiú nemcsak tudásban, műveltség tekintetében, hanem érzelmi szempontból is 
rendkívül gazdag, a lány viszont tudásban is, érzelemben is szegény, de testi 
szempontból hibátlan. Az ilyen találkozások rengeteg drámai energiát, szikrázó 
lehetőségeket rejtenek magukban. Itt mindez rejtve maradt, elmulasztott lehet ő-
ségként van jelen. Leonard Gershe művében nincsenek igazi megrázkódtatások, 
nincsenek igazi izgalmak, "konfliktusok. A szerz ő  nagyon illemtudó, kíméli kő-
zöngését, óvja a megrázkódtatásoktól. Mindez csak abban gátolja meg, hogy 
igényes, tartalmas művet írjon, abban már nem, hogy gyors világsikert arasson, 
jö bizniszt csináljon. Épp ezért volt hiba m űsorra tűzni ezt a művet. Az sem 
lehet mentő  műsorpolitikai meggondolás, hogy három fiatal színésznek játék-
és bizonyítási lehetőséget nyújt A pillangók szabadok. Rossz műben nagy színész 
sem tud bizonyítani, nem három kezdő  fiatal. A Ma éjjel megn ősülök némileg 
számottevőbb mű, mint A pillangók szabadok. De lényegében nagyon hasonlít 
hozzá. Itt is az alapszituáció a legjobb: úgy látszik, hogy Péter, az agglegény 
sorsra ítéltetett fiatalember, végre megn ősül, de a véletlen ismét közbeszól, a 
fürdőből tévedésből nem haza — Moszkva, Lenin út 125., I. emelet 5-be — megy, 
illetve viszik, hanem Leningrádba kerül. Igaz, hogy ide is szintén a Lenin út 125., 
I. emelet 5-be. Ezt a komikus szituációt azonban még csak fokozza, hogy nem-
csak a lakcímek azonosak, hanem a házak, a lakások, a lakáskulcsok, a bútorzat, 
minden. De a szovjet szerzőpár — Emil Braginszkij és Eldar Rjazanov — itt 1384 



megállt, nem fokozta tovább az alapötletb ől adódó helyzetet. »Szerelmi három-
szög«-vígjátékra módosítja a »tévedések vígjátékának« induló történetet, és így nem 
gondolta végig a korunkra valóban annyira jellemz ő  uniformizálódás kérdését. A 
külsőségek hasonlatát tovább haladva az emberekre kellett volna alkalmazni, 
megmutatni, hogy nemcsak a lakásaink, hanem mi magunk is mennyire egy sab-
lon szerint élünk, viselkedünk, egyformán beszélünk, udvarolunk, szeretünk, bán-
kódunk, sőt álmodunk. Ilyen folytatással lenne teljes az ígéretesen induló vígjá-
téki szituáció. Így amolyan se hideg, se meleg m ű, játszható, de hiányat sem 
tennénk szóvá. Nagyjából ilyen a Grgió-Kabiljo írta hazai musical is. Szép gon-
dolat benne a béke szeretete, a kisemberek örök békevágya, de dramaturgiailag 
nem túl igényes, többnyire sablonos mű, amelynek azonban mind szerz ői, tartalmi 
üzenete, mind pedig ebből az üzenetből következő  szórakoztató jellege olyan 
többleteket biztosít, amelyek miatt kellemes színfolt lehet egy-egy évad m űsora 
ban. Valahová az elfogadhatóság alsó szintjére helyezhet ő . Lehet játszani, de nem 
ajánlatos túlzsúfolni a műsort hozzá hasonló darabokkal. 

Láttuk az évad szövegeinek igényesség, irodalmiság szempontjából nem 
éppen kifogástalan — mi több még az ötven százalékot se megüt ő  —képét, 
most logikusan következik a kérdés, ilyen tekintetben mit jelent ez az idény az 
előző  kettőhöz viszonyítva. Azt hiszem, egy árnyalattal, egy-két igényesebb m űvel 
gyengébb volt, mint a megel őző  két szezon. Az igényesség nem mérhet ő  kilóra, 
de az tény, hogy két évaddal ezel őtt Vörösmarty, Tamási, Shakespeare, Dürren-
matt, a múlt szezonban pedig Moliére, Bulgakov, Williams, Nušió, Tóth Ferenc 
neve fémjelezte a repertoár igényesebb hányadát, mindkét esetben számbelileg is 
kedvezőbb arányt teremtve az évad műsorstruktúrájában. Ezzel szemben tény az 
is, hogy mindkét előző  idényben messzemenően igénytelenebb volt a felújítások, 
az előző  évadról áthozott művek átlaga, mint a legutóbbi szezonban. Egyetlen, 
majd pedig csupán két igényes, értékes szöveg alapján készült el őadás került a 
felújítások listájára, legutóbb viszont az öt felújításból négy mondható ilyen 
tekintetben kielégítőnek. Természetesen az egy-egy műsorperiódusban játszott mű-
vek drámai-irodalmi értéke a repertoár összképében nem a felújítások, hanem . a 
bemutatók esetében jelentős. 

c) Előadásról előadásra 

A színházi előadások minősítésének csak egyik, s bár nem elhanyagolható, 
sőt vitathatatlanul nagyon fontos, de nyilván mégsem els ődleges szempontja a 
bemutatott művek irodalmi igényességszintjének vizsgálata. Színházról, egy jel- 
legzetes, autochton eszközökkel rendelkez ő  művészi kifejezési formáról lévén szó 
mindenekelőtt az előadások színházi jellege, sajátos színpadi formanyelvi mi- 
lyensége a döntő, amikor egy-egy társulat egy vagy több évadnyi munkájáról 
mondunk véleményt. A kimondottan színházi formanyelvi, illetve a kimondottan 
irodalmi vizsgálódás elképzelhetetlen, az egyiknek a másik ellenében való túl- 
hangsúlyozása megengedhetetlen, egyoldalúsághoz vezet. Tehát sem az irodalmi, 
sem a színházi vizsgálódás nem lehet kizárólagos, de az utóbbi egy árnyalattal 
— ha nem is fontosabb —, mégis primerebb. Ugyanakkor ahogy nem lehet vagy 
csak irodalom- vagy csak színházcentrikus elemzést végezni, ugyanúgy elképzel- 
hetetlen, hogy a színházi szempontból jó, színvonalas vagy éppen kiváló produkció 
feledtetheti az előadás, azaz a dráma silányabb irodalmi értékét. Lehet gyenge, 
igénytelen művet is jól, élvezhetően, talán még kiválóan is — noha ebben már 
erősen kételkedek — megjeleníteni, de a produkció értéke mégsem lesz azonos 
azzal, amely ugyanezt a színházi színvonalat értékes m ű  életre keltésével éri el. 

Bár nem teljesen ok nélkül találtuk fontosnak mindezt megemlíteni, a szabadkai 
magyar társulat 1973/74. évi teljesítményének vizsgálatakor csak részben szük- 
séges figyelmeztetni a két létez ő  aspektusra. Miért? Egyszerűen azért, mert az 
évad színházi szempontból három kiemelkedő, jobb előadását éppen a három 
irodalmilag feltétlenül messze értékesebbnek mondható szöveg megjelenítése hozta. 

Sem a Golgota, amely talán az évad legjobb produkciója, sem a Villám-
fénynél vagy a Sirály nem hibátlan, nem minden szempontból kiváló el őadásban 
került közönség elé. De irodalmi rangja mellett mind a három színházi formanyelvi, 
tehát rendezői, színészi szempontból is lényegesen jelent ősebb teljesítmény az 
évad másik öt bemutatójánál. Ez a tény erej ű  megállapítás még vitathatatlanab-
bá válik, ha az előző  két szezon színházi szempontból sikeresebb el őadásait em-
lítjük, ha Tamási Énekes madarát, Shakespeare II. Richardј át, Dürremmatt Ro-
mulusát, Moliére Scapin furfangjait, Williams Iguana éjszakáját, Tóth Ferenc 
Jóbját idézzük fel. Ezt a véleményt az sem vonhatja kétségbe, ha például a 
Csongor és Tünde vagy Bulgakov komédiája, Ivan, a Rettent ő  nem tartozik éppen 
a legjobb szabadkai előadások közé. 

Ha _az évad további öt bemutatóját elemezzük, láthatjuk, hogy az irodalmi 
tekintetben leggyengébb művek (A pillangók szabadok, a Fantasztikus vagy a 
Handabasa) színpadi megjelenítése a legkevésbé figyelemre méltó, mondjuk ki 
nyíltan a leggyengébb, s őt megengedhetetlenül rossz el őadások. Valahol a két 
szélső  érték között foglal helyet a közepesnek ítélhet ő  Ma éjjel megnősülök és 
a Jalta, Jalta. Mindkettő  megjelenítése kellemes színházi estét jelent, valahol a 
szórakoztatásnak azon az alsó szintjén helyezkedik el, ami alá már semmi esetre 
sem süllyedhet egy jó hírnévre, a közönség érdekl ődésére igényt formáló hiva- 
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d) Egyéni teljesítmények 

Bármennyire is kollektív tett egy színházi el őadás, első  számú főszereplője 
mégis a rendező . 

A szezon leginkább figyelemreméltó rendez ői teljesítményei közül egy Vi-
rág Mihály, kettő  pedig ifj. Szabó István nevéhez fűződik. Virág Krleža-rendezése 
(a Golgota) a mű  lényegét kifejező  tömegjelenetek nagyon hatásos és nagyon 
ügyes megkomponálásában csúcsasodott ki. De a szinpadi freskók mellett —
amelyekhez Virágnak kivételes érzéke v an  — az egy-két személyes, intim drá-
majeleneteket is sikeresen állította színpadra, sz őtte bele az előadás monumentá-
lis összképébe. Nemcsak a tartalmi jegyek hatásos szuggesztív színpadi megjele-
nítését szolgálták a faktúrájában expresszionista drámát életre kelt ő  piscatori, 
mejerholdi agitatív-politikai színház és a konstruktivista képszerkesztés felhasz-
nált eszközei, hanem légkört is teremtettek, amely sokáig emlékezetes marad a 
közönség nagy részének. Az előadásnak meghatározott stílusa, kifejez ő  atmoszfé-
rája és észhez, szívhez egyaránt szóló mondanivalója volt — s ez nagy mérték-
ben a rendezés érdeme. Ifj. Szabó István mindkét említett rendezése figyelmet 
keltő  mind a színház, mind pedig a rendező  szempontjából. A Csehov-műben az 
egymás mellett tengődő, cselekedni képtelen hősökre helyezve a hangsúlyt a 
rendező  arra törekedett, hogy ilyen relációkban keresse a korszer ű, valóban nap-
jainkban is létező  jegyeket, emberi egzisztenciális formákat. Néhány nagyszer ű , 
hatásos jelenete volt, de sajnos olykor ezek hatását egy-egy kevésbé kiérlelt, 
végiggondolt jelenet gyengítette. Hasonlóképpen id őnkénti félmegoldások jellemez-
ték a Németh-dráma, a Villámfénynél színpadra állítását is. Ennek az el őadásnak 
is volt sajátos, szuggesztív légköre, de a teljes sikert gátalta a szabadabb, a 
szöveget és az árót nem túlságosan tisztel ő , hanem inkább társszerz őnek •felfogó 
rendezői hozzáállás hiánya. Ahol a színészekkel együtt a rendez ő  rátalált a jelleg-
zetes Németh László-1 világ színeire, ott valóban jó el őadásrészlet kerekedett, a 
darabban rejlő  örök emberi tartalmat — a feladatvállalás állhatatosságát, az örök 
elégedetlenség mélyen emberi gesztusát —egészen közelinek éreztük. 

Szabó István és Virág Mihály nevéhez még egy illetve két rendezés f űző  
dik az évad folyamán. Szabó a Jalta, Jaltát, Virág viszont a Ma éjjel megnősülök 
című  szovjet és A pillangók szabadok című  amerikai vígjátékot rendezte. Az 
előbbi elemzésekből már tudjuk, hogy egyik darab sem túl jelentős. Ennek elle-
nére a Jalta, Jalta — noha a rendező  nem használta ki a musical kínálta összes 
vígjátéki lehetőséget — és a Ma éjjel megnősülök az évad darékhadához sorol-
ható, az utóbbi azért is jelentős, mert Virág vígjáték-rendezései között, amelyek 
az utóbbi időben nem épp a legjobban sikerültek, ez a valóban kiváló cím ű  da-
rab eleven, sok komikus poénnel megtűzdelt produkcióvá sikeredett. A pillangók 
szabadak azonban már a szezon bukásai közé tartozik, éppúgy, mint a Seregi 
László (Budapest) rendezte zenés játék, a Fantasztikus és Sándor János (Szeged) 
rendezésében a Handabasa. Virágnak a Pillangókban, mivel a darab színre vitelé-
ből hiányzott minden rendez ői többlet, hozzáadás, bár szakmailag korrekt el ő-
adást láttunk, nem sikerült feloldania a vígjáték szirupos, édeskés eseménytelen 
ségét, nem tudta átfogalmazni a melodrámát, csak színpadra állította, de nem 
viszonyult hozzá: A pillangók szabadokhoz hasonló melodrámai •tónusú mű  a 
Fantasztikus is, . s akárcsak Virág, Seregi sem viszonyult helyesen a vállalt fel-
adathoz. Megengedte, hogy a fiatal, még tapasztalatlan színészek kritikátlanul, a 
szükséges distancia nélkül játsszák szerepüket, aminek az lett a következménye, 
hogy a melodráma legsilányabb, leginkább természetellenes jegyei határozták meg 
az egész előadás tónusát, hamis érzelg őség és afféle álmodernség jellemezte az 
évad egyik leggyengébb előadását. Csupán az mentette meg a darabot a teljes és 
csúfos bukástól, hogy a két ripacs epizódszerepében fellép ő  Szabó István és 
Nagy István valóban régen látott szellemességgel komédiázott, ellenállhatatlanul 
mulatságos volt. Sándor János Handabasa-rendezését elsősorban amiatt kell el-
marasztalnunk, mert mértéket nem érezve, tobzódó stílustalansággal vitte színre 
ezt a talán jobb sorsra is érdemes vígjátékot. Megpróbálta jelezni a múlt század-
ban keletkezett mű  egykori színeit, de utal arra, hogy ez a bohókás szerelmi his-
tória .akár ma is megtörténhetne, az utóbbit a legnaivabb formaban teszi: a 
három szerelemtől irtózó hősszerelmest hosszú hajú hippinek öltözteti. A szöveg 
csábít a komikus megoldásokra, de a rendez ő  nem volt kellően szigorú ötletei-
vel ;szemben, és ami csak eszébe jutott, mindent eljátszatott a színészekkel, 
akik viszont kapva a ritka alkalmon teljesen »felszabadultak« és a kizárólag küls ő  
eszközökkel történő, ripacsokra jellemző  nevettetés eszközeivel, hatásvadász meg-
oldásokkal éltek. 

Most, hogy áttekintettünk az évad el őadásait és minősítettük a nyolc be-
mutató rendezését, nem hagyhatjuk megemlítetlenül: a legjobb el őadások és a 
legjobb rendezések kivétel nélkül a rangos, tartalmas, értékes m űvek megjelení-
tései, színpadra állításai voltak. Ebb ől viszont könnyű  levonni a tanulságot, főleg 
ha az előző  két évad legjobb produkcióit és rendezéseit is számba vesszük: jelen-
tős produkció, figyelmet kelt ő  rendezés alapfeltétele a jó szöveg, ezzel érdemes 
igazán foglalkozni, időt, erőt, tehetséget és pénzt pazarolni rá. 

A rendezők legközelebbi munkatársai között els ő  helyen szokás említeni 
a díszlet- és jelmeztervezőket. Az évad legjobb színpadképeit Petrik Pál és Vla-
dimir Marenić  tervezte, az előbbi a Sirályhoz, az utóbbi a Golgotához. Petrik 
Sirály-díszlete színházi remekmű, mert csodálatos képzőművészeti élményt jelen-
tett, és kifejező  játékteret biztosított Csehov drámájához. Impozánsan, fels ő  fo-
kon oldotta meg az örök csehovi dilemmát: úgy keretezte, sót fogalmazta szín-
padra ezt a tragikomikusan szomorkás színművet, hogy egyszerre éreztük a múlt 
levegőjét és a darab korunkban is evidens emberi problémáját, sikerült érzékel-
tetme azt a csehovi hősöket belülről szorító, kínzo érzést, amely vágyaik és 
tehetetlenségük között feszül, s amely annyira ismer ős a mi korunkban is. Az 
utóbbi évadok legjobb díszlete a Sirátyé. Marenićra is hasonlóan nehéz feladat 
várt, azzal a különbséggel, hogy neki egy képbe kellett foglalnia a hajógyári run-
kacsarnokot, benne egy hatalmas páncélhajóval, a temet őt, három kisebb helyisé-
get, Andrej szobáját a söröző  épületében és Ksaver meg a főhős, Kristijan laká-
sát az ipari városok perifériáján. Mareni ć  bravúrosan oldotta meg ezt a nehéz 
feladatot, színpadképe a nagy számú színészegyüttesnek kell ő  játékteret terem- 1386 



tett és kifejező  hangulatot árasztott. Egyetlen kimondottan elhibázott díszletet 
láttunk, Hupkó Istvánét_ a Handabaskbari. Hupkó hű  követője volt a rendez ői 
stílustanságnak, s ez lett a veszte. Az idény jobb díszletmegoldásai közé tartozott 
még Petrik színpadképe a Németh-drámában és a Jalta, Jaltában. Hupkó másik 
két díszlete a szovjet és az amerikai vígjátékban korrekt, de különösebb m űvészi 
érték nélküli. 

Az évad legsikerültebb és legrosszabb jelmezeit egyaránt Székely Piroska 
tervezte a Sirályban, illetve a Handabasában. Állandó jelmeztervező  híján ezúttal 
néhány vendégszerepléssel próbálták megoldani a színház számára olyannyira 
fontos művészi munkakört, nagyjából korrekt színvonalon. Külön említést érde-
mel a fiatal Réhm Marika ígéretes bemutatkozása, közrem űködésére nyilván más-
kor is számítani kellene. 

Ha a rendezői, díszlet- és jelmeztervezői teljesítményekhez hasonlóan a 
szezon színészi alakításait is három csoportba (kiváló, jó, gyenge) soroljuk, akkor 
a legjobbak között kell megemlíteni mindenekel őtt Pataki László dr Nagy Imré-
jét a Vžllámté нyben; nem hibátlan teljesítmény, nem igazi Pataki-színvonal, de 
mégis az évad legkomplettebb színészi produkciója. Sikerült az író szócsöveként 
szolgáló, tehát bizonyos tételszer űségtől sem mentes szerepet emberi, reális voná-
sokkal felruházni, s ezt Pataki a legnehezebb színészi »fegyvernemben« érte el, 
igyekezett játékából kiiktatni minden sablonos, el őregyártott megoldást, s meg-
próbálta a közönség előtti vívódás erejével, bels ő  tüzével a helyszínen megal-
kotni az írói hasonmást, a dráma körorvosának így teljes emberré, életteli, 
valós alakká teljesedő  egyéniségét kibontani, feltárni. A f őszerep értékű  ,felada-
tok közül ide sorolható még Arok Ferenc Pétere a Ma éjjel megnősülökben. 
Noha teljesítménye nem mérhet ő  az előző  évad Scapin-alakításához, Arok ismé-
telten bebizonyította, hogy kivételes komikustehetség, aki íme, egy szokványsze-
repet is tartalommal tud megtölteni. Természetesen annak sokkal jobban örül-
nénk, ha Arok Ferenc több Scapin-szerű  szerepet kapna és kevesebb Pétert kel-
lene életre keltenie, mert így elkerülhetné, hogy id ővel aprópénzre váltsa vitat-
hatatlan tehetségét, megérdemelt sikertallérait. A kiemelt többi alakításban 
közös, hogy nem fő-, hanem epizódszerepben születtek. Süveges Eta belülr ől ho-
zott, szöveg nélkül is egy egész emberi sorsot kibontó reménytelenül szerelmes 
lány-, illetve asszonyfigurája, Mása, a Sžrályban. Barácius Zoltán Határvári Ar-
pádja a Vžllámfénynél-ben, ez az illemtudásában és kétszínűségében olyannyira 
félelmetes figura, akit Barácius nagyon érzékletesen állított elénk. Szabó István 
és Nagy István remek komikus duója a Fantasztikusban; a két született ripacs, 
akik közül az egyik örökké Shakespeare-t szaval, de bo іrányosan, a másik pedig 
a színpadi halál nagymestere, huszonöt éve mást sem csinál csak meghal a szín-
padon, méghozzá gyönyörűen — két olyan lehet őség, amit egy életre szóló mu-
lasztás nem kihasználni. Szabó István és Nagy István maximálisan kihasználták 
a kínálkozó alkalmat. Soltis Lajos a Jalta, Jalta Grisájaként eleven komikumá-
val, ügyes emberábrázolásával, légkört teremt ő  lendületével. Némi megszorítással 
ide kell sorolni még a Golgotában látott három színészi teljesítményt, Pataki László 
Kristijanját, Salamon Sándor Ksaverét és Pásthy Mátyás Andrejét. Azért meg-
szorítással, mert »csúcsformájukat« nem a bemutatón, hanem a Krleža-dráma 
utolsó előadásán, a vajdasági színházak zombori szemléjén érték el. Ez a példa 
figyelmeztet arra, hogy a bemutatót követ ően esetleg mások is jobb teljesítményt 
nyújtottak, de sajnos ezt az el őadások állandó követése után lehetne csak meg-
állapítani, erre viszont nincs mód. 

Az évad legtöbb színészi alakítása a következ ő  csoportba, a jó, közepes 
teljesítmények kategóriájába sorolható. A Vžilámfénynélben Karna Margit és 
Versegi József, a Sžrályban Albert Mária, Pataki László, Salamon Sándor, Szabó 
István és Versegi József, a Golgotában Albert Mária, Heck Paula és Barácius Zol- 
tán, a Fantasztikusban Sánta P. Lajos és Albert János, a Ma éjjel megnősülökben 
Czehe Gusztáv, Majoros Kati, Hech Paula, Sántha Anna, a Szél-Salamon-Pásthy 
trió és a Süveges-Kotroba kett ős, a Jalta, Jaltában Arok Ferenc, Bada Irén, Al-
bert Mária, s a Handabasában Sánta Anna és Majoros Kati. Természetes, hogy 
jónéhány korrekt színészi teljesítmény kimaradt, mert mégsem sorolható fel min-
den előadás minden egyes szerepe. 

A legkellemetlenebb a művészi bukásokról írni. Nyilván ezek min ősítése a 
legfájdalmasabb, mert sokszor olyan körülmények, mozzanatok játszottak közre, 
amelyeket a néző , de még a kritikus sem ismer, persze nem is kell ismernie őket, 
mert hová jutnánk, ha minden fogfájásról, családi perpatvarról, magánjelleg ű  
kellemetlenségről tudnánk, és ezeket bekalkulálnánk a ,művészi teljesítményekbe. 
Bukás volt a Handabasa —egy-két kisebb szerepet kivéve — teljes egészében, 
eisősorban azonban Heck Paula számára. A pillangók szabadokban a két főszere-
pet alakító színész, Kasza Éva és Balázs Piri Zoltán játéka. Itt nyilván a m űfaj 
csalta lépre a fiatal színészeket, akárcsak a Fantasztikusban Balázs Piri Zoltánt, 
Soltis Lajost és Bada Irént, akiknél a téves szerepértelmezésben kell látni a ku-
darc főokát. De volt színészi bukás a két különben sikeres el őadásban a Sirály-
ban. és Németh-drámában is. Az el őbbiben a modorossagtól olyan nehezen sza-
baduló Pásthy Trepljov szerepében és Szabó Cseh Mária Arkagyinaként. Ez a 
színésznő  még egy darabban maradt a szerep lehet őségei alatt, a Németh-drá-
mában, ahol a körorvos feleségét tolmácsolta. Két nagy szerep, s egyik sem 
sikeres. Feltétlenül alaposabb elemzést érdeml ő  eset. Az azonban minden külö-
nösebb analízis nélkül is világos, Szabó Cseh Mária már régóta válságban van, ne 
firtassuk miért, kinek a hibájából, színészi kifulladásról, saját lehet őségeinek 
félreismeréséről vagy színészt bénító, rossz m űsorpolitikáról van-e szó, de tény, 
hogy a színésznő  érzi, hogy végre tökéletesnek kell lennie, épp ezért nagyon igyek- 
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kor legt'öbbször nem sikerül. Ha úgy van, akkor a színház illetékeseinek sürg ősen 
orvosolni kell a bajt, lévén, hogy az igazgatóság nemcsak szerepet oszt, hanem 
ha kell, átveszi a színészpedagógus szerepét is: f őleg akkor természetes ez a 
feladatbővítés, ha olyan jó nevű  és nagy sikerekkel dicsekedhető  társulati tagról 
van szó, mint amilyen Szabó Cseh Mária. De bukás a Villámfénynél-ben Bada 
Irén Satája is, mert jellegtelen alakítást nyújtott, színtelen volt, mintha nem 
értette volna pontosan a szerepét. 

Ha végezetül a színészi teljesítményekr ől szólva néhány kínálkozó tanulságra 
szeretnénk figyelmeztetni, akkor els ő  helyen kell megemliteni, hogy igazi nagy 
alakítás ebben az évadban nem volt, de több jó, er ősen közepes teljesítményre 
figyelhettünk fel, mint azel őtt. Ezenkívül most olyan nevek is a lista élére ke-
rültek, akikkel ez az utóbbi id őben vagy általában ritkábban fordul el ő  (Süve-
ges, Nagy). Érdemes felfigyelni rá, hogy Soltisnak végre — néhány melléfogás 
után — kijött a lépés, ez biztató lehet a fiatal színész további pályáján. A vissza-
térő  nevek Pataki és Árok. ТÍjból felcsillant Szabó István és Barácius. A Sirály 
legtöbb szereplője erősen közepes teljesítményt nyújtott, nyilván ez is a titka az 
előadás sikerének. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a bukás f őleg a fiata-
lokat környékezte meg. Soltis, Balázs Piri, Bada, Kasza, cirok, Pásthy ismerkedett 
meg, ezúttal a kudarc keser ű  ízével. Miért? Egyrészt mert silány művekben kap-
nak silány szerepeket, s a rendez ők sem segítenek rajtuk іКеІ lёеn (lásd a Fan-
tasztikus, a Handabasa és A pillangók szabadok esetét). Nem bánnak tehát eléggé 
körültekintően, gondosan Szabadkán a fiatal színészekkel. Másokat értelmetlenül 
elhanyagolnak, mellőznek, pl Süveges Etát. általában a repertoár összeállítása-
kor még mindig nem színészben gondolkodnak, s ennek eredménye, hogy sok 
szerepet, még a nagyokat is, csak szükség-alapon lehet kiosztani. De baj van a 
színészek felkészülésével is, szerepértelmezésük nem a legjobb, hiányzik bel őle 
a teljesség. az  alaposság, az intellektuális hozzáállás, a nagyobb igényesség .. . 

e) összegezés és a távlatok 

Milyen volt a most befejezett 1973/74. évi színházi évad a szabadkai ma-
gyar társulat majd három évtizedes össztelje§ítményében? Közepes. Talán kissé 
gyengébb, mint az előző  két szezon. Több volt benne a gyenge, igénytelen m ű, 
kövekezésképpen több volt a kevésbé sikerült színházi produkció is. 

S mit ígér a következő  évad? 

Sajnos, nem sokkal több kivételes értékű  művet (Brecht: Kaukázusi krétakör, 
Euripidész-Sartre-Illyés: Trójai nők), de a vígjátékválogatás ígéretesebb az ideinél 
(Szigligeti: Liliomfi, Sterija: Füllentő  és hazug —mindkettő  zenés változatban —, 
Thomas: A papagáj és a zsaru). Lesz végre vajdasági mű  is a repertoáron, Bog- 
dáпfi Bűnösökje és esetleg még valami. Természetesen nevek és címek alapján 
nehéz, lehetlen pontosan jósolni, a döntő  szó az előadásoké lesz, a darabok szín- 
padi megjelenítése a fő  Mértékmérő  szempont, várjuk ki tehát a bemutatókat, s 
akkor látszik majd az is, hogy az enyhén közepes 1973/74. évi szezon csak pillanat- 
nyi megtorpanás volt, vagy egy tartós állapot kezdete. 

újvídéki színház 
1. Prológus — számokban elbeszélve 

Három bemutató, összesen 31 előadás, 6 411 néző, 206-os nézőátlag. 

Ezek az Újvidéki Színház alig féléves (1974. január 27-ét ől június 1 б-áig) 
működésének fő  számbeli mutatói. 

A három bemutató: őrkény István Macskajáték; Friedrich Dürrenmatt Play 
Strindberg és Bernard Shaw Sosem lehet tudni. 

A Macskajáték adatai: 13 előadás —ebből egy Zomborban a Vajdasági 
Színházak 24. Találkozóján —, 2 519 néző, az előadásonkénti átlag 193. 

A Play Strindberg 15 alkalommal került közönség elé —ebb ől háromszor 
vidéken«, Zomborban, Szabadkán és a kisszínpadok fesztiválján Szarajevóban 

—, összesen 3425-en látták, el őadásonként 228-an, Szabadkán 500-an, Zomborban 
és Szarajevóban 400-400-an, Újvidéken viszont 177-en. 

A Shaw-darab zárta a szezont, háromszor játszották, összesen 467 néz ő  előtt, 
ami előadásunkét 156 látogatót jelent. 

Az új színház két fesztiválon vett részt, két díjat kapott, Szarajevóban 
Romhányi Ibi (Alice a Play Strindbergben), Zomborban Nagygellértné Kiss Júlia 
(Orbánné a Macskajátékban) részesült elismerésben. 



2. Elemzések , szempontok 

Egy félszezonnyit megért színház életében sem mell őzhetők a számok, a 
kimutatások, a statisztikák, n g sincs dönt ő , túlságosan sokatmondó szerepük, 
csupán jelzéserej űek, arra figyelmeztetnek, hogy az indulással együttjáró renge-
teg ismeretlen közül a legtalányosabbal, a közönséggel hogyan találta meg a kap-
csolatot a színház. Azt jelzik, hogy egyszerre hódította-e meg a közönséget, vagy 
ez a sok fáradsággal, türelemmel járó és rátermettséget követ ő  fontos feladat 
még előttünk van. Az újvidéki Színház néhány adatos statisztikája inkább az 
utóbbi, mint az előbbi esetről győz meg bennünket. Arról, hogy van érdekl ődés a 
színház műsora •iránt, de ezt még fokozni, ápolni kell, hiszen a lehet őségek lé-
nyegesen nagyobbak, mint ahogy a számok mutatják. Nyilván a színházba járás 
szokását kell kinevelnie az új színháznak a tartományi székvárosban, amihez 
viszont nagyon körültekintő , maximális komolyságú és felelősségű  közönségszer-
vezés szükséges, ez pedig, sajnos, az induláskor гnég nem volt erénye az új 
színháznak. (Gondoljunk csak a néhány elmaradt el őadásra, az állandó el őadásna-
pok ellenére is kiütköz ő  bizonyos rendszertelenségre es arra a nagy-nagy hibára, 
hogy a szarajevói fesztivál után, ahonnan vaióban óriási sikerrel, díjjal és saj-
tóvisszhanggal tértek vissza, nem használták ki a megnövekedett érdekl ődést, 
néhányszor elmaradt a valóban nagy érdekl ődésre számot tartó Play Strindberg-
előadás!) 

A közönségért folytatandó harc még a színház el őtt áll, s ennek csak egyik 
része a közönségszervezés, a jó propag anda, másik része viszont a színház mű-
sora, vagy több évad együttes képe: a színház profiljának a kialakítása. Lássuk, 
ilyen szempontból mit hozott és mit ígért az els ő  fél évad három bemutató el ő-
adása. 

Szövegigényesség , darabválasztás 

A színházi műsor állandó kérdései a »mit«, a »miért« és a »hogyan«. Ezek-
kel kell szembenéznie annak, aki darabot választ, el őadást rendez és játszik. 
A három, egymással nagyon szorosan összefügg ő  kérdés közül egyik sem elhanya-
golható,talán csak az els ő  látszik kevésbé fontosnak egy alig észrevehet ő  árnyalat-
tal a másik kettőnél. Persze, ha tudjuk, hogy minden színházi repertoár alapja a 
»mit játszani«, még ez az árnyalatnyi háttérbe szorulás is megsz űnik. 

Irodalmi szempontból, irodalmi rangosság tekintetében az új színház els ő  
darabválasztásai vitathatatlan igényességr ől tanúskodnak. Örkény, Dürrenmatt és 
Shaw neve meg drámaírói munkássága olyan rangú, színvonalú és tekintély ű , 
amilyent csak kívánni lehet. A Macskajáték nem véletlenül járta be rövid id ő  
alatt Európa nagyobb városainak színpadait, aratott sikert Londontól Helsinkiig, 
színpadi értékei, lehet őségei mellett erőteljes irodalmi kvalitásokkal is rendel-
kezik. Akárcsak Dürrenmatt m űve, amelyhez nem kevésbé ismert és kipróbált 
drámai alkotás állt modellt, mint Strindberg Haláltánca. Shaw pedig a huszadik 
századi dráma nagy úttör ője, aki Ibsenen keresztül híd is a múlttal, a tizenkilen-
cedik századdal és a régebbi korokkal. Mindhárom m ű  tragikomédia, a Macska-
játék az ún. vallomásdrámák sok epikummal és még több bels ő  energiával, ön-
pusztulásba vivő  állhatatos lélekrajzzal készült .változatából, a Play Strindberg 
a másikat kínzó, de önmagukat is tönkretev ő  életek megsemmisítő, kiúttalan, 
élveboncoló, mélyen igaz és mélyen megrázó drámájának kivételes kate-
góriájából, a Sosen lehet tudni pedig az író fölényes, gúnyolódó magatartásából 
születő  szellemes társadalombírálatnak egy sajátos, jellegzetesen shaw-i válto-
zata. Mindegyik mű  a maga nemében sok mai, korszer ű  vonatkozással rendelke• 
zik, s emellett, főleg a Dürrenmatt-dráma, faktúrájában is kimondottan modern 

Hogy a három, sok szempontból rokonjelleg ű, de legalább olyan mérték-
ben egymástól különböz ő  színpadi alkotás véletlenszer űen, a műsor kiszámítha• 
tatlan szeszélyességei folytán vagy tudatosan került-e egymás mellé, arra a választ 
a darabok előadása, az önmagában független, de a színház törekvéseinek összké-
pétől, arculatától mégsem függetleníthet ő  stiláris egysege, rokon jellege adhatja 
csak meg. 

Előadásról előadásra 

Az évadnak, a színház eddigi m űködésének messzemenően legjobb pro-
dukciója a Play Strindberg. A Dürrenmatt-dráma megjelenítése annyira sikeres, 
színvonalas, hogy az egész vajdasági színházi mez őnyben is a legjobb előadások 
között van, ha ugyan nem éppen a legjobb. S őt a szarajevói fesztiválon történt 
fellépés után meglelenő  kritikák tanúbizonysága szerint országos szinten is jelen-
tős színházi esemény ez a produkció. S eltekintve most attól, hogy a kezdet leg-
kezdetén ilyen kiugró siker várható volt-e vagy nem, mindenképpen szerencsés-
nek mondható, hogy ilyen nagyszerű  előadása van az új színháznak, mégpedig 
egyszerűen azért, mert a kivételes produkció stílust, s őt profilt meghatározó le-
het, s a színháznak nem másutt, idegen sikerek másolásával kell keresnie azt a 
mintát, azt a színvonalat, a kollektív játéknak azt az összeforrottságát és az 
egyéni teljesítményeknek azt a következetes bels ő  intenzitását meg küls ő  gesz-
tusait, ami nélkül nincs igazán jó el őadás, hanem saját lehet őségeinek megismét-
lésében, önnön friss hagyományában. Mert hagyományteremt őnek kell lennie 
egy ilyen kiváló előadásnak, amilyen a Play Strindberg. 

A színház első  és harmadik bemutatója, a Macskajáték és a Soseт  lehet 
tudni csupán korrekt el őadás, alatta marad a művek lehetőségeinek. Színházi 
formanyelvi tekintetben kevesebb van bennük, mint amit a két m ű  műfaji, drá-
maturgiai tartalékai, lehet őségei kínálnak. Egyik sem bukás, de rendezői és szí- 
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c) Egуéni teljesítmények 

A három bemutatót két rendez ő  állította színpadra, a Play Stržndberget 
Radoslav Dorić, az árkény- és a Shaw-m űvet Vajda  Tibor.  

Dorić  harmadízben rendezte Dürrenmatt drámáját, el őször Szarajevóban 
szigorúan realista felfogásban, majd a belgrádi Atelje 212-ben vígjátékként, hogy 
most találjon rá a mű  igazi hangjára, arra a tragikomédiat kibontó szúpadi ér-
telmezésre, amely legközelebb áll Dünenmatthoz és korunkhoz. Az újvidéki el ő-
adás sincs híján a komikumnak, csakhogy ez a komédia inkább vérfagyasztó, sá-
táni, mintsem felszabadultan nevettet ő . Dorić  nemcsak pontosan érezte az írói 
szándékot, hanem a végsőkig alapos, a legapróbb részletekre kiterjedő, ügyelő  
figyelemmel, a részleteket következetesen végiggondoló és megvalósító szintetizáló 
készséggel fogta össze egységes színpadi produkcióba a parázs alatt sisterg ő  una-
lom, fáradtság csehovi kezdőképétől a brechti színjátszást idéz ő, periodikusan 
ismétlődő  »elidegenítő« megoldásokon át (az egyes meneteket a színészek kon-
ferálják be, gongütéssel indul és zárul minden »menet«, a színészek, ha nincs is 
szerepük a színen, a ringszer ű  díszlet mellett ülve maradnak, frissít őt isznak, 
lazítanak) a becketti fekete humorig terjed ő  és minden eklektikussága ellenére 
mégis egyedi, egységes világot, a véres mulatság agyunkba nyilalló, mellbevágó 
tragikomédiáját teremtve így meg. A rendezés nagy érdeme, hogy a színészekb ől 
tehetségük maximumát, eddigi legjobb teljesítményüket tudta el őcsalni-előparan-
csolni. 

Vajda Tibor két rendezése mindenekelőtt abban a szándékban közös, hogy 
a rendező  hű  társa, tolmácsa legyen az írói elképzelésnek. Amíg ezt a Macska-
játék esetében — talán a színházavatás valóban rendkívini és felel ősségteljes pil-
lanata miatt — túl nagy tisztelettel, nem kis adag félénkséggel tette, addig a 
Shaw-vígjáték rendezésében bátrabb, felszabadultabb volt, •sajnos még nem kel-
lően inventív, s ágy csak a harmadik felvonásban talált rá azokra a játékelemek-
re, amelyek a shaw-i szellemi ugrándozás színpadi megfelel ői, ,kifejezői lehetnek. 
Vajda két félsikere ellenére is felmutatott olyan rendez ői erényeket, amelyek a 
közeljövőben feltehetőleg egy kivételes előadásban teljesednek majd ki, kulmi-
nálnak, föltéve, ha ebben kellő  segítséget, támogatást kap majd munkatársaitól. 

A színészi teljesítmények listáján mindenekel őtt a teljességében legjobb el ő-
adás, a Play Stržndberg nagyszerű  triója, Fejes György, Romhányi Ibi és Nagy-
gellért János vezet. Az újvidéki Dnevnik kritikusa a színjátszás gyöngyszemeinek 
nevezi hármójuk játékát, de ilyen felsőfokban ír minden kritikus a bemutató és 
a szarajevói fellépés után egyaránt. Fejes György valóban .félelmetessé növesz-
tette Edgart, ezt a zsarnoki hajlamú, mégis pojácára emlékeztet ő  férfit. Fejes 
György Edgarja — ahogy a Borba kritikusa írta katona, impresszív alak, lel-
kileg kiegyensúlyozatlan, Fejes bátran ruházza fel groteszk eleimekkel, szünteleniil 
határhelyzetekben mutatja be, de játéka mindig annyira éber; hogy a figurát 
sohasem engedi átsiklani egyik végletbe sem. Szembet űnő  Fejes gazdag arcjáté-
ka, amely tele van  váratlan megoldásokkal, árnyalatokkal. Az Alice-zal játszódó 
jelenetekben explozív, de mert Alice végtelenül ügyes, boszorkányosan érti a 
harcnak ezt a fajtáját, s mert Edgar már-már infantilisan makacs robbanékony-
sága, fesziiltsége nem semmisíti meg, ez csak újabb energiával tölti fel, fokozza 
drámai erejét. Sead Fetahagi ćot, a szarajevói tévé kritikusát Erich von Strocheim-
nek A nagy kaland-beli kiváló alakítására emlékeztette Fejes Edgarja. Vitatha-
tatlanul hatalmas színészi siker ez az alakítás, amelyben rengeteg emberi-színészi 
energia, határtalan professzionális fegyelem egyesült, s hozta meg nagyszer ű  gyü-
mölcsét. 

Az előadásnak minden méltatója hangsúlyozza, hogy Fejes teljesítménye 
nem választható el kiváló partnerei, Romhányi Ibi és Nagygeliért János szintén 
nagyszerű  színészi játékától. Romhányi Alice-ája viperatermészet ű, sátánian ke-
gyetlen — ezt a kegyetlenséget olykor igen ügyesen álcázni tudja, hogy a követ-
kező  pillanatban új színekkel gazdagítva még inkább fokozza —, mélyr ől, igazi 
emberi tragikummal ábrázolt figura, akit Romhányi nemcsak teljes érzelmi ská-
lóval ábrázol, de akit ügyesen karikírozni is tud, akiben jelzi a tragédia fonákját 
is. A háromszögben a harmadikát Nagygellért János kelti életre, hogy ismét a 
Borba kritikusát idézzük, kifinomult szenzibilitással, diszkréten. Talán óvatosab-
ban kapcsolódik be ebbe a kegyetlen játékba, de alakítása a befejez ő  menetek-
ben már teljesen összhangba jut Fejesével és Romhányiéval, menetr ől menetre 
észrevétlenül hozzájuk idomul, méltó társuk lesz a gonoszkodásban, olyannyira, 
hogy végül ő  veszi át a játékmester szerepét. 

Az évad többi nagyobb figyelmet érdemlő  alakítását az Újvidéki Színáz el ő-
adásain Szkopál Béla, Pribilla Valéria, Nagygellértné Kiss Júlia és Tusnek Ottí-
fia nyújtották. Szkopál és Pribilla a Shaw-vígjátéknak az el őadást beszéddel já-
tékkal, ötletekkel pörgető, ügyes és szellemes szimpatikus huligánjaiként, Philip 
és Dolly szerepében keltették az évad nagyon kellemes meglepetését. Nagygellértné 
és Tusnek Ottília a Macskajáték testvérpárját, Orbánnét és Gizát keltették élet-
re. Az előbbi inkább a bemutatón csillogott, nyújtott parádés alakítást, majd —
még kétszer volt alkalmam látni —alakítása fokozatosan halványodott, de to-
vábbra is az előadás lelke maradt, vitte a darabot. Kár, hogy a valóban kiváló 
rajtot nem tudta estéről estére megismételni, s hogy kevesebb alázattal viselte-  1390  



tett szerepe iránt, mint ahogy azt az ilyen rendkívüli színészi feladat megkívánja. 
A Macska laték — nyugodtan állíthatjuk — világsiker, s ennek megfelel ően a 
magyar színházi irodalom éberen nyomon kísérte az đrkény-darab útját, tudósí-
tásokat, fényképeket közöltek minden újabb külföldi bemutatóról, s ezekb ől vilá 
gosan látszik, hogy igazán nagy múltú, rangos m űvészi pályát befutó színészn ők 
sem féltek attól, hogy Orbánnét, teljes lelki valóságát küls őleg pacuhán, slam-
posan, rosszul öltözótten, komikusan sminkelten, lötyög ő  ruhában, nevetséges 
mamuszban, egyszóval teljes csúnyaságában keltsék életre. Nagygellértné viszont 
félt csúnya lenni, rajta jól áll a Paulától kapott kölcsönkosztüm, ő  nem rendet-
len, hanem lakozzott körmű, felgyűrűzött, ügyesen megfiatalodott nб , ami ellent-
mond az alak lényegének, lelki és testi szertelenségének. (Hasonló hibába esett 
az Egérkét játszó Pribilla Valéria, aki például Zomborban szeme körüli er ős 
árnyékolással lépett színpadra, holott a szürke, ügyefogyott Egérkét próbálta 
elénk varázsolni, de ezt a figurától teljesen idegen »szerelésben« tette.) Ebb ől az 
Orbánnéból hiányzott az a szakmai fegyelem, aminek nyilván nagy része volt 
Fejes kiváló teljesítménysorozatában (Fejes a szerep kedvéért kopaszra nyirat-
kozott és bajuszt növesztett!). 

Giza a Macskajátékból Tusnek Ottília, aki viszont a bemutatón volt halvá-
nyabb, s azután előadásról előadásra gazdagította ezt a statikus helyzete miatt 
igen hálátlan szerepet. Különösen beszédkultúrája figyelemre méltó. 

A három bemutatós csonka szezon közepes, ,korrekt alakításait Fischer 
György, Ladik Katalin és Adóm Olga nyújtották a Macskajátékban, illetve Fejes 
György, Várady Hajnalka és Romhányi Ibi a Shaw-vígjátékban. 

Kevésbé sikerült teljesítmények közé tartozik a Macskajátékban Horváth 
József Viktorja, Várady Hajnalka Paulája, Pribilla Egérkéje, a Sosem lehet tudni-
ban  viszont Lőrinc Lajos ügyvédje, Fischer fogorvosa, Sántha Sándor apója, Sovény 
Károly jogtanácsosa. Ezeket az alakításokat els ősorban azért kell a kevésbé sike-
rültek közé sorolni, mert ingadozó színvonalúak, bizonytalanok voltak. S ha ez a 
jelenség a tünet méreteit ölti — mi lenne ennyi feemás alakítás, mint tünet — 
akkor komoly figyelmeztetésül kell szolgálnia az új szinház vezet ői, rendezői, de 
mindenekelőtt színészei számára. 

A három előadásnak csupán egyetlen közös »szerepl ője« volt, a jelmeztervez ő  
Annamária Mihajlović . ő  az újvidéki három bemutató igazi felfedezettje is. Jól-
lehet a Macskajátékban még bizonytalan volt, a Play Strindbergben és a Sosem 
lehet tudniban már rátalált arra a módra, megoldásra, amellyel az el őadást is 
legjobban szolgálja, segíti, s ezt egyben ke11 ő  művészi színvonalon teszi, alkotó-
társ és önálló művész is. A három díszlettervez ő  közül a Play Strindberg boksz-
ringet, toronyszobányi börtönt ábrázoló színpadképével, melyben nemcsak a ko-
pottas bútorok kifejez őek, hanem az egykori reményeket csúfondárosan jelz ő  
kék szín is, Nebojša Delja munkája említend ő . Gyarmathy Agnes a Macskajá-
tékban elsősorban a helyszínek megközelít ően pontos jelzésére ügyelt, míg Vladi-
mir Marenić  a Shaw-vígjátékban meghatározatlan színpadképével inkább jelleg-
telenül hatott, mint segítette volna az el őadást. 

d) összegezés és a távlatok 

Jó indulás, amit egyrészt a darabválasztás igényessége és egy rendkívüli 
előadás fémjelez. Ez is, az is sejteti azt a profilt, amelynek kialakítására az új 
színház törekszik. Megoldásaiban nem öncélúan széls őséges, de mégis modern, 
akárcsak tartalmi, emberi mondandójában. Az igazi utat minden tekintetben a 
Play Strindbergnek kell jelentenie. Ami természetesen nem jelenti, hogy minden 
előadásnak majd erre kell hasonlítania, de színvonal, hozzáállás, intenzitás szem-
pontjából s talán stiláris szempontból is ez lehet a mérce, az ideál. 

Lévén, hogy egy új színház els ő  évadja is nehéz, de talán még nehezebb 
a következő  kettő, amikor végleg eldőlhet, életképes vállalkozásról van-e szó, 
nagyon lényeges a következő  szezonok műsora. Az újvidékiek a második szezon-
ban Peter Weiss Mockinpott úr kínjai és meggyógyítása, Brecht Svejk a máso-
dik világháborúban c. alkotását, egy Molnár-darabot és egy Csehov-színm űvet meg 
egy vajdasági magyar író művét mutatják majd be. Ez a műsor szerzők •és művek 
után ítélve eléggé vegyes, kevésbé egységes az indulás m űsorképénél, de a válasz-
tás helyességéről vagy helytelenségéről ebben az esetben is csak a színpadi bemu-
tatók után beszélhetünk. 

Nagyon fontos idény előtt áll az ország legfiatalabb színháza, körvonalaznia 
kell művészi profilját — méghozzá állandó rendez ő  és állandó társulat nélkül —, 
és meg kell hódítania az újvidéki közönséget, amely inkább kényelmes, ne mond-
jam, lusta, mint válogatós, ha színházról v an  szó. 

3. Epilógus : a két színház 

Az új színház nem csak egyszerűen a társulatok, illetve intézmények szá- 
mának növekedését jelenti, hanem ennél sokkal többet. Új min őséget, mégpedig 
kettбs vonatkozásban, egyrészt a maga produkálta el őadások tekintetében, más- 
részt abban a hatásban, amit a két társulat, a szabadkai és az újvidéki m űsora 
szükségszerűen gyakorol egymásra. De ahhoz, hogy ez a kölcsönhatás létrejöj- 
jön a színházak puszta létezése mellett elengedhetetlenül szükséges, hogy mind- 
egyiknek sajátos arculata — közkeletűen profilja — legyen, vagy legalábbis kör- 
vonalazott törekvéssel, szándékkal, olyan jellegzetességgel rendelkezzen, amely- 
nek termékeny, ösztönz ő  hatása van a színházi élet egészére. Azzal, hogy kerek 
tizenöt évig — 1959-ben szűnt meg tíz évi Működés •után a topolyai színház — a 
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ségszerűen nagyon nehéz és összetett feladat hárult rá, misszió-szerepet látott el, 
s tegyük azonnal hozzá, nem hibátlanul, de lényegében jól, elfogadhatóan. Reper-
toár-színház volt, s ma is az, s ezt a jellegét nagyon nehéz megváltoztatni, s őt 
valószínűleg felesleges is. Csupán nagyobb fokú igényesség kell ahhoz, hogy err ől 
a szükségből kialakult mindenességről ne elmarasztalóan kelljen beszélni. Tévedés 
lenne azt hinni, hogy az újvidéki színház valamilyen profilalakító, profilváltoz-
tató szereppel, hatással lehetne a szabadkaira. Nem egymást kell lesni és utánoz-
ni, hanem a sajátos egyéni út kialakítására .kell törekedni Оjvidéken is, Szabad-
kán is. Így jöhetne létre csak az a nemes versengés, amelyr ől már nem egyszer 
írtunk, beszéltünk, amely igazi alkotó légkört teremthetne mindkét társulat szá-
mára. Zárjuk ezt a részt Bambach Róbertnek a Play Stržndberg segédrendező-
jének — az akadémia végzős rendezőnövendéke — nyilatkozatával: »A két szín-
háznak feltétlenül együtt kell dolgoznia. Közösen kellene véglegesžtenž a m űsor-
terveket. Szinész- és rendez őcserék  is  frissítőleg hatnának mžndkét együttesben...K 
Bambach rendezőként nagy ígérete színjátszásunknak, higgyünk neki, mert jól 
látja színházi életünk lehet őségeit, színjátszásunk fellendülésének útját. 

Folytatás a következő  számban: 
III. SZÍNHАZI SZOCIQLбGIA 
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a tűzálló esernyő  
a normatív törvények 

ellen 

horvdth és brecht 

szomory dezs ő  drámái 

egy évad meg egy fél 

a költő  drámája 

egy drámaszöveg jakturális 

minőségeirő l 

tolnai ottó 

peter Weiss 

peter handke 
danyi magdoha 

gerold lászló 
a mellékleten: 

gerold lászló 

bognár antal 
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e számunkban szarvas sánd®r munkáit közöljük 


