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KONTRA FERENC 

VÁSZON TAKARJA 
TIZENNÉGY SOROSOK 

 

hatalmas barna vászonnal terítettük le 
kidudorodnak rajta a fák, a háztet ők 
hullámzanak alatta nádasok és kaszálók 
megugatnak a kutyák minden érkezőt 
gyerekek futnak a korai hóra 
gombát keresnek a májusi erdőben 
a tó vizébe buknak egy hal után 
megrakják a zsebüket gesztenyével 
emlékeinkből van a vászon 
hiába erős várunk az Isten 
semmi más nem tartja meg 
csak a papír míg el nem ázik 
betűk hangyasorának hátán 
egyre nehezebb lesz a teher 

 

csak addig él a kifeszített vászon 
amíg képek jelennek meg rajta 
amíg lesz, aki pergeti 
amíg nem megy mindenki haza 
mozi után a sötétség végleges lesz 
csak néha téved vissza egy-egy kutató 
hogy zseblámpájával megleljen valamit 
ami megőrzendő  vagy éppen mulandó 
egy idő  után az is értékes lesz 
amit kihajítottunk, vagy ellenkezőleg 
azt is kisöprik, amit dédelgettünk 
lehet, hogy tévedünk, vásznunk sincsnek 
csak a szárnyunk feszül egy kihalt 
szárnyasokról szóló gyűjteményben 

 

meg akartuk óvni minden bajtól 
hatalmas barna vászonnal leterítettük 
úgy hagytuk alatta utcáinkat, szobáinkat 
amilyennek álmodtuk, ahogyan éltünk 

messziről figyeljük a felületét 
hogyan változnak az ismerős hajlatok 
észlelünk-e mozgást a hegy lábánál 
vagy a füstóriás mindent eltapos 
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ha színét sem látjuk többé a környéken 
óvatosan emeljük meg a vászon szélét 
kíváncsian lessük, ki lett szőleink gazdája 
kezében oda nem illő  szerszám 
utolsó karóit veri 
a löszbe a halál 

 

ismerősökkel szeretnék találkozni 
akik még emlékeznek rá, hogyan szőtték 
hogyan terítették a halmintás vásznat 
hogyan metszették a hazai tőkét 

hova telepítették a korai fajtákat 
hogy a gyerekek előbb találjanak rá 
mint a búza után kiéhezett madarak 
hogyan öltöztették fel a mandulafát 

fenyegetően emelte fel a karját 
illett rá a nagyapa kék foltos kabátja 
amíg élt, abban permetezett 

azt hittük, kiszáradt a mandulafa 
de nem akart madárijeszt ő  lenni 
új lomb nőtt a fején tavaszra 

 

nem akarok ismerősökkel találkozni 
mert elmesélik, hogy nem volt pénz 
koporsó helyett egy szál vászonba csavarták 
egy kő  sem jelzi, hogy élt 
pedig összegyűlhetnének újra körötte 
ahogyan dobja szavára a népek 
hogy megtudják, hova lettek a hidak 
és mit vittek el, akik odaátról érkeztek 
nem mentett már semmit a dobszó 
az utolsó közhírré tevő  volt 
megrepedtek a szavak a bőrön 
és nem hallotta senki, hogy újra 
hogy megint jönnek, és jönnek 
belefásultak a fülek a dübörgésbe 

 

azon a napon frissen mosott ruhák 
lógnak az udvaron, törülközők és lepedők 
egy régi sláger szól a kitárt ablakból 
és hófehérek lesznek az égen a felh ők 
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azon a napon sokan leszünk az utcán 
mint egy tükörben visszatükröz ődik a délelőtt 
amikor köszönés nélkül mentünk, bízva csak 
hogy most mi leszünk az érkezők 
akkor letett kötényét most újra felveszi 
anyánk a kapuban mintha id őtlen idők óta 
várna csak várna 

mintha tudná, mennyire éhesek leszünk 
túrós tésztát főz paradicsomlevessel 
azon a napon, amikor hazamegyünk 

7. 

azon a napon fekete vászon leng a szélben 
egyenként megyünk, a fal mellett osonva 
semmi sem ott lesz, ahova képzeltük 
avar lepi az árkokban a roncsokat 

nem ismerünk senkit, az utca kihalt 
óriások magasodnak hirtelen fölénk 
lecsorog róluk a terepszín ű  minta 
magába szívja a régi gyökér 
kezet fognak a fejünk felett 
arcunkba szitál róluk a korom 
lőporszagú, szutykos kezek 

rakják a kamionokra a téglát 
azon a napon nem a mi házaink épülnek 
nem neveinkért szívják a tollba a tintát 

S. 

lőj rám, ha ettől az igazad kiderül 
megvédem magamtól magamat 
ingem vásznán a vérem átüt 
mert nincs szó a szavak ellen 

lőj rám, hiszén a nyelvünk ugyanaz 
ha ez harctér, nincs törvény 
tiéd az ország, a fegyver, a hatalom 
nem fáj, lehull rólam a kötés 

lőj rám, mert voltam 
eleget voltam 
janicsár 

lőj rám, mert holnap 
nem is lesz holnap 
a világ 
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NÉMETH ISTVÁN 

ÚTKÖZBEN 
JEGYZETEK 

Már messziről látom, szemben jön velem az a helyrehozhatatlanul összetört, 
eltorzított arcú fiatalasszony, aki mellett elhaladva mindig zavarba jövök. Most 
még irányt változtathatnék, kikerülhetném — nem a vele való találkozást, hiszen 
még csak köszönő  viszonyban se vagyunk egymással, hanem csak azt, hogy el-
húzzak mellette. De már ennek a gondolata is zavarba ejt. Úgy vagyok ebben a 
pillanatban, mintha én roncsoltam volna össze az arcát, én öntöttem volna 
szemközt zsírszódával. Rossz a lelkiismeretem, pedig semmi közöm a fiatal-
asszony egész életére szóló tragédiájához. Mert egész életre szóló tragédiáról 
lehet szó, hiszen nem múlik el nap, hogy tükörbe ne kelljen néznie, ahonnan 
mindig egy ijesztő  arc bámul vissza rá, a saját összekaszabolt arca, félig levágott 
orrának s felhasított ajkának sebhelyeivel. Ezzel az arccal kénytelen járni-kel-
ni a „gondtalan%' arcú emberek között; akikkel mindennap találkozik, azok tán 
már meg is szokták ezt az arcot s bizonyára akad közöttük olyan, aki meg is 
szerette, olyan is, aki megsimogatja, szerelmesen megcsókolja. Ugyanakkor 
nincs olyan nap, hogy valakiben egy pillanatra meg nem állna a ver ő , ha az utcán, 
a piacon, az üzletekben, a templomban, a strandon szembetalálja magát ezzel 
az arccal. S ezt az arc visel ője tudja, érzi. Mégis viselnie kell ezt az arcot, mint 
egy bőrére égett, eltávolíthatatlan torz maszkot. Meg lehet ezt szokni?... Külön-
ben minden olyan helyes és szép az asszonykán, mindig olyan, mintha skatulyá-
ból vették volna ki. De sohasem felt űnő . Mintha ösztönösen, bár meglehet, na-
gyon is tudatosan ügyelne arra, hogy arcának ijeszt ő  rútságát ne „ellensúlyozza" 
kihívó, kirívó öltözködésével. Mindez azonban egy „kívülálló" zavart és zavaros 
okoskodása. Egy „kívülállóé", aki meghökken egy gondolatra, hogy messze ki-
kerülje-e a szóban forgó, közeled ő  fiatalasszonyt, avagy „bátran" elhúzzon mel-
lette. De hogyan? Emelt vagy lehajtott f ővel? Esetleg elfordított fővel? Vajon 
majd akkor, amikor elhaladunk egymás mellett, figyélni fogja-e az arcomat? S 
ha igen, mit lát rajta? A meghökkenést, a részvétet vagy a szánalmat? Vajon 
egyáltalán figyeli-e ezzel a kíváncsisággal a mellette elhaladók arcát? Nem tu-
dom. De azt eleve tudom, hogy elhaladva mellette, az arcomat, mintegy üdvö-
zölve őt (nem vagyunk ugyan még csak köszön ő  viszonyban sem), ráemelem, te-
kintetét a tekintetemmel nem fogom elkapni. Félek, hogy a tekintetemb ől még-
iscsak egyvalamit olvasna ki: a szánalmat. 

Kora reggel Nagy úr sasszézik át a túloldalról, hogy üdvözölhessen, hogy 
néhány szót váltson velem. Nekem kéne őelébe sietnem, de ő  látott meg előbb, 
vannak emberek, akiket lehetetlen megel őzni az előzékenységben, az üdvözlés-
ben. Nagy úr is ilyen ember. Régi vágású úriember. Nagyon régi vágásúnak is 
mondhatnám; ugyanis az elmúlt fél évszázad kifüstölte tájainkról a fajtáját. Ő  
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valahogy megmaradt. Jó néhány évvel ezel őtt, amikor betöltötte a nyolcvanat, 
ezekkel a szavakkal állított meg az utcán: beleléptünk, kérem, a nyolcvanegybe, 
de még ma hajnalban is nyolcvanötöt nyomtunk le. Ugyszólván egy szuszra! 

Természetesen fekvőtámaszt. 
Ma, a kilencven alatt imbolyogva jön át a túloldalról, fels őtestén kinyúlt, 

lötyögő  póló, kezében három szál rózsa, mintha jégverés után szedték volna 
szegényeket, s mielőtt kihozták a piacra, mintha odahaza három napig hervasz-
tották volna őket. Nagyon szomorú három rózsaszál. Egyik már a fejét is lehaj-
totta. 

A gazdájuk is jácskán meghervadt, mióta nem találkoztunk. Lóg a bőr az 
arcáról s szeme ijesztően elvizenyősödött. 

Fölmutatja az elrejteni való, szánalmas csokrocskát. 
Ma hajnalban arra riadtam föl, hogy a feleségem születésnapja van és én 

tétlenül fekszem az ágyban. Nem készítettem semmi meglepetést. Alig vártam, 
hogy megvirradjon. Néhány szál virágra valót talán még össze tudok kaparni a 
zsebem ráncaiban. Hát ennyire tellett, kérem. 

Szeretné megjátszani egy mozdulat erejéig a hetyke gavallért, de nem megy. 
Nagyon jól tudja ő  maga is, hogy ahhoz rugalmas tartásra volna szükség, ugrásra 
kész derűre, pusztíthatatlan életkedvre. 

A hetyke mozdulat helyett hervadt pillantást vet az elalélt rózsákra s elér-
zékenyülve motyogja a felesége nevét: 

Klotild. 

A pöttöm teremtés, kiszabadítva magát a mamája kezéb ől, előrefut, s mintha 
már jó előre kiszemelte volna magának, boldog megkönnyebbüléssel letelepszik 
egy kapuszöglet lépcsőfokára. A trónusán érezheti magát így az odavágyó her-
cegnő . Ez a kiszemelt kapuszöglet is éppolyan, mint egy királyi trónus. A kislány 
elsimítja az ölében a szoknyácskáját; sugárzik az arca az els ő  önálló cselekede-
tének tudatában. Olyan öntudattál üli meg a lépcs őfokot, mintha díszpáholyban 
ülne. Ott hömpölyög el előtte a sugárút színes áradata. Természetesen az ő  
kedvéért, az ő  gyönyörűségére. 

Beérve, szó nélkül nyújtja a kezét a mamája. A kislánya legkisebb figyelem-
re se méltatja. Ebben a pillanatban meglelt mámorán kívül nem érdekli semmi. 
Még a mamája sem. Legkevésbé a feléje nyújtott kéz, amelyet nyilvánvalóan 
azért nyújtottak ki, hogy kiemeljék őt ebből a boldog magárataláltságból. 

Egy darabig türelmesen, szórakozottan áll mellette, illetve fölötte a mamá-
ja, majd megelégedve csemetéje önállósulásra való törekvését, elszakadási kí-
sérletét az anyai szárnyaktól, lenyúl a kislányért, megragadja kezecskéjét, föl-
rántja a trónusáról, mintegy kitépi meglelt birodalmából, s mint egy tehetetlen 
kócbabát húzza maga után. 

A pöttöm teremtés, ahogy csak kifér a torkán, üvölteni kezd. Nem azért, 
mert kirántották helyéből a karját, vagy mert félig-meddig a leveg őben lógva 
vonszolja maga után a mamája. Ebben a pillanatban nem érzékel semmi fizikai 
fájdalmat. Még azt se, ha csakugyan a karját rántották volna ki a helyéb ől. De 
még azt se bánná, ha menten elevenen nyúznák meg. 
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Mert ahhoz képest, amit ebben a pillanatban a mamája elkövetett ellne, a 
sóval behintett nyílt seb sajgása is bolhacsipés. Nincs az a vessz őfutás, karóba 
húzás, kerékbetörés, felnégyelés, amelynek a fájdalma fölérne ezzel. Mert ez 
nem is fájdalom; több minden fájdalomnál. Ez egy szabad ember akaratának a 
semmibevétele. Az erősebb, a hatalmasabb erőszaktétele a gyengébb felett. S ezt 
szó nélkül, a sugárút zaját is felver ő  üvöltés nélkül nem lehet elviselni. Még. 
Most. Kétévesen. 

Ha visszagondolok a régi pártértekezletekre — az emberi képmutatás hány-
tató színjátékaira —, a terméketlen, medd ő  sivatag ellenpontjaként megjelenik 
elő ttem annak a fiatalasszonynak az arca, aki, míg mi gy őzögettük, gyomroztuk 
vagy éppenséggel köpködtük egymást a párt nagyobb dics őségére, fS, ki tudja 
már hanyadszor, de még itt a pártértekezleten is, megidézte a Madonnát. 

Oly átszellemült arccal ült a helyén, hogy már felt űnő  volt. Pedig ezen kívül 
semmi mással nem hívta fel magára a figyelmet. Egész id ő  alatt még csak meg se 
moccant. Nem nyújtotta fel szólásra a kezét, akkor, úgy emlékszem, még a sza-
vazásnál sem. Mert csak fizikailag volt jelen, gondolatai messze kalandoztak. 

A fiatalasszony nem volt szép, semmilyen vonatkozásban nem volt felt űnő . 
A neve ott szerepelt ugyan a párttagok listáján, ezen túlmen ően aligha tartotta 
v laki is számon. Abban a pillanatban azonban, amikor megakadt rajta a tekin-
tetem, mintha magát a Madonnát, a Madonna arcát pillantottam volna meg. 

Annyi év után se tudom megfogalmazni a csodát. 
Úgy ült ott az a várandós fiatalasszony — már jócskán látszott rajta —, mintha 

ahhoz, ami körülötte történik, semmi köze se lett volna. Mert azokban a másod-
percekben, percekben nem is volt köze sem a párthoz, sem az elvtársaihoz, a 
vállalathoz sem, a munkástanácshoz sem, semmihez ezen a kerek világon, egye-
dül ahhoz, akit a szíve alatt hordott s aki talán épp ebben a pillanatban mozdult 
meg a szíve alatt. 

Feleségem van, két gyermeket szült. A legtöbb feln őtt férfinak van vagy volt 
felesége. A legtöbb asszony gyermeket hord vagy hordott a szíve alatt. 

Méhének áldott gyömölcsét. 
Az anya, mielőtt megszülné a gyermeket, el-elbeszélget vele. Ez a beszél-

getés természetesen nem a megszokott formában történik. És nem is szavak 
segítségével történik. Egy külön nyelven, amelynek nincsenek szavai. Ezt a nyel-
vet kizárólag az anyák birtokolják, mások számára elsajátíthatatlan. 

Mondom, feleségem van, két gyermeket szült. Míg a gyermekeit, megszüle-
tendő  gyermekeinket hordta a szíve alatt, sokat elbeszélgethetett ezen a szótlan 
anya-nyelven méhének gyümölcseivel. Nem adatott meg számomra az a pillanat, 
hogy rajtakapjam őt ezen az egyedülálló, önfeledt társalgáson. Akkoriban talán 
nem voltam eléggé figyelmes: „odafigyel ő", „reáfigyelő". 

Másutt, egy más anya arcán tárult föl el őttem ez a csoda. Véletlenül, egy 
régi pártértekezleten. Ez a befelé áradó szelíd sugárzás volt számomra a leg-
szebb, amely valaha a Máriává érett Éva-arcon fölragyogott. 
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Meg kellett tanulnunk: az, ami negyvenegyben történt, megszállás volt. 
Egyértelműen. Nem csak az itt élő  szerbség, de nekünk, magyarok számára is. 
Az pedig, ami negyvennégy őszén történt, felszabadulás volt. Szintén egyértel-
műen. Mindnyájunk számára. De ez nem volt elég, hogy megtanultuk: önma-
gunknak kellett erről önmagunkat meggyőznünk! Hogy még álmunkban se gon-
doljuk ezt másként. Jómagam ezt a leckét a mai napig nem tudtam megtanulni: 
képtelen voltam magamat meggy őzni arról, hogy a fehér fekete. 

Nem azért, mert fehér-feketén látom a világot. Vagy mert begyöpesedett 
agyú nacionalista lennék. A fehér-fekete láttatást, ábrázolást a m űvészetben 
sem állhatom. A nacionalizmust sem a könyvekben, sem az utcasarkon, sem a 
szónoki emelvényen. Mégse tagadhatom, hogy mind a fehér-feketén való látástól, 
mind a nacionalizmus minden csirájától mentes volnék. Erre utal, hogy a má-
sokban megnyilvánuló nacionalizmust könnyen felfedezem, a bennem megbú-
vót pedig akkor is hitetlenkedve fogadom, ha barátaim tapintanak rá. 

Most két kifejezés er őszakosan megváltoztatott jelentéstartalmáról gon-
dolkodom. A megszállásén és a felszabadulásén. Amelyekre rá se foghatom, 
hogy erőszakosan változtatták meg. A maguk, a többség, a világ nagyobbik fele 
szempontjából helyesen használják. De én egy másik szituációban vagyok. Ve-
lem együtt a szomszédom, az utca, a település, ahol élek. S itt, ahol élek, mindkét 
kifejezést el kell vetnem. Egy harmadikat kéne kitalálni. De melyik legyen az? 

Alighogy megérkezünk a vendégségbe, P., a házigazda a fülembe súgja: 
romlik az egészségi állapot. Amikor egy pillanatra magunkra maradunk: véres 
a széklete, meg se meri mondani a feleségének. Ett ől fogva titokban csak őt 
figyelem, az arcát. A félelem úgy fogja körül ezt az arcot, mint egy jéghideg, 
szikrázó delej. Hiába próbál mosolyogni, viccelődni, mókázni, hiányzik belőle a 
gondtalan derű. Mert mindig másra gondol, mindig ugyanarra, a betegségére. 
Amelyről végzetes sejtelmei vannak. 

Egyszer csak felpattan a helyéről, mint akit kígyó mart meg, egy villámgyors, 
ideges kört ír le a szobában. Azt a pillantását kapom el, ahogy elhaladva a nagy 
falitükör előtt a másodperc ezredrésze alatt „feltérképezi" saját arcát. Hogy az 
elmúlt félóra alatt, amióta nem nézett tükörbe, történt-e változás az arcán. Hal-
ványabb lett-e az előbbinél? Csak ennyi. Majd újra gyorsan helyet foglal. 

Ennyi volt, amit látni lehetett. Amit elkaphatott a szem. Néha azonban 
ennyi épp elegendő  ahhoz, hogy a nyilallás a csontvel őig hasson. 

* 
1995. aug. 4. 
Ma hajnalban megindult a horvát támadás Knin visszafoglalásáért. Ezzel 

kapcsolatban nyilatkozott a zágrábi magyar nagykövet is. Felszólította honfitár-
sait, hogy halasszák el horvátországi útjukat. S mit tanácsol azoknak, akik már 
a horvát tengerparton nyaralnak? — kérdezte a rádióriporter. — Kísérjék figye-
lemmel a híreket — válaszolta. — A pesti, a zágrábi meg a rijekai rádió híreit. Ugy 
tudom, ez az utóbbi naponta több ízben is sugároz magyar nyelv ű  híreket — 
mondta a nagykövet. 
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Felhördültem. Hogyhogy „úgy tudja?!" Nem azért küldték Zágrábba, hogy 
„pontosan tudja"? S őt még azt is, hogy mely órákban sugároz magyar híreket a 
rijekai rádió! Mindent. Még ilyen „apróságot" is. Hiszen azért nagykövet. Vagy 
legalább ezért is. S különösen most, ilyen veszélyes helyzetben kötelez ően tud-
nia kellene ily „apróságokat" is. Ha mástól nem, hát a titkárától. 

Persze a diplomatáknak és a diplomáciának vannak ennél nagyobb baklö-
vései is. Vajon nem mind ilyen „aprósággal" kezdődik? S nem csak a diplomáciá-
ban... 

Most nem az úgynevézett utca népét kellene faggatni, hanem ennek a nép-
nek demokratikusan megválasztott képvisel őit. Különösen olyan nagy hordere-
jű  dolgokban, mint a háború vagy a béke. Arról nem i. beszélve, hogy egy nem 
demokratikus államban mindent, az „utca népének" a hangját is, propaganda-
célokra használják fel. 

Most, hogy Horvátországban újra föllángoltak a harcok, az utca népe, a 
zágrábi rádió véleménykutatása szerint, fellélegzett. Kivétel nélkül helyeslik a 
horvát offenzívát, hogy ez esetleg a háború kiterjedéséhez vezethet, senkinek 
eszébe se jut. Ebben a pillanatban. Mert most mindennél el őbbrevaló a meg-
szállt területek visszafoglalása. 

Ebbe az általános helyeslésbe süvít bele egy hisztérikus n ői hang: „Ne le-
gyen irgalom számukra!" Mármint a szakadár szerbek számára. Ezzel szemben 
a horvát kormány mindenkinek amnesztiát ígér, aki nem vérezte be a kezét. 
Ennek az ígéretnek a szellemében a rádió kihagyhatta volna azt a valóban 
ijesztő, szívet megállító megnyilatkozást. Nem tette. Nem azért, hogy a saját 
maga által készített utcai gyorsankét „sokszínűségénél" fogva hitelesebb legyen, 
hanem mert valahol, nagyon mélyen magának a rádiónak is az a meggy őződése, 
hogy ne legyen kegyelem a szakadárok számára. Pedig azoknak, akik úgy érzik, 
hogy már csak kéznyújtásnyira vannak a gy őzelemtől, a mindenkori győztesek-
nek a legfőbb gondjuk épp az kellene legyen, hogyan eszközöljék ki a kegyelmet. 
Persze nem a háborús gonosztevők számára. 

„Kezünk után több mindenünk van"— mondja egy mezőségi parasztasszony, 
s még ma is igy mondja, a század végén, ő, aki ugyanakkor még ott Mezőségen 
sem nem „eszik" már, hanem „kajál". Hogy fejezné ki ugyanezt a szép gondolatot 
egy bácskai parasztasszony? Egy kupuszinai talán másképp, mint egy hegyesi, de 
egyikük sem ilyen megragadóan. Azt mondanák: „meglátszik a házán, hogy az 
orrával is a földet túrja". Amott egy közösség próbál hangot adni magáról, emitt 
az egyén szomszédjára, a szomszéd vagyonára és szorgalmára irigy egyén. Szor-
galommal többre vihetjük, mondja a mez őségi ember, amelyre a bácskai azzal 
felel, hogy aki többet görnyed, annak görbe marad a háta. És talán igaza is van. 
Annyiszor megtaposták, hogy ha egész életében egy szál szalmát se tett volna 
keresztbe, görbe volna a háta. A megaláztatásoktól. Pedig annál a szalmaszálnál 
nehezebbeket is emelgetett küzdelmes élete folyamán, de élete alkonyán alig 
van látszata a munkájának. Nem azért, mert elherdálta munkája gyümölcsét, ezt 
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mindig mások herdálták el, azok, akik kisajátították minden életkedvét és ere-
jét. S most ott ül egykedv űen, életuntan, kiábrándultan, megkeseredve, ciniku-
san hiábavaló küzdelmének romjain. Nem talál vissza önmagához, nem talál 
vissza elvesztett közösségébe sem. Mert nincs is már összetartó közösség. A 
közösség, a falu lassan kiürül, üresen maradt házai magukba omlanak. Hogyan 
jutott, juttatták ide? Bejárni ezt az utat nyomról nyomra, lábnyomról lábnyomra 
— feladata lehetne maradék irodalmunknak, ha az irodalom elé egyáltalán lehet-
séges feladatot tűzni. Esetleg az író tűzhet ki maga elé ilyen feladatot. De hol 
van az író? Nemcsak a falvaink, a közösségünk roskadt önmagába, nyelvünk is 
megkopott, elszürkült, elerőtlenedett, íróink is szétrebbentek, ha már nem ma-
radt itt kinek muzsikálniuk. Pedig talán még mindig nem volna kés ő  meghall-
gatni a mezőségi parasztasszony üzenetét: kezünk után több mindenünk lenne. 
Ha szívvel és értelemmel csináljuk a dolgunkat. S nem önpusztulásra kuporgat-
juk maradék energiánkat. 
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CS. SIMON  ISTVÁN 

FULLÁNKOK 

A váltás után is 
szenvtelen hajtás 
fáradt árnyak 
imbolyognak a gázos 
vasszálkás gyárudvaron 
fölöttük bevakult csillagok 
és denevérszárnyakon lebeg ő  
korom 

Fáradt árnyak 
nyakukon a 
színesfémöntöde 
parázsdarazsai 
sistergő  fullánkjaikkal... 

Távol még a váltás 
mély lélegzetet vesznek 
a hőgutából 
s forró izzadságuktól 
szaglik a rét 
és az egész síkság 

Imbolygón osztódó árnyak 
örvénylő  lángnyalábok előtt 
szikkadnak a pusztulásba 
s közben pusztító gyilkokat 
öntenek 
gömbölyded formákba.  

MIKÖZBEN 

Sivatagtapintású 
szél 
botladozik 
a redőnyön 
az öklét rázza 
Évszázadok tömény 
zűrzavara 
tombol benned 
Miközben 
(vigasztalód 
tompít és nyomorít) 
Miközben 
a holdfényt 
és legszebb 
emlékeidet 
kizártad az éjszakába 

OLYKOR MEG 

Olykor még évszakos éjszakám 
nyitott seb ablakán 
veremmélyről 
kopogtatsz. 
Szavaid 
szétszáradt magok 
beomló kútba hullanak 
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LINA 
TITUSZ, a férje 
TÚSZ 
BERTA, a Túsz felesége 
RUPP, a Meggymag-király 
MAGGIE, a felesége 

MIKULÁS 
FANNY, a felesége 

DETEKTÍV 
DETEKTÍV 

ALI 
FOTÓS 

KOPECZKYLÁSZLÓ 

VIGYÁZZ, HA JÖN A NAGYBŐGŐ ! 
TÚSZDRÁMA HÁROM FELVONÁSBAN 

n 

SZEREPLŐK:  

I. FELVONÁS 

(Budoár) 
LINA: (ül a tükör el őtt a kis puffon, 

az utolsó igazításokat végzi az arcán. 
Kritikus szemmel vizsgálgatja az „ered-
ménye'. A púderos pamacsot, dühösen 
vágja a tükörbe) Eh! (A szekrényhez 
megy, kinyitja az ajtaját, felsikolt.) Oh! 

TUSZ: (összekötözött kézzel, lábbal, 
bekötött szájjal békaugrásban szökdé-
csel kifelé) Oak!... Oak!... Gn!... Gn!... 
Kuty!... Kuty! 

LINA: Mit mond?! 
TÚSZ: Oak!...Oak! 
LINA: És mit keres az én szekré-

nyemben? 
TUSZ: Kuty!...Kuty! 
LINA: (észbe kap) Ja persze, így 

nem tud beszélni...(Leoldja a kötést a 
szájáról.) 

TUSZ: Gn!...(Kiköpi a szájába gyö-
möszöltzsebkend őt.) Tpfö! 

LINA: (felveszi a zsebkend őt, nézi a 
monogramot) A zsebkendőm!...Hogy 
kerül a szájába? 

TÚSZ: Zabálom a csipkét...Hol va-
gyok? 

LINA: Most én kérdezek! 
TÚSZ: (vállat von) Tessék! 
LINA: Kicsoda maga, és hogy kerül 

ide?! 

TÚSZ: Ha nem csalódom a 
nagybőgő  tokjában... A kegyed férje 
muzsikus? 

LINA: Az én férjem...(Villám-
lik) ...Nem tárgyalunk, Kakukkúr! Hí-
vom a rendőrséget! 

TÚSZ: (elröhögi magát) Okos! 
LINA: (gyanakodva) Mit vihog? 
TÚSZ: Hát nem érti, picinyem? En-

gem a maga férje elrabolt, s ha igaz, 
most van oda, hogy felplankolja a vált-
ságdíjat. 

LINA: Nekem azt mondta, hogy el-
ugrik a szupermarketbe makaróniért. 

TUSZ: ls majd ha főzni akarja — a 
makarónit! —, egy köteg ezres ugrik ki 
a dobozból. 

LINA: Nem hiszek magának. Az én 
férjem tutyimutyi alak. Egy muslincát 
nem tud pofon vágni. 

TÚSZ: Az ilyenek a legveszélyeseb-
bek... Nem hallott Broweeről, a har-
lingtoni sofőrről? Mindennap három 
szál gerberát vitt a feleségének, köz-
ben pedig tizennyolc nőt megerősza-
kolt, feldarabolt és elásta hétvégi tel-
kükön... Apropó! Nem oldaná el ke-
zemet? 

LINA: (ijedten) Előbb eldugom a 
késeket. 
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TÚSZ: Azt hiszi, tömeggyilkos vagyok? 
LINA: A sofőr is Szent Euthanáz-

nak tűnt gerberáival. 
TÚSZ: Hát köszönöm az előlegzett 

bizalmat...Még jó, hogy azt nem hiszi, 
miszerint meg akarom erőszakolni. 

LINA: Maga az én helyemben mire 
gondolna.?...Egy vadidegen hálószo-
bámban, méghozzá pizsamában. 

TÚSZ: Az ágyból raboltak el a Hil-
tonból. 

LINA: Nocsak! A Hiltonban la-
kik?... Meg is érdemli, hogy elrabol-
ják... (Megvet őn.) Pezsgőben dúskál, 
más meg igya az ásványvizet. 

TÚSZ: Aki az ásványvizet nem be-
csüli, a Dom Perignont nem érdemli... 
Ha eloldaná a kezem, mondanék vala-
mit, kedves. 

LINA: Így nem tud beszélni, hogy 
meg van kötve?... Nem is szeretem, ha 
valaki beszéd közben gesztikulál. A 
Castro úgy kaszál, mintha körül akar-
ná úszni Kubát. 

TÚSZ: Na jó, elég a csacsogásból! 
Eloldja vagy sem? 

LINA: SEM. 
TÚSZ: De hát miért nem? 
LINA: Na hallja! Amit két szabad 

kézzel egy védtelen nővel csinálni le-
het! 

TÚSZ: Például? 
LINA: Én adjak magának tippet?! 
TÚSZ: Nagyon megköszönném. A 

tapizásban nem vagyok dobogós. 
(Csengetnek) 

LINA: Jézus!... Gyorsan vissza a 
szekrénybe! 

TÚSZ: Viccel?... Összekötözött 
lábbal, gyorsan? 

LINA: Könyörgöm! 
TÚSZ: Na jó... (Leül.) 
LINA: (fejére húz a kispárnával) 

Mozdul már?! 
TÚSZ: (sztoikusan) Nem... És fi-

gyelmeztetem, ha kárt tesz a túszban, 
levonják a váltságdíjból. 

LINA: Ne hülyéskedjék!... Egy sza-
vát sem hiszem el! 

(Még türelmetlenebb csengetés.) 
LINA: Jövök már!... Ki az? 
(Kintr ől: „RENDŐRSÉG") 
LINA: (egy pillanatra megdermed, 

aztán a Túszhoz fut) Mondja, hogy: 
Á" 
TUSZ: (gyanútlanul) A! 
LINA: (visszagyömöszöli a zseb-

kendőt a Túsz szájába, és leteríti az ágy-
terítővel, majd ki az el őszobába, ahon-
nan rövid izgatott beszélgetés zaja 
szűrődik be... „A férje?':.. „Nincs itt-
hon"... „Benézhetünk?"... „Vanházku-
tatási engedélyük?"... „Nincs, de hoz-
hatunk"...,,Viszontlátásra! ") 

LINA: (be) 
TÚSZ: (bakugrásokkal el Lina mel-

lett) 
LINA: (elkapja a terít őt) Hova-hova? 
TÚSZ: Kuty! Kuty...Gn...Gn... 
LINA: (leveszi róla a terít őt, puffot 

nyom alá, leülteti, kiveszi a szájából a 
zsebkend őt) 

TÚSZ: Oak! 
LINA: Most már beszélhet rende-

sen. 
TUSZ: Ja?... (Megköszörüli a tor-

kát.) Mit akartak? 
LINA: A férjemet keresték. 
TÚSZ: (széles vigyor) Alakul! 
LINA: Ne örüljön, elküldtem őket. 
TUSZ: A pi... 
LINA: (elvágja) Igen, a Pipacsba... 

Ott dominózik a drágalátos barátaival. 
TÚSZ: Egen... Nemsokára áttér a 

gumidominóra. 
LINA: (kimegy a konyhába, nagykés-

sel tér vissza) 
TÚSZ: (ijedten) Nah!...Nah! 
LINA: (elvágja a kötelékét, leteszi a 

kést az asztalra) Na halljam, mit akart 
mondani? 

TÚSZ: (megdörzsöli a csuklóját, 
majd ünnepélyesen) Asszonyom, az ön 
férje egy nagy marha! 
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LINA: (nyúl a kés után) 
TÚSZ: Hé!... Hé!... 	• 
LINA: (elmetszi a kötelet a lábán is, 

zordan:) Mars ki! 
TUSZ: De... 
LINA: Az én házamban senki sem 

sértegetheti az én Tutusomat! 
TUSZ: Elküld? 
LINA:(az iménti mozdulat az ajtó 

irányában) 
TUSZ: (indul, de megbicsaklik a lá-

ba, Lina karjaiba omlik) Elzsibbadtak 
a lábaim... nem tudok járni... 

LINA: (a székhez vonszolja, lezuhint-
ja) Nem hiszem. 

TÚSZ: (elvigyorodik) S milyen igaza 
van. (Feláll, sétál peckesen.) 

LINA: A fene a pofáját! 
TÚSZ: Jó. 
LINA: (idegesen) Mért nem megy 

már?! 
TÚSZ: Először is: nem szívesen vá-

lok meg az ölelő  karoktól... Másod-
szor... 

LINA: MÁSODSZOR? 
TÚSZ: Fényes nappal slisszoljak vé-

gig a belvároson — pizsamában? 
LINA: NA ÉS? Ki figyel oda? ' 
TÚSZ: Ahogy óhajtja... Csak azt 

nem tudom, mit szól majd hozzá a Tu-
tuska, ha elmesélik neki, hogy fényes 
nappal, pizsamában láttak kijönni egy 
férfit kegyedtől. (Indul.) 

LINA: Várjon! 
TÚSZ: (gyorsan visszaül) Úgy lá-

tom, még mindig nem hiszi, hogy ő  ho-
zott ide. 

LINA: (kissé bizonytalanul) Nem... 
TÚSZ: Hát akkor hogy kerültem 

ide? 
LINA: Mit tudom én... A kutya li-

kán... mászott be. 
TÚSZ: (tátva marad a szája) 
LINA: Hektornak vágtunk egy toló-

ablakot az ajtó aljára. 
TÚSZ: (ismét indul) Hát akkor me-

gyek a kutya likába. 

LINA: Egy pillanat!... Mért mondta, 
hogy az én férjem egy nagy marha? 

TUSZ: Mert eltévesztette a szoba-
számot. Az enyém a 707-es. A 708-as-
ban szállott meg a Rupp, a Meggymag-
király. 

LINA: Meggymag-király? 
TÚSZ: Igen. Milliárdos. Kizáróla-

gos tápiója van a meggymagra. Felvá-
sárolja semmiért, eladja drágán a 
gyógyszergyáraknak. 

LINA: A meggymagot? 
TÚSZ: Ha tudná, milyen értékes 

alapanyag van benne, nem köpködné 
ki olyan könnyelműen. 

LINA: (sértődötten) Nem szoktam 
meggymagot köpdösni. 

TUSZ: Megnyugodtam. 
LINA: (eltűnődve) Elcserélte a szo-

baszámot... 
TÚSZ: Az információit nyilván a vi-

seltpiacon szerzi be. 
LINA: (elérzékenyülve) Az én drága 

Tutusom... Értem teszi!... Betör... Kö-
töz... Lopakodik... Míg alszom, tele-
hordja a szekrényt... (Hirtelen.) 
STOP!... Hazudik! 

TÚSZ: (dühösen) Még hogy én!? 
LINA: Tutus nem is bőgőzik. 
TUSZ: Hanem? 
LINA: Szájharmonikázik. 
TUSZ: Kölcsönkérhette a dominó-

kvartett valamelyik tagjától. 
LINA: (diadalmasan) Na ezt könnyű  

megcáfolni... (A telefonhoz megy, tár-
csázik) Halló!... Te vagy az, Dani?... 
Mondd csak: a nagybőgő  tokja ott van 
kéznél?... (Nyel egyet.)... Tutusnak... 
Értem... 

TÚSZ: Sajnálom... (Indul) 
LINA: (lecsapja a kagylót, felkapja a 

kést... Elszántan:) Vissza a szekrény-
be! 

TÚSZ: (döbbenten) A szekz ény-
be?... Miért? 

LINA: A Meggymag-király ugyan 
kicsúszott a kezünkb ől, de talán még- 
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sem tökölődött hiába az én drága Ta-
tusom... Majd fizet maga! 

TÚSZ: ÉN?!... (Hanyatt vágja magát 
a széken, röhög.) 

LINA: (megböki a késsel) Mi olyan 
mulatságos? 

TÚSZ: (nem tudja abbahagyni a rö- 
högést) Fizetni?... Ehhehehehehe! 

LINA: Miért?... Mi a foglalkozása? 
TÚSZ: Porszívóügynök vagyok... 

(Felcsillan a szeme.) Apropó! 
LINA: Nem veszek! 
TÚSZ: Kár. 
LINA: És a meséjét sem veszem be. 

Porszivóügynök, mi? Közben pedig a 
Hiltonban lakik! 

TÚSZ: A Cocca-Moccán, vagyis a 
nyereménypályázatán nyertem két-
heti ott-tartózkodást. Száz kupakot 
küldtem be. 

LINA: (fintorog) Kupakol? 
TUSZ: (elvigyorodik meg akarja si-

mogatni a popsiját) 
LINA: (a kezére csap) Disznó! 
TUSZ: (fájó kezét fújogatja) Azt hit-

tem: felhívás Viháncra... de legalábbis 
megtappanthatom a pepsijét. 

LINA: (emeli a kezét) 
TÚSZ: (duzzog) Milyen verekedős... 

Most szerettem ki magából... (Indul.) 
LINA: Várjon!... Nem mehet így el. 
TÚSZ: így igaz. (Az ágyhoz lép, be-

bújik a takaró alá.) 
LINA: (ujjával mutatja: „Kifeléz') 
TUSZ: De hát most mondta... 
LINA: (megrázza a fejét)... amíg fel 

nem öltözik rendesen. Keresek magá-
nak valamilyen szerelést... Ha az a ba-
goly Paula, aki folyton az ablakban 
lebzsel, így meglátja —vége a jó hírem-
nek! 

TÚSZ: Én azért szívesen csökkente-
ném egy cseppet. 

LINA: Azt elhiszem; Minden férfi-
nak ezen jár az esze. 

TÚSZ: (szerényen) Minden máso-
diknak... (Sóhajt.) Itt van ez a meleg  

ágyikó... itt van magácska... (Kitör.) 
Gondoljak inkább a puklis nénikémre! 

LINA: Gondoljon, amire akar, de 
azt nem lehet... Majd otthon pótolja a 
hitvesi nyoszolyán. 

TÚSZ: Az most foglalt. 
LINA: Hogyhogy? 
TÚSZ: Ahogy a házból kiteszem a 

lábam, Berta telefonál Alfrédnek.... 
(Sóhajt.) Ilyen egy porszívó élete: min-
dig úton, mindig útban... 

LINA: íme egy mártír, aki át nem 
hágná a hitvesi hűség határát. 

TÚSZ: Hát nem mondom... hágok, 
hágok... de ijedten, mint egy nyuszi! Es 
gyorsan, hogy be ne toppanjék a ház 
ura, mert akkor oda a f... 

LINA: (szájára teszi az ujját) Ki ne 
mondja! 

TÚSZ:... érfiasságom. Ugorhatok ki 
az ablakon. 

LINA: Ugrott már? 
TÚSZ: Egyszer... Ki is ficamítottam 

a bokám... (Leül, törölgeti a szemét el-
érzékenyülve) S akkor... otthon... se va-
csora, se „isten hozott", s ha bele aka-
rok lépni a papucsomba, már van ben-
ne valaki. 

LINA: (megsimogatja a fejét) Sze-
gény papucstalanított férj... Es ilyen-
kor mit szokott csinálni? 

TÚSZ: (sóhajt) Bevonulok a toa-
lettre, ráülök a csészére, és id őnként 
meghúzom a vizet, hogy ne hallják, 
hogy sírok... (A pongyolába fúrja a fe-
jét.) Mondja, van ez alatt az izé alatt 
valami? 

LINA: Van. 
TÚSZ: Meg vagyok átkozva! 
LINA: Hohó! Mit képzel maga?! 
TÚSZ: Hogy mit képzelek?... Na 

látja, most nyugodtan pofon vághat. 
LINA: (dühösen néz vele farkassze-

met, majd elmosolyodik) Nagy csirke-
fogó maga... Képzelem, hány szeren-
csétlennek sikerült meglágyítania a 
szívét a könnyfakasztó dumájával. . 
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TÚSZ: Eddig még... (Lekopogja az 
asztalon.) 

LINA: Szemtelen, mint a légy! . 

TÚSZ: Pszt!... (Körilljárja a szobát, 
mintha azt kutatná: van-e ott más is, 
még az ajtón is kitekint, aztán karjaival, 
mintha azok szárnyak lennének köröz-
ni kezd) B7.777 1  (Linához„repuP', szá-
jon csókolja.) 

LINA: (egy pillanatig dermedten 
áll, aztán felkapja légycsapót és oda-
csap) 

TUSZ: (a döglött legyet utánozva) 
B... zz... z... 

LINA: (mentében kifelé) Olyan, mint 
egy legenda. 

TUSZ: Legenda? 
LINA: Szájról szájra... (Kimegy.) 
TÚSZ: (lehuppan apuffra a tükör el őtt 

Grimaszol Megszagolja a púdert beletÜsz 
szent Fogja a hajlakkspray-t a homloká-
hoz szoritja, mintha öngyilkos akarna len-
ni) Isten veled, élet, én már többet nem 
élek!... A síromra ültessetek blitvát. 

LINA: (be egy öltönnyel) Mit csinál, 
maga őrült, az EXTRA-DOUX-om-
mal!? 

TÚSZ: Öngyilok.. Ég veled, Linal... 
(Megnyomja a spray gombját és „hol-
tan” esik Össze.) 

LINA: (odamegy, belerúg a puffba) 
Talpra, hullal... Mars haza! (Adogatja a 
ruházatot.) Honnan tudja a nevemet? 

TÚSZ: Olvastam a zsebkendőjét... 
(Felhúzza a nadrágot, amely jó néhány 
számmal nagyobb a kelleténél) Hón-
aljban vág. 

LINA: Ne válogasson. Ez a férjem 
Legjobb ruhája. 

TUSZ: Adjon egy rosszabbat, ame-
lyik összement a mosásban. 

LINA: Ne nyavalyogjon!... (Feladja 
a kabátot, annak az alja a férfi térdét 
verdesi) 

TÚSZ: (keresi a kezét a kabátujjban) 
Gyere ki, nem bántalak!... (Búsan le-
gyint, aztán a lees ő  nadrág után kap.) 

LINA: (kalapot nyom a fejébe) 
TÚSZ: (a kalap leszalad az orráig) 

Vezessen ki a kertbe, garantálom, nem 
lesz több varnyú meg seregély. 

(Csengetnek) 
Ne mozduljon! (Kiszalad. Hangja 

kint) „Már megint maguk? „Hé!"... 
„Oda nem mehetnek be!"... „Mond-
tam már, hogy nincs itthon!" 

I. DETEKTÍV: (kint) Elég a dajka-
meséb ő l! ... Személyesen akarok 
meggyőződni róla... (Betoppan, meg-
látja a Túszt, el őkapja revolverét.) Áhá! 
Megvagy, jómadár!... Kezeket fel! 

TUSZ: (felemeli a kezét, leszalad a 
nadrág) 

DETEKTÍV: (a kollégájához) Ta-
pogasd meg, nincs-e nála fegyver. 

DETEKTÍV: (végigtapogatja a 
Túszt, zsebébe nyúl, egy óvszert húz ki) 

DETEKTÍV: Mi az? 
DETEKTÍV: Esőköpeny a kis ür-

gének. 
DETEKTÍV: Ezennel letartóz-

tatom emberrablás vádjával. Köteles-
ségem figyelmeztetni: amit mond, az 
felhasználható a tárgyalás során. 

TÚSZ: De hát ez röhej! ... (Linához) 
Nagysádkám drága, mondja meg ezek-
nek a balf... ogást elkövetni készülő  
úriembereknek, hogy ki vagyok. 

LINA: (odamegy, a mellére hajtja a 
fejét) Férjecském drágám, ne vitatkozz 
az urakkaL.. Semmi értelme, hogy feldü-
hítsed őket. 

DETEKTÍV: Úgy van... Nagyon 
ingerlékeny vagyok... Egy hirtelen 
dühroham és máris repül a tenyerem. 

TÚSZ: (teljesen paff) No de... No de... 
II. DETEKTÍV: (megbillenti) Moz-

gás, mozgás! 
TÚSZ: (eltolja Linát) Ez vicc? 
LINA: Oh nem... Atsírom érted az 

éjszakát... (Szipog.) 
TÚSZ: (a fogai közt, sziszegve) Sír-

hatsz is, te dög!... Uraim, ez a nő  hazu-
dik! 
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LINA: (remegteti hangját) Látják, 
hogy beszél velem? 

II. DETEKTÍV: Disznó! 
I. DETEKTÍV: Indulás!... (Taszigál-

ják kifelé.) 
LINA: De hogyan jutottak a nyomá-

ba? 
I. DETEKTÍV: Névtelen feljelent ő  

közölte, mi készül, és hol tudjuk lefü-
lelni az emberrablót, de mire eldadog-
ta, a kedves férje felszívódott. Szeren-
cséré a lakcímét is megadta. (Fenéken 
billenti a Túszt.) Indulunk, drágám. 

TÚSZ: Panaszt fogok tenni!... (Li-
nához.) Kegyedet is lecsukatom! Ert-
sékmeg:én vagyok az, akit 
elraboltak! 

I. DETEKTÍV: Egen.. És ijedtében 
összement, úgyhogy lötyög magán a ru-
ha... (Kilökdösi.) 

LINA: (lobogtatja utánuk a zseb-
kendőt) Pá, édes! (Lepuffan apuf jrc, töp-
reng.) Tudott a dologról, és dadog?... 
(Elborul az arca.) Mikulás, te Júdás!... 
Ha találkozunk, elharapom a torkodat! 
(Kiigazítja dúlt vonásait.) 

(Ajtócsattanás, dühös nő  ront be.) 
BERTA: (fenyegetőn) Hol van?! 
LINA: (bosszúsan javítja ki ijedtében 

elrajzolt száját) Ki van hol? 
BERTA: A férjem. 
LINA: Ki a férje, és egyáltalán kicso-

da maga? 
BERTA: Berta vagyok, a világ leg-

szerencsétlenebb asszonya! (Sirva fa-
kad.) 

LINA: Áhá, még egy mártír... Asz- 
szonyom, a maga férje nincs itt. 

BERTA: Istenem, hol keressem? 
LINA: Miért keresi? 
BERTA: Micsoda kérdés!... Termé-

szetesen agyon akarom verni! 
LINA: Agyonverni? Nem túlzás ez? 
BERTA: Nem. Nincs a földkereksé-

gen ilyen szatír még egy, mint az én 
Bénim. 

LINA: Na és a Frédi?  

BERTA: Miféle Frédi? 
LINA: Alfréd, ha így jobban tetszik. 
BERTA: Hát ezt is elmondta? (Hir-

telen észbe kap.) Akkor hát igaza volt 
a névtelen telefonálónak! 

LINA: (rosszat sejtve) Névtelen tele-
fonáló? 

BERTA: Igen... Cseng a telefon és 
egy... 

LINA: ... dadogó férfihang... 
BERTA: Igen... (Csodálkozva.) 

Honnan tudja? 
LINA: Nem fontos! 
BERTA: Hol is tartottam?... Jal... 

Felhív egy dadogó férfihang: „Asszo-
nyom, ha mek-meg-meg akarja ta-ta-ta-
találni a fé-férjét, nézzen be a Li-li..." 
Mondom neki: „A Lili az már régi do-
log, még tavaly dobta." Errre kinyögi: 
Liliom utca 4... Ez a Liliom utca 4? 

LINA: Igen. 
BERTA: (harciassan) Ide a férjem! 
LINA: (hátrál) Ha itt volna sem ad-

nám... Azok után, amiket mesélt ma-
gáról. 

BERTA: Miket mesélt rólam? 
LINA: Ahogy kiteszi a lábát hazul-

ról, kegyed telefonál az Alfrédnak. 
BERTA: Nincs is telefonunk. Alf-

réd a szomszédék macskája. Kövér 
kandúr. Nem az esetem. 

LINA: És mikor holtfáradtan haza-
érkezik a napi robotból, senki sem vár-
ja... Nincs vacsora... A papucs foglalt. 
És hogy a klozeton zokog. 

BERTA: (összecsapja a kezét) Még 
arra is lusta, hogy új szöveget találjon 
ki. Minden újabb nőcij ének ezt meséli. 
S azokaz ostoba libák beveszik. Magát 
is megb... 

LINA: De kérem! 
BERTA: (zavartalanul)... olondí-

totta?... Az ágyába bújt? 
LINA: Nem... (Zavarba jön.) De igen, 

csakhogy én nem feküdtem melléje. 
BERTA: Nem vesztett semmit. A 

babái azt mesélik, hogy impotens. 

612 



LINA: Bosszúból. 
BERTA: Nocsak!... Hát mégiscsak 

szerzett némi „benyomást"! 
LINA: Kikérem magamnak! ... Én 

csak azért mondtam, hogy bosszúból, 
mert ismerem a nőket. Ha valakinek 
még nem kellenek vagy már nem kel-
lenek, azt mondják, impotens vagybu-
zi. 

BERTA: Most már elég! (Megra-
gadja a vállát és rázza.) Hol van?! 

LINA: Elvi-vi-vitték a re-re-
rendőrök... 

BERTA: (meglep ődve) Maga is da-
dog? 

LINA: Csak ha ráznak. 
BERTA: És azt hiszi, beveszem ezt 

a mesét a rendőrökről? Miért vitték 
volna el? 

LINA: Emberrablásba keveredett. 
(Recsegő  hang kintről.) 
PAPAGÁJ: Szégyelld magad, Lina! 
BERTA: Ez ki volt? 
LINA: Lóri, a papagáj... Kint napo-

zik a balkonon. 
BERTA: Jó véleménnyel lehet ma-

gácskáról, ha ilyeneket mond. 
LINA: Én tanítottam rá, mikor fo-

gyókúráztam. Ha nyúltam a krémesért, 
rám szólt... (Elégedetten végigsimít  

alakján.) Egyébbként a kedves férje 
ezúttal nem nőzött, hanem... 

BERTA: ... a Hiltonban hűsölt. 
LINA: Honnan tudja?... Ezt is a da-

dogó közölte? 
BERTA: . Nem, ezt a legutóbbi ma-

cája, a Mici telefonálta meg. Látta ka-
ronfogva bemenni a Hiltonba a 
Meggymag-király nejével. Az bérelte 
neki a lakosztályt. 

LINA: Nekem azt mondta, nyere-
ménypályázaton nyerte. Száz colás 
kupakot küldött be. 

BERTA: Béni meg a Colal... Azt 
mondja: szappanoslé. Még habzik is. 

LINA: Hát sohasem mond igazat? 
BERTA: Ez a halálos ágyán sem! 

Pedig most nagyon közel van hozzá! 
(Dörömböl a szekrény ajtaján.) Gyere 
ki, te buja csőcselék! (Körbejár, megáll 
Lina előtt.) Nem érdemli meg, hogy 
rejtegesse... Na, adja el ő ! 

LINA: Mondom, hogy nincs itt. 
BERTA: Nincs a fenét!... Addig egy 

nőtől sem megy el, amíg meg nem dugta. 
(Az ágyhoz megy, belerúg a lábába.) Bújj 
ki, mocsok! (Alánez megragadja a férfi-
lábakat és kihúz egy behemót alakot. 
Ijedtében a fenekére tottyan.) E z k i? 

LINA: A férjem. 

(Függöny) 

II. FELVONÁS 

1. Kép 

(A szín ugyanaz. Lina, Titusz.) 
LINA: (a legmélyebb hangján) Mit 

csináltál, te őrült?! 
TITUSZ: Érted tettem, Mucus... 

Meg akartam venni neked azt a gyö-
nyörű  bundát, amelyet a LUX-SHOP-
ban megbámulsz jövet-menet. És az 
én alportási fizetésemb ől, meg amit a 
dominón nyerek, egy életen át nem  

tudnám megvenni... (Patetikusan.) Ha 
kell, lecsukatom magam. Vígan me-
gyek börtönbe! 

LINA: Nahát, kezdhetsz mosolyog-
ni. Két detektív keresett. 

TITUSZ: (búsan) Hallottam. 
LINA: Mióta vagy az ágy alatt? 
TITUSZ: Egy jó órája... Épp hogy 

berámoltam a pofát a b őgőbe, őrült 

613 



szirénázás a hotel előtt... Lerohanok a 
személyzeti lépcs őn, taxiba vágom ma-
gam, felrohanok a lépcsőn, begyömö-
szölöm a túszt a szekrénybe, és sutty az 
ágy alá... Biztos voltam, hogy ott nem 
fognak keresni... S akkor jön ez az 
őrült nő  és előráncigál. 

LINA: Teljesen bepörgött. A férjét 
hajkurássza... Azt hitte, hogy ő  meg 
én... , 

TITUSZ: Es nem? 
LINA: Szégyelld magad, Titusz! 
TITUSZ: Meg sem próbálta? 
LINA: Hö... Höhö... (Kéjesen végig-

simít karcsú derekán.) Azt hiszem, tet-
szem neki. 

TITUSZ: (a fogait csikorgatja) Ma-
jonézt csinálok a sárgájából! 

LINA: (ellágyul) Hát ennyire sze-
retsz?... Te drága! (Hirtelen elkomorul, 
pofon vágja.) Csirkefogó! 

TITUSZ: Nal... Ez mért volt? 
LINA: Még kérded?!... A gumi miatt. 
TITUSZ: De én... de nekem... Eskü- 

szöm, nem használtam. 
LINA: Akkor mért vetted? 
TITUSZ: Nem vettem. Egy vörös-

keresztes aktivista osztogatja a villa-
moson... AIDS-hét van. 

LINA: Én kuporgatom a koszt-
pénzt, ő  meg villamoskázik. 

TITUSZ: A nagybőgő  tokját vittem 
vissza Danihoz... Aztán elrobogtam 
Mikuláshoz, de nem volt .otthon. 
Fanny is őt keresi. 

LINA: A Mikulás egy gazember. O 
telefonált a rendőrségnek, hogy men-
jenek a hotelbe. 

TITUSZ: Tudtam! De ha elkapom a 
nyakát, a belein játszom el Dvorák 
Gesz-dúr divertimentóját. 

LINA: Dvofáknak nincs is Gesz-dúr 
divertimentója! 

TITUSZ: De van! Én írtam. Sajnos 
nem tudom kiadnia saját nevem alatt. 
Majd ha sikere lesz, előlépek az ár-
nyékból... (Ábrándosan.) Meglásd, Li- 

na, egyszer még világhírű  zeneszerző  
lesz belőlem. Csak... 

LINA: Csak? 
TITUSZ: Csak a szájharmonikát 

kellene kicserélni villanyorgonára. 
LINA: Látod, te hólyag, ha a Meggy-

mag-királyt hozod el a porszívós he-
lyett, akkor már lenne bunda meg or-
gona. Még a tapétát is kicserélhet-
nénk. 

TITUSZ: Igazad van... (Indul.) 
LINA: Hová?! 
TITUSZ: Megpróbálkozom a lehe-

tetlennel... Elviszem a divertimentót a 
SING&SOHN-hoz. 

LINA: (elhúzza a száját) Jobb ötle-
ted nincs? 

TITUSZ: Kaphatnék egy konyakot? 
LINA: Nem. 
TITUSZ: Akkor nincs. 
LINA: (dohog) De belejöttél a zsa-

rolásba, hé! (Ki.) 
TITUSZ: (szájharmonikát vesz el ő. 

Irgalmatlan kornyikálás: az oratórium 
és a cha-cha-cha keveréke) 

LINA: (a produkció után be) Ez a 
Gesz-dúr? 

TITUSZ: Nem, ez a TITÁN című  
operám nyitánya. 

LINA: (morog) Titán-nyitány... Itt a 
pia, Tutus... De csak piano! 

TITUSZ: Szemezgetem. (Lehajtja.) 
LINA: Csoda, hogy a huzat ki nem 

viszi a hangszálaidat. 
TITUSZ: (kihúzza magát) Mentem! 

Láttam! Győztem! 
LINA: (nyújtja a száját csókra) 
TITUSZ: (megcsókolja a poharat, 

elviharzik Lina mellett) 
LINA: (még áll becsukott szemmel, 

majd vállat von, a balkonajtóhoz megy, 
szétrántja a függönyt, felsikolt) 

MIKULAS: Cso-cso-cso... 
LINA: (felhördül) Mikulás !... Mit 

keres itt, maga csirkefogó?! 
MIKULÁS: Gondoltam be-be-be-

nézek a ré-részesedésemért. 
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LINA: Részesedés? Azt nem fog lát-
ni! 

MIKULÁS: Mi-miért? 
LINA: Mert kikaparom a szemét! 

(Nekiesik) 
MIKULÁS: Seg-seg-segítsééég!... 

Megögögögőrült? 
LINA: Bemószerolja a legjobb ba-

rátját, s akkor még ide tolja a pofáját 
és a markát tartja?! (Bokán rúgja.) 

MIKULÁS: Aúúúú! (Féllábon kö-
rülforog.) 

LINA: (belerúg a másik bokájába is) 
MIKULÁS: Já-á-á-á-jj! (Felváltva 

ugrál két fájó lábán.) 
LINA: Hogy tehetett ilyet? 
MIKULAS: Nem go-gondoltam, 

hogy eljár a po-pofája! 
LINA: Tutusnak? 
MIKULÁS: A zsa-zsarunak. 
LINA: Mióta kakukkol itt a függöny 

mögött? 
MIKULÁS: Nem ka-ka... én csak a 

pi-pi... 
LINA: Piszok alak! Éhh, mért állok 

én szóba egyáltalán ilyen csúszómá-
szóval?! (Zordan.) Ki f e 1 é! 

MIKULÁS: Ne legyen már olyan 
du-du... goromba. Hová ment a Tu-tu? 

LINA: Ha tu-tudni akarja, elrohant, 
hogy megnyúzza. Azt mondta: elkapja 
a nyakát és a belén játssza el Dvorák 
Gesz-dúr divertimentóját. 

MIKULÁS: (felnyög) Jé-jézus!... 
(Elvigyorodik) Ni-ni... 

LINA: (szavába vág) De van! Ő  írta. 
(Csengetnek) 
MIKULÁS: (ijedten) Ez ki-ki... 
LINA: Biztosan a Tutus... Itthon fe-

lejtette a nagykést... (Mutatja.) Jövök! 
(Indul) 

MIKULÁS: (megragadja) Bu-buj-
tasson el! 

LINA: (elrántja a karját) Bujtassa ma-
gát a zöldségkertész a sárgaföldbe! (Ki.) 

MIKULAS: (riadtan forgolódik be-
sántikál a szekrénybe) 

, 
TÚSZ: (beront b ő  ancúgjában) 
LINA: (utána) Mit akar? 
TÚSZ: Visszahoztam ezt a szar cuc-

cot! (Veti le.) Es volna egy pár kereset-
len szavam kegyedhez. 

LINA: Pszt!... Nicht vor dem füg-
göny! 

TUSZ: (meglep ődve) Tessék? 
LINA: Azt mondom: a függönynek 

is füle van... (Benéz a függöny mögé.) 
Felszívódott! 

TÚSZ: Kicsoda? 
LINA: Nem fontos. 
TÚSZ: Igaza van.. Én csak annyit 

mondok... , 
PAPAGÁJ: (kintről) Szégyelld ma-

gad, Lina! 
TUSZ: (gépiesen) Stimmel. 
LINA: Még hogy én?! 
TÚSZ: Hát tán én!? 
LINA: Na, ne adja itt nekem a szűz 

liliomot!... Kinek volt randevúja a 
707-ben a Meggymag-királynéval? 

TÚSZ: (paf Ezt meg honnan tud-
ja? 

LINA: Itt járt a Bertuska. 
TUSZ: Az én Bertám! 
LINA: A maga Bertuskája, Bénike, 

akiért a klotyón szokott zokogni. 
MIKULAS: (a szekrényb ől) Szé-szé-

gyelld magad, Béni! 
TÚSZ: (a balkonajtóhoz megy, ki-

szól) Kuss! 
LINA: Csókoltatom Alfréd kan-

dúrt. 
TÚSZ: (félre) Ezt is tudja! (Liná-

hoz) Blöfföl!... Honnan tudhatta vol-
na Berta, hogy itt jártam? 

LINA: Egy dadogó férfi közölte vele 
telefonon. 

TÚSZ: Ha elkapom, lehajtom a 
szecskavágón! - 

MIKULÁS: (visít a szekrényben) 
Allljjj ! 

TUSZ: (a balkon felé) Máma na-
gyon beszédes ez a tollseprű, de igaza 
van: Szégyelld magad, Lina! 
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LINA: Mihez képest? 
TÚSZ: Ad/1: Lóvá tette a közege-

ket... Ad/2: Lová tett engem... Ad/3... 
LINA: (harciasan) Ad/3? 
TÚSZ: Ad három puszit és üsse ka-

vics! (Átkarolja, de közben leszalad a 
nadrág.) 

(Csengetnek ) 
LINA: Jövök!  (Kimegy.) 
TÚSZ: (rémülten) A Berta! (Oda-

szalad a szekrényhez, kinyitja az ajtót.) 
MIKULÁS: Fo-foglalt! 
TÚSZ: Pardon! (Forgolódik; majd a 

cuccot ledobva bebújik az ágy alá.) 
(Detektívek dühösen be.) 

DETEKTÍV: (Linához) Egyszer 
már becsapott! 

LINA: Hát csoda, hogy már azt sem 
tudom, mit beszélek? Akkora itta for-
galom, mint a Champs Élysées-n... 
Maguk is harmadszor járnak itt. 

DETEKTÍV: De ezúttal nem fog 
lóvá tenni bennünket. Tudjuk, hogy itt 
van! 

LINA: Hogy itt van? Ki? 
I. DETEKTÍV: Az a pernahajder 

férje. 
LINA: Esküszöm, nem is láttam! 
PAPAGÁJ: (kint) Szégyelld magad, 

Lina! 
DETEKTÍV: (a balkonhoz fut, ki-

néz) Egy papagáj... És mondja csak, 
kedves: mért mondja, hogy „Szégyelld 
magad, Lina!"? 

LINA: Kérdezze meg tőle. 
DETEKTÍV: Csak ne olyan hety-

kén, kedvesem. Elővezethetnők hiva-
talos szervek félrevezetéséért. 

LINA: (bilincselésre nyújtja a kezét) 
Vigyenek! 

I. DETEKTÍV: Hohó!... Már me-
gint át akar verni bennünket... (Dob-
bant.) Nem megyünk sehová! Itt vár-
juk meg a férjét... (Letottyan a pujjra, 
de rögtön fel is pattan. Döbbenten nézi 
a nagykést, fenekéhez kap.) Paul! Nézd 
a fenekem! 

II. DETEKTÍV: (nézi) Hát... jó 
nagy. 

DETEKTÍV: (türelmetlenül) Nem 
véres? 

DETEKTÍV: (vigyorog) Talán 
megjött a hószám, főnök? 

I. DETEKTÍV: Eredj már, te hülyü-
ke! (Óvatosan visszaül, forgatja a kést 
a kezében.) (Linához) Ezzel szokta a 
körmét pucolni? 

LINA: (dühösen kitör) De most az-
tán elég legyen!... Fel szeretnék öltöz-
ni végre. 

DETEKTÍV: (kedélyesen) Tő-
lünk?! 

DETEKTÍV: Majd elfordulunk. 
LINA: (veti le a fésülköd ő  köpenyt) 

(Mindkét detektív hátrafelé kukucskál, 
a szekrényajtó halkan nyílik; és az ágy is 
emelkedni kezd.) 

II. DETEKTÍV: (az ágyra mered) 
Látta, főnök?! 

LINA: (ijedten visszarántja a nadrá-
gocskát) 

DETEKTÍV: (zavarban) Pszt! 
DETEKTÍV: (m. f.) M e g m o z-

dult az ágy! 
DETEKTÍV: Micsoda? 
DETEKTÍV: Tíz centit emelke-

dett! 
I. DETEKTÍV: Áhá! ... Tehát oda bújt 

a csirkefogó. (Az ágy elé áld előrántja a 
pisztolyát) Mássz ki, gazember! 

TÚSZ: (nyögve előbújik) 
I. DETEKTIV: (lekonyul a pisztolya, 

lekapja a kalapját, a karimájába harap. 
Szinte sírva.) Már megint maga?! 

TÚSZ: (bilincselésre nyújtja a kezét) 
Megyünk? 

I. DETEKTÍV: Hogyisne! Hogy 
megint telehalandzsálja nekem a 
jegyzőkönyvet. (Tenyerével eltakarja a 
szemét, de ujjai közt kiles, mert Lina 
most fejezi be a toalettet.) Képzelje, 
kedves... Ez az alak azt állítja, hogy 
porszívóügynök, és mikor betoppan-
tunk, éppen eladott kegyednek egyet. 
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LINA: Nahát, de szemtelen!... Mást 
nem mondott? 

I. DETEKTÍV: Mást nem. 
LINA: (csókot dob) Drága! 
TÚSZ: (ábrándosan) Randevú a 

szőnyegen... Mondja, édes, mikor ren-
dezünk próbakef... 

LINA: (leinti) Pszt!... Valaki motoz 
az előszobában! (Indul.) 

DETEKTIV: (elkapja) Még mit 
nem, hogy elriassza nekem a madár-
kát! (Tenyerével befogja a száját, és be-
húzza a függöny mögé.) 

DETEKTÍV: (vonul a függöny 
mögé, a Túszhoz) Maga nézze meg! 

TUSZ: Van eszemben!... Most, hogy 
a dadogó elugatta Bertámnak, hol ta-
lálhat?... (Homlokára csap.) Dado-
gó!... (A szekrényhez megy, kinyitja az 
ajtót.) 

MIKULÁS: Fo... fo... 
TÚSZ: (pofon vágja) Nesze, te csir-

kefogó! (Fut, az ágy alá bújik) 
(Feszült csend.) 
(Lassan nyílik az ajtó, besettenkedik 

egy burnuszos alak körülkémlel, meg-
látja a kést, vicsorog.) Hndrlal... Ahra 
al tharang! (Hadonászik a késsel.) Ail-
laa ma naal... Szah! Szah!... Mahd ha-
bah!... Szah!... Szah!... (Elrohan.) (Egy 
pillanatig dermedt csend majd minden-
ki előóvakodik) 

DETEKTÍV: (felhördül) M i 
volt ez? 

DETEKTÍV: (hitetlenkedve) Jól 
láttam? 

LINA: Attól függ, mit látott. 
II. DETEKTIV: Egy tuareget. 
TÚSZ: A tuaregek fekete le-

pedőben járnak. 
• LINA: De jól tudja... Mondja csak, 
nem magát kereste véletlenül? 

TÚSZ: Mért keresne engem egy 
vadarab idegen? 

LINA: Talán a feredzse alá akart be-
kukkantani, vagy a salvarát babrálgat-
ta. 

, 
TÚSZ: Ugyan kérem!... Egyszerre 

csak egy nőnek udvarlok, nem hárem- 
nek. , 

MIKULAS: (kidugja a fejét) El- 
ment? 

I. DETEKTÍV: (melegen megrázza Li-
na kezét) Gratula, nagysád!... Telt szek-
rény és ágyalj... Nagyobb forgalmat bo-
nyolít le, mint egy drive-in mozi. 

LINA: (sértődötten) Csak nem gon-
dolja, hogy én rejtegetem ezt a nyava-
lyást... Ő  a maguk kakukkfiókája. 

MIKULÁS: (a I. Detektívhez súgva) 
Apropó!... Ho-hol adják a ju-ju... 

DETEKTÍV: Lassabban!... Még el 
sem raboltak senkit. 

TUSZ: (megköszörüli a torkát) 
LINA: (bokán rúgja) 

DETEKTÍV: (Linához) Hogy-
hogy a mi kakukkfiókánk? 

MIKULÁS: ALi-Linácska dü-dü-dü-
dühös rám, mert a po-po... 

I. DETEKTÍV: (Lina popsiját nézi 
vigyorogva) 

MIKULÁS:...po-polgári kötelessé-
ségemet t-teljesítettem. 

LINA: A Linácska mindjárt kipen-
deríti magát kö-kötelességestül! (Ta-
szigálja kifelé.) 

MIKULÁS: (megveti a lábát) Nem 
megyek... Leh-lehet, hogy Ali itt ólál-
kodik a ház körül, és lemetszi a fü-fü-
tyimet. 

LINA: Áh, szóval maga kecerészte a 
hurikat, nemde? 

MIKULÁS: De-de-dehogy!... Azt 
hiszi, én kötöttem el a parkból a te-te-
véjét. 

LINA: És nem? 
(Cseng a telefon.) 
(Felveszi a kagylót.) Felügyelő  úr, 

magát keresik. 
I. DETEKTÍV: Főfelügyelő ... (A te-

lefonba.) Tessék?!... Hogyan?... A 
Meggymag-király?... A rohadt élet-
be?... Érkezem! (Lecsapja a kagylót, 
int a H. Detektívnek elrohannak) 
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(Hangok az előszobából: „Itt van a 
férjem?"... Válasszon magának egyet, 
asszonyom!"... A Túsz gyorsan vissza-
kúszik az ágy alá.) 

MIKULÁS: (dermedten) Fa n n y! 
FANNY: (nagy garral be, csíp őre te- 

szi a kezét)Mit adjak a 
tevének? 

(Függöny) 

2. Kép 

(A szín nem változott.) 
MIKULÁS: (le-föl vánszorog magá-

ba roskadva, a Túsz az ágy szélén ül, Li-
na a körmeit lakkozza a tükör el őtt) , 

TÚSZ: (ráripakodik) Üljön már le, 
mert huzatot csinál! 

MIKULÁS: (kezét tördeli) ATu-Tu-
tus megfo-fojt és Dvoracskót játszik a 
vé-vékonybelemen... Ali-li mimi-
miszlikbe aprit. 

TÚSZ: Es ez még mind semmi... 
Tudja, mennyit eszik egy teve?! 

MIKULÁS: (felvisít, mint egy kisma-
lac) AiliiJJJ  ! ... Erre nene-nem is gon-
doltam... Kapa-paphatnék egy konya-
kot, Linácska? 

LINA: (hidegen) Egy frászt! 
TÚSZ: (m. f.) Rá fog menni a Júdás-

pénz... Meg még plusz. 
MIKULAS: (befogja a füleit) 
TÚSZ: (megáll előtte, némán moz-

gatja ajkait) 
MIKULÁS: (leveszi a kezét a fülér ől) 

Mit mond? 
TÚSZ: (mint az imént, némán mozog 

a szája) 
MIKULAS : (rémülten) Jézus ! ... 

Megsüketültem!!... (Ütögeti a fidét.) 
TÚSZ: (hangosan) Azt mondom, oda-

ajándékozhatja az állatkertnek, s majd 
kap ingyenes belépőjegyet egy hétre. 

LINA: Maguk még hülyéskednek 
itt, mikor minden a feje tetején áll? 

TÚSZ: Úgy látom, kegyed sem iz-
gatja magát. 

LINA: Ezt honnan veszi? 
TÚSZ: Ül ott és a körmét feste-

geti. 

LINA: Ha nincs kifestve, úgy érzem, 
mintha meztelen lennék... De ha meg-
szárad... 

MIKULÁS: Akkor? 
LINA: (szárazon) Kikaparom a sze-

mét. 
MIKULÁS: Mé-mért pont az enyé-

met? Vagyunk itt tö-többen is. 
LINA: Az úr gentleman. . Nem árul-

ta be a férjemet, míg egyvalaki, 
HOGY UJJAL NE MUTASSAK 
RÁ! ... harminc ezüstért eladta a ba-
rátját. , 

MIKULÁS: Úgy?... Sz-szóval azt 
mondja, Ju-Júdás vagyok? 

LINA: Mondhatnám azt is, hogy 
szar alak, de nem akarok finomkod-
ni. 

TÚSZ: (köhint finoman) 
LINA: (rálegyint) Eh! 
MIKULÁS: (felfortyan) Hát tudja 

meg, kedves: ne-nem annyira pé-pén-
zért tettem, ha-hanem bo-bo-bosszú-
ból. 

LINA: Ugyan mit vétett magának az 
a drága ember? 

TÚSZ: (megköszörüli a torkát) 
LINA: Púpomról! 
MIKULAS: (kinyilatkozásszer űen) 

Csal a do-dominón! 
TÚSZ: (gúnyosan) Ugyan magya-

rázza meg nekem valaki, hogy lehet 
csalni a dominón? Az embernek vagy 
van megfelelő  numerója és tesz, vagy 
nincs és nem tesz. 

MIKULÁS: N-nal... Ő  úgy tesz, 
hogy ni-ni-nincs, pedig va-va-van, 
csakhogy be-befuccsoljak. 
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TÚSZ: És a végén lenyeli a domin-
góját? 

MIKULÁS: Összejá...játszanak el-
lenem és e-e-elosztják a nyenyere... 
nyereményt. 

TÚSZ: Már megbocsásson, de ma-
ga a hülüke. Mért ül le velük játsza-
ni? 

MIKULÁS: Vissza akarom nyerni a 
pé-pénzemet. 

TÚSZ: Na én ezt unom!... Vissza-
fekszem... (Bebújik a takaró alá.) 

LINA: Hé! 
TÚSZ: (vidáman) Van itt még égy 

szabad hely, 	, 
MIKULAS: Uristen, de po-pofát-

lan! 
TÚSZ: Nekem egy pancser dominós 

ne dumáljon! 
LINA: Ugy van!... Azért is mellébú-

jok!... (Be a paplan alá.) 
MIKULAS: (eltakarja a szemét) 

Szodoma és Go-go-go... 
TÚSZ: Szerintem a Boldogság 

Szent Szigete... (Fejéhez kap.) Biztos, 
hogy csak álmodom... Meg kell, hogy 
csípjem magam! 

LINA: (felsikít) (Püfölni kezdi.) 
TÚSZ: Elnézést... Félrevisz a ke-

zem... 
LINA: Csipegesse a Meggymag-

maggie-t! 
MIKULÁS: Annak na-na-nagyobb 

is a fe-feneke. 
LINA: Honnan tudja? 
MIKULÁS: Csa-csak sejtem... Illet-

ve... a kegyedé olyan formás kicsi. 
TÚSZ: Ccccc!... Éhes dominós is 

mivel álmodik... Én meg tudnám sac-
colni, ha szabad kezet kapnék. 

LINA: (villámlik) Egy pofont, azt! 
TÚSZ: (komoran) Kiszeretett 

belőlem... 
LINA: Csak azért bújtam ide, hogy 

őt pukkasszam... Képzelje, ez a szárí-
tott keszeg engem is megkörnyéke-
zett. 

TÚSZ: Nocsak! Azt hittem, a tevé-
ket szereti. 

LINA: Feljött, hogy mutassam meg 
neki a... 

TUSZ: Jujjúj! 
LINA: ... bélyeggyűjteményemet. 

Én gyanútlanul beengedem, erre el-
kezdi fogdosni a... 

PAPAGÁJ: (kint) Szégyelld magad, 
Lina! 

LINA: Hess nagypofájú!... Fogdosni 
kezdi... 

TUSZ: Pfúj, malac! 
LINA: (visszakézb ől betapasztja a 

száját)... a Kurilli-szigetek sorozato-
mat. 

MIKULÁS: A Ku-Ku... (Hang 
kintről: „Van itt valaki?") 

TÚSZ:... úrva élet! (Lebújik a pap-
lan alá.) 

MAGGIE: (beront) Hová dugták?! 
LINA: A micsodát?... És kicsoda 

maga?? 
MAGGIE: Maggie vagyok, a meggy-

magné...Hol a férjem? 
LINA: Ezt tőlem kérdi? 
MAGGIE: A zsaruk szerint maguk 

rejtegetik. Mindjárt itt lesznek, amint 
végeznek a Hiltonban. 

LINA: (ijedten) Kivel? 
MAGGIE: Az ujjlenyomatokkal... 

Nos?! 
LINA: Nincs itt senki. 
MIKULÁS: (kárörvend őn) Né-néz-

zen csak a papap-papapap-paplan alá. 
MAGGIE: (lerántja a paplant, szívé-

hez kap) B é n i!... Te itt?! 
TUSZ: Kukucs! 
MAGGIE: (dobbant) TE I T T?! 
TÚSZ: Mindent megmagyarázok 

Mag... 
MAGGIE: (zsebkend őt cibál elő, be-

lezokog) Neked adtam a legszebb 
éveimet... a Porschémet... lakosztályt 
béreltem a Hiltonban... 

LINA: (a papagájt utánozza) Szé-
gyelld magad, Mag! 
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MAGGIE: Miiiiii?! 
LINA: (álszent képpel) A Lóri papa-

gáj a balkonon. 
TUSZ: (kilép azágyból, átöleli Mag-

gie-t) Mag, drága... Félreérted a hely-
zetet... 

MAGGIE: Mit lehet itt félreérteni? 
Hemperegsz az ágyban ezzel a ledér 
perszónával! 

LINA: Hát ez hallatlan!..; A férjét 
csalja nyilvánosan, s még ő  nevez le-
dérnek! 

MAGGIE: Az más... Mi szeretjük 
egymást... Ugye, picim? 

TUSZ: (feszeng) Uhü... 
MAGGIE: (lázasan) Csókolj meg, 

drágám! 
TUSZ: (felnyög) Most? 
LINA: Tő lem nyugodtan nyala-

kodhatnak... Tegyenek úgy, mintha 
itt sem volnék... Egyébként igaza 
van, Mikulás: csakugyan nagy a fene-
ke. 

MAGGIE: Micsoda?! (Pofon vágja 
Mikulást, majd sírva a Túsz mellére bo-
rul.) Hagyod, hogy sértegessék a te 
védtelen Maggie-det? 

TÚSZ: Nyugodj meg, Mag... Nah, 
nah, ezek a csúf könnyek! (Gyengéden 
homlokon csókolja.) 

FOTÓS: (az ajtóban villan a vaku) 
Köszönöm! Ennyi! (Csomagolja masi-
náját.) 

MAGGIE: (odarohan) Azonnal ad-
ja ide! 

FOTÓS: Sajnálom, már eladtam. 
MAGGIE: Kinek? 
FOTÓS: A kedves férjének... Apro- 

pó! Kié az a teve a ház el őtt? 
MIKULÁS: Az eny... (Észbe kap.) az 

enyészeté. 
TÚSZ: Ráunt a Fannyka. 
FOTÓS: Csak azért mondom, mert 

nagyon bánatosan nyafog. Hát akkor: 
pá és kézipuszi! ,  (El.) 

	Álljon Alljon. meg!.. Álljon 
meg! (Utánarohan.) 

LINA: (Mikuláshoz) Mért mondta, 
hogy az a teve az enyészeté? 

MIKULAS: Ná, majd eetetete... ete-
tem. Pu-úp a hátamra! 

TÚSZ: Az összesen három. 
MIKULÁS: Mi három? 
TÚSZ: Pu-úp. (KacagnakLinávaL) 
MIKULÁS: (búsan) Csak gu-gu... 
TÚSZ: (Linához) Visszafekszünk? 
LINA: Feküdjék le magával a teve! 
MIKULAS: Kö-önyörgök, ne be- 

széljünk folyton a tete-tevér ől. 
LINA: No nézd csak! Hát akkor 

mért lopta? 
MIKULÁS: Kihagytak a bu-buli-

ból... Meg akartam mutatni, hogy Lo-
ló-lopni én is tudok. De nem gondol-
tam, ho-ho... 

TÚSZ: Mit nyavalyog! Maga az 
egyetlen itt, aki kapott valamit. 

MIKULAS: Mit kaka-kaptam én? 
TÚSZ: Egy bazi nagy pofont... És 

hátra van még a kés a hátába és a 
Dvornyák. - 

LINA: Legjobb lesz, ha fogja magát 
és hazatevegel. 

MIKULAS: Hogyisne! (Visszamegy 
a szekrénybe.) Nem vagyok itt se-se... 
senkinek. 

LINA: (megfricskázza a Túsz orrát) 
És maga mit szeretett volna kapni, kis 
hercegem? 

TUSZ: Na mit gondol? 
LINA: Disznó! (Megcirógatja az ar-

cát.) 
TITUSZ: (hangja kint) Ajtó t! 
LINA: (kitárja az ajtót) 
TITUSZ: (be a nagybőgőtokkal) Itt 

vagyok, drágám. 
LINA: Soha rosszabbkor, drágám! 
TITUSZ: Miért, csillagom? 
LINA: Minden pillanatban betop-

panhat a rendőrség, tubaviolám. 
TITUSZ: Minek? 
LINA: A Meggymag-királyt kere-

sik. 
TITUSZ: Na azt kereshetik! 
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TÚSZ: Miért? Maga tudja, hol van? 
	

LINA: Hol? 
TITUSZ: Tudom. 	 TITUSZ: (elégedetten) A tokban. 

(Függöny) 

III. FELVONÁS 

1. Kép 

(Szín: ugyanaz.) 
(A tükör el őtt a puffon a Rupp, a 

Meggymag-király ig kezével az állát és 
a feje tetejét, majd a két orcáját nyomo-
gatja, mintha vissza akarná nyerni koc-
kaformáját.) 

RUPP: (aggodalmasan nézegeti 
magát a tükörben) Nem ment ösz-
sze? 

LINA: S ha igen?... így hosszúkás 
formában sokkal intellektuálisabb. 
Várjon, kisimítom a füleit... (Morzsol-
gatja.) 

TITUSZ: (rámordul) Teszed le! 
RUPP: Maga csak ne szóljon bele. 

Maga még alaposan megégetheti a bo-
káját. 

TÚSZ: (unottan) Ütheti! 
RUPP: Pofa be, strici!... Magának 

nem osztottunk lapot. 
TÚSZ: (megvetőn) Látszik, hogy 

konyhában volt a gyerekszobája... Mi-
kor tanul már meg úriember módjára 
beszélni? 

RUPP: Majd pont egy handlétól! 
TÚSZ: (felhördül) Handlé?... Én!? 
LINA: Uraim, uraim, ne veszeked- 

jünk... Beszéljük meg nyugodtan ezt a 
dolgot. 

RUPP: Nincs mit megbeszélni!... Ake-
gyed férje orvul elrabolt, ezért fizetni fog! 

(Röhögés a szekrényb ől.) 
TITUSZ: Annyi pénzem se volt, 

hogy villamosra szálljak. A töke... 
LINA: (megköszörüli a torkát) 
TITUSZ: (javít) A tőke nem erős ol-

dalam. Mert ha volna ugyebár — nem 
rabolnék. 

RUPP: Nem maga fog fizetni, kram-
pusz. 

TITUSZ: Titusz! 
RUPP: Miii? 
TITUSZ: Semmi, semmi... 
LINA: Hanem ki fog fizetni? 
RUPP: (felderül az arca) A felesé-

gem: Mag. 
LINA: Mag, meg még ki? 
RUPP: Mag meg még más senki... 

Kaphatnék egy tiszta zsebkendő t, 
nagysám? 

LINA: Megfázott a dobozban? 
RUPP: Nem. Telefonálni akarok. 
LINA: (gyanakodva) A rendőrség- 

nek? 
TITUSZ: (lopakodik az ajtó felé) 
RUPP: Ugyan már!... Váltságdíjért. 
TITUSZ: (lecövekel) 
LINA: (a telefon elé áll tiltakozón) 

Innen?... Felplankolja a pénzt, minket 
meg sitre vágnak... Hol jó ez nekünk? 

RUPP: Lássa, hogy egy királlyal van 
dolga, veszek egy nercbundát magács-
kának. 

TITUSZ: És én mit kapok? 
RUPP: Ha sokat ugrál — öt évet. 
(Röhögés a szekrényb ől.) 
TITUSZ: Nekem egy szekrény fogja 

be a pofáját! 
RUPP: (gyengéden félretolja Linát, 

felveszi a kagylót, a beszél őt letakarja a 
zsebkendővel, tárcsázik) (Megváltozott 
hangon:) Asszonyom!... A férje a ke-
zünkben van!... Helyezzen el eg fél 
milliót 10-es címletekben a nagy park-
ban a szemétkosárban, a Gy őzelem 
Szobránál, ha még élve akarja látni. 
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Ha nem lesz ott éjfélkor pontban az . 
összeg, elvágjuk a torkát! (Hangos ti-
kácsolás a hallgatóból, eltartja a fü-
létől, majd komoran leteszi) 

LINA: Mit mond? 
RUPP: Pénzt csak akkor ad, ha a 

hullámat lőttá: 
TÚSZ: Hát nem édes? (Megrovón 

néznek-rá, behúzza a.nyakát.) 
RUPP: Nincs :benne egy csepp- ér-

zés!... Festi a bestia! 
LINA: Mondja, minek magának . a 

pénz, hisz még a bőre alatt is meggy-
mag van? 

RUPP: Asszonyom, így ahogy lát: 
egy koldusszegény férfiú áll kegyed 
előtt. Vagy ahogy a nagy Rupp mon-
daná: nincs egy ruppóm. Abból élek, 
amit a feleségemb ő l kicsavarok... 
(Sóhajt.) Maggie egy kőszikla! 

LINA: A meggy már nem megy? 
RUPP: Tavaly lefagyott, az idén el-

verte a jég. 
LINA: Egyáltalán, hogy lett millio-

mos, Rupp úr? 
RUPP: Előbb egy kosár meggymag, 

aztán kettő, aztán egy hordóval, aztán 
egy kamionnal, aztán.. elvettem egy 
gazdag nőt feleségül. 

LINA: Mért nem tér át a barack-
magra. Az nagyobb is. 

RUPP: Van még ilyen ötlete, kedves? 
TITUSZ: Lina egy pénzügyi zseni. 

Kétezret keresek, négyet költ. 
LINA: Te csak hallgass, te hólyag. 

Egy koldust rabolsz el, akinek nincs 
betevő  meggymagja. 

(Röhögés a szekrényb ől.) 
LINA: (odamegy, öklével a szekrényaj- 

tóra vág) Csend ott a rossz gúnyák közt! 
TITUSZ: (felhorkan) Kit rejtegetsz 

te a szekrényben, Lina? 
LINA: (megvetőn) A legjobb bará-

todat. 
TITUSZ: Ki az én legjobb barátom? 
TÚSZ: Kettőt találhat... (Mutatja a 

nagyb őgőzést.) Dvofák! 

TITUSZ: (észbe kap) M i k u l á s!... 
(A szekrény el őtt.) Azonnal gyere ki, 
gazember! 

MIKULÁS: (vinnyog) Neeeem! 
TITUSZ: Akkor én megyek be! (Be-

ugrik a szekrénybe, ahonnan istentelen 
püfölés, szitkozódás hallatszik ki, a 
szekrény inogni kezd.) 

LINA: (Rupphoz) Szóval azt mond-
ja, hogy... (Hangja beleveszik a lármá-
ba, dühösen a szekrényhez megy, tenye-
rével rácsap.) CSEND LEGYEN!... 
Nem hallom a saját hangomat, nézze 
meg az ember! (A beállt csendben elé-
gedetten.) Nal... 

(Csengetnek) 
LINA: Ez meg ki a jófene lehet? 
TÚSZ: (rémülten) Berta! 
RUPP: (ugyanúgy) Mag! 
(Összeütköznek ahogy az ágy alá isz-

kolnak ) 
RUPP: Pardon! 
TÚSZ: Csak ön után, sir! 
(DetektívekLinávad be.) 
LINA: Ezúttal kit keresnek? 
I. DETEKTÍV: Tudja azt maga na-

gyon jól. 
LINA: Azért csak mondja. 

DETEKTÍV: Elrabolták a Meggy-
mag-királyt a Hiltonból. 

LINA: Ez biztos? 
DETEKTÍV: A takarítónő  egy 

cédulát talált a kandallón: „EL VA-
GYOK RABOLVA.. NÉZZENEK 
BE A SZABADSÁG TÉR 2-BE." 

LINA: Na és benéztek? 
I. DETEKTÍV: Be. 
LINA: 5? 
IL DETEKTÍV: Egy jósnőt találtunk 

ott. Nagy patáliát csapott, hogy a 
rendőrség őt folyton macerálja, pedig van 
engedélye és rendszeresen fizeti az adót 

LINA: Ha már ott jártak,, megkér-
dezhették volna tőle: mit hoz a jövő , s 
akkor nem jönnek ide hiába. 

I. DETEKTÍV: Mikor már eluntam 
tikácsolást, azt mondtam: „Belenéz- 
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het, nyanya, a gömbe!" (Fenekére csap, 
röhög, majd elkomorul.) Szóval azt 
mondja: még mindig nincs itt? 

LINA: Azt. 
PAPAGÁJ: (kint) Szégyelld magad, 

Lina! 
I. DETEKTÍV: Ezt akartam monda-

ni én is... Megengedi, hogy betekintsek 
az ágy alá? 

LINA: Ez már lassan a rögeszméjé-
vé válik. 

I. DETEKTÍV: Eddig még mindig 
találtam valakit. (Belerúg az ágy lábá-
ba.) Na, jöjjön csak elő ! 

TUSZ: (kikászolódik) 
I. DETEKTÍV: (villámcsapottan) 

Maga???... Ez nem lehet igaz! (A szek-
rényre borul, rázkódik a válla.) Ühü-
hü! ... 

LINA: (megsimogatja csitítólag) Ta-
lán egy más alkalommal. (Detektívek 
leforrázva el.) 

(Az ágy alól, a szekrényb ől óvatosan 
kémlelnek ki.) 

RUPP: Elette őket...? 
LINA: Úgy látom, nem volt kedve 

találkozni velük. 
RUPP: Nem akartam bajba sodorni 

kegyedet. 
LINA: Még egy filantróp a láthatáron. 
RUPP: Nem vagyok tropa, csak per 

pillanat nincs pénzem. 
LINA: Kisegíthetem? 
RUPP: Nem fogadok el pénzt a 

nőktől (Túsz felé.) Mint egyesek. 
TÚSZ: Nem, hanem csak zsarol, 

zsarolgat. 
RUPP: Az én feleségemmel azt csi-

nálok, amit akarok! 
TÚSZ: Nevetni fog. A maga felesé-

gével én is. 	- 
RUPP: (emeli az öklét) 
LINA: (közbeveti magát) Uraim!... 

Uraim!... Nem kocsma ez!... Viselked-
jünk! 

(Titusz és Mikulás jön el ő  a szek-
rényb ől, Mikulás er ősen megtépázva.) 

TITUSZ: (Rupphoz) Hazavigyem? 
RUPP: Van kocsija? 
TITUSZ: Nincs... A tokban. 
RUPP: Ennél jobb ötletem van. 
TITUSZ: Lekiabál a zsernyákok-

nak? 
RUPP: Nem. 
TITUSZ: Szájon csókolja a tevét? 
RUPP: Uff! 
TITUSZ: Feladom... 
RUPP: (fotót vesz el ő, mutatja Ti-

tusznak) Mit lát ezen? 
TITUSZ: (szakszer űen) Smárolnak. 
RUPP: Stimmel... És kicsodák? 
TITUSZ: (jobban megnézi a képet, a 

Túszra mutat) Ez az úr itt... 
RUPP: Egyéb ismerős nincs rajta? 
TITUSZ: De. A szekrény. 
RUPP: A nőt nem ismeri? 
TITUSZ: (lekopogja) Hál' istennek! 
RUPP: Milyennek találja. 
TITUSZ: Így anfasz ölég ronda. 
RUPP: Tudja ki ez a nő? 
TITUSZ: Mondtam már, hogy nem 

volt hozzá szerencsém... Illetve: volt, 
hogy nem volt. 

RUPP: Mégis, mit gondol, kicsoda? 
TITUSZ: Az öreganyja. 
RUPP: Ángya térgyit!... A felesé-

gem. 
TITUSZ: (szeméhez emeli a képet, 

bizonytalanul) Nem is olyan ronda... 
ha így jobban megnézem... 

LINA: (idegesen) Jaj, Tutus, olyan 
intelligens vagy, mint egy teve! 

MIKULÁS: (felnyög) Ne beszéljünk 
folyton a tevéről! 

TITUSZ: (rádob egy lapáttal) Ha 
hunyorítok, majdnem fiatalnak lát-
szik. 

TÚSZ: Festi. 
LINA: Pimasz! (Sóhajt.) A férfi 

mind kétforma. 
RUPP: Hogy értsük ezt? 
LINA: Van egy dumája, amit a 

nőnek bead, és egy másik, amit, ha jól 
beszívott, kiad. 
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, 
MIKULÁS: Ez a nagybüdös helzet, 

naccsa asszonyom. 
RUPP: Maga csak bütykölje a tevé-

jét, ne avatkozzék a férfiak dolgába... 
(Linához.) Sajnos a kedves férje fején 
találta a szegletet. 

TÚSZ: Szeget. 
RUPP: Nézzenek oda, folyton raj-

tam lovagol... Mindjárt felteszem a 
spirált. 

TÚSZ: Ne fáradjon, maga nem az én 
zsanérom. 

LINA: Úraim, ne feledjék, hogy egy 
hölgy társaságában vannak. 

RUPP: Bocsásson meg, Linácska... 
Megengedi, hogy így szólítsam? 

TITUSZ: Nem. 
LINA: Ehhez neked semmi közöd? 
TITUSZ: Hogyhogy semmi kö-

zöm?!... A férjed vagyok! 
LINA: (durcásan) Azt néha bizonyí-

tani is kellene. 
RUPP: És nem?... Nahát!... Ha én 

lennék... 
TÚSZ: Maga könnyen beszél. Ma-

guknál én bizonyítok. 
RUPP: (elvigyorodik) Egészségére! 
LINA: (nagy szusszal) Na most aztán 

mindketten szedik a sátorfájukat és el-
tűnnek, méghozzá rögvest! 

RUPP: De kedves nagysád... 
TÚSZ: Linácska... 
LINA: Niksz kedves!... Niksz Li-

nácskal... Ki f el é! 
RUPP: (lehorgasztott f ővel baktat az 

ajtó felé, könyökével megböki Tituszt) 
Hát hagyja, hogy elmenjek? 

TITUSZ: Igaz... Mit cipekedtem... 
Leszálltak a... (Linára néz.) karjaim. 

RUPP: És még csak most akartam 
kifejteni a zseniális tervemet. 

TITUSZ: Fejtse. 
LINA: (élesen) Tűtus, az úr menni 

akar! 
RUPP: De nem! 
LINA: (keményen) De igen! 
TÚSZ: (fuvolázva) Bunda! 

LINA: (ajkába harap, az induló 
Rupphoz) Várjon! 

RUPP: (gyorsan visszajön) Nos, hol 
is tartottunk? 

TÚSZ: Ott, hogy csúnya és öreg a 
felesége. 

LINA: (a Túsz fejére csap) 
RUPP: Sajnos ebben van valami, 

kedvesem... Hát ha még éjjeli pakolás-
ban látná... Jobban megbököm, leesik 
az uborka a homlokáról. 

LINA: Pont akkor kell bökdösni, 
amikor uborkában van? 

RUPP: Próbáltam tojássárgában is, 
de az volt az érzésem, hogy Teng 
Hsziao-pinget kettyintem. 

LINA: (dobbant) A tárgyra! 
RUPP: Én egy jóérzésű  gyengéd fér-

fi vagyok, szeretnék csendben elválni 
tőle, hogy ne legyen traumám. 

LINA: És mitől kapna trahomát? 
TÚSZ: Traumát! 
LINA: Hát ez az alak már nekem is 

kezd az idegeimre menni. 
TITUSZ: Dobjam ki? 
TÚSZ: Micsoda bunkó tempó ez?... 

Ha nem tetszem magának, mért hozott 
ide? 

RUPP: Én sem tartom okos dolog-
nak kihajítani. Még el találja kottyin-
tani Maggie-nek a tervünket. 

LINA: (gúnyosan) Nem kottyintani 
megy, hanem kettyinteni. 

RUPP: Ccccc!... Ej, ej Linácskal... 
Ez a stílus... 

LINA: Maga is le van... 
MIKULÁS: Hát akkor én most... 
TITUSZ: (elkapja a frakkját) Hogy-

isne!... Itt maradsz, Júdás!... Mára már 
kiárulkodtad magad... Vissza a szek-
rénybe. 

MIKULÁS: Nem megyek! 
TÚSZ: (jelent őségteljesen) Dvo-

fák! 
TITUSZ: (felragyokaz arca) Kösz!... 

(Előveszi a szájharmonikáját, és gyalul-
ja a művet. Mikulás térdre rogy, összetett 
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kézzel némán könyörög; Rupp Lina arc-
törlő  tamponjából töm a fülébe, egyikbe 
kéket, a másikba rózsaszínt, a Túsz le-
targiába esve masírozik be a szekrény-
be.) 

(Csengetnek) 
LINA: (kimegy. Hangja az el őszobá-

ból)„ Most mi van?... Itt felejtették a 
parittyájukat?” (A Meggymag-királyt 
betuszkolják az ágy alá, Titusz és Miku-
lás beáll a függöny mögé. A függöny 
csakhamar hullámozni kezd a dulako-
dástól.) 

DETEKTÍV:. Elfelejtettünk be-
nézni a szekrénybe. 

LINA: (energikusan) De ezt már 
nem engedem!... Egyáltalán, van ház-
kutatási engedélyük? 

DETEKTIV: Házkutatási enge-
dély?... Egy pillanat! (Leül az asztalká-
hoz, az egyik zsebéb ől papírtömböt vesz 
elő, a másikból pecsétpárnát, ráüti a 
stemplit az iratra, kitépi, átnyújtja Liná-
nak) Megfelel? 

LINA: Ch-val írom a nevem. 
I. DETEKTÍV: (félretolja, kitárja a 

szekrényt, a sarokban kuporog a Túsz, 
női bugyi a fején, egészen a fülére húzva. 
Meglep ődva kukkant ki a bugyi alól.) 

DETEKTÍV: (megtántorodik) 
DETEKTÍV: (odaugrik) Jól vagy, 

Dé?... Támaszkodj rám... 
I. DETEKTÍV: (sírós arccal némán 

tátog a szekrénybe mutogatva) 
II: DETEKTÍV: Jól van... Jól van... 

Nyugodjál meg... Majd a friss leveg őn 
magadhoz térsz... (Kitántorog vele.) 

LINA: (utánuk kiált) A függöny mö-
gé nem néznek be? 

(Dühös szitkozódás odakint.) 
TITUSZ: (előjön) Mondd, te meg 

vagy őrülve?! 
LINA: Igen. Most már unom az egé-

szet. Szeretném, ha letartóztatnák az 
egész bagázst! 

PAPAGÁJ: (a balkonról) Szégyelld 
magad, Lina! 

LINA: Még egy szót, te rozzant part-
vis, és kitekerem a nyakad! 

MIKULÁS: (megtépázva el őjön a 
függöny mögül) Ba-barát az ilyen?... 
Ahogy kettesben maradunk, ve-ver. 

TITUSZ: Ez még semmi, de majd ha 
leülünk dominózni. 

TÚSZ: (megtörli a homlokát a bugyi-
val) Meleg van a szekrényben... 

LINA: (kikapja a kezéb ől) Hol van a 
király? 

TITUSZ: Hol lenne, az ágy alatt... 
(Beszól.) Fenség!... (Előhúzza lábainál 
fogva.) 

RUPP: Mi történik itt? 
TITUSZ: Berepülési veszély. 
RUPP: Hogy?? 
TITUSZ: (felemeli a hangját) Itt jár-

tak a zsaruk. 
RUPP: Hangosabban! 
TITUSZ: (üvölt) Vegye ki a vattát a 

füléből! 
RUPP: Most mit seppeg? 
LINA: (mutatja, hogy vatta van a fü-

lében) 
RUPP: Ja?... (Meglátja a bugyit Lina 

kezében, elvigyorodik) Ezt most veszi 
föl, vagy veti le? 

LINA: (meglegyinti vele) Mi köze 
hozzá! 

TÚSZ: (függönyhöz megy, kitekint) 
TITUSZ: (idegesen) Most mit néz? 
TÚSZ: Nézem, hogy megvan-e még 

a tevénk. 
TITUSZ: És? 
TÚSZ: Most tér át a rododendron-

ról a díszricinusra... 
RUPP: Össze fogja magát fosni. 
LINA: Ne ízetlenkedjék!... Valamilyen 

zseniális tervről motyogott az imént 
RUPP: (meglobogtatja a fotót) A 

kompromittáló képet már látták... In-
dul a 2-es számú zsarolási kísérlet. 
(Mikuláshoz) Most magán a sor. 

MIKULÁS: (hátrál) Én ne-em va-
gyok hajlandó ré-részt venni a pi-pi-
piszkos ügyeikben. 
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TÚSZ: (fenyegetőn) Dvofák! 
MIND: Ne! 
RUPP: (Mikuláshoz) Ne ódzkodjék, 

ha jól csinálja, magának is leesik vala-
mi. 

MILULÁS: Tu-tudom... Az á-ál-
lam. 

RUPP: (jelentőségteljesen) Tíz  
rongy? 

MIKULÁS: (tényleg leesik az álla) 
Ti... ti... ti... (Vígan dörzsöli a kezét, 
majd gyorsan lelohad.) 5a-sajnos nem 
le-lehet. 

TITUSZ: (pofonra emeli a kezét) Mi 
az, hogy nem lehet?!... Mért nem le-
het? 

MIKULÁS: Mert da-da-da... 
RUPP: Nem probléma. (Linához) 

Asszonyom, kaphatnék egy kavicsot? 
LINA: Kavicsot?... Honnan vegyek 

én magának kavicsot? Nem bánya ez... 
(Homlokára csap.) Tudom már... (Ki-
megy, kis kavicsot hoz, odaadja Rupp-
nak) 

RUPP: (elveszi, széles mozdulat) 
MIKULÁS: (ijedten kapja arca elé a 

kezét) Seg... seg...! 
RUPP: Ne ijedjen meg, nem akarom 

magához vágni. 
MIKULÁS: Ha-hanem? 
RUPP: Beteszi a nyelve alá... De-

mosztenész, a nagy görög szónok úgy 
szüntette meg a dadogását, hogy ka-
viccsal a nyelve alatt gyakorolta a be-
szédet. 

TÚSZ: Nocsak! Az esti iskolában 
ezt is tanítják? 

TITUSZ: Húzza már be a cipzárat a 
recsegőjén. 

MIKULÁS: (kelletlenül beteszi a ka-
vicsot a nyelve alá) 

RUPP: Na milyen? 
MIKULÁS: Töri a protézisiemet. 
RUPP: Lári-fári!... Nos, mit fog 

mondani? 
MIKULÁS: „nagyszágosz asszo-

nyom, volna itt egy intim fotó, amelyi- 

ken szmárolni tetszik... Megér önnek 
mondjuk, mondjuk... 

RUPP: Egymilliót... (Tárcsázd; át-
adja a kagylót.) 

MIKULÁS: (a telefonba) Hálljóó! 
Nagyszágosz asszonyom, volna itt egy 
intim fotó, amelyiken szmárolni tet-
szik... Megér kegyednek, mondjuk... 
kétmilliót?... Helye-sz... Meg van be-
szélve... (Letakarja a kagylót, Rupp-
hoz) Mikor és hol? 

RUPP: (súg) A templomkertben... 
Este kilenckor... a Szent Sebestyén-
szobornál... 

MIKULÁS: (a kagylóba) Eszte ki-
lenckor... á templomkertben... Szent 
Szebesztyén szobránál... Tesszék?!... 
(Letakarja a kagylót, Rupphoz ) Azt 
mondja, eszte nem lehet. Ninc otthon 
annyi készpénz. 

RUPP: Hazudik! 
MIKULÁS: (a kagylóba) Ne tesszék 

hazudni!... Na azért!... Ész ha nem lesz 
ott eszte kilenckor, megnézheti magát 
reggel az Eszti Kurírban! (Leteszi a 
kagylót.) 

RUPP: (megrázza a kezét) Ragyogó-
an csináltal... De mért mondott két-
milliót? 

MIKULÁS: Én isz akarok kereszni 
a dolgon... De ki megy érte? (Csend, 
mindenki rábámul, ijedten.) N e m ! 

RUPP: Jaj, dehogy nem! 
MIKULÁS: Nem isz merek kimenni 

az utcára... Elkap a müzül. 
RUPP: Majd álruhát ölt... (Liná-

hoz) Linácska, van használt cucca? 
LINA: (kedvetlenül) Mind az... (A 

szekrényhez megy, kiemel egy fodros ru-
hát.) Ez jó lesz? 

RUPP: (Mikulás elé próbálja) Elra-
gadó! 

MIKULÁS: (megsimogatja tar feje 
búbját) Kopac Heléna... 

LINA: Van egy szép rozsdaveres pa-
rókám... (Előbányássza a fésülköd ő-
asztal fiókjából.) Esőben hordom... 
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(Mikuláshoz) Na, dugja bele a kopol-
tyúját. 

TUSZ: Oly szép, hogy mindjárt tisz-
tességtelen ajánlatot teszek. 

LINA: Műszempillát? 
MIKULÁS: Iszten mentsz! 
RUPP: Kegyednek aztán van min- 

dene! (Tekintete elárulja, mire gondol) 
TITUSZ: Azt azonban még én sem 

értem: honnan szerezted a kavicsot. 
LINA: A kaktusz alól. 
MIKULÁS: (ijedten kiköpi) Tpfö!... 

A ka-ka... 
LINA: Ángya térgye kakal... Na most 

kereshetek másikat!... (Dohogva ki) 
(Agyusztálják Mikulást. A Túsz és 

Rupp a nadrágszárat t űrik fel, Titusz egy 
pár magas sarkú cip őt erőltet a lábára.) 

LINA: (be egy még nagyobbal) Ez 
még jobb lesz. 

MIKULÁS: (beveszi a szájába, gri-
maszkodik) 

RUPP: Milyen? 
MIKULÁS: (lehangoltan) Oviási... 

(Fejéhez kap.) Visten!... Vaccsolok! 
LINA: Egy kis rúzst a Csókos ajaká-

ra. (Leülteti a puffra, kirúzsozza a szá-
ját, rózsaszín púdert pamacsol a pofa-
csontjára. Kezénél fogva el ővezeti.) 
Hölgyeimésuraim:Miss Dominó! 

MIKULÁS: (pukedlit csinál) 
TÚSZ: (térdre rogy el őtte) Szevetem! 
MIKULÁS: (felkapja a szoknyáját, 

fut utána, hogy fenéken rúgja) 
LINA: Eztnecsinálja. Szőrösekalábai 
RUPP: (elkapja Mikulás szoknyáját) 

Ne marháskodjanak most, amikor 
milliókról van szó! 

MIKULÁS: Az ám!... Az egy óvási 
vakás... (Linához) Kaphatnék, dvága, 
egy köténkét? 

RUPP: Köténkét!... Mavha! 
MIKULÁS: (sértődötten) Na! 
MIKULÁS: Van egy óriási ötletem: 

a nagybőgő  tokja. 
RUPP: (gépiesen) Esze tokjal... (Meg-

torpan.) Hoppá! Nemis olyan rossz! 

TITUSZ: (behozza) Ebbe asszem 
belefér. 

MIKULÁS: Süsd meg, ez lyukas. 
TITUSZ: Muszáj volt meglékelni, 

hogy a pacik bele ne fulladjanak. 
MIKULÁS: A Dani majd lehavapja 

a fejed, ha meglátja. 
TITUSZ: A bőgőnek is levegőzni 

kell, különben megzöldül. 
MIKULÁS: (felkapja a tokot) Hát 

akkov... (Mindenkit megbök vele, leveri 
a hajlakkot.) 

TITUSZ: Egy pillanat!... (Kimegy, 
két Graham-kenyérrel tér vissza.) 

MIKULÁS: Nem vagyok éhes. 
TITUSZ: Még az kéne, hogy meg-

egyed... (Bedugja elöl és két formás keb-
let fabrikál) Nnna... Nehogy kikezdj va-
lakivel, mert leesik... (Nyitja az ajtót.) 

RUPP: Állj!... Állj! 
MIKULÁS: (megtorpan) 
RUPP: A fotó!... (Odaadja.) 
MIKULÁS: (felemeli a szoknyáját, a 

farzsebébe akárja tenni) 
LINA: Ühh! ... Várjon! (Retikült vesz 

elő  a szekrényb ől.) 
MIKULÁS: (beleteszi a fotót, ismét 

körbekaszál a tokkal) Pá! (Indul.) 
RUPP: Állj!... Állj!.. Ez így nem jó 

lesz... (Tituszhoz) Maga is vele megy... 
Különben sem cipelhet egy törékeny 
hölgy tíz kiló pénzt. 

MIKULÁS: (felragyog az arca) Tíz 
kiló pénzt?!... Ide a tokot. Megyünk 
tevén? 

TITUSZ: Szerintem a villamos nem 
ráz úgy... (Az ajtóban összeütközik Mi-
kulással). Csak ön után, kisasszony! 

(Mindketten el.) 
RUPP: (felsóhajt) És most kétórás 

hosszú várakozás... 
TÚSZ: (vigyorog) Nem azért mon-

dom, de ha maga most tenne egy kis 
egészségügyi sétát, mi a Linácskával 
nem unatkoznánk két órát. 

RUPP: Sétáljon maga... Én majd 
ügyeleteskedem. 
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TÚSZ: Minta Hiltonban. Még fény-
képészt is odarendelt. (Dühösen Liná-
hoz) Es ha a maga lükött férje nem 
rabolja el ezt a csirkefogót, most sok-
kal jobb fotosz is lenne a kezünkben. 

LINA: Tudja, mi az én véleményem 
magáról? 

RUPP: Az, hogy szar alak vagyok. 
LINA: Stimmel... És annyit mon-

dok, hogy menjen a büdös... 
RUPP: (szirénhang) Bunda... 
LINA: (kissé higgadtabban) Hát szóval.. 
TÚSZ: (keserűn) Hát szóval, ha nem 

volnék itt, rohanna vele az ágyba. 
LINA: Soha! 
TÚSZ: (megköszörüli a torkát) 
LINA: Pláne máma! 
(Csengetnek) 
TUSZ: (az ujjain számolja)... Szima-

ték?... Maggie?... Berta??... Biztos, ami 
biztos! (Bemasírozik a szekrénybe.) 

LINA: (be Bertával) 
BERTA: (egyenesen a szekrényhez 

megy) Gyere ki! 
TUSZ: (előjön hitetlenkedve) Ezt 

meg honnan tudtad? 
BERTA: Találkoztam a fakabáto- 

sokkal. 
TÚSZ: Kúrva pletykás népség! 
BERTA: Te csak ne szidd azokat a 

becsületes, derék embereket... azt 
mondd meg: mit kerestél a bugyiban? 

TÚSZ: Hát ezt is elugatták?!... (El-
vigyorodik.) Mit szokott az ember ke-
resni egy bugyiban? 

BERTA: (dobbant, némán az ajtóra 
mutat) 

TÚSZ: (alázatosan kiaraszol) 
BERTA: (utána, királynői léptekkel) 
TÚSZ: (újra az ajtóban, Linához) 

Tényleg nem vesz porszívót? (Egy 
„gyengéd" női kar kirántja) 

RUPP: (elégedetten sóhajt) Végre! 
Egyedül! 

LINA: Ne áltassa magát, és ne táp-
láljon hiú reményeket. Engem nem 
úgy neveltek. 

RUPP: Engem se. Mindennap kap-
tam a prakkerral a fenekemre. 

LINA: Jó kisfiú lehetett. 
RUPP: (hozzádörgölődzik) Én most 

is az vagyok. Maga is legyen jó kislány. 
LINA: (ellöki) Hátrább az agyarak-

kal! (Elviszi a széket a szoba másik sar-
kába.) Ide üljön! (Ő  a másik sarokban 
a másik székre ül.) 

RUPP: (lerogy) Két óral... Szétvet a 
türelmetlenség! 

LINA: Nem baj, úgyis takarítani 
akartam. 

RUPP: Nem lehetne... 
LINA: NEM LEHET! 
RUPP: De hát mit tudjak csinálni? 
LINA: Énekeljen. 
RUPP: Énekeljek?... Mit? 
LINA: Teljesen mindegy, csak az idő  

múljon. 
RUPP: A Boci, boci jó lesz? 
LINA: Vágjonbele, Placido Domingo! 
RUPP: (levegőt vesz, tátja a száját) 
(A függöny ijedtében lehull. Mögötte 

szenvedélyes lírai tenor.) „La boci e mo-
bile, Ugy hajlik mint a nád..." (A dal-
lam megcsuklik, majd elnémul.) 

(Függöny) 

2. Kép 

(Függöny fel.) 
(A két szék egymásra borulva a közé-

pen, a színen látszólag senki.) 	• 
PAPAGÁJ: (hangja odakint vadul 

felharsan: SZÉGYELLD MAGAD, 

LINA! (Lina és Rupp ijedten kócosan 
felülnek.) 

LINA: (a balkon felé dühösen) H ü-
1 y e ! (Rupphoz, gúnyosan.) Hát ezt 
még gyakorolni kell... 
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RUPP: (zavarban húzza fel a nadrág-
ját) Nem tudom, mi van velem. Ez még 
sohasem történt meg... 

LINA: (álegyüttérzéssel) Összement 
a szállításban. 

RUPP: (felháborodva) Szégyelld 
magad, Lina! 

TITUSZ: (hangja az előszobából) 
Ajtót! 

LINA: (boldogan felsikít) Megjöt-
tek! (Pongyolát kap magára, szalad aj-
tót nyitni.) 

TITUSZ: (betántoroga tokkal lihegve) 
LINA: (a nyakába ugrik) Tutus, te 

édes! 
RUPP: (odasomfordál, meg akarja 

csókolni ő  is) 
TITUSZ: Nah!... Nah!... Mi az én 

pofám, sírköröszt!  

' LINA: (izgatottan) Megvan a pénz? 
TITUSZ: (lezuhintja a tokot) Egy 

frász van meg! 
RUPP: (felhördül) Hogyhogy?! 
TITUSZ: Maggie néni kitépte Miku-

lás kezéből a fotót, darabokra szaggatta, 
neki meg két őrült pofont lekevert. Az-
tán hanyatt lökte, megtaposta, laposra 
verte. Csepfolyós zsaroló lett belőle. 

RUPP: Miért nem avatkozott közbe? 
TITUSZ: Örültem, hogy veri vala-

ki. 
LINA—RUPP: S z ó v a l nincs  

meg a pénz?! 
TITUSZ: Egy büdös grand se! 
LINA: És? 
TITUSZ: Mi az, hogy „és"? 
LINA: És mi van a tokban? 
TITUSZ: (elvigyorodik) Mikulás! 

(Függöny) 

Vége 

Az Újvidéki Színház és a Szabad Hét Nap közös színm űpályázatának díjazott 
műve. 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (5.) 

IX. 

Egyik támadás a másikat érte, a front mindig el őbbre haladt, mert ott vol-
tunk mi, önkéntesek és a partizánok. Bevallom, nekem a partizán szó nagyon 
tetszett, úgy éreztem, hogy ezek a harcoló katonák nagyon bátrak, ügyesek és 
nem hátrálnak meg soha. 

Kuzmin, majd Gibovac falvakban a házaknál kerestünk menedéket éjszakára 
a hó és a hideg elől. Kaptunk is szállást, meleg volt, le is vetkőztünk, el is aludtunk, 
de éjféltájban gyorsan fölkapkodtuk a ruháinkat és futás, mert ránk tört az ellenség. 
A parancs úgy szólt, hogy minél előbb érjünk ki a sarokra. Uramisten, a karórámat 
a falba vert szögön felejtettem, vissza hát érte! A hatalmas ember, a házigazda a 
kiskapuban állt egy nagy pisztollyal a kezében. Rám szögezi, kérdezi, mit akarok, 
mondom, az órám a szögön maradt. Erre ő  azt mondja, nem maradt ott semmiféle 
óra, de ha kedves az életem, tűnjek el azonnal! Isten bizony, egy szál ingben-gatyá-
ban, abban a nagy hóban azonnal elöntött a veríték 

Az utcát már lőtték, csak úgy mentettem meg az életemet, hogy az út mind-
két oldalán vastag eperfák álltak; fától fáig futottam a golyók záporában, de az 
enyémekből sehol egyetlen lélek, az állomáson fölrobban az egyik lőszeres va-
gon, a légnyomás nekilökött a kerítésnek, de én csak vissza a fák sorába. Ma-
gamra kapkodva ruháimat folytattam az utat. Gondoltam magamban, hogy ezek 
a körülöttem fütyülő  golyók még nálam is gyorsabbak, pedig a futásban mindig 
első  voltam. 

Elhagytam a falut és neki a fagyos éjszakának. Egyszerre megállítanak. 
Mondom, ki vagyok, hát a cimboráim voltak. Elmeséltem, hogy jártam a házi-
gazdával meg az órával. Gondoltam, hogy usztasa vagy csetnik lehet; az biztos, 
hogy ellenséggel álltam szemben. 

— Ti meg úgy elfutottatok, mint a vadnyulak — mondom nekik. 
— Az állomásnál több halott és sebesült van — közölték velem. 
A harc lassan elcsendesült, mi pedig visszahúzódtunk a falu szélibe, id őköz-

ben ránk is virradt, én meg előre örültem, hogy majd visszaveszem az órámat, de 
mint kiderült, az a fenevad elszelelt azóta. 

Ezek után kemény harcok dúltak Kukujevcinél és Ba čincinél, majd Šidnél 
és Tovarniknál. Téli állásokat csináltak és várakoztak a jobb id őre. No, nyuga-
lomról szó se volt, az usztasák meg a többiek állandóan zaklattak bennünket. 

Egy éjszaka angol repülőgépek szórtak nekünk csomagokat. Akkor kaptuk 
kézhöz a géppisztolyokat. Az őr megmutogatta az egyik adai fiúnak, hogyan is 
köll kezelni ezt a fegyvert, de az véletlenül elsült, és az adai holtan rogyott 
össze. Az őrt zárkába dugták, a szülőknek sürgöny ment, azok sírva jöttek és 
fogadkoztak, hogy ha hazakerül az őr, menten agyonlövik... 

Rangot kaptam, őrvezető  lettem, majd jött a parancs, hogy egy ezred 
visszatér Rumára repülőteret építeni. El is indultunk, Kuzminban vonatra száll- 
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tunk. Mindez 1945. január derekán történt. Én harmadmagammal szereltem egy 
kétüléses szovjet gépet, amelyet Szergej kapitány vezetett. Amikkor visszatértek 
a harcokból, becurukkoltak egy patkó alakú sáncba, a pilóták kiszálltak, és ránk 
bízták a gépmadarat. Fölöntöttük az üzemanyagot, a fegyverszalagokat behúz-
tuk, hogy csak meg kellett nyomni a gombot, és máris okádta a tüzet vastagon. 
A pilóták ettek meg pihentek, megvizsgálták, ki hogyan csinálta. .A lövés érte 
gépet be köllött ragasztani. 

Amelyik repülő  lelőtt egy ellenséges gépet, annak az oldalára fölfestettek 
egy csillagot. A Szergej kapitányén már tizenhét csillag volt. A kapitány elmond-
ta: ha lelő  húsz gépet, akkor leszerelhet. Minden nap el ővett erszényéből két 
fényképet, az egyik a családját ábrázolta, a másik képen egy nagyon szép, szem-
revaló leány volt látható, aki hűséges szerelmet vallott neki négy évvel koráb-
ban. A gyönyörű  kislány is beállt katonának, meg is sebesült, és azért örül 
annyira a csillagoknak, hogy minél el őbb viszontláthassa. 

Egy reggel látom ám, hogy a barakkok fel ől jön Szergej és magyarázza, hogy 
siessünk, mert nemsokára repülnek. Ekkor hirtelen két német stuka mélyrepü-
lést végzett. Beugrottam a védőárokba és elordítottam magam. A kapitányt is 
magammal rántottam. A pilóták közül ketten meghaltak a német gépfegyve-
rektől, néhányan megesebesültek, meg a gépek is golyókat kaptak; pillanatok 
alatt összelőtték a repülőteret. Azért az előkészületek után az ép gépekkel föl-
szálltak a pilóták kettesével és kiürítették munícióikat. Egy vadászbombázónak 
nem nyílt ki a jobb kereke, de végül is földet ért. A jobb szárnyán csúszva meg-
pördült ugyan, de megúszta minden nagyobb baj nélkül. 

Az én kapitányom ezen nagyon fölindult. Magyarázni kezdett nekem, de 
hogy mit, azt csak ő  tudhatta. Káromkodott egy sort, majd elnevette magát. 
Beértünk a barakkba. Ott már gyülekeztek a tisztek, én meg eldanoltam nekik 
a nótámat. Látszott, hogy tetszett nekik, mert újra el köllött ismételnem. A 
kapitány elmondta a többieknek, hogy el őző  nap én mentettem meg az életét, 
ezért nekem kitüntetés jár. A tisztek bólogattak, szorongatták a kezemet. A 
rangot később meg is kaptam, de az érem elmaradt. Mire új érmek érkeztek, én 
már messze jártam. 

Szergej kapitány mindenáron föl akart vinni a gépével. „Tele lesz a ga-
tyám..." — mondogattam az enyémet, de ő  csak köti az ebet a karóhoz, hogy fo-
gadjunk egy liter vodkába, hogy tele lesz. Beleegyeztem, a kapitány már ki is 
indult a sáncból, hát uramisten, égtem, mint a rongy, a szívem a torkomban 
dobogott. Se eső , se hó nem esett, nem lehetett visszakozni, én meg megszámol-
tam a pénzemet, hogy elég lesz-e a vodkára. 

Fölkapaszkodok a gép szárnyára, ő  meg gázt adott, a leveg ő  majd lesodort, 
ő  meg ezen jót röhögött. Végtére is bemásztam a háta mögé. Mondja: kapcsol-
jam magamra az ejtőernyőt. Elindulunk, másik két repülő  is követ bennünket. 
Nagyon magasra repültünk, majd le, neki a Fruška gorának. Nem volt mindegy, 
de abban bíztam, hogy a kapitánya legügyesebb pilóták közé tartozik, nem lehet 
baj. 

Amikor kinyitottam a szemem, csak arra összpontosítottam, hogy ne vall-
jak szégyent, ne sárguljon meg a gatya. Nagyon szépnek t űnt odaföntről a város, 
a folyó, az erdő , de én csak akkor gyönyörködtem igazán mindebben, amikor 
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kiszállhattam a masinából. Mivel nem történt meg a baj, a kapitány megvereget-
te a vállamat, a többiek is 'mind kezet ráztak velem és nevettek, hogy Szergejnek 
köll hozni a vodkát. 

Hamar meg is ittuk, aztán ismét a mindennapi, megszokott szerel őmunka 
következett, csak a kapitányom sokkal jobb kedv ű  volt, mint máskor. Elmesélte, 
hogy megvan a tizennyolcadik csillag is. Még csak kett ő  kell és ég veletek... 

A következő  nap sugárzó arccal ült be a tizennyolc csillag közé. Dél felé 
kettesével jöttek haza a gépek. Olvassuk: huszonkett ő . Mind a helyére gurul, de 
Szergej nincs közöttük. Mondják, hogy a kapitány gépét és egy másikat lel őtték 
a fasiszták. Könnyes szemmel vágtuk vigyázzba magunkat. Oda háta tanítómes-
terem, és ő  se juthat soha már haza, pedig annyira készül ődött övéihez... 

Amikor a röptér elkészült, már nem sok szükség volt ránk, így a rumai 
vakációnak vége lett, és újra vissza a frontra, Sidre, Tovarnikra. Csak itt láttuk 
a kegyetlen háború korzalmas pusztítását. A község háztet ői le voltak szedve, a 
horogfákat leverték a harcvonalak mentén. 

Egy nappal korábban vonult el az első  vonal, a konyha valahol elakadt, 
napokig nem érkezett meg; éheztünk nagyon. Egyik barátommal összejártuk a 
falut harapnivaló után, de a svábok elvittek minden ennivalót. Bementünk egy 
jókora pincébe bízva abban, hogy hátha találunk krumplit, sárgarépát vagy zöld-
ségfélét. Ez utóbbiból volt is pár szál egérfaroknyi; megtörölgettük és beropog-
tattuk kínunkban. Azután beljebb vetettem tekintetemet a félhomályba. Atyais-
ten, tizenvalahány német katona aludta ott örök álmát... 

Egyből leléceltünk, majd — bízva a szerencsében — betértünk egy másik ház-
ba. Ráakadtunk háromliternyi mézfélére. Mondom a kollégámnak, hogy kóstol-
ja meg, ugyan mi lehet az. Azt feleli, hogy édes. Avval belemarkolt és tömte 
befelé. Ugyanezt tettem én is. Éreztem, hogy cukorrépamézet falunk. Jól belak-
tunk véle, majd továbbálltunk. 

Egyszerre csak azt éreztük, hogy tele a leveg ő  friss kenyér illatával. Rá is 
akadtunk egy sarki háznál. Benyitottunk, s volt mit látnunk: a gangdeszka végig-
rakva finom, illatozó kenyérrel. Csupán egy kutya ugatott az udvar mélyéb ől. Ha 
elaludtak a pékek, akkor kiszolgáljuk magunkat - gondoltuk, s leemeltünk egy-
egy kenyeret, s mire a szálláshelyünkre értünk, el is fogyasztottuk. Közben érez-
tük ám, hogy a répazöldség és a méz kegyetlenül összevesztek. Csak forgolód-
tunk a szalmán, a kolléga már kétszer is kiszaladt; amikor bejött újra, már gatya 
nélkül maradt. Magam sem tudtam tovább bent várakozni. Mindkett őnknél 
még néhány napig görcsölt a kencefice. 

Este usztasák zavarták meg a nyugalmunkat. Az erd ők felől, a hegyekből jöt-
tek. Igaz, csak kisebb csoportok voltak, pár óra alatt szétvertük őket. A következő  
állomás Jankovci volt. Zörgetünk a házaknál, de sehol sem nyitnak kaput. 

A parókiás bácsika mégis megsajnált bennünket, kinyitotta a templomaj-
tót, páran bementünk a hideg elől menekülvén. A sekrestyés meg csak hányja a 
keresztet, hogy ő  még nem látott közelről partizánokat. 

A templomtetőbe be is csapódott valami nagy kaliberű  lövedék, körös-kö-
rül meg süvítettek a golyók, robbanások hallatszottak. A sekrestyés elsietett, 
hogy hozzon nekünk jó kis borocskát a hideg ellen és hogy elmondja az atyának, 
mi is történt. 
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Másnap reggelig néhányan jól teleszívtuk magunkat. 
Mindenfelé az ellenség mozgolódott, senkiben sem lehetett megbízni, 

ügyesnek köllött lenni az embernek, hogy valahogy megmaradjon. Magam is 
igyekeztem mindenben elsőnek lenni, meg hogy szeretnék én is egy kis kóstolót 
a jóból, mert oly szegénynek születtem. 

Mondogattam is magamnak: „Te Péter, ha tanulsz, ha nem iszol és majd ha 
dolgozol, hátha neked is jut valamicske az alamizsnából..." 

A tisztek egy nap nagyon megfigyeltek, majd a századparancsnok magához 
hívatott, kezet nyújtott és megkérdezte a nevemet, meg azt, hogy hová valósi 
vagyok. Zentainak vallottam magam, ó meg már magyarul mondja, hogy ő  meg 
szabadkai és Malagurszky hadnagy a neve. 

— Hány esztendős vagy, Péter? — kérdezget tovább. 
— Tizenhét — felelem bátorsággal. 
— És van-e szép szeret őd odahaza? — faggat tovább. 
— Akad bizony szép is, jó is, most éppen tizennégy esztend ős. 
Így faggatott ki a parancsnok, majd megígérte, hogy hátul kinevez istálló-

parancsnoknak. „Annyi lesz a dolgod, hogy ülsz a telefónnál és oda irányítod a 
kocsikat, ahova kérik" — mondta. 

Este már értem jött egy teherautó és a lóállományhoz vitt. A lovászok an-
nak rendje-módja szerint fogadtak, elcsevegtünk velük ismerkedés közben 
erről-arról. Huszonkét kocsis volt ott, meg egy bikás; ez utóbbi a vágóbikákat 
etette, itatta. 

Egyszer csak cseng a telefon, s mondják, hogy három kocsi köll lisztet vinni 
a vonalak mögé. Aztán meg a Malagurszky hívott föl mondván, hogy vigyázzak 
nagyon az őrökre, el ne aludjanak, mert abból nagy baj lesz! Az usztasák szinte 
minden áldott nap garázdálkodnak a környékén. 

Eleinte elég nehéz és szokatlan volt új beosztásom, de beleszoktam. Egy 
napon meglátok egy magas jegenyefán valami sasmadarat. No majd én lelövöm 
— gondoltam magamban. Az istálló fala mellett találok egy mauserpuskát, golyó 
volt a kezemben, töltök és lövök. A puska azonban hátraadta a tüzet, bele a 
szemembe. Nagyon megijedtem. A madárból egyetlen szál toll hullott alá. Lett 
is ebből fejmosás szappan nélkül, de mit tehetek, ha éltem-haltam a vadászatért. 
Igaz, majdnem a szemem világába került. • 

Úgy negyvenöt márciusában megkezd ődtek a nagy tavaszi offenzívák. Orlova-
con vertünk sátrat, a szeszgyárban jókora istálló volt, mind elfértek a lovak is, mi is. 
Tettem továbbra is a kötelességem. A kocsik éjjel-nappal dolgoztak, vitték a húst a 
konyhákra. Pár kiló nekünk is jutott, aztán ment a nagy paprikásf őzőcske hazai 
módra. Ekkor jutottak eszemben édesanyám szavai: „Gyere ide, fiam, a játék he-
lyett tanuljál meg jókat főzni, hátha még rászorulsz valamikor." 

Egy éjjel bekerült az udvarba egy jó hetvenkilós birka. Kérdezi a kocsis, 
hogy mit tegyünk, levágjuk? A főhadnagy azt mondta, azonnal le köll vágni, a 
bundáját meg elrejteni. A két hátsó comb spékelve a tiszteknek dukál, a többit 
meg szét köll osztani a lovászok között. Reggelre már volt birka — nincs bürge, 
másnap már javában főtt a paprikás. 

Dél felé bejé az udvarba valami nagyságaféle, keresi a parancsnokot, kér-
dezi, láttak-e az éjjel egy nagy birkát bejönni az udvarba. Senki sem látott sem- 
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miféle birkát, senki sem tudott róla, hogy miféle bürgét keres rajtunk az állo-
másfőnök felesége. El is ment a hölgy Isten hírével. Nemsokára megsültek a 
tűzdelt combok egészben. Hasonlókat azóta sem láttam. 

Aztán áttettük hadiszállásunkat egy másik kisközségbe. Itt is jártunk rek-
virálni a lovak meg a marhák részére. Volt, ahol adtak, volt, ahol nem. 

így múltak a hetek. Egyszerre egy kitör ő  örömlármát hallok a telefonban: 
vége a háborúnak! Pár nap ünnep meg pár liter bor következett fejenként. Min-
denki meg is jegyezte hát 1945. május 5-ét. 

Sokan be is rúgtak alaposan örömükben. Én eltettem a boromat és napokig 
szopogattam. Aztán elmentem vadászni egyedül. Végül elevett a fene vagy nyolc 
kilométerre hegyen, völgyön, erd őn át, de mindössze egyetlen tapsifülest láttam. 
Magas domb tetején állt két lábra, majd elfutott. De én is futásnak eredtem, 
mert a hátam mögötti erdőből rám lőttek valahányszor. Hát fölköltöttem az 
útilaput meg a nyúlcipőt és uzsgyi! cikcakkban az út menti ösvény felé. 

Szálláshelyünkre érvén üres szobákat találtam, mivel vasárnap délután lé-
vén mindannyian kimentek a focimeccsre. Leheveredtem a nagy izgalmaimat 
kipihenni, el is szenderedtem. Alkönyatkor valaki fölkiabált. Kérdezi, hol van-
nak a katonák. Jól megtermett ember volt, de már jöttek is hazafelé a cimborák. 
Az idegen arról panaszkodott a kapitánynak, hogy néhány katona nágyon meg-
dézsmálta a szőlőskertjét. A kapitány kiküldte az udvarból mondván, hogy a 
niieink közül egyetlenegy sem lehetett a tettes, hiszen mindannyian a futball-
mećcsen voltak. 

(Folytatjuk) 
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KÉZFOGÁSOK 

MIRJANA PAVLUKOVI Ć  

KIK AZOK? 	 ALIG ISMERLEK 

Kik azok, akik a szabályokról 	Semmitmondó 
és a jogokról mesélnek? 	 szavak helyett 
Kik azok, akik meghozzák 	 a szemed — 
a törvényeket 	 benne valami 
s maguk nem tartoznak 	 fény — szikra 
a holtakhoz sem? 	 villan. 
Kik azok, akik úgy vélik, 
hogy helyettesíthetik 	 S a közönyöd — 
az isteneket 	 azám! 
bennünk élőkben? 	 Talány. 

FELÉD KERESŐN 

Gyakran indulnék, 
s mégis maradok. 
Hallgatok, ANYÁM 
amikor 
a kimondott szó 	 Itt üldögélsz 
hozna enyhülést. 	 a félrehúzott 

Ujjaimból áradó 	
függönyök alatt 

nyári meleggel 	
naphosszat. 
Összekulcsolt kezed 

nyomaidat  imát mond 
ha el nem véteném, 

 

a tekintetedben 	
értem, 

bujkáló feleletet 	
mindenkiért. 

ha olvasni tudnám — 	 Szemed világán 
betakarna-e akkor 	 halott madarak 
vigasztaló 	 sötétsége 
pehelykönnyedén 	 betakargat 
kettőnket a tél? 	 túlvilági fénnyel. 

BÓKA MÁRIA fordításai 

Való? 
Valótlan? 

Talán... 

A szerző  Budna sanjam című, 1993-ban megjelent kötetéből. 
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ÖRÖKSÉG 

BENCE ERIKA 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁRÓL A LEHETSÉGES 
VILÁGOK KONCEPCIÓJA ALAPJÁN 1  

Arra a lényegi (kutatásainak tárgyát is jelent ő) kérdésre, hogy „mi az irodalom" 
(az „irodalmi mű", az „irodalmi szöveg"), a tudományos meghatározottságú vála-
szok, elméletek, hipotézisek változatos, hosszú sorát hozta létre fejl ődése során 
az irodalomtudomány. Ha a tudósok nemis teremtettek egy minden helyzetben 
alkalmazható definíciót e tárgyról, az irodalom és a valóság közötti kapcsolat 
meghatározásában — leszámítva persze a különböz ő  önkényes, dogmatikus tö-
rekvéseket és ezek képvisel őit — egyazon alapműre vezethehő  vissza gondolat-
menetük. Ez Arisztotelész Poétika című  műve, melyben az ókori szerző  az iro-
dalmi szöveget „valósághoz való viszonya" alapján határolja el a nem irodalmi 
szövegtől. Ezek szerint: a történetírói szövegek a „valóságot mint egyedi tényál-
lásokból felépülő  világot utánozzák", míg az epikai vagy a drámai m űvek a „va-
lóságra vonatkozó általánosról szólnak". 2  „A történetírót és a költ őt ugyanis 
nem az különbözteti meg, hogy versben vagy prózában beszél-e (mert Hérodo-
tosz művét versbe lehet foglalni, versmértékben is történetírás maradna, mint 
versmérték nélkül is), hanem az, hogy az egyik megtörtént eseményeket mond 
el, a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének." 3  

A lehetséges világok elmélete, létrehozóinak, képvisel őinek és alkalmazó-
inak felfogása, valamint az arisztotelészi nézet közötti közvetlen összefüggés 
nemcsak egyértelműen kimutatható, hanem — az elmélet létrejötte és léte szem-
pontjából — meghatározó is. 

„Az irodalomtudomány tárgya a szövegvilág, szemben a természet- vagy a 
társadalomtudománnyal, amelynek tárgya, még akkor is, ha csak szövegek köz-
vetítésével lehet tudomása róla, a tapasztalati világ." 4  

„... míg az első  esetben a szövegvilágot próbáljuk valóságképünkhöz illesz-
teni, a második esetben a szövegvilágot tekintjük adottnak, s ehhez igyekszünk 
felépíteni egy adekvát magyarázó rendszert." 5  

„Az imaginárius közléshelyzetben létrejöv ő  irodalmi műnek nincs (közvet-
len) referenciája az aktuális világban. A m ű  mint tudati tárgy, mentális úton 
keletkezik, és ezen a módon teremthet ő  meg újból a befogadáskor." 6  

Az (arisztotelészi értelemben) irodalminak tekintett alkotások megértési 
folyamatának a lehetséges világok elméletével, egy ilyen típusú magyarázattal 
való megtoldása, bels ő  terükbe enged bepillantást, önszervez ődési elveiket vilá-
gítja meg, s hagyományos műelemzési eljárások által megválaszolhatatlan kér-
désekre adhat választ. A lehetséges világok elmélete e nagyon fontos célkit űzés 
mellett még két szempontból gazdagítja lényegesen a szövegolvasás, az irodalmi 
befogadás aktusát. Egyrészt lehetővé teszi a különböző  „befogadások", a tudati 
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szinten konstruált műértések közötti párbeszédet, másrészt az interkontextuális 
kapcsolatok erősítéséhez vezet, hisz a vizsgált művet „lehetséges világok" ösz-
szefüggésében, azonos modellhez kapcsolható alkotások sorában láttatja. Ak-
kor is így van ez, ha a különböző  szövegmagyarázatok közötti párbeszéd csak 
tudati, tehát nem a valóságos beszéd szintjén zajlik. 

Madách Imre főművének,Az ember tragédiájának gazdag irodalma keletke-
zett „tudati tárgy"-ként való megnyilvánulása, egyszóval a létrejötte óta eltelt 
majd másfél évszázad alatt. Természetesen ez alatt az id ő  alatt rendkívül sok 
olvasó, irodalomtörténész és elméletíró teremtette meg a maga — hogy a lehet-
séges világok elméletének fogalomkészletével éljünk— „magyarázó rendszerét". 
A szakirodalom bősége ellenére mégis maradtak a m űnek megvilágítatlan rész-
letei, így az Ádám és az Úr, az Ádám és Lucifer, az Ádám és Éva közötti relációk, 
Lucifer szerepének, az Ur akaratának többértelm űsége. Amikor a Madách-mű-
re a leheteséges világok modelljét vetítjük, nem vállalkozunk a fentiekben so-
rolt kérdések megválaszolására, sem a m ű  részletezőbb igényű  magyarázatára, 
csak bizonyos összefüggéseit, változásait vizsgáljuk közelebbr ől. A műről való 
beszédünk kiindulópontját a már idézett „irodalmi szöveg"-értelmezések képe-
zik. A használt megnevezések a lehetséges világok koncepciójának terminus-
készletéhez tartoznak. 

Az ember tragédiája létrehozta szövegvilágok spontán rekonstrukciói is 
egyértelműen tükrözik számunkra, így elfogadott s megingathatatlan tényként 
kezelhető  az a megállapítás, hogy ez a mű  irodalmi szöveg, szövegvilágának 
magyarázata irodalmi hozzáállást kíván. így: „nincs olyan a szövegvilágtól füg-
getlenül létrejött világ, amely interpretánsul szolgálhatna a szövegvilág értelme-
zéséhez", Csúri értelmezésében: az adott szövegvilághoz kell felépítenünk egy 
adekvát magyarázó rendszert. 

Az irodalmi művek szférájában Az ember tragédiája narratív szöveg, azaz 
események vannak benne: egy adott állapota sorozatos változásokon megy ke-
resztül. A szövegvilág tárgyai (személyei) között a legváltozatosabb, s igen bo-
nyolult reláció-halmaz figyelhet ő  meg. A tárgyak attribútumainak másik eleme, 
a tulajdonság-halmaz is megváltozik, kivéve egy lényeges tulajdonságot, amely-
re majd kitérünk. A hagyományos drámaelemzések is rekonstruálták a művet 
meghatározó átalakulásfolyamatot, de nem adtak teljes magyarázatot arra, hogy 
mi váltja ki egy tényállás láncszerű  változását, s miért zárul le az eseménysor. 
Hipotézisünk szerint erre akkor adhatunk megközelít ő  választ, ha a tárgyak 
közötti relációkat figyeljük meg. 

Magyarázatunkhoz egy történetet konstruálunk, melynek lényege a modellál-
lapotok közötti változásrelációkban adható meg. Történetünket Madách-történet-
nek, szimbólumokkal Mt-nek nevezzük. Az Mt-t felépít ő  Al két kulcsfigurája Fa 
és Fb. Az Fa és Fb közötti reláció a „szembenállás'. Az Mt-hez tartoznak Fm-mel 
jelölhető  mellékfigurák is, melyeknek nincs jelent őségük az állapotváltozásokat 
illetően. Az Mt Al állapota sorozatos átalakulásokon megy keresztül,A1-t ől A14-
ig, hogy az előtörténeteket tárótörténet zárja, mely ismét az Al, azaz vele ekvi ia-
lens lesz (A1'). Modellünk sajátos abból a szempontból, hogy Fa kulcsfigura attri-
bútumai nem változnak, s nincs is jelen a variánsállapotokban és tényállásokban. 
Az Fa és Fb figura közötti reláció A2-ben Fb és Fc viszonyára vetít ődik át. Fd 
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figura és Fb között a „szembenállás", Fc és Fd között pedig a „társ" reláció valósul 
meg. Fc és Fd Fb által (tehát közvetetten) Fa-val is szemben áll. Fb konfliktusfigura. 
E tárgyak és relációk fölött két (szövegszer űen meg nem nevezett) er ő , a személyek 
és tulajdonságaik meghatározta anyagi világ és egy másik, az elvont, szellemi tulaj-
donságok képezte magasabb rendű  szféra egymásnak feszülését figyelhetjük meg. 

Mt Al állapota a Madách-dráma els ő  színével ekvivalens. Fa figura az Ur, 
akinek attribútumai nem változnak. Tulajdonságai: hatalom, uralkodás, minde-
nekfelettiség, hiúság. Meghatározója a két fölöttes er ő  egyikének, a szelleminek. 
Köréhez Fm mellékfigurák (Angyalok kara, Gábor f őangyal, Mihály főangyal és 
Ráfael főangyal) tartoznak, s közöttük a „parancsolás—kiszolgálás" (egymást fel-
tételező) relációk valósulnak meg. Ám az Ur és Lucifer között a „szembenállás" 
jelenti a kitüntetett relációt. Lucifer els ődleges tulajdonsága a lázadás. „Csak 
hódolat illet meg, nem bírálat" — fogalmazza meg az Ur (a „Nagy Hiú") a Lucifer 
és közte megvalósulható, s általa egyetlennek elképzelt relációt. Lucifer válasza 
által azonban egy másfajta, hozzá kapcsolódó attribútum világosodik meg: a 
szembefordulás, a tagadás. 

„Nem adhatok mást, csak mi lényegem." 
Majd következik tulajdonságainak és az Úrhoz való viszonyának kifejtése: 
„Dícsér eléggé e hitvány sereg, 
És illik is, hogy ők dícsérjenek. 7  
Te szülted őket, mint árnyát a fény, 
De mindöröktől fogva élek én."8  
Lucifer tehát a szellemi világ egyenrangú urának tartja magát, s az Úrral 

szemben a „társ", a „partner" relációt tartja elfogadhatónak. Az Ur reakciója, 
amellyel Lucifert a szellem világából az anyagéba taszítja, mindennek forrása, a 
konfliktus magja, a tényállások, az állapotok megváltozásának kiváltó motívu-
ma, azaz az eseményeket indukáló tényez ő . 

Az anyagi világ attribútumait tekintve negatív el őjelű  mása a szelleminek, 
a szellemmel szemben az anyag, a szabadsággal szemben a korlátozottság, a 
halhatatlansággal szemben a mulandóság jellemzi. Az anyagi világot meghatá-
rozó figura Fc, azaz Ádám (a „Kis Hiú"), köréhez Éva (modellünkben Fd), s a 
változások szempontjából lényegtelen mellékfigurák tartoznak. Ádám és világa 
fölött áll az Úré, amelyhez Ádámot A2 állapotban a „tisztelet" vagy a „kiszolgá-
lás" relációja kapcsolja. Lucifer kitüntetett tulajdonsága, hogy oppozícióban áll 
Ádám és az Úr között létrejövő  „úr—szglga" relációval s az Ádám és Éva közötti 
„társ" relációval is. Lucifer azzal, hogy. a „tagadás lábát megveti" az anyag vilá-
gában, az eseménysorozat manipulátoré lesz. Adámmal szemben a „hamis se-
gítő" relációt fejleszti ki; Manipulációinak következtében nemcsak saját viszo-
nya változik meg a szellem irányában (a tagadás szintje a megsemmisítés vágyá-
vá fokozódik), de az Úr és Ádám közötti relációt is (tisztelet —> szembefordu-
lás), s a figura szellemi világhoz fűződő  kapcsolatát is (az elérhetetlenség bele-
törődése -> a megszerzéséért folytatott küzdelem) átalakítja. Tulajdonságaival, 
tetteivel (amelyek nem egészen elítélhetők, sőt sokszor a hagyományos műér-
telmezések által is igazolhatókya szövegvilág egy adott állapotának láncszer ű  
átalakulását teljesíti ki, Ádám és Éva variánsainak sorát eredményezi, helyszín-
variánsokat hoz létre, s maga is megváltozott alakban t űnik fel az A4 állapottól 
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az Al2 állapotig. Ami nem változik: Lucifer és az Úr közötti „szembenállás" 
reláció, az anyagi világ és a szellemi világ közötti „negatív tükörkép" reláció, 
Ádám kitüntetett tulajdonsága (hiúság), az Úr kitüntetett tulajdonsága (hiú-
ság), Lucifer lényege (tagadás ) Ádám törekvése (megszerezni a szellemi világba 
tartozás jogát), Lucifer törekvése (megsemmisíteni az anyagi világot, mely 
ugyanakkor feltétele a szellemi világnak). Az Úrnak nincsenek variánsai, attri-
bútumai nem változnak. Lucifernek több alakváltozata van, de attribútumai lé-
nyegükben megmaradnak. Ádám tulajdonságai, a hozzá f űződő  relációk is meg-
változnak, s tíz alakváltozatban tűnik fel. Ezek: Fáraó, Miltiádész, Sergiolus, 
Tankréd, Kepler, Danton, az „élelmedett férfiú", falanszterruhában, „mint 
öreg", „megtört aggastyán". Ezek közül négynek (Miltiádész, Tankréd, Kepler 
és Danton) az aktuális világban is létezik referenciája, bár irodalmi m űről lévén 
szó, a drámaalak csak a „kivonható általánosat" tükrözi bel őle. Sajátos, hogy a 
cselekmény két állapotában (3. szín és 4., azaz A3 és A4) Lucifernek, Ádámnak 
és Évának is csak attribútumai változnak, figuraként ugyanazok maradnak. Lu-
cifer tulajdonságainak megváltozása is korlátozott szint ű. Meghatározó még a 
változásrelációkra, azaz az eseményekre, hogy egy variánsnak (Kepler) is van 
változata (Danton), majd (Keplerként) ismét felt űnik. Azaz: 

Fc5 —> Fc6 (Fc5')—> Fc5". Éva alakváltozatai: a rabszolga neje, Lucia, Júlia, 
Izóra, Müller Borbála, a márki testvére („felgerjedt polgárnő"), polgárlány, anya 
a falanszterből, az eszkimó neje. Közülük egy (Müller Borbála) történelmi sze-
mélyiség, a IX. színben pedig két változást is képvisel egyszerre (a márki testvé-
re, polgárnő), a XIII. színben nincs variánsa. Lucifer variánsai: miniszter, har-
cos, Milo, fegyvernök, famulus, bakó, munkásruhában, falanszterruhában. A 
XIII. és XIV. színben Lucifer nem képvisel alakváltozatokat. Az Ádám és Éva 
közötti kitüntetett reláció („társ") lényegében nem, csak min őségében változik, 
Éva ugyanis hol őszinte segítő  fél Ádám mellett, hol ellenség, visszahúzó er ő . 
így pl. igaz társ a rabszolga nejeként, korlátozó Prágában, Londonban. Lucifer 
végig Ádám társaként mutatkozik meg előttünk, ám ezt a relációt a „hamis" 
jelzővel kell illetnünk, hiszen manipulációi Ádámnak a célból történ ő  felhasz-
nálását jelentik, hogy megsemmisülése által az isteni tettet, tehát a szellem vilá-
gát kérdőjelezze meg. 

Elgondolkodtató, hogy események zajlanak el őttünk, holott eseményről, 
azaz egy szövegvilág adott állapotának megváltozásáról csak akkor beszélünk, 
ha a tárgy (személy) attribútumai megváltoznak. Mint láthattuk, Lucifer lénye-
ge (lázadás) nem módosul, Ádám kitüntetett tulajdonsága (hiúság) is végig vál-
tozatlan (minek alapján Lucifer kihasználja), Évának nincs közvetlen hatása a 
változásokra. Igaz, hogy Ádám néhány tulajdonsága megváltozik és az Úrhoz 
fűződő  viszonya is mint reláció, ám ezekr ől azt kell mondanunk, hogy bizonyos 
szekundér események következményei. Sokkal közelebb kerülünk az igazság-
hoz, ha változásokról az ún. fölöttes erők szintjén beszélünk, azaz az Úr képvi-
selte szellemi világ és az Ádám személye jelölte anyagi világ közötti relációk 
módosulásáról. A két világ közötti ellentét moduláló tényez ője Lucifer, ak:r. ki-
lép (és kiléptetik) a neki kijelölt körb ől, s bár szellemi szférába tartozóként az 
anyagi világban ténykedik, ez utóbbihoz a „megsemmisítés” vágya kapcsolja, a 
másikhoz a „visszaszerzésé". Ádám, bár határozottan az anyagi világ része, 
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igyekszik hovatartozását megtagadva, meghaladva a szellemi világba jutni, így a 
két világ közötti relációk állandóan módosulnak. Fejtegetésünk azt a hagyomá-
nyos drámamagyarázatot látszik alátámasztani, miszerint a kísér ő  (esetünkben 
konfliktusteremtő) e drámaközegben maga az Úr, méghozzá a Luciferhez 
fűződő  viszonyában (esetünkben reláció) válik azzá a „két sudár fa" felállításá-
val. 

Sok vita övezte irodalmunkban a Madách-dráma XV. színét, az ismételt 
paradicsomi szint (A2' és A3'), annak is a zárómondatát („Mondottam, ember: 
küzdj és bízva bízzál! "). 10  Hogy az előtörténeteket hogyan követheti egy záró-
történet, mely leginkább az A2-vel és az A3-mal mutat ekvivalenciát, de ha a 
fölöttes világok szintjén gondolkodunk, akkor az Al-gyel azonos, azt leginkább 
a fentiekben kifejtettek érvényében magyarázhatjuk meg. Al zárja az esemény-
sort, mert közben nyilvánvalóvá válik, hogy az Úr attribútumai változatlanok, s 
ezekhez ellentéte (mint a világosságnak a sötétség) is hozzátartozik, azaz Luci-
fer. Lucifernek oda kell tartoznia a szellem világához, mert másként nincs annak 
sem értelme. Ádám (az anyagi világ) beérheti a „küzdés” biztatásával, mert 
időközben rátalált egy a szellemi szférában átlépést enged ő  szintre, az érzelmek, 
a gondolat, a képzelet világára. 

Végezetül meg kell még jegyeznünk, hogyAz ember tragédiájában létrejövő  
szövegvilágoknak léteznek interpretánsai, az intertextuális kapcsolatok kimu-
tathatók, gondoljunk csak a bűnbeesést (akár konkrét, akár átvitt értelemben) 
reprezentáló narratív szövegekre, vagy magára a Biblia szövegvilágaira. 

Kétségtelen az is, hogy a dolgozat, mely a Tragédia néhány aspektusát pró-
bálta meg átvilágítani a lehetséges világok koncepciója alapján, maga is „párbe-
szédet" folytat több magyarázó célzatú m űvel Madács Imre Az ember tragédiája 
című  drámájának egyes kérdéseiben. 

IRODALOM: 

Madács Imre: Az ember tragédiája. Ikon Kiadó, Bp., 1993. 
Arisztotelész: Poétika. Helikon Kiadó, Bp., 1974. 
Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája és magyar fordítása. In.: ItK., 1979. 

5-6. 
Bernáth Árpád: Egy családregény vége (Nádas Péter regényér ől). In.: Új 

Írás, 1985. 12. 
Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata. Szegedi Bölcsész-

műhely, Szeged, 1978. (Különnyomat) 
Bernáth Árpád: Gottlob Frége jelentéselméletének irodalomelméleti vonat-

kozásai. In.: Magyar Filozófiai Szemle, 1981.5. 
Bernáth Árpád: Műértelmezés, irodalomtörténet, irodalomtudomány. In.: 

Studia Poetica 9., 1990. 
Csúri Károly: Lehetséges világok vizsgálata mint m űértelmezés. In.: Studia 

Poetica 9., 1990. 
Kovács Kristóf András: Balladaelemzés a lehetséges világok koncepciója 

alapján. In.: Studia Poetica 9., 1990. 
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JEGYZETEK 

1 „Abból indulunk ki, hogy minden szöveg — irodalmi és nem irodalmi egy-
aránt — létrehoz legalább egy világot, amelynek az olvasó által történ ő  re-
konstruálását az olvasói szövegfeldolgozás els ő  szakaszának tekintjük, és a 
szöveg megértésének nevezzük. A szöveg által létrehozott világot szövegvi-
lágnak nevezzük. A szövegvilág — mint minden lehetséges világ — tényállá-
sokból épül fel, azaz tárgyakból, amelyeket számos reláció kapcsol össze. (A 
továbbiakban esetenként a tárgyak tulajdonságait és a tárgyak közötti relá-
ciót közös névvel attribútumoknak fogjuk nevezni.) A szövegvilág tényállá-
sait ismét relációk kötik össze, így a szövegvilág végül maga is egy komplex 
tényállás." (In.: Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata. Sze-
gedi Bölcsészműhely, Szeged, 1978. Különnyomat.) 

2  Bernáth Árpád:Arisztotelész Poétikája és magyar fordítása. In.: ItK, 1979., 5-6. 
648-654. 

3  Arisztotelész: Poétika. Magyar Helikon, Bp., 1974. IX. 22. 
4  Bernáth Árpád: Mű  értelmezés, irodalomtörténet, irodalomtudomány. In.: Stu-

dia Poetica 9.,1990.103-108. 
5  Csúri Károly: Lehetséges világok vizsgálata mint m űértelmezés. In.: Studia 

Poetica 9., 1990. J9-120. 
6 Kovács Kristóf András: Balladaelemzés a lehetséges világok koncepciója alap-

ján. In.: Studia Poetica 9.,1990.151-160. 
7  Madács Imre: Az ember tragédiája. Ikon Kiadó, Bp., 1993. I. szín 108., 109., 

110., 111. sor 
s 112., 113. sor 
9  146. sor 

10 4117. sor. 
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ÉGTÁJ 

ÖTVENÉVES A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 

SZÍNHÁZALAPÍTÁS SZABADKÁN 1945-BEN 

Színi előadásokat Szabadkán már a 18. század 80-as éveit ől tartottak — német 
nyelven. Ezeket az előadásokat „nagyrészt a városi tanács tagjai, a város 
előkelőségei és a hadsereg tisztjei látogatták. Olykor a polgárok közül is meg-
hívtak valakit, s ez nagy megtiszteltetésnek számított" — olvashatjuk Garay Béla 
monográfiájában (Az ekkósszekért ől a forgószínpadig. A szabadkai magyar szín-
játszás története. Testvériség-Egység, Ujvidék, 1953.) 

Ugyancsak a monográfia szerint már a 18. század utolsó éveiben magyar 
színi előadást is tartottak Szabadkán. Miután Keleű►en László első  pesti színtár-
sulata 1796-ban feloszlott, „egypáran a társulatból, erdélyi vándorszínészekkel 
felszaporodva, eljutottak Szabadkára, s néhány el őadást rendeztek itt". Gerold . 

László (Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. században. Újvidék, 1982) Láng 
Ádám János színigazgató levelét idézi, amelyb ől kiderül, hogy 1816-ban játék-
engedélyért folyamodott a városi magisztrátushoz, de hogy tartott-e el őadáso-
kat, arról nem szól a dokumentum. 

Viszonylag folyamatos 1818-tól volt Szabadkán a magyar színjátszás. Garay 
Béla adatai szerint ez évt ől az 1918-ig terjedő  száz esztendő  alatt 45 társulat 
fordult meg a városban. Némelyek több évig is játszottak itt, de olykor évek 
múltak el színi előadás nélkül. Ezt a korszakot nevezi a magyar színháztörténet 
(a Nemzeti Színház megalapításáig, 1837-ig) a „vándorlások korá"-nak. Közben, 
1854-ben felépült Szabadkán a kőszínház, amely az egyik legkorszer űbb volt az 
Osztrák—Magyar Monarchiában, s amelynek a kor nagy színészegyénisége, Eg-
ressy Gábor leginkább „Példátlan hallását (acustica)" dicsérte, mert az „messze 
felülmúlta a kolozsvári és a pesti színházét". Ez azt eredményezte, hogy „egyre 
javuló, évről évre jobb magyar együttesek keresik fel a várost". Ezzel azonban 
még mindig nem lett Szabadkának saját színháza. A színészeket a város lakói 
vándorkomédiásoknak tartották, akiknek csak ideig-óráig volt otthonuk a vá-
rosban. 

Hogy a vajdasági városok — Nagybecskerek, Zombor, Ujvidék, Zenta stb. — 
mennyire nem tartották sajátjuknak az éppen itt szerepl ő  együtteseket, annak 
elég beszédes bizonysága, hogy például Odry Lehel, amikor színésznek állt, a 
Zomborhoz közeli Mileticsről egyenesen Pesten a Nemzeti Színházban jelent-
kezett, s eszébe sem jutott a Zomborban vagy Szabadkán játszó együtteshez 
csatlakozni. Garay Béla arról is tud, hogy Szabadkán „helyi szerz ő  minden színi-
évadra jutott", de — tegyük hozzá — m űveik nem kerültek be a magyar dráma-
irodalom történetébe, mert dilettánsok, helyi el őkelőségek, katonatisztek kísér-
letei voltak csupán, s műsorra tűzésük gesztus a vendéglátó város felé. A vala-
mivel tehetségesebb és sikeresebb színműíró, Molnár Gyula ügyvéd és lapszer-
kesztő  Pestre küldte a darabjait, s azokat a Nemzeti Színház vitte színre, akár- 
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csak a szabadkai Csáth Gézáéit is. Arra is volt példa, hogy egy-egy fiatal tehetség 
beállta „vándorkomédiások" közé, de azok távoztával ő  is távozott. Igy távozott 
egy együttessel Szabadkáról Garay Béla 1918-ben, hogy majd csak tíz évvel 
később a Népkör vezetőinek hívására térjen vissza szülővárosába. Ezt fogalmaz-
ta meg ifj. Szabó István igazgató, rendez ő  is az 1945. évi alapítás 30. évfordulója 
alkalmából: Szabadka „több mint másfél évszázadon át nyújtott otthont ideté-
vedt magyar, szláv és német társulatoknak, de állandó, hivatásos színházat mind-
addig nem vallhatott magáénak". (Magyar Szó, 1975. okt. 26. Aláhúzta: J. G.) 

Leszögezhetjük tehát, hogy a „vándorlások kora" a vajdasági magyar szín-
játszás történetében egy teljes évszázadon át tartott: 1818-tól 1918-ig. Minthogy 
azonban a hivatásos magyar színjátszás a két világháború között „nem volt en-
gedélyezett", az 1818-tól 1945-ig tartó időszakot egészében a vajdasági magyar 
színjátszás előtörténetének tekinthetjük. Ha viszont ezt a csaknem 130 éves 
időszakot a színjátszás és drámairodalom korelációjában vizsgáljuk, további két 
időszakaszra oszthatjuk. Amint láttuk, az els ő  száz esztendő  viszonylag eleven 
színjátszása nem serkentette színműírásra az itt alkotó írókat, ha pedig írtak, 
műveiket nem az itt vendégeskedő  együtteseknek ajánlották fel. Volt tehát szín-
játszás (itteni) színm űvek nélkül. A két világháború közötti évtizedekben, hiva-
tásos színjátszás nem lévén, az igen aktív műkedvelő  színpadokon pedig „csak a 
pesti színdarab-piac hulladéka juthatott oltárra", vezet őik „csak két szempontot 
tartottak szem el őtt: a kasszasikert és a primadonna-kívánságot" (Laták István), 
meglepően gazdagnak találjuk a magyar drámairodalmi termést. A napi- és he-
tilapok rendszeresen közöltek egyfelvonásosokat, jeleneteket, több jelent ős író 
(Szenteleky Kornél, Sinkó Ervin, Debreczeni József) írt színm űvet, melyek fo-
lyóiratokban s könyv alakban is megjelentek, bár esély sem volt arra, hogy szín-
padhoz jussanak. Ezt az id őszakot tehát így jellemezhetjük: szím űvek színházak 
nélkül, az egész 130 éves időszakot pedig így: színjátszás és drámairodalom külön 
utakon. 

A térség magyarsága tehát története során el őször 1945-ben jutott saját 
színházhoz, amikor is Szabadkán megalakult a vajdasági Magyar Népszínház. A 
térségen pedig nemcsak Szabadkát és környékét, nem is csak Észak-Bácskát és 
Észak-Bánátot kell érteni, hanem a második, vagy „avnoji" Jugoszlávia egész 
területét, ahol magyarok — is — élnek, tehát Horvátországot (Baranyát és Szla-
vóniát) és Szlovéniát is, mert a vidékeket is évtizedekig rendszeresen bejárta a 
szabadkai magyar együttes. 

1945. október 29-ét, a vajdasági Magyar Nészínház megalapítását 50 év táv-
latából visszatekintve is fontos művelődéstörténeti, sőt a térségünk egészét il-
letően történelmi eseményként kell számon tartanunk. Ennek megfelel ő  és eh-
hez méltó volt a megnyitó ünnepélyessége is. 

A nagy eseményt a Magyar Szó október 29-ei száma így jelentette: „Ma 
nyílik meg a vajdasági Magyar Népszínház", majd a következ őkkel zárta a beha-
rangozó cikket: „Legyen ez a megnyitó az újjászületett vajdasági magyar szín-
művészet és a demokratikus magyar társadalom soha nem látott nagy ünnepe!" 
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Az újság másnapi, november 1-jei száma egész oldalas helyszíni riportban 
számolt be a történtekr ől. A bevezetőben többek közt ezt írta: „A megnyitó 
előadás több volt egyszer ű  színháznyitásnál, több volt, mint az állandó Magyar 
Színház indulásának ünnepe." A riport ezután így folytatódik: 

„A szuboticai magyarság természetesen zsúfolásig megtöltötte a színházat, 
de megjelentek a vajdasági szlávság vezet ői is, hogy hitet tegyenek kultúráink és 
népeink testvérisége mellett. Megjelent az ünnepi el őadáson Jaramazovics Laj-
csó, Szerbia tárcanélküli minisztere, Csobánszki Szpaszoje, a vajdasági néppar-
lament kulturális ügyeinek vezetője, Davidovics Radivoj és Popovics Vlada, a 
vajdasági Főbizottság tagjai, Sóti Pál, a vajdasági népparlament Elnökségének 
alelnöke, Vaszilyevics Zsárko, a noviszádi Szerb Népszínház igazgatója, Lend-
vai Lajcsó, a szuboticai Horvát Népszínház igazgatója, a XVI. hadosztály vezér-
karának küldöttei, a környékbeli városok és falvak népbizottságainak delegátu-
sai és a Magyar Kultúrszövetség vidéki tagjai közül Kek Zsigmond és Gál Lász-
ló, a Magyar Szó szerkesztői és Gvozden András,,az Ifjúság Szava szerkesztője. 

A szuboticai filharmonikusok által előadott Himnusz után Devidovics Radi-
voj jelent meg a függöny előtt, és meleg, közvetlen — ha nyelvtanilag kedvesen hibás 
magyar mondatokkal is — üdvözölte az új magyar Népszínházat és közönségét. 

Emlékezzetek Ady Endrére — mondta Davidovics Radivoj —, aki évekkel 
ezelőtt kérdezte meg, hogy: „Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz / Végül egy 
erős akarat? / Hiszen magyar, oláh, szláv bánat / Mindigre egy bánat marad. / 
Hiszen gyalázatunk, keservünk / Már ezer év óta rokon. / Mért nem találkozunk 
süvöltve / Az eszme-barrikádokon? 

Jugoszlávia népei, szlávok és magyarok — mondta Davidovics — most végre 
találkoztak az eszme-barrikádokon. Egymás kezét fogva együtt építik Jugoszlá-
via valamennyi népének szebb jövőjét és egymás kezét többé el nem engedik. 
Ebben a hitben üdvözlöm az új Magyar Népszínházat és a színház magyar kö-
zönségét." 

AMagyar Szó riportere szerint a közönség „kitör ő  lelkesedéssel" fogadta a 
bevezetőt, a Slobodna Vojvodina pedig így ír: „Radivoje Davidovi ć  szavait a 
magyar nép olyan lelkesedéssel fogadta, amilyen ritkán tapasztalható. Az őszin-
te testvéri szavaktól meghatva sokaknak könny szökött a szemébe." 

Mindkét újságra, illetőleg az akkori időre igen jellemző, hogy az egyetlen 
igazi színházi ember, író, műfordító (magyarból is fordított!), Žarko Vasiljevi ć  
üdvözlő  szavaiból semmit nem idéznek. A Slobodna Vojvodina azért annyit el-
árult, hogy miről beszélt: „Utána (mármint R. Davidovi č  után — J. G.) az új 
színházat Zarko Vasiljevi č  író, a Vajdasági Szerb Népszínház igazgatója üdvö-
zölte. Ű  szintén magyarul beszélt. Szólt a kultúra szerepér ől és a Magyar Nép-
színház nagy jelentőségéről." 

AMagyar Szó azzal folytatja beszámolóját, hogy Zarko Vasiljevi č  után „La-
ták István, a Magyar Népszínház vezet ője néhány szerb szóval üdvözölte a ven-
dégeket, a közönséget és a magyar színházi kultúra fiatal munkásait. Felolvasta 
ezután a Horvát Népszínház üdvözlő  táviratát, majd a közönség viharos tapsa 
közben a Tito marsallhoz intézett következ ő  szövegű  táviratot..." 

Befejezésül a Magyar Szó még arról is beszámol, hogy a „bemutató est sike-
rét meleg baráti hangulatban ünnepelték a vendégek és a Népszínház tagjai. A 
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vacsora folyamán Csobánszki Szapszoje és Lendvai Lajcsó magyar nyelven kö-
szöntötték fel a magyar kultúrmunkásokat. Kek Zsigmond és Lévay Endre sza-
vai után pedig Laták István, a Népszínház igazgatója köszönte meg a F őbizott-
ság, különösen pedig Csobánszki Szpaszoje és a szerb és horvát színházak test-
véri támogatását. Szerb és magyar népdalok hangjai mellett a kés ői órákig 
együtt maradt az ünneplő  társaság". 

Ennyi idő  elmúltával és dokumentumok hiányában nem könny ű  magyará-
zatot találni erre a megkülönböztetett figyelemre, melyet az új hatalom a ma-
gyar színház megalapításának szentelt, arra a látványos gesztusra, melyet ez a 
hatalom a magyarság felé tett. Csak találgatni lehet, hogy ez az egész nagyszabá-
sú rendezvény egy radikális politikai fordulat demostrálása volt, amely s űrű  fáty-
lat kívánt borítani a háború alatt és a háború végén történt sajnálatos esemé-
nyekre, felmutatva a békés együttélés távlatait. Láttuk, milyen létszámban s mi-
lyen szinten képviseltette magát a tartományi hatalom a magyar színház meg-
nyitásán, s ez annál szembetűnőbb, ha összevetjük azzal, hogy az egy nappal 
előbb megnyílt Horvát Népszínház megnyitó ünnepségét csak egyetlen tartomá-
nyi tisztségviselő , a különben is szabadkai Grgo Skenderovi ć  tartományi mű-
velődési előadó tisztelte meg jelenlétével. 

A vajdasági Magyar Népszínház nyitó darabja Balázs Béla Boszorkánytánc 
című  színműve volt. Hogy miért esett a választás erre a darabra, arra igen egy-
szerű  a válasz: „Moszkvában, magyar író írta... a jugoszláv hegyek h őseiről. Már 
csak ezért is nagyjelentőségű  a szuboticai bemutató, már csak ezért is fegyver és 
dokumentum a népek testvérisége érdekében" — írta a Magyar Szó november 
1-jei számában. 

A név igazán nagy, a darab viszont... Erre még visszatérünk. Balázs Béla a 
nagy Nyugat (a magyar irodalmat a századfordulón megújító mozgalom és író-
nemzedék, illetőleg folyóirat neve, melynek nagyjai Ady Endre, Babits Mihály, 
Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső , Karinthy Frigyes...) törzsgárdájához tartozik, 
versei a Nyugat (folyóirat) elődjében, a két Holnap-antológiában jelentek meg 
(1908, 1909.) néhány versét Bartók Béla zenésítette meg, s ő  írta a Kékszakállú 
herceg vára című  Bartók-opera szövegkönyvét. „Lelkesen üdvözölte az 1918-as 
októberi forradalmat, majd a Tanácsköztársaságot. Tagja volt az írói direktóri-
umnak, a Közoktatási Népbizottság irodalmi osztályának vezet ője, a színház-
ügyek irányítója." A magyar proletárforradalom bukása után Bécsbe emigrált, 
majd Berlinbe költözött, aztán pedig „az el őretörő  hitlerizmus fenyegetése el ől 
a Szovjetunióba ment..." 

Mit is tudhatott a filmesztéte és költ ő  Balázs Béla — Moszkvában! — a jugo-
szláv partizánharcokról? Amit a szovjet újságokból, rádióból és egyéb propa-
gandaanyagból megtudhatott. Mit is? Például azt, hogy voltak ellenállók, olasz 
és német megszállók (olasz városparancsnok, a német vezérkar kémje, hazaáru-
ló usztasa polgármester, magyar báró mint összeköt ő  tiszt — Szerbiában?!) stb. 
Egyszóval, minden a sablon szerint. Különben Balázs Béla éppen nem tartozik a 
sikeres színpadi szerzők közé. A magyar irodalom története szerint „idehaza be-
mutatott három darabja (Mozart, Boszorkánytánc, Lulu és Béla) csak mérsékelt 
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sikert aratott; Cinka Panna című  drámája, amelyhez Kodály Zoltán írt zenét, 
ugyancsak (!) megbukott'. Valójában tehát a Boszorkánytánc is megbukott. 
Ennyi talán elég is a nyitó darabról, azaz a darabválasztásról, aminek kizárólag 
aktuálpolitikai indítékai voltak. A darab valójában Szabadkán is megbukott: a 
három előadást csak 200-an látták. 

Az 1945. október 29-ei nyitóelőadással kapcsolatban, az említetteken kívül 
még két személyiségről kell szólni, akik a vajdasági Magyar Népszínház és a vajda-
sági-jugoszláviai magyar színjátszás további történetében, fejl ődésében jelentős 
szerepet fognak játszani, s nevüket nagybet űvel írták be színháztörténetünkbe. 

Az egyik Pataki László, a nyitódarab rendez ője és főszereplője. Ő  az idézett 
beszámoló szerint „A magyar Népszínház nagy meglepetése... Még azok is, akik 
sokat vártunk tőle, nem hittük, hogy már az els ő  előadáson ennyire fegyelmezett, 
tudatos színész lesz, ennyire otthonosan mozog a színpadon és ennyire beleéli 
magát szerepébe... Hangja, megjelenése, kit űnő  magyar beszéde a Magyar Szín-
ház legnagyobb erősségévé, a jövő  nagy ígéretévé teszi". S az ígéret csakugyan 
beteljesedett. Színészi díjat kapott a Sterija Játékokon Tóth Ferenc Jób című  
drámájában nyújtott alakításáért, a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválján 
hatszor díjazták színészi teljesítményét, s odaítélték neki a Színm űvészek Szer-
biai Szövetségének díját is. Tehát valóban a jugoszláviai magyar színjátszás „leg-
nagyobb erősségévé" lett. Az 1974-ben alapított újvidéki M űvészeti Akadémia 
alapító tagja, első  magyar professzoraként („színészmesterséget” tanított) több 
magyar színésznemzedéket nevelt és indított el a pályán a siker felé. 

A másik Laták István alapító igazgató. Hogyan s miért került vajon az ala-
kuló színház élére egy lírai költő , novellista? 

Ennyi idő  után s ugyancsak dokumentumok híján ezúttal is csak találgatá-
sokba bocsátkozhatunk s feltételezésre alapozhatunk. A munkáskölt ő  Laták 
István, a két világháború közti és a második háború alatti illegális kommunista 
mozgalom szimpatizánsa, a kommunista irányítás alatt álló Híd folyóirat társ-
szerkesztője volt. Eredetileg négy polgárit végzett. „Civilben" „gyalogborbély" 
(házaló) volt, a háború alatt városházi tisztvisel ő  Szabadkán. (Zsidó feleségét és 
félzsidó fiát sikerült megóvnia az üldöztetéstől.) Közben, ugyancsak a háború 
alatt, magánúton elvégezte a gimnáziumot, s 1944-ben leérettségizett. 1945 
márciusában leszólítják Újvidékre a Szabad Vajdaság (a későbbi Magyar Szó) 
szerkeszt őségébe, de már szeptemberben visszavezénylik Szabadkára, hogy 
megszervezze és beindítsa a magyar színjátszást. 

De vajon miért épp ő t? Abból a baloldali magyar értelmiségi-írói körből, 
amelynek legmarkánsabb és legnagyobb európai kultúrájú személyisége Keck 
Zsigmond (volt kálvinista lelkész), a Szabad Vajdaság alapító főszerkesztője, a 
Vajdasági Magyar Kultúrszövetség eszmei irányítója volt, mellette pedig ott 
volt Gál László költő , dr. Steinfeld Sándor közíró és m űfordító, Lévay Endre 
és Majtényi Mihály író — nos, ebből a körből Laták István volt az, aki már a két 
háború közti Hídban rendszeresen írt filmkritikákat és színibírálatokat. Beve-
zetőben idéztük lesújtó ítéletét a műkedvelő  színjátszók silány repertoárjáról, 
de hozzá kell tenni, hogy ő  nem csak bírált és elmarasztalt, hanem pozitív prog- 
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ramot is megfogalmazott. Miután kikel az ellen, hogy a m űkedvelő  színpadokon 
„majdnem kivétel nélkül a pesti irodalmi piac söpredéke vagy helyi önképz őköri 
nagyságok idétlen próbálkozásai szerepelnek műsoron", ezt is hozzáteszi: „Ér-
tékes magyar színművek, tragédiák nem jutnak szóhoz. Tiborc nem sírhatja el 
itt bánatát, ahol annyi a Tiborcunk! Hol vannak Csokonai, Kisfaludy, Katona a 
régiek közül, az újabbakból Barta Lajos, Bródy Sándor stb. Hol a múlt század jó 
népszínművei s az igazán jó vígjátékok? Minden nagy nemzet géniuszainak gyö-
nyörű  alkotásai?" (Híd, 1939.) Beszámolt a Hídban (1937-ben) a Dunabánsági 
Színház szabadkai vendégjátékáról is, és miután méltatta M. Krleža Glem-
bayok, M. Gorkij Éjjeli menedékhely, A. Strindberg, Az apa című  drámájának 
előadását, szinte felkiált: „Ha ezt láthatná a vojvodinai közönség magyarul!" Azt 
a gondolatot is kifejtette még akkor, a 30-as években, hogy a vajdasági magyar 
színjátszásnak a híd szerepét kellene betöltenie a jugoszláv—magyar színházi 
kapcsolatok fejlesztésében. „A jugoszláv színpadokhoz való közelségünk miatt 
nekünk kellene ellátnunk a magyar színpadokat nagyérték ű  jugoszláv színdara-
bokkal, íróink pedig jobban tennék, ha inkább B. Stankovi ć, B. Nušič  és Krleža 
világirodalmi értékű  darabjait fordítanák, minthogy rossz egyfelvonásosokat, 
novellákat, verseket írnak, hisz fordítói munkájukkal felfrissítenék a magyar 
színpadokon a kultúrértékek kicserélésének lanyha munkáját is." 

Volt Laták Istvánnak még egy olyan koncepciója a vajdasági magyar szín-
játszás szervezeti felépítésér ől és küldetéséről, amelynek alapján alkalmasnak, 
sőt elhivatottnak bizonyult annak idején egy magyar népszínház jelleg ű  intéz-
mény megalapítására és vezetésére. Még szintén 1939-ben — hivatásos magyar 
színjátszás hiányában, a létrehozására érvényben lev ő  tilalom közepette — a kö-
vetkező  programot fogalmazta meg: „Létre kell hozni egy tervszer űen dolgozó 
magyar műkedvelő  vándorszínházat, a néphez közel álló programmal, amely 
művészi célkitűzését a lehető  legegyszerűbb eszközökkel igyekszik elérni... E 
színház feladata lesz a vidéki műkedvelés szakmai, művészi színvonalának eme-
lése is, mert szereplése nem merül ki csupán egy-egy el őadás megtartásában, 
hanem mivel a játékba bevonja a legtehetségesebb helyi m űkedvelőket is, meg-
ismerteti velük a rendezés, de főleg a színészi játék mesterségbeli titkait is." 

Aki csak valamennyire is ismeri a vajdasági Magyar Népszínház történetét, 
tudja, hogy ezek a célkitűzések az 1945 utáni négy-négy és fél évtized során 
lényegében valóra váltak. A szabadkai Magyar Népszínház színpadán „elsírhat-
ta bánatát" Tiborc (Katona József: Bánk bán), megszólalhatott Vörösmarty Mi-
hály (Csongor és Tünde) és Madách Imre (Az ember tragédiája), de Bródy Sán-
dor, Barta Lajos, Molnár Ferenc és Örkény István, színre került M. Krleža 
(Glembayalc Léda), B. Nušić  szinte valamennyi darabja és J. Sterija Popovié 
vígjátékai, M. Držić, I. Cankar, Strindberg, Shakespeare és a világ drámairodal-
mának más nagyjai. Ugyanakkor „tájolt" is a Népszínház. Eljutott nemcsak 
Bácska és Bánát sok falujába, városába, de a baranyai Vöröstmartra, Pélmonos-
torra, a szlovéniai Alsólendvára is stb. Hogy mindebb ől mennyit váltott valóra 
maga Laták István s mennyit a munkatársai és utódai a színház élén, az aligha 
fontos. Kétségtelen azonban, hogy az alapító igazgató még 1939-ben kifejtett 
eszméje, elképzelése életképesnek bizonyult, s realizálása nemcsak a magyar 
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színművészetet népszerűsítette, a műkedvelő  színjátszás színvonalát emelte, de 
fontos szerepet játszott az egész itt él ő  magyarság művelődési életében. 

1945. október 19-e óta tehát volt a vajdasági, jugoszláviai magyarságnak 
saját színháza előbb csak Szabadkán, később egy évtizedig Topolyán, rövid ideig 
Zrenjaninban, még rövidebb ideig Zomborban s van 1973 óta Újvidéken. Volt 
drámai-színi együttese az Újvidéki Rádiónak is, amely több nyilvános el őadást 
is tartott, olykor még vidékre is eljutott. 

Vaskos monográfiában lehetne — és kellene! — feldolgozni a jugoszláviai 
magyar színjátszás csaknem fél évszázados történetét. Ezúttal azonban meg kell 
elégednünk néhány sokatmondó számadat ismertetésével, hogy érzékeltessük, 
mit jelentett mindez a térség kulturális életében, a színházi közönség toborzá-
sában, ízlésének fejlesztésében, a kisebbségi magyarság identitástudatának ápo-
lásában. 

Ifj. Szabó Istvánnak, a szabadkai Magyar Népszínház egykori igazgatójának 
adatai szerint az 1975-ig terjedő  három évtized során a színház 6669 el őadást 
tartott, ebb ől 3209 volt vendégjáték. A megváltott belép őjegyek száma 
2 173 317, amit a háromszáz-egynéhány ezer jugoszláviai magyarra átszámítva 
azt jelenti, hogy minden lakos — ideértve az aggastyánokat és csecsem őket is — a 
tárgyalt évtizedek során hatszor volt színházban! 

Bevezetőben a térségünk színjátszásának csaknem másfél százados el őtör-
ténetét két szakaszra osztottuk: az els ő  száz évben volt színjátszás itteni drámai 
termés nélkül, a következő  fél évszázadban meg volt drámatermés színház nél-
kül. 1945-tő l végre egyidejűleg volt színjátszás és drámai termés is. A színház, 
olykor más intézményekkel karöltve több színműpályázatot hírdetett, de már 
maga az a tény, hogy egy drámának volt esélye „oltárra jutni", nagyban serken-
tette a drámaírókat. Beszédes bizonysága ennek, hogy az itteni magyar színhá-
zak (a szabadkai, a topolyai és az újvidéki) 1945 és 1993 között 28 jugoszláviai 
magyar író 64 színművét vitte színre, azaz 64 hazai ősbemutatót tartott, átlago-
san évente egynél többet! S legalább ilyen fontos, hogy ezalatt Kvazimodo Bra-
un István, Deák Ferenc, Gobby Fehér Gyula, Varga Zoltán, Végel László s még 
néhányan drámaíróvá értek. S ugyancsak a tárgyalt id őszakban színházaink itte-
ni magyar írók színművével négy alkalommal jutottak el a Sterija Játékokra, 
hogy országos szinten is megmérettessenek. Deák Ferenc Áfonyák című  drabja 
díjat is nyert. 

Nyilván feltűnt, fel kellett tűnnie, hogy a jugoszláviai magyar színjátszásról, 
kivált az oly nagy múltú szabadkairól leginkább múlt id őben fogalmaztam. Ha 
nem is tartozik szorosan a témához, nem lehet elhallgatni, hogy a szabadkai 
magyar színjátszás az elmúlt évtized során szinte teljesen elhalt. Jelenleg foly-
nak a kísérletek, erőfeszítések az újjáélesztésére, szervezés alatt áll s már túl van 
az első  bemutatón és első  vendégjátékokon a Kosztolányi Dezs ő  Színház. 

Kívánjunk neki még nagyobb sikereket és hosszabb életet, mint a Magyar 
Népszínháznak volt. 

JUHÁSZ GÉZA 
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HOSSZÚTÁVFUTÓK, GAZOS ÖSVÉNYEKEN 

A színház halott. A színház él, virágzik. A színház üzleti vállalkozás. Magasabb-
rendű  ember, aki színésznek áll, aki a színpadról párásabban látja a világot: a 
színész lelke is fényesebb. A színész művelődési dolgozó. 
• Színházról vitatkoztak 1945-ben is, s akkor is lapos volt az ország erszénye, 

mint most. Megvolt azonban a színházvezet ői gondosság, hozzáértés is (talán), 
a szépnek túlfűtött akarása. 

A XIX. században Szabadkának csak színházépülete volt. A XX-ban társu-
lata is. Magyar és szerbhorvát. Persze akkor nem azt hangoztatták, amit ma: „A 
magyarság nem tűnhet el a népek tengerében. Megmaradjon, de úgy, hogy egy 
nép arculata is megmaradjon." 

1945-ben a „szocialista rend" sikereir ől volt hangos a sajtó, s a szép műsor-
füzetekben is arról olvashattunk, hogy „magyarok és szerbek találkoztak az esz-
mebarikádokon", de a színházépület fennállásának századik évfordulóján még 
„vaskosabban" fogalmaztak az elvtársak: „Ennek a színházépületnek az 1848-as 
forradalom idején tették le az alapkövét, és egy másik forradalom, Jugoszlávia 
népeinek nagy szociális forradalma teremtette meg annak a lehet őségeit, hogy 
a remények, amelyeket az alapkő  lerakásánál az itt élő  népek tápláltak, teljesen 
megvalósuljanak. Hogy minden itteni nép nyelvén szóljanak a színészek az épü-
let színpadáról". 

Színház született Szabadkán. 1854-ben építették... 
Lássuk azonban az előzményeket! Vajon mikortól, melyik esztend őtől 

szolgál Szabadka művelődési hídfőül a tartománynak és az országnak, els ősor-
ban a magyarságnak. A színjátszást Szabadkán a XVIII. században a lelkészek 
és a német hivatásos színészek, vándortruppok népszer űsítették. Az előadáso-
kat leggyakrabban a város elöljárói, ezeknek családtagjai és a Szabadkán állo-
másozó tisztikar látogatta. De már 1816. július 4-én Láng Ádám csoportja — a 
magyar színjátszás is ébredezett errefelé — színházi el őadásra alkalmas épületet 
kért. A városi tanács természetesen engedélyezte a magyar nyelv ű  vendégjáté-
kot, s a társulat a régi gimnázium épületében be is mutatta műsorát. Voltak 
színházi előadások a Fekete Sas vendéglőben, „pipafüst és borgőz" mellett. Sza-
badkán is vendégszerepelt „Patyikás Rózsi", alias Déryné Széppataki Róza. 

Szerepeltek a színészek a Nagykávéházban, a Bürger Casinóban is. A sajtó-
ban a szerkesztők egyre gyakrabban sürgették az állandó színház s egy állandó 
társulat felépítését, illetve szerz ődtetétést.1854-ben az „álmok" megvalósultak, 
mert a városi tanács ülésén úgy határoztak, hogy a színház építését Scultéty 
János építőmesterre bízzák, mivelhogy az úriember ajánlata találtatott a legol-
csóbbnak. Telepy György budapesti színm űvész (?) a színház belső  berendézé-
sének a tervrajzát nyújtotta be. (Telepy végül csak a színpadot tette alkalmassá 
színházi előadásokra, a nézőteret többen rendezték be.) 

A színház egy év alatt elkészült. 
A városvezetők Latabár Endre, akkori szegedi színházigazgatót hívták meg 

az új színház ünnepi megnyitójára. Az els ő  színielőadást 1854. december 16-án 
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tartották meg. Josika Miklós Két Barcsay című  színművét vitték színre a szegedi 
színészek. A nézőtéren ünnepi volt a hangulat. A mellékutcákban hintók sora-
koztak, az urak és a hölgyek megérezték, hogy a színház és a színész egy esz-
ménykép tartozéka. 

Az akkori viszonyokhoz képest a szabadkai színházépület kívülr ől-belülről 
„fényes" volt és „előkelő". Sok minden megváltozott az évek során. A német 
színtársulatok lassan-lassan elmaradoztak, de Szabadkán vendégszerepelt — 
egyre gyakrabban — az újvidéki Szerb Nemzeti Színház társulata. 

1904-ben a színházi berendezést a szakemberek elavultnak találták. Az 
épület is újításra szorult, tatarozásra, „sikálásra". A munkálatok utána színház-
épületet újra átadták rendeltetésének, de már 1915. március 23-án a színház 
belseje teljesen leégett. A színésztársadalom ezután évekig egy bálteremben 
mutatta be előadásait. Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása után szerb 
és horvát truppok látogattak el Szabadkára, de néha-néha a magyar m űkedvelő  
együtteseknek is megadatott a bemutatkozás lehet ősége. A Népszínház üszkös 
falai még tizenkét évig meredeztek az égnek. 

A színházat végül 1926. február 15-én a mérnökök és a munkások vehették 
át s ugyanebben az évben, december 15-én az intézmény már meg is nyithatta 
kapuit. A színházat ünnepélyesen 1927. január 10-én nyitották meg, amikor a 
belgrádi Nemzeti Színház balettegyüttese bemutatta Rimszkij-Korszakov Cári 
menyasszonyát. De a városi színügyi bizottság mindössze évi negyven napot en-
gedett át színházi rendezvények céljaira (A többi napon a színházteremben mo-
zit működtettek.). 

A magyarságot a sorompón túlra szorították. Hivatásos magyar társulat 
megalakulásáról szó sem lehetett, habár voltak próbálkozások, de azokat még 
csírájukban elfojtották vagy még Szabadkán, vagy Újvidéken, végs ő  esetben 
Belgrádban. A háborús években regionális magyarországi truppok vendégszere-
peltek Szabadkán. Ezekben az években a szerb és a horvát színészek maradtak 
a házon kívül. 

De nem ez volt a „végszó..." 

„ÉLETRE HÍVÁS" 

A háború után sokan alkotó módon viszonyultak a m űvelődés ügyéhez, és 
megteremtették, életre hívták a magyar színházat Szabadkán. Ennek a folyamat-
nak előzményei is voltak. Napokig másról sem cikkeztek a vajdasági lapok, mint 
arról, hogy milyen nagy szüksége volna a tartománynak színházra, magyarra, 
mert a teátrum segítségével (is) átvilágítható bonyolult, ellentmondásos vilá-
gunk. 

A hamis pátosz is érződött. De végre megszólalhattunk. 
A Népszínház monográfiájából: „A régi Jugoszláviában elképzelhetetlen 

volt, hogy hivatásos magyar színház alakuljon s játszási engedélyt kapjon. A 
reakciós királyi uralom soviniszta politikája nem t űrte a magyar nyelvet a szín-
padon. És most, a felszabadulás után bekövetkezett az, amire több mint húsz 
éven át hiába várt a magyarság. Abban a teremben, ahol eddig évtizedeken át ki 
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volt tiltva a magyar nyelv, most az ott játszó szerbhorvát anyanyelv ű  színésszel 
egyenlő  jogon szólhatott a magyar színész..." 

A tagtoborzáshoz azonnal hozzáláttak. Hivatásos magyar színész nemigen 
találtatott. Hárman — Garay Béla, Nyáray Rezs ő  és Sántha Sándor — a II. világ-
háború előtti években rendszeresen felléptek a magyarországi vándortársulatok 
előadásaiban, de színészi diplomát az akadémián egyikük sem szerzett. Tehet-
ségükkel azon a mezsgyén egyensúlyoztak, ahol az amatőrizmus és a profizmus 
összeér. 

A színház pályázati felhívást tett közzé a lapokban. A felvételi vizsga után 
a színház intézősége megkezdte a színészek leszerz ődtetését. Az 1945-ben 
szerződtetett magyar színiegyüttes tagsága: Sántha Sándor, Pataki László, Ba-
lázs Janka, Szabó István, Szabó Cseh Mária, Kiss Mária, Sz őnyi Hermina, Kiss 
Klára, Németh Rudolf, Bóka János, Kunyi Mihály, Szuboticski Dusán, Neu-
mann Frigyes, Kiss Ferenc, Cathry Nelly, Tikvicki Mária, Pozsár Mária és Be-
dzsula Margit. Garay Béla lett a társulat tiszteletbeli rendez ője, Laták István 
vállalta az igazgatói posztot. 

Néhány szó a színháznyitásról: 
„A hivatásos színiegyüttes bemutatóra készül. A színház igazgatósága meg-

nyitó darabnak Balázs Béla Boszorkánytánc című  nagyszerű  drámáját tűzte ki, 
amely a jugoszláv népfelszabadító háború egyik h ősi fejezetét vetíti a közönség 
elé..." 

A bemutató az egyenlő  jogok ünnepe volt, olvashattuk több helyütt. Nagy 
örömmel várta-e Szabadka magyarsága az ünnepi bemutatót, nem tudhatjuk. A 
háború sebei még nem hegedtek be, de most már nem lehetett visszalépni: a 
magyar társulat 1945. október 29-én színre vitte a Balázs Béla-drámát. De fon-
tos megemlékezni arról is, hogy ugyanebben az évben, amikor a szerémségi had-
színtéren még dörögtek az ágyúk, Szabadkán sebtében megalakult a Horvát 
Népszínház (Hrvatsko narodno kazalište) s a társulat október 22-én bemutatta 
Mirko Begović  Matija Gubec című  drámáját. 

A hivatásossá avanzsált amatőrök — magyarok, szerbek, horvátok — belép-
tek a „színháztörténelembe", megteremt ődött a helyzet, s az évek során hol gaz-
dagabban, hol szegényesebben terítették meg az asztalt. De tettek valamit az 
asztalra, talán minden esztend őben, minden évadban. 

AZ ELSŐ  SIRÁLY 

Balázs Béla első  színművét a budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1909-
ben. A Doktor Szélpál Margit azonban megbukott, mindössze négyszer „ment". 
Úgyszólván valamennyi műve megbukott, de Balázs Béla Lukács György védel-
mét élvezte. Lukács összegy űjtött tanulmányaiban a következ őket írja Balázs 
Béláról: „... kötelességemnek érzem újra és újra elmondani az érteni nem tudás 
és nem akarás kórusával szemben ma még magányos véleményemet: hogy Ba-
lázs Béla oeuvre-je ami irodalmunk és a világirodalom számára fordulatot hozó 
jelenség. Tökéletlenül mondom? Nagy baj. De jobb, mintha senki sem moly_da-
ná..." 
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A színházi világban Balázs Béla ennek ellenére nem hozott dönt ő, nem 
hozott semmilyen fordulatot.A kékszakállú hercegvára ugyan világsiker, de Bar-
tók Béla zenéje folytán. Kevesen tudják, hogy a „mese" szerz ője Balázs Béla. 

A Boszorkánytáncot 1945-ben a budapesti Belvárosi Színházban mutatták 
be, egy magánszínházban, amely akkor még nem élvezte az állam hathatós tá-
mogatását. Láss csodát: a szerepl őgárda 53-szor ismételhette meg az el őadást. 
Drámájába a szerző  becsempészte az internacionalizmus szellemét — balladai 
hangvétellel mutatva be egy szerb tanítón őt, aki a II. világháborúban „szentté" 
magasztosul. Ez a nő  hazafias önérzettel harcol a német megszállók ellen, s 
ebben a küzdelemben túltesz mindenkin. Balázs Béla se nem optimista, se nem 
cinikus: a tragédiának induló darab tragédiába torkollik. 

A Boszorkánytánc Szabadkán mindössze ,ötször került színre, és 2387-en 
látták. Az előadást Pataki László színész rendezte. Szerepl ők: Pataki László 
(von Wingerade, német vezérkari tiszt), Tikvicki Mária (Milica, tanítón ő), Sán-
tha Sándor (Marinetti, ezredes), Bóka János (Kurjakovi ć, usztasa polgármes-
ter), Szabó István (Carracioli, őrmester), Németh Rudolf (Forgács báró), Nagy 
Frigyes, Pozsár Mária és Gyapjas János. 

Gál László a Magyar Szóban megállapítja, hogy Balázs Béla „remek techni-
kával alakítja az eseményeket". „Félmondatokkal is tökéleteset rajzol és színez." 
„Durva eszközök nélkül is tudja fokozni a feszültséget." Nem ír Gál arról, 
hogy a színház — valószínűleg felsőbb sugallatra — a korhoz kötő  szinkronpon-
tokat kereste. De ez persze veszélyekkel járt, mert a máshoz szokott szabadkai 
néző  megérezhette, hogy a kapcsolódási pontok a megváltozott világban még 
nem elég erőteljesek. Ha pedig nem eléggé határozott a rendez ői elképzelés, 
vagy gyönge a színészek teljesítménye, akkor a programbeszéd fabatkát sem ér. 
Balázs Bélát természetesen az akkortájt kifejtett tevékenysége, munkássága ál-
lította Szabadkán reflektorfénybe. Másként kellett gondolkodni és gondolkod-
tatni. A színház a „valóságot" akarta megélni a Boszorkánytánccal. (A győztesek 
valóságát.) 

HALKRA HANGSZERELT NYITÁNYOK 

Néző , élő  közeg nélkül, amelyben hatni akar, egyetlen m űvészet sem olyan 
halott, mint a színház. 1945-ben — és még néhány évig — Szabadkán azt hajtogat-
ták, hogy minden nehézség ellenére a színházművészet fénykora közeleg: a nya-
kunkon van, nyúljunk utána, elérhet ő  majdnem minden este a szabadkai Nép-
színházban. De a szekér csak nem akart megindulni. Nuši ć  Gyanús személyének 
mindössze négy reprize volt. A siker nem hangosodott akkor sem, amikor a 
társulat Háy Gyula Tiszazug című  drámáját vitte színre. A színház kezdetben 
nem akarta vállalni a szokott utat, de az alkotók megint megcsalatva érezték 
magukat, mert a drámát mindössze kétszer vihették színre. Még egy magyaror-
szági szerző , akit a nézők elutasítottak. Háy Gyula, a Kossuth-díjas magyar írót, 
„ellenforradalmi szervezkedésben való részvétel miatt" 1957-ben letartóztat-
ták. Büntetését börtönben ülte le, majd nyugatra emigrált. (A hatvanas években 
mindkét bemutatott történelmi drámája, az Isten, császár, paraszt, valamint 
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a Mohács, nagy szakmai sikert aratott Szabadkán és mindenütt, ahol a sze-
replőgárda színre vitte). 

„A színjátszás igazi, demokratikus formája most van kialakulóban", tudó-
sított az eseményről a Hídban Lévay Endre, aki szenvedélyesen szerette a sza-
badkai színházat. Nagy m ű  a Tiszazug, állapítja meg. Ez sem segített. 

Újabb bemutatók és események. Már-már úgy tűnt, hogy a színház mű-
velődéspolitikai őskövület lett — minden, ami rossz volt, megkövesedett —, ami-
kor „lazítottak" a műsoron. Móricz Zsigmond Sári bíró című  népies darabja már 
homogenizálta a szabadkaiakat. A darabot 25-ször mutathatta be a társulat. A 
műsorba aztán betolakodtak az oroszok/szovjetek, az operett és a népszínm ű  
sem rekedt a színpadon kívül. Hiába kérdezgették a sajtó útján a recenzorok, 
hogy vajon miért ragaszkodunk olyan gyermeki, anyai h űséggel a romantikához, 
ami hazug és „káros". Szigligeti Csikósa 71-szer aratott sikert. A nyugtalanító 
kérdéseket sokan sorjáztatták. Merre megy ez a színház, ha János vitézt, Leány-
vásárt, Mézeskalácsot mutat be? Sürgetik William Shakespeare A velencei kal-
már című  művének bemutatását és a Dollárpapa színrevitelét, mert óvatosan, 
emberek: tartózkodjunk a hamis pátosztól és gesztustól. 

Az ötvenes években az eminens kötelességtudat, a klasszikusoknak szóló 
kegyelet diktálta a műsortervet, biztos tippként megt űrték az operettet, a nép-
színművet és az egyértelműen szórakoztató vígjátékokat. Válságról még nem 
beszéltek. Születtek sikertelen vagy esztétikai-dramaturgiai kompromisszu-
mokkal színre állított előadások. Lekerültek a műsorról a szovjetek, s gondos-
kodni kellett az új közönség színházi kultúrájának megalapozásáról. Sinkó Er-
vin „szomorú történetei", s űrű  cselekményű  darabjai is a várólistán szerepeltek, 
ám bemutatásuk még zavartabbá, tanácstalanabbá tették a néz őket. Láthattak 
rossz és még rosszabb Sinkó-darabot, elfogadhatót, jót — egyet sem. Nem is le-
hetett, mert Sinkó valamennyi darabja színházellenes. Minek er őltették? 

(Mert szemben állott az oroszokkal.) 

AZ AVONI HATTYÚ DADOG 

1953-ban a színház végre hozzá mert nyúlni az avoni hattyú, William Sha-
kespeare egyik művéhez. A makrancos hölgy című  vígjátékot Garay Béla rendez-
te. A sajtó az előadást amolyan „langyos fogadtatásban" részesítette, megemlít-
vén, hogy igen, igen, rendben van, a színház régi adósságát törleszti, de a közön-
ség nem tudott fölmelegedni s a színpadról idegen leveg ő  áradt, habár a rendező  
és a lelkes szereplőgárda mindent megtett a siker érdekében. 

Magas volt az égbolt? 
Néhány halványabbra sikeredett vígjáték-bemutató után a társulat színre 

vitte Kvazimodo Braun IstvánA Magdics-ügy című  drámáját Garay Béla rende-
zésében. Az igazi kortárs a vajdasági magyar szerz ő , olvastuk lapjainkban. Kevés 
darab foglalkoztatta ennyire a közvéleményt, mint A Magdics -ügy. „Meleg". na-
gyon meleg téma. A nő  magyar, férje szerb. Szövetkezeti élet, gyilkosság, bíró-
sági tárgyalás. A nagy hírverés ellenére a Braun-dráma mindössze kilenc alka-
lommal szolgáltatott a színpadon igazságot. A dráma Garay Béla rendez ő  „dip-
lomavizsgája" volt. A veterán rendező  most már magabiztosan tartotta kezében 
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a gyeplőt s nagy rutinja révén következetesen — mell őzve az emelkedettséget és 
a romantikus pátoszt — állította elénk a szereplőket. Nem akart elrugaszkodni a 
szószínháztól s a bels ő  tartalmakat — ha szájbarágósnak is mondható sok min-
den — érvényesítette (Mégis a dráma topolyai változata — Garay Béla rendezésé-
ben — „emberibb" volt, talán a színészi formátumok okán is.) 

A Braun-drámához hasonlóan nagy várakozás el őzte meg Miroslav Krleža 
Glambayok című  művének magyar nyelvű  ősbemutatóját is. (Erdekességként 
említjük meg, hogy a drámát Sinkó Irma fordította horvátból magyarra.) Még 
egy diplomavizsga, Varga Istvánné, aki a zágrábi Színm űvészeti Főiskolán szer-
zett diplomáts rögtön — ahogy mondani szokás — nagy fába vágta a fejszéjét. A 
recenzorok aláhúzták, hogy az el őadás sikeres volt, de a szerepl ők és a rendezők 
nem „gyakoroltak a színpadon társadalombírálatot" s a dekadens alakok nem-
egyszer rokonszenvessé váltak, ami nagy „hiányosság". 

Újabb Shakespeare- és Sinkó-bemutató. Ünnepi bemutató a színházépület 
százéves fennállása alkalmából. A szentivánéji álmot Varga István rendezte — 
álomszerű, szép képekkel, beállításokkal, kiemelve a lényeges mondanivalót. 

Slakespeare elszállt, alig vették észre. 
Az ötvenes évek első  felében döcögött a szekér. Belezsúfolódott a m űsorba 

minden: ősbemutatók (Braun, Richter, Sulhóf), hazai szerz ők darabjai, klasszi-
kusok, magyarországi drámaírók darabjai, operett, népszínm ű . A világiroda-
lomból Strindberg (Júlia kisasszony), Machiavelli (Mandragora), Lillian Hell-
man (Kis rókák), Gogol (Revizor) hirdethette Szabadkán is a szabadságvágyat, 
szólhatott a tragikus összeomlásokról, reménytelen életr ől. Mert a színház „mú-
zeumként" is akart funkcionálni, s ez a tevékenység nem idegen a színház lénye-
gétől. Az igazán mély gondolatok mégis ezekben a „múzeumi" darabokban sej-
lettek fel. 

Meg Lorca Véres menyegz őjében. 
Az előadást Virág Mihály rendezte. 
Ez az egykori színész gerelyét lángoló bokorba dobta. A színpadi világot 

végre stilizált homogenitásban láthattuk: újjáalakult a társulat is, megkezd ődött 
az összecsiszolódási folyamat, s a művészek összefogása egységes el őadás létre-
hozását tette egyszeriben lehet ővé. 

A színház SZÍNHÁZZÁ vált. 
Időközben — mivel ez idáig mindenki a maga vetését aratta — egyesült, sza-

badkai Népszínházzá egyesült a magyar és a szerbhorvát társálat. Címként 
idézőjelbe tenni vagy kurziválni az eseményt most már nem érdemes. Ésszer ű  
„húzás" volt-e, nehéz megmondani. Sok minden szólt az egyesítés mellett, sok 
minden ellene, de a „fúzió" nem érintette érzékenyen sem a magyarokat, sem a 
szerbhorvátokat. A pártakarat érvényesült. 

A párt ellen nem volt apelláta. 

MÉRLEG: SZÉP SIKEREK 

A magyar társulat 1956. március 9-én színre vitte a spanyol szerz ő, Federico 
García Lorca Véres menyegz ő  című  drámáját. Már 1955-ben volt két „meghök-
kentő" előadás: Bernard Shaw Pygmalionja és Miller A salemi boszorkányok 
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című  drámája. Ezek voltak a szellemi előzmények. Mindkét produkcióban ha-
tározott kísérlet történt a m űvek átértelmezésére, a hagyományostól való elsza-
kadásra. Lehetett ezeket az el őadásokat elutasítani, nem szeretni, de nem lehe-
tett közömbösen szemlélni Virág Mihály és Varga István rendez ői erőfeszítése-
it. Már nem lehetett a százszázalékos h űség elve alapján nyúlni a szöveghez, s 
mindkét esetben a háttérből eltűnt az agyoncicomázott, csiricsáré, „realizmus-
ra", sőt — naturalizmusra törekvő  díszletkép. A rendezők tudtak alkotó módon 
bánni a klasszikus szövegekkel. 

Névjegy értékű  előadások voltak ezek. 
(Nagy kár, hogy Varga István hamarosan megvált Szabadkától. Az Újvidéki 

Rádió szerződtette hangjátékrendezőnek, majd művészeti vezetőnek.) 

A Véres menyegz ő  bemutatója után — visszafogottan ugyan — sokan arról 
beszéltek, hogy Virág Mihály szinte észrevétlenül stílust teremtett — és a stílus 
maga az ember. Egy ambíciózus, halk szavú, sokat vállaló rendez ő  vette át már 
az ötvenes években a prímet, s el őadásaival ama emberéhez szóló interpretálás-
ra vállalkozott, gyorsan megtörve a színészek egy részének ellenállását. Látszat-
ra lassan, túlságosan lassan, és mégis valami szelíd rámen őséggel, néha szikrázó 
agresszivitással akarta elérni célját. Néha órákig tárgyalt a munkatársaival — 
elsősorban Petrik Pál díszlettervez ővel —, de végül a színpadon mindig az érvé-
nyesült, amit a rendező  elképzelt magának, amit vízója sugallt. 

Virág Mihály 1919. június 20-án született a bánáti Ürményházán. A 
gimnáziumot Szabadkán végezte. 1941-ben beiratkozott a szegedi egyetem or-
vosi szakára, majd 1946-ban Belgrádban folytatta a tanulmányait. 1949-ben 
részt vett a szabadkai Népszínház audícióján s színésznek szerz ődik a magyar 
társulatba. Több előadásban vállal szerepet. 1951-ben megrendezi az Aladár 
nem szamár című  gyermekoperettet, majd még ugyanebben az évben a színház 
vezetőinek ajánlására a zágrábi Színművészeti Akadémia rendezői szakán felve-
szik dr. Branko Gavella osztályába. 

— Vizsgáztató tanáraim meglepődtek — nyilatkozta Virág Mihály a Véres 
menyegz ő  szabadkai bemutatója után. — Ez a színház sokra képes, mondták az 
előadást látva. Én akkor szilárdan elhatároztam magamban, hogy a Véres me-
nyegző  színvonalánál alább nem adom. Foggal-körömmel harcolok majd színhá-
zam és önmagam rangjáért. 

„Egyedülálló egyéniséggé" nem válhat az ember egyik napról a másikra. 
Sokáig nehéz volt elkerülni az olcsóbb, tartalmatlan m űvek, a szokványdrama-
turgia csapdáit. A hatvanas évekig „valami ritkán voltat" nemigen lehetett talál-
ni Virág Mihály munkáiban. John Osborne Dühöngő  ifjúság című  drámájának 
akkordjai azonban sokáig visszhangoztak a nézők emlékezetében. Ez az előadás 
az első  vonalba tolta Romhányi Ibit, a rendkívül tehetséges törökkanizsai mű-
kedvelő t, aki az évek során a rendező  legengedelmesebb tanítványa lett, s 
meggyőző  alakításaival a költészet vitustáncát járta a színházi világban. Romhá-
mi Ibi a legjobbak mellé sorakozott fel (Heck Paula, Tóth Éva, R. Fazekas 
Piroska, Szabó Cseh Mária, Pataki László, Szilágyi László, Fejes György, Szabó 
István). 
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EGY SZÍNHÁZ ARANYALBUMÁBÓL 

Nemegyszer szerettem volna csöndben megfogalmazni mindenféle okos, 
szép gondolatot, megemlékezni a szabadkai magyar színtársulat egykori m űvé-
szeti vezetőjének, majd a Népszínház igazgatójának áldozatos munkásságáról, s 
aztán az egyik papírlapot a másik után gyűrtem össze. Verset hívjak segítségül? 
Hősi eposzt, ódát? Mindezt hiába tenném, mert ha nincs, ha nem maradt meg 
bennünk az emberség, ha nem ragaszkodunk már a hivatásunkhoz, mint a búza-
virág a Naphoz, akkor bármit is mondunk bármely nemzet nyelvén, nem lesz 
méltó annak az embernek a bemutatásához, aki ezen az átokverte égtájon a 
legtöbbet tette a most már egyre inkább elsorvadó, talaját vesztett vajdasági ma-
gyar színházkultúráért. Mert Dévics Imre megfosztva a megható in memoria-
moktól is több volt, mint mi valamennyien, akik érdemeink szerint Thália sze-
kerének a bakján vagy a saroglyában ásítoztunk rá önelégülten a világra. 

Vannak emberek, akik egész életüket valamiféle gyomorbajos morózusság-
gal elégedetlenkedik végig, ám aztán Szilveszter éjjelén a szívükre ölelnek min-
denkit, s azt hinnéd: bennük testesül meg a humánum. Dévics Imre a legszür-
kébb hétköznapok mívese volt. Szabadkán 1960-ban látott munkához — olyan 
egyedül volt kezdetben, mint az ujjunk — az „átöllelek, emberiség" hatalmas 
schilleri eszméjét terjesztve. Nem csak sátoros ünnepek alkalmával biztatta tár-
sulatát munkára. Fel tudta függeszteni haragját minden és mindenki ellen. 
Olyan a színház — mondta Romhányi Ibi Dévics Imre halála után —, mint egy 
ablak, amelyben nem virít a muskátli... 

A magyar társulatot, majd a színházat 1960-tól 1971-ig vezette, élete utolsó 
napjáig. A diplomás földrajz- és történelemtanár 1959 végén Topolyán a szín-
házi tanács elnökeként vigyázott arra, hogy Dimirijevics Mara együttese 
megőrizze méltóságát. A következ ő  év első  napjaiban azután „átruccant" Sza-
badkára — magával vitte a megszüntetett Járási Magyar Népszínház színészeit: 
M. Süveges Etát, Karna Margitot, N. Kiss Júliát, Nagygellért Jánost, Kollár 
Pétert, Albert Jánost, Barácius Zoltánt —, s mindenki számára kötelez ővé akarta 
tenni az alapvető  emberi jóindulatot, amely öbenne megvolt. A gy űlölet szinte 
szikrázott az ajtaja el őtt Szabadkán. Dévics Imre azonnal reformokat vezetett 
be, s a színészek többségükben a maguk íratlan törvénycikkelyeikkel akartak 
még mindig érvényt szerezni óhajaiknak, s még hallani is képtelenek voltak új 
munka- és értékrend meghonosításáról. 

A magyar társulatnak 1960 előtt nem voltak billogai. Afféle szürke színház 
volt, s a szakma nemis emlegette gyakran a szabadkai történéseket. Most persze 
megvádolhat valaki, hogy elfogult vagyok Dévics Imre emléke iránt. Hát akkor 
feledjük el azt, amit eddig leírtam — nem érvényes a hasonlat a muskátlis ablak-
kal sem. Lássuk a száraz tényeket. A színház 1960-ban megkezdte vendégszerep-
lését Szlovéniában, a Muravidéken, Horvátországban, Baranyában és Szlavóni-
ában. A társulat ellátogatott Dél-Bánátba és Belgrádba is. A m űhelyben nem-
sokára megszülettek — Virág Mihály rendez ő  és Petrik Pál díszlettervező  segít-
ségével, hathatós támogatásával — a híres-nevezetes (ha úgy tetszik, legendás) 
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előadások: Max Friesch Biedermann és a gyújtogatók című  szatírája, Bertolt 
Brecht Koldusoperája, Pavel Kohut Ilyen nagy szerelem című  melodrámája, Háy 
Gyula Isten, császár, paraszt című  történelmi drámája, Slawomir MrozekHe-
kusa, Madách Imre Az ember tragédiája stb. Az ország most már Szabadkán 
tartotta a szemét. S Dévics Imre tudott mindenhez pénzt szerezni, a színháznak 
erkölcsi és etikai tartást adni — Színészképz ő  Stúdiót is működtetett magyaror-
szági előadókkal (Versényi Ida, Szász Károly és mások) —, amit aztán a társulat 
pillanatok alatt elherdált. (Azok nem akartak letelepedni a tüzéhez, akikért a 
legtöbbet tette.) 

Meg aztán a hatvanas években, amikor esténként még csak ritkán szépült 
meg a színház, Dévics Imre elhozatta Szabadkára a magyarországi színházi világ 
dédelgetett kedvenceit: Psota Irént, Horváth Tivadart, Pécsi Sándort, Kiss Ma-
nyit, Tolnay Klárit, Mezei Máriát, Bodrogi Gyulát, Voith Ágit és másokat. És 
rendezhetett nálunk Kerényi Imre is (és sokan mások: Komor István, Szász Ká-
roly, Versényi Ida, Seregi László stb.). 

Dévics Imre nem volt gőgös, megátalkodott sznob. Megtűrte a színház mű-
során az operettet és a bohózatot is. Els őnek tűzetett műsorra az országban 
musicalt — általános megrőkönyödésre (Névtelen levelek útján még a színház 
színészei is nekirontottak, szélhámosnak nevezve azt áz embert, akinek hírne-
vüket, valamennyi díjukat, elismerésüket köszönhették.) Aszínház els ő  emeleti 
kamaratermében kabarépódiumot szándékozott életben tartani, ám a színészek 
nem nagy örömmel vállalták az újabb „műszakot". 

Évadonként 11-12 bemutató el őadás mintegy négyszáz reprízzel a város-
ban és a tartományban. A társulat akkor még Titelen, Hódságon és Palánkán 
is vendégszerepelhetett. Mindenhez volt érzéke, mindenhez volt szíve és tehet-
sége. Magánéletéről nem is tudunk. A színházban aludt néha, s a vendégl őből 
hozatott magának szendvicset meg ásványvizet. Hát igen: elveszett színházpara-
dicsom. Szabadkai színházunknak, társulatunknak addig volt becsülete, amíg 
Dévics Imre vezette. Ezekben az években Virág Mihály rendez ő  igazán nagyo-
kat „dobott", Brecht-dossziét nyitott, s a színház alapvet ő  vonása lett a nagy 
változás. Megszerettette a színészekkel — a nézőkkel is — Brechtet és a modern 
színházat. A Koldusopera volt a legtöbb, amit a szabadkai színház akkor adha-
tott olyan színészekkel, mint Pataki László, Juhász Anna, Heck Paula, Tóth Éva, 
Szilágyi László, Verseghi József, Majoros Kati, Szabó István, Czehe Gusztáv, 
Nagy István és mások. Mégis azokban az „emelkedett években" is a színház gyak-
ran megtagadta, meghazudtolta saját értékét. Meg kellett alkudni lépten-nyo-
mon. Voltak „harsány", tartalmatlan előadások, dáridózott a commedia dell ar-
te, az ostoba burleszk. De a színház erényei mellett ezek a „naiv" színpadi 
blődlik eltörpültek. 

TÁJKÉP — MEGNYERT CSATA UTÁN 

Évad végén és elején, minden évben legalább egyszer felújították a prufil-
vitát: mit akar a szabadkai Népszínház? A „népszínházi modellr ől" esett a leg-
több szó, de lassan-lassan valamiféle profilnak mára nyomát sem lehetett látni. 
A magyar társulat vezetését rendez ők és színészek vették át. 
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Nem volt baj a törekvéssel.  
Az akarattal sem.  
Sőt — az alapító tagok mellé feln őtt egy színészgeneráció, amely a vállára  

vehette a repertoárt (Árok Ferenc, Bada Irén, Kasza Éva, Albert Mária, majd  
Jónás Gabriella, Korica Miklós, Bicskei István, Daróczi Zsuzsa, Póka Éva és  

mások). Nem volt talán baj a repertoárral sem. A színház mégis menthetetlenül  

a szakadékba rohant. Az ellentétekből — nincs színház civakodások nélkül — 
senki sem akart okos tanulságokat levonni. Nem volt már semmi, ami az el őadá-
sokat magasabb hőfokra emelhette. Akár azt is mondhatjuk, hogy a veteránok  

elfásultak, az új nemzedék nem tudott — szikárabb játékstilusával nem akart — 
mélyebbre hatolni az ember lelki világába. Mégis született néhány színvonalas  

előadás. Gondolunk elsősorban Deák Ferenc Légszomj című  sorsdrámájára,  
Camus Caligulájára, Friedrich Durrenmatt Nagy Romulusára, Tóth Ferenc Jób-
jára, Bertolt Brecht A kaukázusi krétakörére, Remenyik Zsigmond Blőse úrék  
mindenkinek tartoznak című  drámájára, Szophoklész Antigonéjára, de nagy si-
kert aratott egy rockmusical is, A zöld hajú lány. A fiatalok mindenbe, ami avítt-
nak tűnt, nyűgösen maradinak, új életet vittek.  

Az évek során sokan megváltak a társulattól.  
Ifj. Szabó István — ennek az időszaknak a rendezője — néhány előadást pre-

cízen megkomponált (O'Neill Hosszú utazás az éjszakába, Jean Paul Sartre Pisz-
kos kezeli Tóth FerencJób, Anton P. Csehov Sirály, Németh László Villámfény-
nél, Friedrich Dürrenmatt Angyal szállt be Babilonban, Remenyik Zsigmond  
Blőse úrék mindenkinek tartoznak Miroslav Krleža Út a paradicsomba, Szo-
phoklész Antigoné, William Shakespeare Vihar, Carlo Goldoni Mirandolina,  

Oldrich Danek Negyven gazfickó meg egy ma született bárány). Ifj. Szabó István  
előadásainak belső  szerkezetét szigorú törvények szabták meg s mindent a szín-
pad törvényeinek rendelt alá. Megbízott az úgynevezett „második vonalban",  

előszeretettel szerepeltette Jónás Gabriellát, Póka Évát, Kerekes Valériát, Ko-
rica Miklóst, Balázs Piri Zoltánt és Árok Ferencet. Különösképpen Jónás  

Gabriella tündökölt ezekben az évadokban. Sugárzóan szép megjelenés, arcán  

az érzelmek hullámzása követhető  nyomon. Olyan színésznő , aki a partner min-
den szavára ügyel, reagál, s a néző  szeme előtt alakul át azzá, amivé kell. Tiszta  
magyar nyelven beszél, féltőn vigyáz minden szótagra, betűre, s ezzel sokban  
hozzájárul a mondanivaló megértéséhez.  

Uralkodott az érzésein. Jónás Gabriella az a színésznő , aki a színpadról  
mindig emelt fővel távozhatott.  

Virág Mihály egyre ritkábban rendezhetett a szabadkai színházban. 1978-
ban megválik a szabadkai színtársulattól és az újvidéki M űvészeti Akadémia  
tanára lesz. (Az évek során Fejes György, Szilágyi László, Pataki László, Tóth  

Éva és mások is elhagyták a társulatot.)  
~ 

A színház nem vonult vissza az egyszer már meghódított területekr ől. Szor-
galmasan tájolt a Muravidéken, Szlavóniában és Baranyában, egyre gyakrabban  

Dél-Bánátban. Egy-egy vendégjátékot a közönség kitüntet ő  figyelme ünneppé  
avatta. Tudták a színházban azt is, hogy a színházművészet folyamatos megúj- 
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hodását sok minden segítheti el ő : az ősbemutatók, a klasszikusok, budapesti 
vendégrendezők szerződtetése. Kerényi Imre a Pajzán históriákat rendezte, Szi-
netár Miklós a hírneves Kabaré. című  musicalt. Vicsek Károly rendezésében a 
társulat színre vitte Csáth Géza Varázsló című  misztériumjátékát. S a közönség-
bázis létszámban, kulturáltsági fokában, színházi ízlésében és igényeiben is ala-
posan megváltozott. 

A szú a társulatot mardosta. 
. 1985-ben ünnepelt a színház. A színház épületének 130 fennállása és a sza-

badkai Narodno pozorište — Népszínház 40. évadja alkalmából. 
Újabb igazgatóválság. 
Színészt váltottak le a posztról. 
Színészt állítottak a helyébe. 
Ugyanaz a pohár többször lepottyant az asztal szélér ől. Időközben ifj. Sza-

bó István iš elhunyt, Harag György már nem volt hajlandó Szabadkán rendezni, 
a magyarországi vendégek is el-elmaradoztak. A színház személyzete — mint 
mindenütt, ahol színház működik — sokat vitázott, gyötr ődött. Szorító helyzetet 
kellett megélni és tisztázni, s a színháznak erre nem volt ereje. 

A segítséget kívülről sürgették. 

„A CSIZMÁS HADÚR" 

1985-ben sokan, egyre többen azt állapították meg — leggyakrabban a párt-
üléseken —, hogy a szabadkai Népszínház helyzete, pontosítsunk: m űvészi és 
gazdasági helyzete labilissá vált. Az „egydimenziós színház" napjai meg voltak 
számláltatva. Sartre szerint az ember kénytelen el őbb vagy utóbb választani. 
Szabadka „csúcsvezetése" 1985 nyarán választott — igen rosszul. Egy katonaem-
ber csemetéje, Ljubiša Ristić  éppen munka nélkül — az ország számos városából 
eltanácsolták, további együttm űködésre alkalmatlannak találták — l ődörgött 
Belgrád utcáin. 1971-ben fejezte be Belgrádban a Színm űvészeti Akadémiát. 
Vizsgaelőadásként megrendezte a Nemzeti Színházban Georges Feydeau Bolha 
a fülbe című  bohózatát, majd a nyakába vette az országot, Szabadkán is dolgo-
zott, mint á posztmodernizmus és a transzavantgárd elkötelezettje. Munkatár-
saival megalakította a KPGT-társulást, egy szervezetet, amely egyszerre színhá-
zi, politikai és kulturális mozgalom. 

Szabadkára a párt szerz ődtette. 
A magyar elvtársak is sürgették a „változásokat", legf őképpen a magyar 

társulat azonnali megszüntetését, s elfogadták a hosszú távú és nagyszabású 
programot. Egységes szemléletű  színház? A színházművészet élvonalába tarto-
zó, működtetésében és hatásában egyaránt nemzetközi szint ű, rangú és kisugár-
zású szuverén művészi forma? 

Az elképzelésekből alig valósult meg valami. 
Nem maradt semmink. 
Ljubiša Ristič  megszüntette a vidékjárást. 
Az évek során csöppnyi hitelünket és hitünket is megsemmisítették, aber-

ráltan néztük megkopasztott színházunkat. Egy hatalmi rendszer csahosai ugat-
ták meg a várost. Nem mítoszok szűntek meg, de halálos csapás érte a vajdasági 
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— és nem csak a vajdasági — magyarságot. Ördögi csapda: állítólag minden,' az 
„újjászerveződés" az egyetemes színházm űvészet érdekében történt. Lejátszó-
dott előttünk röpke tíz esztendő  leforgása alatt a terror és diktatúra gondosan 
megszervezett tragikomédiája — és mi, színészek, nem tettünk semmit, hiába 
aggódtak többen az anyanyelvi kultúra elsorvasztása miatt. 

A petíció csak olaj volt a tűzre. 
Több mint 30 000 aláíró követelte Ljubiša Ristić  eltávolíttatását a színház 

éléről. Vagyis a „magyar nacionalisták" ellenzik a szerb rendez ő/igazgató sza-
badkai letelepedését, elleneznek mindent, ami haladó, a „másságot". 

Ljubiša Ristić  pozícióját a petíció meger ősítette, s már-már úgy tűnt, hogy 
a „csizmás hadúr" beásta magát Szabadkán — habár a 90-es években már csak 
elvétve rendezett és hirdette meg a YU-FEST-rendezvényeket —, amikor a köz-
ség önkormányzata bátran szembenézett a fájdalmas kérdésekkel. 

1994-ben magyar színház született. 
A Kosztolányi Dezső  Színház. Eddig három bemutató előadást tartott. Az 

alkalmi társulatok színre vitték Boris Vian Birodalomépítők avagy a Schmürz 
című  szatírát, Dér Zoltán Fecskelány című  dokumentumregényének színpadi 
változatát és Carlo Goldoni Tengerparti csetepaté című  vígjátékát. 

1995 nyarán Erdudac Zsuzsannát nevezték ki a szabadkai Népszínház élé-
re. Az új igazgató egy vizsgálóbíró tapasztalatával látott munkához. Ujra lesz 
Népszínházunk két társulattal: magyarral és szerbbel. (Ljubiša Risti ćet átköl-
töztették a Jadran moziba). A város önkormányzata a legmegfelel őbb, de mégis 
az utolsó pillanatban lépett. A színház rohamos árfolyamcsökkenése devalválta 
magát a várost, s emiatt a „leszámolás" elkerülhetetlen volt. 

„Esztétikai blöfföket" Szabadka nem akar nézni. Világos megfogalmazás. 
A régi Népszínház most egy „úton levés" állapotban van, túltesz-e, túl tehet-e a 
hajdani színházon, majd elválik. De a szellemi rezervátumot, amelybe Szabadka 
színházrajongóit bepréselték, felszámolták. 

A magyar színház visszatért a szorítóba. 
Sebeket is kaphat, működése nem lesz konfliktusmentes, gyakran kerül 

majd összeütközésbe a „hivatalos" m űvelődéspolitikával, a hatalmi szervekkel, 
veszíthet és nyerhet súlyából, de most már nem visszakozhat. A színháznak az a 
feladata, „... hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az 
erénynek önábrázatját, a gúnynak önnön képét, és maga az id ő, a század testé-
nek tulajdon alakját és lenyomatát". 

Benne lesz a színház az életben. 
Ebben reménykedünk ötvenedik születésnapján. 

BARÁCIUS ZOLTÁN 
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HARMATH KÁROLY ofm 

AZ EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ 
ÉRTELMEZÉSE SZERINT 

Az emberi jogok fogalma alatta katolikus egyház azokat a jogokat érti, amelyek 
közvetlenül az ember természetéhez, az emberhez mint értelemmel és szabad 
akarattal rendelkez ő  személyhez tartoznak. Ezek a jogok egyetemesek, sérthe-
tetlenek és elidegeníthetetlenek. E jogok mindenekelőtt a lehetséges visszaélé-
sektől védik az embert, amelyek a társadalom vagy az állam részér ől támadhat-
nak. 

Értekezésemben nem akarom részletezni az emberi jogokról szóló egyházi 
tanítást, hanem csak arra szorítkozom, hogy bemutassam a Pacem in terris és a 
II. vatikáni zsinat dokumentumait. Külön kutatás tárgyát képezhetnék II. János 
Pál pápa megnyilvánulásai az emberi jogok védelmében. 

Szeretném előrebocsátani, hogy a katolikus egyház hagyománya nem fog-
lalkozik külön az emberi jogokkal, és nem tartja külön tárgyalandó témának, 
mert a katolikus felfogás szerint az emberi jogok részét képezik az ember alap-
vető, természetes jogainak. így az emberi jogokról szóló tannak a tartalma meg-
egyezik az egyén természetes jogairól szóló tannal. Hála az „id ők jelei" köve-
tésének, XXIII. János pápa Pacem in terris kezdet ű  enciklikája óta azonban 
önálló témakörként is jelentkeznek az emberi jogok. Az „id ők jelei" között nem 
hanyagolható el a tény, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete sokat foglalkozik 
az emberi jogok érvényesítésével. XXIII. János pápa írta ezzel kapcsolatban: „E 
szervezet haladó nézetei világosan megnyilvánulnak az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozatában, amelyet 1948. december 10-én hírdetett ki az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése... Nem mulasztjuk elmegjegyezni, hogy az okmánybizonyos 
pontjai egyes körökben jogos bírálatot váltottak ki. De véleményünk szerint egy 
olyan politika és jogrend irányába megtett lépésnek kell tekinteni, amelyet még 
ezután kell megteremteniük az összes nemzeteknek A Nyilatkozat ünnepélyesen 
megerősíti minden ember személyi méltóságát, és elismeri mindenkinek azt a jogát, 
hogy szabadon kutathassa az igazságot, kövesse az erkölcs parancsait, gyakorolja az 
igazságosság feladatait, igényeljen olyan életszínvonalat és egyéb jogokat, amelyek 
emberi méltóságának megfelelnek... Reméljük, hogy nincs messze az id ő, mikor a 
szervezet képes lesz hatásosan megvédeni az emberi jogokat és szabadságokat, ame-
lyek egyetemesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek, mert közvetlenül az em-
beri személy méltóságán alapulnak" (Pacem in terris, 4) 

PACEM IN TERRIS 

Az emberi jogokról szóló katolikus tanítás alapját az Apostolok Cseleke-
deteinek kijelentése képezi: „ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten el őtt, 
hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre?" (4,19) Az üzenet lényege világos: 
mindenekelőtt Istennek tartozunk engedelmességgel, s majd csak ezt követ ően 
az embereknek, vagyis a világi, eföldi hatalomnak. Az Apostolok Cselekedetei- 
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nek kijelentését az emberi jogokról és a lelkiismeret szabadságáról szóló tan 
kiindulópontjának tekintjük. E tannak bizonyos elemeit megtaláljuk már a ha-
gyományban is (Laktanciusz pl. az embernek az életre való jogát hangoztatja, 
valamint az élet sérthetetlenségét, Niszai Gergely a rabszolgaság ellen lép fel, 
Ambrus igazságtalannak tartja az olyan hatalom utáni vágyat, amely korlátozza 
másoknak a jogait stb.). 

A skolasztika tanítása szerint pedig a természetes jogok az Isten törvényé-
nek részét képezik. 

XXIII. János enciklikája és a hagyomány alapján a következ őképpen cso-
portosíthatjuk az emberi jogokat: 

Jog az életre és jog az emberi személyhez méltó életre, ami magába fog-
lalja a szociális biztonságot is. 

Jog az erkölcsi és kulturális értékekre. Ezek közül név szerint kiemelend ő  
a személy méltóságára való jog, a szabad kutatás joga, a vélemény szabad kinyil-
vánításának a joga, valamint a szabadságra való jog a m űvészi alkotómunkában 
(mindaddig, amíg nem sérti az erkölcsöt és a közjót), jog az állam és a nyilvános 
élet hordozóinak objektív megítélésére és kritikájára. Továbbá kiemelend ő  a 
kulturális javakban való részesedés joga az egyéni tehetségekhez mérten, függet-
lenül az osztálybeli különbségektől, jog a megfelelő  szellemi és valláserkölcsi 
nevelésre, valamint jog a professzionális-technikai állandó továbbképzésre a 
kapott képességek arányában. 

Jog a vallási meggyőződés szabad nyilvános gyakorlására az el őírásokkal 
és a lelkiismerettel összhangban. E jog érvényesítését XXIII. János pápa encik-
likája külön hangúlyozza a más vallási denominációkkal kapcsolatban is. 

Jog az életállapot szabad megválasztására, azaz hogy az ember szabadon 
dönthet, házasságban akar-e élni, vagy pedig lelki hivatás mellett dönt, illetve a 
magányos élet mellett. A nemekkel kapcsolatban a katolikus tanítás hangoztatja 
a férfi és a nő  egyenjogúságát gazdasági, társadalmi, kulturális és erkölcsi téren, 
a házasság egységét és felbonthatatlanságát, a szül ők jogát a gyermekek nevelé-
sére, különös tekintettel a vallással és erkölccsel kapcsolatos kérdésekben. 

Az emberi jogok következ ő  kategoriáját azok a jogok képezik, amelyek 
a gazdasági élethez fűződnek. Mindenekelőtt ide tartozik a foglalkozás szabad 
megválasztása, a jog a munkára és olyan munkakörülményekre, amelyek meg-
felelnek az ember méltóságának. Ez többek között megfelelő  fizetést is jelent, 
amiből fenn lehet tartani az életet és családot, valamint jogot a gazdasági függet-
lenségre az állammal és a magántőkével szemben, s a jogot az egyéni t őke meg-
teremtésére és a termel őeszközökre. 

Ebben a kategóriában kell még megemlíteni a jogot azon javak használatá-
ra, amelyek az egész emberiségnek vannak rendelve. 

Jog a szabad gyülekezésre és egyesületek alapítására és egyesületekbe 
való tömörülésre, mindaddig, amíg azok erkölcsi értelemben jók, nem okoznak 
kárt a közrendben és rendszerben. E jognak lényeges eleme a függetlenség bár-
mely hatalomtól vagy párttól. 

Jog a lakóhely megválasztására, az imigrációra és az emigrációra. 
A nyilvános életben való részvétel joga, beleértve a részvételt a törvények 

meghozásában és azon törvények végrehajtásának ellen őrzésében, amelyek a 
közjót hivatottak védeni. 
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9. Jog az egyéni jogi védelemre (jogbiztonság) a független és pártatlan bí-
róságok révén, amelyek világosan megfogalmazott jogi normák alapján működ-
nek, kizárják a pszichikai vagy fizikai kényszer minden lehetséges módját a bí-
rósági eljárás bármelyik fázisában (a gyanúba vonástól a letartóztatáson át az 
ítélethozatalig, sőt utána is). 

A II. VATIKÁNI ZSINAT 

A II. vatikáni zsinat teljes egészében magáévá tette a Pacem in terris taní-
tását kiemelvén, hogy az „egyház a reábízott evangéliumra hivatkozva er őtelje-
sen hirdeti az ember jogait, és elismeri, nagyra értékeli azokat a törekvéseket 
korunkban, amelyek e jogokat minden irányból sürgetik". A zsinat szerint meg-
különböztetett figyelemmel kell a jogokat érvényesíteni a missziós munka folya-
mán, a vallásszabadsággal kapcsolatban, valamint az egyháznak a nem keresztény 
vallásokkal és a világgal folytatott párbeszédében. 

Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt a zsinat különböz ő  dokumentumai 
tárják fel, de legtöbbet a Gaudium et spes (Öröm és remény) kezdet ű  dokumen-
tum foglalkozik vele. 

Az első , amit ezzel kapcsolatban ki kell mondani, hogy az egyház köteles-
ségének és feladatának tartja az emberi jogok védelmét, hiszen „az egyház kül-
detésénél és természeténél fogva nincs hozzákötve semmilyen kultúrához, sem-
milyen politikai, gazdasági vagy társadalmi rendszerhez" és „az egyház — 
amennyiben rajta múlik és küldetésével összefér — segíteni és támogatni akarja 
az összes ilyen intézményeket, és őszintén szeretne mindenki javára szabadon 
fejlődni bármely kormányzat alatt, amely elismeri a személy meg a család alap-
vető  jogait és a közjó követelményei!". (42) 

Az egyház elítéli a hívek diszkriminációját, mert az a személyi jogok taga-
dását jelenti. Ezért minden ember számára megköveteli a vallásszabadságot. Tilt 
minden erőszakot és olyan eszköz igénybevételét, amellyel valakire valamilyen 
vallást erőszakolnak (1. Ag gentes 13 — Határozat az egyház missziós tevékeny-
ségéről). Külön feladatának tartja a vallásszabadság védelmezését, amely egyike 
a legalapvetőbb emberi jogoknak (Dignitatis humanac 6 — Nyilatkozat a val-
lásszabadságról), a másokkal való kapcsolatokban pedig kiemeli a szeretet, a 
bölcsesség és a türelem fontosságát (Ad gentes 11), hangsúlyozván, hogy az el-
lenfél megtartja személyi méltóságát akkor is, ha más vallású, mert „csak Isten 
ítélhet, csak ő  lát az emberek szívébe; ezért tiltja, hogy bensejében b űnösnek 
ítéljünk bárkit is". (Gaudium et spes, 28) A más vallásközösségekhez tartozó 
személyekkel való kommunikációban a párbeszédet követeli és a figyelmességet 
azokkal szemben, akik másként gondolkodnak. Ez a követelmény kiterjed a 
nyilvános életre is. (Gaudium et spes, 75) 

Az egyén személyi jogaival kapcsolatban a zsinat kiemeli a személyi jogok 
megvédésének szükségességét a nyilvános életben, ami lényegében a polgári jo-
gok védelmezését jelenti. „A személy jogainak oltalma szükségszer ű  feltétele 
annak, hogy az állampolgárok, akár egyénenként, akár csoportot képezve, tevé-
kenyen részt vehessenek az állam életében és igazgatásában". (Gaudium et spes, 
73) Mivel az ember túlhaladja a dolgok világát „az ember számára hozzáfér-
hetővé kell tenni mindazt, ami a hozzá ill ő  életmódhoz szükséges. Ilyenek a 
táplálék, a ruházat, a lakás, a jog az életállapot szabad megválasztására és a 
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családalapításra, a neveltetésre, a munkára, a jó hírnévre, a tiszteletre, a megfe-
lelő  tájékoztatásra, továbbá arra, hogy a maga lelkiismeretének helyes indításait 
kövesse, hogy magánélete védelemben részesüljön, és hogy jogos szabadságot 
élvezzen vallási életében is." 

Mivel a kultúrának az egész ember fejl ődése, a közösség és az egész emberi 
társadalom java a célja, a zsinat követeli, hogy „az ember — tiszteletben tartva az 
erkölcsi rendet, valamint a közösség érdekeit — az igazságot szabadon kutathassa, 
véleményét kinyilváníthassa és terjeszthesse, bármilyen szakmát választhasson, 
végül pedig, hogy igazsághoz h ű  tájékoztatást kapjon közérdek ű  eseményekrő l". 
(Gaudium et spes, 59) 

A zsinat továbbá elidegeníthetetlen jognak tartja a házasságra és a gyerme-
kek nevelésére való jogot. A Gravissimum educationis (A nevelés nehéz feladata 
— Nyilatkozat a keresztény nevelésr ől) kezdetű  dokumentum kiemeli, hogy 
elsősorban a szülőket illeti meg a gyermekek nevelésének joga és kötelessége, 
valamint az iskola szabad megválasztása és a jog, hogy megfelel ő  nevelőintézet 
biztosítását kérjék az államtól. 

E rövid áttekintést szintén a zsinat szavaival zárom: „Egyre határozottab-
ban el kell ismerni, hogy minden ember alapvet ően egyenlő , mert mindnek szel-
lemi lelke van és Isten képmására van teremtve; mindegyiknek ugyanaz a lényegi 
természete és az eredete; s mivel Krisztus mindnyájunkat megváltotta, mindnek 
ugyanaz a hivatása, és az Isten szándéka ugyanaz velük. 

Bizonyos, hogy a testi erő  meg az értelmi és erkölcsi képességek külön-
bözősége szempontjából nem egyenl ő  minden ember. A személy alapvet ő  jogai 
tekintetében azonban le kell küzdeni és ki kell küszöbölni az Isten szándékaival 
ellenkező  mindenféle társadalmi vagy kulturális megkülönböztetést, akár nem 
vagy faj, akár bőrszín vagy társadalmi helyzet, akár nyelv vagy vallás miatt. Igazán 
szomorú dolog, hogy a személynek ezek az alapvet ő  jogai még nem mindenütt 
sértetlenek..." (Gaudium et spes, 29) 

UTÓDILEMMÁK 

Lelkiismeret-vizsgálatnak tűnhet; de nem hagyhatom figyelmen kívül azokat 
a konkrét kérdéseket és dilemmákat, amelyek az elhangzottakkal kapcsolatban 
merülnek fel bennem. Utószó helyett jegyzem őket. 

Vajon a vajdasági egyházak megtették-e és megteszik-e a t őlük telhető t 
ezen a területen az emberi jogok védelmében? Az egyházak külön-külön vagy 
együttesen felemelték-e hangjukat például az etnikai tisztogatás és a gyöngébbek 
üldözése ellen, az erkölcsi és kulturális értékek rombolása ellen? Szóltak-e az 
egyházak tagjainak, els ősorban hazug rágalommal sértette elöljáróinak megvé-
dése érdekében? Fölemelték-e szavukat olyan törekvések ellen, amelyek meg-
akadályozzák azok visszatérést, akik nem akarnak részt venni a háborús gyilko-
lásokban? Mit tesznek az egyházak az emberi jogok védelmében ott, ahol pszi-
chikai nyomás nehezedik személyekre és csoportokra csupán másságuk mi-
att? Mennyire érvényesülnek az emberi jogok a vallási közösségek közötti kap-
csolatokban, az oktatás területén, különös tekintettel a vallási nevelésre, 
mennyire érvényesülnek gazdasági téren, egy olyan helyzetben, mint a miénk, 
ahol egyének vagy érdekcsoportok aláássák polgáraink gazdasági biztonságát, 
és lehetővé teszik a háborús nyerészked ők osztályának megjelenését... 
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SZIMINBOSÁNMAGDA 

HARMADSZOR IZRAELBEN 

Országnéző , elég fáradságos körutazásom után visszamentem Jeruzsálembe. 
Néhány nap múlva haza kellett repülnöm. — Most már sehová — gondoltam 
magamban. Ám nem így történt. 

Michael Haran, csellóművész unokaöcsém hívott fel telefonon. Izgatott 
volt, el sem tudtam képzelni, mi történhetett, hiszen csak a minap váltunk el 
koncertje után. 

— Mond neked valamit a név: Eva Panić? — kérdezte, és én nemmel válaszol- 
tam. 

— Dehogynem, dehogynem! = er ősködött kedves öcsém. — Ő  az az asszony, 
akiről nálatok filmet készített egy íróember. Kiš. Tudnod kell! Chaar Haama-
kimban él a kibucban! 

Persze, jutott eszembe. Danilo Kiš készített filmet Eva Pani ćról és Jenni 
Löblről, akik a zavaros 1948-as években az észak-dalmát „kopár szigetre", a Goli 
otokra kerültek. Láttam is jeles írónk dokumentumfilmjét. Izgalmasabb volt 
minden játékfilmnél. Erre eszmélve magam is nagy izgalomba jöttem. És mi van 
Evával? —dadogtam a telefonba — Mi történt? 

Ma felhívott a kibucból — mondta Michael. „Figyelj ide, Micha, szólt ne-
kem a telefonba, itt van el őttem az asztalon egy könyv, amelyben írnak rólad! A 
könyv címe: Beleške iz Izraela. írta Magda Simin. Ki ez a Magda Simin?" — Az 
unokanővérem — szóltam és elmondtam, hogy éppen itt jársz Izraelben. Erre 
megkért, hogy vigyelek el hozzá. Szép lenne, ha meglátogatnád. Eva a családom 
jó barátja. 

Már nem juthatok el Chaar Haamakimba, messze van! — dadogtam ismét 
a telefonba, bár nagyot dobbant a szívem. — Úgy tudom, el őbb Haifába kell 
menni és onnan autóbuszon... Május 19-én utazom. Lefoglaltam a repülőjegyet. 

Nem tesz semmit! — folytatta Micha határozottan. — Most azonnal autó-
buszra ülsz. Majd Smuel elkísér a központi állomásig. Eljössz hozzám Givata-
imba és ebéd után Evához viszlek! Úgyis odamegyek az egész családdal, a kibuc 
ma tartja évi ünnepségét, dolgom van ott! Viszlek és hozlak. 

Mit részletezzem? Még aznap délután ott ültem Eva kis nappali szóbájában 
és erősen figyeltem a velem szemben ül ő  alacsony, még mindig karcsú, feszes 
tartású idős asszony beszédét. Új filmbe vagy regénybe illő  történet. Mert Eva 
nem arról mesélt, amiről a filmben, nem rabságának szörny ű  élményeit mondta 
el, hanem azt, ami azóta történt. 

Először is elmondta, hogy jutott könyvem els ő  szerb nyelvű  kiadásához. 
Mióta Jugoszláviában levetítették Danilo Kiš m űvészien elkészített doku-

mentumfilmjét, kevés olyan hazánkfia akad, aki őt az utcán fel ne ismerné. De 
felismerik az izraeliek is, mert a jeruzsálemi televízió bemutatta a film részleteit és 
interjút is készített Evával. Ha bemegy a városba, Tel-Avivba vagy Haifába — a 
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kibucból ritkán tud kimozdulni felelős munkabeosztása miatt —, akkor az embe-
rek megállítják és köszöntik. Nemrég Jugoszláviából jött épít őmunkások cso-
portja lépett hozzá: — Vi ste Eva Pani ć? — Ön Eva Panić? — kérdezték. Ő  rábó-
lintott: — Igen, Eva Pani č  vagyok! 

— Tiszteljen meg bennünket, igyon meg velünk egy kávét! — kérték a mun-
kások. — Miért ne? Szívesen! — felelte. Megitták a kávét, elbeszélgettek. Nincs 
ember a föld kerekségén, akivel ez a határozott fellépés ű, volt partizánnő  ne 
tudna szót érteni. S ez történt találkozásunk előtt néhány héttel is. Egy belgrádi 
nő  a legújabb bevándorló csoportból megállította Haifában és elhangzott 
ugyanaz a kérdés: — Vi ste Eva Pani ć? — Igen. — Tiszteljen meg, kérem, igyon meg 
velem egy kávét! Beültek egy presszóba és nagyszer űen elbeszélgettek. A búcsú-
zásnál a belgrádi nő  kotorászni kezdett táskájában. — Eva — mondta —, nincs 
semmim, amivel megajándékozhatnám, pedig úgy szeretnék valami emléket 
hagyni... De itt ez a könyv. Izraeli jegyzetek. Most hoztam magammal Belgrád-
ból. Érdekelni fogja... 

Eva elfogadta és azóta kétszer egymás után el is olvasta... 
Már innen is, onnan is érkeztek hírek arról, hogy ezt a könyvet magukkal 

hozták és olvasták a bevándoroltak otthonaiban. Hát nem ez volna számomra 
a legnagyobb elismerés, gondoltam lázasan, amíg ott ültem Evával szemben, a 
kibucban? Ezt a könyvet olvasta Mevaszeretében, Jeruzsálem külvárosában az 
a muzulmán asszony, aki néhány héttel el őbb megkapta az Igazaknak járó okle-
velet, mert a világégésben zsidó családokat mentett meg. Ez az asszony, Hardaga 
Zaineva, még az ünnep el őtt üzent, találkozni szeretne velem, miután megtudta, 
éppen Izraelben tartózkodom. Találkoztunk hát az ünnepségen. Rokkant öreg-
asszonyt láttam felmenni az emelvényre, s azt is láttam, hogy alig tudták onnan 
lesegíteni. De amikor az ünnepség után bemutatkoztam neki és bemutattam 
Berta nagynénémet, könnyes szemmel ölelt át bennünket. — Ő  egy hős, ő  egy 
hős! — ismételgette Bertára mutatva. — Ennyi gyereket egyedül, olyan mostoha 
körülmények között fölnevelni! Ona je junak! — Meghívott bennünket, látogas-
suk meg lakásán, melyet lányával, vejével és kisunokájával kapott néhány hó-
nappal ezelőtt, amikor Izraelbe jöttek. Ok most mind a nyelvet tanulják. A kislány 
rendes iskolába jár. Úgy emlékszem, őket is Tuvia Raviv mentette ki Szarajevó-
ból. 

A többi találkozásról és beszélgetésről már be se számolok. Úgy bukkant 
fel ez a könyv különböző  helyeken, minta búvópatak. Pedig milyen kis példány-
számban jelent meg! Összesen ezerben. 

Most pedig Eva. Micsoda élmény! 
Mióta megérkeztünk a kibuc lakótelepére és megláttam kicsiny háza el őtt, 

amint állva, mellre font karokkal vár és fogad, le nem vettem a szemem róla. 
Megkapó, határozott jellem, egy asszony, aki mindig tudja, mit akar és hol a 
helye az életben. A film nem hazudott. 

Egyedül maradtunk a kis nappaliban, aminek a sarkában még a konyha-
részleg is elfért. Eva teát f őzött. Micha a családjával és Eva második férjével, 
Mose Nahirral elment a kibuc ünnepségére. Volt ott egy kis amat őr zenekar is, 
amelyiket már régen Micha tanított és irányított. Hát ez volt az ő  dolga a kibuc-
ban. 
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Danilo ott ült, ahol most maga, a dívány sarkában — meséli Eva — és én pon-
tosan úgy, ahogy most, szemben vele. Félórára jött, éppen csak hogy megismer-
jen. Raul Tautelbaum, az újságíró, aki a belgrádi NIN-ben is cikkezett, az be-
szélte rá. Félórára jött, mondta, és öt órán keresztül meg se moccant, csak hall-
gatta az elbeszélésemet. Kés őbb bevallotta, az nyűgözte le, hogy olyan pártatla-
nul, objektíve meséltem az eseményekről, panasz és jajszó nélkül, mintegy tör-
ténelmi távlatból. Mert mások bizony nem így teszik. A borzalmakra, megaláz-
tatásokra ma sem tudnak hidegvérrel emlékezni. Egy közeli írótársának a kö-
vetkező  meglepő  kijelentést tette: „Én megtaláltam életem Borisz Davidovi-
csát! De tudod, ez egy nő , egy fantasztikus asszony, aki kibuc Chaar Haamakim-
ban lakik Izraelben!" Ez a megjegyzése is a fülembe jutott és mit mondjak, en-
gem is lenyűgözött Danilo egyénisége... Borisz Davidovics, biztosan tudja, Da-
nilo egyik legjelentősebb regényének, a Grobnica za Borisa Davidoviča hőse. 

Csak bólintottam. 
A filmet részletekben, nehéz körülmények között forgattuk, mert Da-

nilo már nagyon beteg volt. Időközben kaptam tőle egy Olaszországban kelte-
zett levelet, értesített: tüd őrákja van, műtét előtt áll. Kérte, tegyem meg neki, 
hogy azt, amit elmondtam, mondjam el még egyszer Raulnak, kamera el őtt. 
Hogyne tettem volna meg egy ilyen ember kedvéért! Az operáció után azonban 
kicsit felépült és rögtön írt, hogy jön rendezővel, teljes filmező  csapattal. Be is 
fejezte a forgatást, de a kész filmet már nem látta. Meghalt. Nélküle montá-
zsoltók. Őrzöm a leveleit. Az ő  barátsága, a bizalma életem legnagyobb szatisz-
fakciója. Minden szenvedésemért ő  kárpótolt. Még most is levelezek az özvegyé-
vel. 

Amikor a filmet levetítették, eljöttek hozzám mások is, neves írók, mint 
Dobrica Ćosić  és Milovan Đilas, az író és az első  kiemelkedő  jugoszláv diszi-
dens. Azután pedig kezdtek jönni mindazok, akik túlélték a Goli otokot, mód-' 
juk volt az utazásra és még tudtak mozogni. Kiadott emlékirataikat is elhozták. 
Nézze meg azokat a teli polcokat! Egy egész nagy irodalom, amely tudtommal 
akkor kezdett kibontakozni, amikor Danilónak mersze volt megcsinálni azt a 
filmet rólam és Jenni Löblrő l... 

Nem akartam félbeszakítani, hogy elmondjam: megjelentek könyvek a film 
előtt is. Csakhogy nálunk, sajnos, a könyveknek csak egy szűk körű  olvasótábor-
ban van visszhangja, az értelmiségiek körében. A film más. A film úgy robbant 
a közvéleményben, mint a bomba. 

Hogyan jöttem Izraelbe? Én, az igaz patrióta, a Jugoszláv Néphadsereg 
tisztjének özvegye? Ez a történtek legnagyobb iróniája, bár mondhatom, nem 
bántam meg. Ezt azonnal az elején el kell mondanom. Mose Nahir, második 
férjem, akit itt ismertem meg, a világ legjobb, legtoleránsabb embere. Közösen, a 
legnagyobb megértésben neveltük fel az én árván maradt lányomat és az ő  első  
házasságából született két fiát. Felesége, a gyermekek anyja már el őbb meghalt. 
Felneveltük az unokákat is. Férjem agronómus, a kibuc kisszámú, még élő  ala-
pító tagjai közé tartozik. Amikor 1935-ben egy csoport lelkes fiatallal ideker űlt, 
itt egy fűszál sem volt. 

„Egy fűszál sem volt!" Mindig az a megdöbbentő  refrén. Az a ma már alig 
hihető  történelmi igazság: itt pusztaság volt! 
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— Most pedig láthatja, milyen pompás növényzet veszi körül kis házainkat. 
Na meg az ültetvények! Meg az egész gazdaság! S ha nem vesz akkor feleségül, 
ma nem élhetnék ezen a csendes, számomra boldog helyen, ahová csak a 45. 
életéven aluliakat veszik fel. Én akkor már elmúltam 45 éves! 

— Akkor? Mikor? — félbe kellett szakítanom Evát, mert azok a nehéz évek, 
amelyeket bizonyos szempontból én is nehezen éltem át, összekeveredtek a fe-
jemben. Eva nem lehetett 45 éves, amikor kiszabadult!... 

Csak lassan, fokozatosan derült fény a történtekre. Igen, amikor haza-
engedték, valamikor Sztálin halála után, neki már nem volt otthona. Az els ő  
időben sem rokonok, sem ismer ősök nem merték befogadni. Hosszú, szomorú 
történet. Ezen a helyen nem szeretném előadni. Kiskorú lánya a nagynénjénél 
élt Zágrábban. Ott sem maradhatott. Kés őbb egy belgrádi baráti házaspár mégis 
befogadta. De ő  erősen elhatározta, harcolni fog. Id ővel ki is harcolt magának 
Belgrádban egy kis önálló lakást. Úgy emlékszem, Eva azt mondta, hogy Moša 
Pijade segítette a lakáshoz. Logikus volna. Sokaknak segített. Ekkor viszont 
keményen elhatározta, nem nyugszik, míg meg nem tudja, mi volt férje „b űne". 
Nem mozdul ki Belgrádból, nem tágít, míg meg nem tudja, mit követett el az az 
ember, akit ő  talpig becsületes, erényes férfinak ismert meg, s akinek Szerbiában 
élő  családja is éppen ilyen, hagyományosan tisztességes és elismert emberekb ől 
állt. Miért kellett őt letartóztatni, hogy azután harmadnapra a cellájában fel-
akassza magát? És miért követelték t őle, Evától, még férje halála után is, hogy 
mondjon le róla, hogy még halálában is gyalázza meg egyetlen kislányának édes-
apját és minősítse ő t népellenségnek? 

— Ti meg vagytok háborodva? — kiabálta akkor vizsgálói előtt. — Mondjak le 
egyetlen gyermekem halott édesapjáról? Hol történt meg a földkerekségen 
ilyen őrültség? 

Megtörténni megtörtént, csak Eva akkor err ől még nem tudott. Vizsgálói-
nak jó tanítóik voltak. 

— Jól van! — mondták akkor illetéktelen hidegvér ű  bírái. — Ebben az esetben 
téged is letartóztatunk és egyetlen kislányod az utcára kerül! 

— Tartóztassatok le és kerüljön egyetlen kislányom az utcára! Én ebben az 
őrültségbe nem megyek bele! 

Amint tudjuk, letartóztatták és évekig ült! Ú, dehogy ült! Azt a lágert, azt a 
puszta szigetet nem lehet összehasonlítani a politikai foglyok számára kiszemelt 
bármily más tartózkodási hellyel, ahol pár percig még ülni, pihenni is lehet. Nem 
lehet összehasonlítani semmivel, kivéve persze a szibériai gulágok még veszélye-
sebb világával (ha a náci koncetrációs táborokat egy pillanatra absztraháljuk). 
A huszadik század számtalan abszurduma között említésre méltó abszurdum-
nak számít, hogy Jugoszlávia akkori vezet ősége a sztálini heves támadás ellen 
nem talált más védekezési lehet őséget, mint a sztálini sötét diktatúra módszere- 
it. 

Szabadulása után tehát elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Sok ezer 
fogolytársa közül talán ő  volt az egyetlen, aki ilyen szilárd elhatározásra jutott. 
Mert a szabadulás pillanatában természetesen mindenkinek meg kellett fogad-
nia, hogy hallgatni fog. Es féltek is az emberek. És elegük volt. Féltek az újabb 
letartóztatástól, attól a hajótól, amely ismét a puszta szigetre vinné őket, ahol 
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helyzetük mint „visszaes ő  bűnösöknek", mint „kétmotoros" banditáknak még 
rosszabbra fordulna, mint azel ő tt. Éva mégis döntött. Nem mozdul ki Belgrád-
ból, amíg meg nem bizonyosodik!... Hol vannak a dokumentumok? Hol a kihall-
gatás jegyzőkönyvei? Irodáról irodára járt. Az akkori Kommunista Szövetség 
Központi Bizottságától a Belügyminisztériumig minden ajtón bekopogott. Ak-
kor még mindenhol voltak ismer ősei a partizánharcok idejéből és a háború utá-
ni évekből is. Mindezek a miniszterek, pártfunkcionáriusok, közéleti munkások 
annak idején nagyon szerették vendégszeret ő  házát, férjét, a kellemes modorú 
tisztet, Rade Panićot és Evát is, az ügyes háziasszonyt és az okos, szellemes be-
szélgetőtársat. Tehát mindezeket az embereket ismerte és keményen a szemük-
be tudott nézni. Leveleket, kérvényeket írt. Hiába. Elutasították, egyszer, száz-
szor, tapintatosan vagy gorombán. 

Nem adta fel a harcot. S akkor, majd 15 évvel letartóztatása és több mint 
tíz évvel szabadulása után egyszer csak behívták a Belügyminisztériumba. Maga 
az akkori miniszter hívatta. Minek is említsük most már a nevét? (Ezek a sötét 
idők nyilván csak megnyilvánulásai voltak egy még sötétebb zsarnok világnak). 
Eva ő t is ismerte, az éppen ügyeletes minisztert. 

— Sok év telt el! — mondta szinte nyájasan a belügyminiszter, mintha neki 
semmi köze sem lett volna a közelmúlt eseményeihez s azokról most már mindig 
és mindenki ilyen nyájasan és elnézően fog társalogni. — Nagyon sok év! Most 
már elmondhatom neked: férjed ártatlan volt! Egy belügyes jelentette föl. 
Később kiderítettük róla, a szovjet KGB ügynöke volt. Ártani akart. 

Az ő  nevét is szükségtelen megemlíteni, bár Eva szerint sokan megemlé-
keztek róla emlékirataikban. A szörny űség az, hogy ilyen ember létezett, létez-
hetett és mindig is létezni fognak ilyen emberek! 

— Sok becsületes embert tönkretett, több mint százat — mesélte tovább a 
miniszter —, de mi természetesen lelepleztük, letartóztattuk és ártalmatlanná 
tettük! — Nagyon magabiztos volt a miniszter s teljhatalmának tudatában így 
folytatta: — Te ezt biztosan meg fogod érteni! Remélem, ez számodra megfelel ő  
elégtétel! Jó harcos, jó kommunista voltál és az is maradtál! 

Elképedésében Eva szóhoz sem jutott. 
— S éppen azért, mert meg fogod érteni, arra kérlek, hallgass az esetr ő l! 

Semmi szükségünk új komplikációkra. Sem a Szovjetúnió mai vezetőivel, sem a 
saját közvéleményünkkel nem akarunk szembekerülni. Érted? Senkinek egy 
szót se! Neked is csak barátságból mondtam el, hogyne koptasd tovább a lábad, 
ne kopogtass... 

— Szóval, ez legyen számomra az elégtétel?! — kiáltott fel Eva felháborodva. 
— Persze, mit érdekli a „nagypolitikát" a kisember sorsa? Nyugodjak meg? Hall-
gassak? Te is őrült vagy? Mindannyian megőrültetek? Tönkretettétek az életün-
ket és én most hallgassak? — Felugrott. — Nem! Most fogok csak igazán kiabálni! 
Kimegyek a Terazijára és kikiáltom: Rade Pani č, a hős partizán, a Jugoszláv 
Néphadsereg tisztje ártatlan volt és halálba kergették őt! Harmadnapra fel-
akasztotta magát a cellájában, mert nem tudta elviselni, hogy barátai elárulták! 
Megyek és ezt szétkürtölöm a Teraziján! Mert benneteket elvakított a hatalom, 
mert nektek egy ember élete semmit se jelent. Vigyázzatok csak, hogy bennete-
ket is félre ne lökjenek! Megyek! 
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- Nem mész te sehová és nem fogsz te sehol sem kiabálni! — mondta a 
miniszter keményen, miközben útját állta és magatartása teljesen megváltozott. 
— Csak nem képzeled, hogy ezt megengedem?! Te, Eva Pani ć, most azonnal 
Izraelbe költözöl! 

— Izraelbe? — hűlt meg a vér az asszony ereiben. — De hogyan? Nekem most 
se útlevelem, se vízumom, se pénzem, se szükséges holmim. Semmim sincsen! 
Szóval, ti már előre kiterveztétek, hogy engem Izraelbe küldtök és leráztok a 
nyakatokról! 

Ott van már a lányod egy kibucban, hiszen egyszer már meglátogattad! 
Oda mész a lányodhoz! A többit elintézzük! 

1965-öt írtak akkor. 
— Ha hiszi, ha nem, soha az állami bürökrácia nem volt olyan gyors, mint 

akkor az én esetemben. A törvényeket kissé megkerülve, pénzt, útlevelet, min-
dent kaptam! Hat héten belül már itt voltam Izraelben, Chaar Haamakimban. 
A völgyek kapujában! Semmire sem cserélném fel ezt a szép, parkosított tele-
pülést, meg ezt a kis, kétszobás házamat. Pedig sok fiatal elmegy innen! Én soha! 

Eszembe jutott, milyen sóvárogva néztem le valaha a „Kis Svájc"-nak neve-
zett erdőségből erre a szűk kis völgyre. Abban a nyárdélutáni sötétedésben úgy 
tűnt, a magas hegyek közé ékelt település nem sok napot kap, s talán nedves, 
mint ahogy nedves, párás Haifa és általában az északi partvidék leveg ője. Minél 
északabbra és minél távolabb kerülünk a negevi meg az arábiai forró, száraz 
légáramlatoktól, annál nedvesebb a leveg ő . Megkérdeztem Evát, hogy viseli el 
az éghajlat szeszélyeit. 

Nem, nem nedves ez a völgy! — mondja szinte meghökkenve. Háromszáz 
méterre vagyunk a tengerszint felett. Itt mindig fújdogál egy kis szél a tenger 
felől, de a hegyekből is. Ezért hívják ezt a helyet a völgyek kapujának. Majd 
meglátja! 

De nem láttam, vagyis nagyon keveset láttam a kibucból. Belemerül a be-
szélgetésbe, melyet folytathattunk volna még napokig. 

Mert Eva, ez a harcias kis teremtés arról kezdett beszélni, hogy a Béke 
most, a Peace now nevezet ű  mogzalom híve, mint az író, Amos Oz, a mozga-
lom egyik vezéregyénisége, akiről már a jugoszláv lapok is cikkeztek. Érdekes 
véletlennek tűnik, hogy Amos héberül pásztort jelent, és hogy egy Betlehem 
mellett élt bibliai forradalmár prófétát neveztek így. Az író tehát, kinek könyveit 
20 nyelvre lefordították, hű  maradt őséhez s új utakra terelné népét. Mindenki 
ismeri Izraelben. A Hulda nevezet ű  kibucban él valahol Jeruzsálem és Tel-
Aviv között. Megmutatták nekem ezt a települést, nem esik messze az autóúttól. 

Eva meggyőződése: csak békés tárgyalások, vagyis az azonnali békekötés 
hozhatja meg Izraelnek a biztonságot. Ő  már tüntetett az arab nőkkel együtt. A 
békét követelték. Előadásokat is tart a környékbeli arab asszonyoknak. 

A múltkoriban ezt mondtam nekik — meséli Eva —: én zsidó vagyok 
és büszke az őseimre! Éppen ezért nem tűrhetem, hogy a zsidó katonákat bárhol 
is megszállónak nézzék! Számomra mindig csak az igazsága fontos. Én szembe-
szálltam Jugoszláviában a német megszállókkal. Meg tudom érteni a lak ősság 
érzelmét a sűrűn lakott arab területeken, ahol nem is laknak zsidók, mint Gá-
zában. Ők nem ismerik a zsidókat, csak katonáinkat látják. Ez borzasztó és 
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megengedhetetlen! Ha tudná, hogy ez milyen bonyolult problémákat szül! Vagy 
talán tudja is, hallott róla? 

Hallottam — bólintok —, mert valóban több barátn őm hasonlóan jellemez-
te a kialakult helyzetet. Egy izraeli, zsidó rendez ő  megrendítő  filmet is készített 
erről a témáról. Egy fiatal arab fiúról van szó, aki mindenáron túl akarja tenni 
magát a családjában uralkodó gyűlöleten. A városba szökik, ahol zsidók laknak, 
de itt sem tudja feltalálni magát... 

A kibucban sokan nem értettek egyet velem — mondja Eva —, hangoztat-
ták, hogy ez nem olyan egyszer ű! Hiszen én is tudom, a békét mind a két félnek 
akarnia kell!... De most úgy látszik, megmozdult valami. A kormány komoly 
tárgyalásokat folytat... Otthon, Jugóban is csak a békés megegyezés a kiút... Nyu-
godjon meg már az a sokat szenvedett nép is... A háború csak új gy űlöletet szül! 
Maga meg én ezt tudjuk, nem? 

De mennyire! — bólintottam ismét. Ezen a ponton tényleg egyetértettünk. 
A háború csak újabb gyűlöletet szül az emberek és népek között! Ez volt az én 
meggyőződésem és élettapasztalatom, ezt ismételgettem lépten-nyomon, ahol 
csak alkalom adódott rá. A háború kegyetlen és minden háború kegyetlenebb az 
előbbinél. Így volt legalábbis a huszadik században. 

• 	Eva otthon, Belgrádban fordítással foglalkózott. Mit kezdett volna azon- 
ban a kibucban ezzel a hivatással? Ezért befejezett egy iskolát dietetikusok szá-
mára. Már évek óta a betegek élelmezésér ől gondoskodik, és ha ágyban fekv ő  
betegekről van szó, ő  személyesen meg is eteti őket. Sőt, mindig akad egy-egy 
különleges betege — sok idős ember van a kibucban —, akinek ő  maga főz, és nem 
is az étterem, hanem a saját konyhájában. Most is volt egy embere, akin szívátül-
tetést végeztek. Ennek abszolút tiszta, steril ételt kell el őállítani. Ez az ő  felada-
ta a kibucban. Eva 75 éves, ám a munka még nem esik nehezére. Férje agronó-
mus, 82 éves, de oly erős és mozgékony, hogy neki is van feladata. A még járni 
tudó öregeket kamionettel szállítja az étterembe, de más utakra is. 

Hány öreg van a kibucban? Sok — mondja Eva. — Hetven-nyolcvan. A 
munkabíró kibuctagokhoz viszonyítva az öregek arányszáma állandóan növek-
szik, mert a fiatalok leginkább elmennek. Hogy miért? Most már túl nagy a 
különbség a kibuc szerény, zárt világa és a vonzó, gazdag, változatos városi élet 
között! Én tudom, a boldogsághoz elegend ő  ez az én kis házam a két kis szobá-
val, de ők, a tapasztalatlan, nyugtalan fiatalok ezt még nem tudják... Az igazság 
az, hogy el is vagyunk adósodva. Talán emiatt is menekülnek... 

Sötét este lett, mire Michael feleségével, Majával és két fáradt, ny űgös kis-
gyerekével, Juvallal és Jairral, meg Eva férjével megjöttek az ünnepségr ől. Va-
csorázni vittek bennünket a kibuc nagy, ragyogóan kivilágított, verandás étter-
mébe. Mose Nahir, a jó kedélyű, előzékeny házigazda szerepében igyekezett 
nekünk helyet találni, de nehezen ment. Az étterem zsúfolásig megtelt jókedv ű , 
éhes emberekkel. Végül is a verandán ültünk le. Az ünnep tiszteletére b őséges 
svédasztal volt terítve, megrakva minden jóval... A zsúfolt étteremben, a fel-
díszített asztaloknál, Eva elbeszélésének megcáfolására, sok fiatal és közép-
korú, munkabíró embert láttam, de már nem volt id őm, hogy ezt a meglátásomat 
Évával megbeszéljem. Az biztos, hogy a kibucnak minden távozó fiatal hiány-
zik... Ám mi lesz, ha a kibucmozgalom mégis túléli a válságot, az ottani élet 
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kötöttségét, a felhalmozódó adósságok ellenére? — gondoltam dacosan és élvez-
tem a jóízűen falatozó hangos fiatalság látványában. Nagy kár lenne feloszlatni, 
lerombolni egy ilyen sokszínű, összetartó közösséget. Egy néhány száz tagból 
álló, se túl kicsi, se túl nagy társulatot, ahol az emberek ismerik egymást és 
relatíve békében és vidámságban tudnak élni. 

Nemrégen olvastam a tel-avivi Új Keletben egy hosszú cikket a kibucok mai 
helyzetéről. „Ha mindent jól összeszámolunk — összegezett a cikkíró —, akkor 
a kibucok semmivel sem tartoznak az országnak és a társadalomnak. Ellen-
kezőleg! És ideje lenne, hogy az ország lakosságának 96 százaléka saját problé-
máival foglalkozzon, és békén hagyja a kibucokban él ő  4 százalékot!" — Sze-
retném, ha a cikkírónak lenne igaza. Mindig is a kibucok pártján álltam, mert 
úgy hittem, ez egy sehol máshol meg nem valósított életforma, aminek ilyen vagy 
olyan formában még jövője lehet. 

Végül is, hogyan került sor arra a csodálatos véletlenre, hogy Eva Pani ć  
Nahir és Michael Haran családja igy összebarátkozott? A válasz egyszer ű. Mi-
chael leendő  felesége, Maja és Eva lánya együtt jártak a jeruzsálemi egyetemre, 
sőt, három évig közös diákszobában laktak. Eva gyakran meglátogatta őket, s 
mert sokáig volt elválasztva egyetlen gyermekét ől, igyekezett nekik kedvükben 
járni, vitt nekik a kibucból egy-egy jó falatot. Nagyon megszerették egymást. S 
bár Eva lánya ma az Egyesült Államokban él — oda ment férjhez —, a barátság 
köztük tovább tart. Különben nyaranta Eva meglátogatja lányát az USA-ban, 
vagy felnőtt unokája látogatja meg őt a kibucban. 

így került unokaöcsém, Michael Haran közeli, mondhatni rokoni kapcso-
latba kibuc Chaar Haamakimmal. 

Jó lett volna még ott maradni néhány napig, Eva hívott is, de én nem ma-
radhattam. — Mindig lemaradok valamiről, gondoltam keserűen... Még azon az 
éjszakán elváltunk és kocsiba ültünk az alvó gyerekekkel. Csak azt tudtam még 
meg Chaar Haamakimról, hogy van egy országos hír ű  napelemgyára. Jeruzsá-
lemben, vendéglátóim háza tetején is innen ered az elem. Minden jót, Chaar 
Haamakim! 

Még nem szóltam arról, hogy Eva nem tudott Pomra čenja, vagyis Söté-
tedés című  regényemről, amely még 1964-ben, az újvidéki Matica srpska kiadá-
sában jelent meg. Ez volt az első  (némelyek szerint a második regény hazánk-
ban, amely Sztálin Jugoszlávia elleni propagandahadjáratának idejér ől szól. 
Igaz, nem a szigetről írtam — nem voltak közvetlen tapasztalataim —, hanem a kinti 
állapotokról, a növekvő  félelem légköréről, egy anyáról, akit Evához hasonlóan 
rá akarták venni, hogy mondjon le férjér ől. ígéretemhez híven, hazatérésem után 
elküldtem Evának ezt a könyvet, ne hiányozzon ez se különös könyvgy űjtemé-
nyéből. Nagy örömömre, megható levélben nyugtázta a küldeményt. Ha arra gon-
dolok, hogy annak idején az irodalmi kritikusok mennyire agyonhallgatták a 
könyv megjelenését, s csak közeli barátaim, írók, újságírók írtak róla jó szívvel, 
akkor én is elmondhatom: egy életre szóló elégtételt kaptam egy asszonytól, 
akinek nem kenyere a hízelgés. 

Evával való találkozásom után szerettem volna Jenni L đblt, Danilo Kiš film-
jének másik szereplőjét is meglátogatni. Ót már Belgrádból és Újvidékr ől is 
ismertem. Nálunk irodalmi estét rendeztek tiszteletére. A közönség kérdéseire 
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válaszolva ez az elokvens, sokat szenvedett asszony mindenkit meghatott. Azon-
ban csak telefonon tudtam őt elérni tel-avivi lakásán. Nem tudtuk összeegyez-
tetni szűkre szabott szabad időnket. Vendégei voltak éppen Jugoszláviából. A 
tavaszi hónapokban, amikor az időjárás a legkellemesebb, Izraelben majd min-
den ház tele van vendégekkel. Magam is csak tavasszal vendégeskedem abban az 
országban. Nem is értem, hogy nem unják azt a sok érdekl ődő , kíváncsi rokont, 
barátot, ismerőst... Jenni írással és fordítással foglalkozik. Talán még egyszer 
valahol találkozunk! 

1994. május derekán, izraeli látogatásom utolsó napjaiban nagy izgalom lett 
úrrá az országon. A kormányfő, Jichák Rabin, akkor írta alá Kairóban az els ő  
megegyezést Jásszer Arafáttal, a Palesztin Felszabadító Mozgalom vezéralakjá-
val, a palesztin területek, Gáza és Jerikó autonómiájáról. Nagy nyilvánosság 
elő tt, számos diplomata jelenlétében történt, hogy Arafát még az utolsó pilla-
natban is ki akarta játszani partnerét, Rabint. Nem írta alá a legfontosabb meg-
tárgyalt okmányokat, a térképéket. Mikor Rabin ezt észrevette, kitört a botrány. 
A televízió kamerái mindent felvettek és ország-világ láthatta... A diplomaták 
egyenként Arafáthoz léptek, hogy jobb belátásra bírják, de az csak állt, mereven, 
szétvetett lábakkal, lehajtott fejjel, mígnem Egyiptom elnöke, Mubarak, a házi-
gazda, nyomdafestéket nem t űrő  szavakkal rávette, hogy üljön ismét asztalhoz 
és írja alá az okmányt. Alig telt el három nap és Johannesburgban, ahol az els ő  
fekete bőrű  leader, az új elnök, Nelson Mandela tette le az esküjét, ismét az 
egész diplomáciai kar jelenlétében Arafát felhívta az egész arab világot a végs ő  
„dzsihad"-ra, a „szent háborúra" Jeruzsálem felszabadítása érdekében. 

Izraelben leírhatatlan elkeseredést és felháborodást keltettek szavai. Sem 
a kéketárgyalás hívei, sem az ellenzék — azok, akik nem tartották célszer űnek a 
terrorista szervezet vezérével való egyezkedést — nem számítottak ilyen azonna-
li, leplezetlenül hitszegő  nyilatkozatra. Berta nagynéném, Smuel és Achuva la-
kásán egész nap be volt kapcsolva a rádió és a televízió, hol az egyiket, hol a 
másikat erősítették fel... Akommentátorok végtelen variációja hangzott el Ara-
fát szándékairól, valamint csökkenő  hatásáról a szélsőséges Hamasz, a még ve-
szélyesebb terrorista szervezet vezéreivel szemben. Körülöttem egyszerre csak 
mindenki Jichák Rabint kezdte félteni, leszavazzák-e a parlamentben, végre 
tudja-e hajtani béketervét vagy sem. Az emberek ugyanakkor kezdtek számolni 
egy újabb, komoly háború lehetőségével. 

Mindenkit megkérdeztem a családban, hol bújtak meg az öbölháború, az 
Izraelt provokáló iraki rakétatámadások idején. Leginkább a legkisebb, legeldu-
gottabb helyiséget izolálták és ma is ott állnak a gázmaszkok mintegy figyelmez-
tetésül: a veszély nem múlt el! 

Azonban a harcedzett férfiak egyike-másika nem volt fegyelmezett. Valami 
hajtotta őket kifelé az egérlyukból, a hegyekbe. Onnan nézték az éjjeli „t űzijá-
tékot". 

Most, amikor e sorokat írom, jó néhány hónappal izraeli látogatásom 
Jichák Rabin még folytatja, még folytatni tudja a béketárgyalásokat. Máris si-
kert ért el a keleti szomszéd, Jordánia kapcsán. Megkötötték a-békeszerz ődést. 
Talán most következik Szíria. 
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Jichák Rabin különös egyéniség. Nem megszokott politikusfigura Az állam-
alapítás napján ott ült a televíziókamera el őtt, egy nyilvános műsor keretében, 
dörzsölt újságírók meg humoristák körében és a m űsorvezető  kényes kérdéseire 
éppoly könnyedén és szellemesen válaszolt, mint amazok. Az egybegy űlt közön-
ség éppen úgy megtapsolta, mint a többieket, s őt, válaszain még felszabadultab-
ban mulatott. Ehhez nagyvonalúság és bátorság kell. A műsor végén Rabinnak 
mindenki átadott egy-egy szellemes ajándékot, egy sportmezt „Sok szerencsét 
a versenyen" felirattal és hasonlókat. A mellette ül ő  újságírónő  egy szép nagy fej 
fokhagymát kotorászott ki a táskájából és hatalmas taps meg nevetés közepette 
átadta neki! Bon chance! 

A fokhagyma, héberül a „sum" jelent őségét azonnal meg kell magyarázni. 
Az történt, hogy 1948-ban, az államalapítás utáni nagy szegénységben, amikor 
gyógyszerekből is nagy hiány volt, egy gyerekparalízisszer ű  járvány ütötte fel a 
fejét az országban. Mindaddig tartott, amíg valakinek eszébe nem jutott a fok-
hagyma gyógyító ereje. Hosszú fokhagymafüzéreket akasztottak a gyermekek 
nyakába. A „sum" segített. Lehet, hogy a járvány anélkül is elmúlt volna, de a 
hiedelem megmaradt. A fokhagyma az egészség szimbóluma lett. 

A társaságban, Rabinnal együtt, ott ült Ephraim Kishon is, a Budapestr ől 
kivándorolt világhírű  humorista, kinek könyveit Jugoszláviában is kiadták. Né-
hány évvel ezelőtt Újvidékre is eljutott, és a megtartott irodalmi esten találkoz-
tam vele először. Vele és apró termetű  feleségével, akit ő  humoros írásaiban a 
„világ legjobb feleségének" nevez. Műveit sok nyelvre lefordították, de a magyar 
kiadásokat maga kezeli, ő  fordítja a szövegeket héberről magyarra, vagy újra 
írja. Így mesélik, akik közelr ől ismerik. Ezen a nyilvános műsoron már korosan 
és soványan, megnyúlt, vékony nyakkal, de egyenes derékkal ült és csak mosoly-
gott. Nemrég kapta meg Izraelben az irodalmi államidíjat. Ideje volt, morogták 
az emberek, már régen megérdemelte volna. Az ő  tréfás jelenetét játszották a 
színészek a műsor végén. 

Persze, ez a nyilvános műsor se lehetett meg az Izraeli Filharmónia nélkül. 
Fellépett unokaöcsém, Michael is. Csellóján improvizációkat adott el ő , így kí-
sérte a jelenlevő  költő  alkalmi versét. 

Az államalapítás ünnepén ez alkalommal nem táncoltam Jeruzsálem utcá-
in, mint hét évvel ezelőtt. Egy rokon családnál- tartózkodtam Kohav Jairban. A 
városka öszesen nyolcéves, tervszer űen épült kerek település. Csupa kertes vil-
lából áll és megvan minden szükséges művelődési intézménye, iskolája, több 
uszodából álló fürdője... Kohav Jair Tündöklő  Csillagot jelent, s éjszaka valóban 
úgy ragyog, mint a csillag. Miután megnéztük a nyilvános m űsort Rabinnal a fő  
helyen, autóba ültünk és több kis városkán átfutva, ahol a fiatalság éppen úgy 
táncolt az utcákon, mint hajdan Jeruzsálemben, rokonaim felvittek, a somroni 
hegyekbe. Onnan, jó látószögb ől, megnéztük az ünnepi tűzijátékot. Szép volt. 
Színes, pompás alakzatok rajzolódtak az égre és a lehulló szikrákat elnyelték a 
hegyek, a tenger. De nekem valahogy az öbölháború idején fell őtt rakéták tűzi-
játéka motoszkált a fejemben. 

— Erről a somroni csúcsról látszik majdnem egész Izrael — mondták kí-
sérőim. S valóban. Egész hosszában látszott az á keskeny földsáv a Földközi-
tenger mellett, mely most még sűrűbben lakott, mint valaha. Gyönyör ű, világos 
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éjszaka volt. JÖ1Pitizottak a tenger menti városok fényei Askelontól, Jaffán és 
Tel-Avivtj alt Herctiáig , Natanyáig, Haifáig. Talán még az északabbra fekvő  
Naharia 6$ Akko fényei sem hiányoztak ebből az egybeolvadó sugaras láncból. 
Ki volt világítva az ország belseje is... Tisztán ki lehetett venni az autóutak me-
netét, mint valami erezetet, a mellettük elhúzódó városokkal, településekkel, 
csak Jeruzsálemet fedték el a Júdeai hegyek. A Galilei-tó környékét meg az 
északi határt sem lehetett látni. Úgy fénylett az ország, mint egy elnyúlt ragyogó 
test, mint egy kinyújtott kéz, melyre könnyen le lehet csapni. Hideg volt a fényes-
ségben. Megremegtem. - Lehet-e, mormoltam magamban, lehet-e, hogy az a 
sok szépség, amit ezek a milliók a semmib ől elővarázsoltak?... Nem akartam 
végiggondolni. Megkértem vendéglátóimat, térjünk haza. A t űzijátékból elég 
volt. 

Smuel és Achuva vittek el kocsijukon a repül őtérre. Ahogy éjjel várták 
érkezésem, úgy kellett éjjel kikísérniök a MÁV járatához. Jugoszláv gép, a JAT 
gépe nem közlekedhetett abban az id őben. Szankciók alatt álltunk! Már éjfél 
után három óra is elmúlt, amikor könnyes szemmel elbúcsúztunk, szomorúbban, 
mint bármikor. A mozgólépcsőre álltam, hogy felvigyen az emeletre, a légikijá-
ratok felé. Ők ott maradtak lenn és integettek, majd elt űntek szemem elől. Le-
hetséges-e, hogy velük, hűséges barátaimmal együtt, ezen az éjszakán elt űnt 
számomra az egész, mindig új meglepetéseket tartogató különös világ, Izrael? 

Újvidék, 1994. július-december 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 122. 

Valamikor régen, a harmincas évek végén bejártam a Pest környéki szerb falva-
kat s szociográfiai tájékoztatókat írtam róluk. Igy jutottam el Csobánkára 
is, ahol a pravoszláv templom hívta fel magára a figyelmet barokk oltárával és 
ritkaszép ikonosztázával. De mára falu neve is: Csobánka romantikus elrévedés-
re adott alkalmat a pásztorlány emlékével, miközben templom és iskola eredeti-
ségét őrizte, pedig alig voltak már szerbek Csobánkán. Budapest közelsége, a 
lakosság többségének ingázásával, megtette a magáét. A gyerekek a szerb isko-
lában még cirill betűkkel írták fel a táblára nevüket, mint Petrovi ć  és Davidovič  
például, de kinn az udvaron, szünetben már semmi sem emlékeztetett a szárma-
zásukra. „Laci, Gyuri" — röpködtek a nevek játék közben, mintha már semmi sem 
emkékeztetett volna szerb eredetükre. Így sz űnik meg a nép, ha kisebbség! — 
vontam le magamban a megfelelő  következtetést. Aztán elfelejtettem Csobán-
kát és a többi szerb települést fel Szentendréig. Most meg azt olvastam a pesti 
katolikus hetilapban, hogy Paskai bíboros a csobánkai születés ű  Walper Feren-
cet, a német nyelvű  lelkészség vezetőjét kanonokká nevezte ki. Aztán rövid élet-
rajzából kiderül, hogy gyerekkorában, a háború után, 1946-ban 1309 csonbánkai 
lakossal kitelepítették Németországba. Elállt a lélegzetem! Ennyi embert tettek 
hontalanná? Hiszen a korabeli lexikon szerint összesen 1826 lakosa volt Csobán-
kának! S ennek kétharmadát nyilván németnek min ősítve száműzték! Hát hova 
lettek a magyarok és a szerbek? Utóbbiak nyilván beolvadtak, magyarok lettek, 
s így maradtak meg. De most már érdekelt, hogy azóta mi lett magával a faluval, 
Csobánkával. Az új lexikon csak annyit árul el, hogy a mai Csobánkának kétezer-
nél valamivel több lakosa van. Visszaszivárogtak volna, vagy talán felvidéki ma-
gyarokkal népesítették be a falut? Hiszen igaz, hogy azokat is el kellett helyezni, 
mivel otthonukból elüldözték őket. Csobánkán meg talán csak a szerbekmarad-
tak meg, ha nem is régi eredetükben, de elmagyarosodva, aminekmegmutatkoz-
tak az előjelei hatvan év előtt. Csak ők élték túl ezt a népvándorlást, amely itt a 
mi vidékünkön is lábra kapott, s itt sem a népek szabad akaratából, hanem a 
hatalom kényszere által. A templom maradt meg Csobánkán is abból az id őből 
több, mint kétszáz éven át, a pravoszláv templom, s talán még be is fordul közü-
lük valaki, hogy az oltár előtt elrebegjen egy miatyánkot ősei nyelvén, ahogy 
gyerekkorában megtanulták. Okulhat most ez a kanonok is szül őfalujának vál-
tozásain. Ahogy mi nézünk össze riadtan az utóbbi id őben, amikor minálunk 
akarnak menekülteket letelepíteni közöttünk. Hajlék nélkül maradt szerencsét-
len népet, de azzal a be nem vallott szándékkal, hogy megváltoztassák vidékünk 
népi összetételét. Ez ellen tiltakoznak egyre hangosabban az őslakossághoz tar-
tozók ebben a modern népvándorlásban, amikor nem a népek szabad akarata 
nyilvánul meg, mint régen, a honfoglalás korában, de akkor erd ő-mező  parlagi-
sága várta a jövevényeket, a honfoglalókat, s egyszerre barátságosan marasztaló 
lett velük a benépesült táj. Mint amilyen Csobánka lehetett valamikor azokban 
a boldog időkben, amikor a népek békéjét nem azavarta semmi. 
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Mint amikor ismerős tájra nyílik kilátás az ember el őtt, olyan nekem a bécsi 
emlékek sorozata a pesti képes lapokban. Hosszú és fájdalmas`történelmi ese-
mények vonulnak előttünk a múltból a Monarchia idejéből, amikor szinte kö-
telező  volt legalább színlelni azt, ami onnan jött fekete-sárgán a császárvárosból 
a magyarság felé. Nekem ilyen emlékeim nincsenek, ellenkez őleg, az én tu-
datomban úgy jelent meg Bécs a gyerekkoromban, hogy ott minden szebb és 
érdekesebb, mint nálunk idehaza a kisvárosban. Mert apám nem fogyott ki a 
meséből Bécsre emlékezve, ahova kötelez ően elszegődött az inaskor után tizen-
hét évesen. Bécs volt ugyanis a mesteremberek f őiskolája. Aki pár esztendőt 
kinn töltött, világfias fölénnyel nézhetett szét idehaza, s holtáig megkülönböz-
tető  tisztelet övezte a szakmában. Nem is csoda hát, hogy az én kamaszkori 
éveim aztán Budapesten érthet ő  ellentmondással voltak tele. A Bartha Miklós 
Társaságba jártam, Szabó Dezső  engesztelhetetlen nacionalizmusának b űvkö-
rében, s talán csak az ott is feler ősödő  balszárny mentett meg a nemzeti elfogult-
ságtól. Mint különben apámat a bécsi oltás a szocialista szakszervezetben. Igáz, 
hogy ennek már itthon itta meg a levét, amikor a párt Bezdánban népgy űlést 
szervezett, amit a csendőrség puskatussal oszlatott fel, s szegény apám akkor 
holtáig tartó emléket szerzett a két kivert fogával. Óvott is aztán a baloldaltól 
engem tőle telhetően, de hiába persze. Mert vannak dolgok, amelyeken óhatat-
lanul át kell esni az embernek. De Bécs e mesék hatása alatt sokáig vonzó ma-
radt a számomra. Csak hát persze nem mehettem ki apám példájára „fremtbe", 
hogy én is a szakmámban tökéletesítsem magamat. Meg kellett várnom, amíg 
Pestről filléres gyorssal jutottam ki éppen csak körülnézni kicsit. S a pesti ide-
genvezető  a Stefans-dommal kezdte ismertetni az osztrák f ővárost, a „Stefl"-lel, 
amely minden lenyűgöző  szépségével hidegen hagyott engem. A közeli Grabe 
már jobban érdekelt volna, mert ott volt valamelyik bérház udvarának mélyén a 
műhely, ahol apám dolgozott, de azt se találtam. Harminc-negyven év s egy 
világháború elég volt, hogy eltűnjön. A bécsi jellegzetesség, a Prater sem érde-
kelt, mégis ez az út indította el bennem a komolyabb érdekl ődést, hogy aztán 
otthon útikalauzban fedezzem fel Klimtet, s Egon Schiele felejthetetlen m űvé-
szetét. De még sokáig kellett elmennem Bécsbe párnapos kirándulásokra, hogy 
mindezen túl a levegőjét is érezzem az egykori császárvárosnak, amely azonban 
akkor még olyan volt a kicsire zsugorodott birodalomban, mint egy vízfej ű  gye-
rek. Utolsó látogatásomkor hideg volt, esett az es ő , s nem lehetett az utcákon 
embereket látni, csak s űrű  sorokban gépkocsikat, mint egy elátkozott világban. 
S ha ma Bécs szellemi életér ől esik szó Stefan Zweiggel, Kafkával vagy Werfel-
lel, én nem látom, mi ebben az osztrák. Hiszen irodalmi német nyelven írtak! Ez 
maradt meg emléknek itt a darabokra szétszedett birodalomból, mert II. József 
álma az egynyelvű, tehát németül beszélő  népekkel, egyszerre külön-külön éb-
resztette fel alattvalóinak nemzeti öntudatát, hogy majd az els ő  világháború 
után önálló államokra szabják szét Ausztriát. Én meg, az osztrák—magyar biro-
dalom kései utóda már csak gyerekkori mesékben őrzöm az egykori közös hazát 
és Bécset. 

(Vége) 
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ALKOTÓM ŰHELY 

KERN KÁLMÁN 

A REMÉNYSÉG ÉDES MADARA 
A PALICSI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉKRŐL 

A csönd lelket öl. A csönd nálunk sokáig tartott. 
Évekig szellemi rezervátumban éltünk. De néha-néha mégis megkockáz-

tattuk azt a megállapítást, hogy ebben á tartományban, pontosítsunk: Szabad-
kán szeretik a színházat, ám egyszer végre meg kellene vizsgálnunk, hogy a sz ű-
kebb régióban mi lehet a színház funkciója. A sokszor „lemin ősített" szabadkai 
Népszínház megteremtésének els ő  pillanatától, vagyis 1945-t ől egyértelműen és 
egyszerűen maga köré próbálta szervezni a közönséget, az ún. burzsoáziát is. 
Valamiért működtették, de nem valami vagy valakik ellen. Az 1985-ben 
erőszakkal életre segített risti ći blöffszínház — állítólag — mindent egy újszer ű  
színházcsinálás szerves részének tekintett. Minden lépést: ésszer űt vagy ész-
szerűtlent, s célja az volt — többek között —, hogy a magyarságot a hajánál fogva 
kiráncigálja abból a periferiális kulturális helyzetb ől, amelybe — megint csak: 
állítólag — belelökték az elődök: Dévics Imre, Virág Mihály, ifj. Szabó István és 
a többiek. (?) Új szecessziót akartak teremteni. Mi valósult meg az elképzelé-
sekből, tudjuk. Láttuk, tapasztalhattuk. 

A kezdeti, valóban eufórikus aktivitás után — Madách-kommentárok, Sha-
kespeare-FEST, Moliére-FEST — az eseménysorozatok elmaradoztak s a sza-
badkai színpad használhatatlanná vált, az épületet az életveszélyességig lerom-
bolták. A palicsi szabadtéri színpadot és a sétányokat újra belepte a gaz. Már 
semmi sem volt „folyamatban", de ugyanakkor a rendez ő-igazgató lehetetlenné 
tette az ország legjobb együtteseinek a vendégjátékát a városban. Mint elöljáró-
ban leírtuk: szellemi rezervátumban sínyl ődtünk. 

Évekig. Nagyon sokáig. 
1995-ben a község önkormányzata „lépett". Palicsot, a szabadtéri színpadot 

választva színhelyül, az újonnan alakult szabadkai Kosztolányi Dezs ő  Színház-
zal, hozzálátott egy nyári színházi rendezvény megszervezéséhez. A város újra 
„felfedezte" Palicsot. A sajátos játéktér a maga természetes varázsával újra 
alkalmasnak mutatkozott színházi manifesztációra. Els őnek — még 1891 nyarán 
— egy kanizsai direktor, Bátosy Endre hozta társulatát Palicsra, s szabadtéren a 
színészeivel színre vitette William Shakespeare A makrancos hölgy című  vígjá-
tékát (és egyéb „szemkápráztató látványosságokat".) A szabadkai Népszínház 
magyar tagozata az ötvenes és a hatvanas években is gyakran ellátogatott Palics-
ra. S aztán lassan-lassan - műszaki megfontolásokból - ezek a rendezvények 
el-elmaradoztak s úgy tűnt, hogy - annyi máshoz hasonlóan - a szabadtéri szín-
pad is a gyors enyészet áldozatává válik. 

A dolgok nem oldódnak meg maguktól. A város vállalta a színházterem- 
tést. 
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A több napra tervezett rendezvénysorozatra vendégeket hivatott. Vendé-
geket a romániai Erdélyből, Ukrajnából, Magyarországról, Újvidékr ől és Belg-
rádból. A meghívásnak valamennyien eleget tettek, csupán a szegedi Nyári Szü-
net Színház hagyta az utolsó pillanatban cserben á szervez őket s így Neil Si-
mon—Marvin Hamlisch Kapj el című  musicalját és Peter Schaffer Black comedy 
című  vígjátékát nem láthatták az érdeklődők. 

Volt-e „profilja" a rendezvénynek? Kell-e nekünk az a „profil"? 
Mire invitálták a néz őket 1995 nyarán? A nemzetiségekkel bővelkedő  

szomszédos — és nem szomszédos — országokból magyar és szerb társulato-
kat/társulatot hívtak meg. Úgy tetszik, hogy ez volt az eredeti elképzelés. Ki-
sebbségi színházak találkozója plusz, ami még beszorulhat a m űsorba. A szín-
házi esték szervezői és a mecénások őszintén bevallották, hogy a legfontosabb 
volt számukra a városi és a tartományi színházbarátok igényeinek a szolgálata. 
Gyorsan hódító darabokat választottak, mert Szabadkán a romokon, üszkös fa-
lak között mindent elölről kellett kezdeni. Friss törekvésekkel, szellemi tarta-
lommal néhány társulat így is maradandó élményben részesítette a nagy szám-
ban magát képviseltető  nézősereget. Szakmai vitákat, megbeszéléseket, szimpó-
ziumokat nem szerveztek. Se ún. kísér ő  rendezvényeket. Minden és min-
denki a színházat helyezte el őtérbe, az előadást. Kardrántás sem történt — min-
denki elégedetten távozott az előadások színhelyéről. A Kosztolányi Dezső  
Színház maroknyi csapata — Jónás Gabriella, Godányi László és Szabó István — 
jelesre vizsgázott. Minden este érződött, hogy a színház emberei és a községi 
önkormányzat minden tagja saját ügyének tekintette a seregszemlét. Nem lehe-
tett behunyt szemmel, süket füllel sétálni Szabadkán. A város ünneppé avatta a 
rendezvényt s megszüntette a kínos szellemi vesztegzárat, amelyben kénytele-
nek voltunk élni. Helyi és tartományi érdekb ől született meg a Palicsi Nyári 
Színházi Esték. 

A startvonalat meghúzták. A maratonfutók célba érkeztek. 

A szervezők „perzsavásárt" ígértek. Goldoni és Dušan Kovačević, Boccac-
cio és Jack Popplewell. Színházi igazság — igen régi —, hogy minél mélyebben 
hatolunk be az ember lelki világába, annál kevesebb cselekményre van szükség 
a színpadon. A látott előadások a cselekményre helyezték a hangsúlyt s a dara-
bok tartalmát a műsorfüzetben néhány mondatban meg lehetett fogalmazni. 
Láttuk a műfajokat archaizáló törekvéseket s végigtapsolhattunk olyan produk-
ciókat is, amelyek ürügyén a rendez ők igyekezete arra írányúlt, hogy az avítt 
szövegekbe fríss vért vigyenek. De mindenki az érthet ő , világosan megfogalma-
zott színházért lihegett, izzadt. A nézőtéri visszajelzés azokat igazolta, akik azt 
állították, hogy a színház sikere nem a műfajokon múlik, még abban az esetben 
sem, ha a színházak közt lényeges adottságbeli különbségek, strukturális eltéré-
sek is vannak. 

Erdélyből a marosvásárhelyiek, a nagyváradiak és a szatmárnémetiek láto-
gattak el hozzánk. A marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozata a ma-
gyar/izraeli sikerszerző, Ephraim Kishon (Kishont Ferenc) Házasságlevél című  
vígjátékával — a meghirdetett Shakespeare-darab, a Tévedések vígjátéka műszaki 
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okok miatt nem kerülhetett színre — vendégeskedett nálunk. Olyan a m ű  — és az 
előadás —, mint egy „lebegő  fénybuborék", természetesen Woody Allen nélkül. 
Szellemes, kellőképpen vaskos (helyenként), mert kiderül, hogy a több eszten-
deje egymás mellett éldegélő  s a Talmudra esküvő  házastársak nem rendelkez-
nek házasságlevéllel. Sokan látták a vígjátékot, sokaknak tetszett: önigazolás-
képpen ennyi elegendő  a boldogsághoz. Az előadás azonban nem úszta meg a 
sablonokat, maga a darab annál inkább. A nagyváradi Állami Színház Szigligeti 
tagozata Jack Popplewell—Robert Thomas A szegény hekus esete a papagájjal 
című  bűnügyi bohózatával képviseltette magát a rendezvényen. Gyilkosság egy 
vállalatban, majd egy enyhén dilis úrhölgy szózuhataga. Nagyjából ennyi az 
egész. Senki sem kérte számon sem az alkotóktól, sem pedig a néz őktől az ájult 
elmélyülést, amolyan „mindent feledtet ő" előadást láttunk, s ha túlságosan szi-
gorúak vagyunk, akkor azt is bevallhatjuk, hogy ezt az élményt is gyorsan ad acta 
tettük. A „kínálat" rendez ői koncepcióban, színészi alakításokban dúsabb is le-
hetett volna, ám a produkció a világpiaci átlagtól nem maradt el sokban. A 
szatmárnémetiek Pataki Éva Edith és Marlene című  „sanzonestéjével" arattak 
sikert. Edith Piaf és Marlene Dietrich, Párizs verebe és a germán szfinksz érze-
lemgazdagon nyilvánult meg a színen. Fél szemmel a jegypénztáron, és szemünk 
a színészeken. Sikeres, a korhoz igazodó szimbiózus. 

Ellátogattak hozzánk a beregszásziak is, Ukrajnából. Giovanni Boccaccio 
Dekameronjának (Sólyompecsenye) színpadi esszenciáját mutatták be a nálunk 
is ismert Vidnyánszky Attila rendezésében. A nemrég szervez ődött társulat nem 
feledkezett meg arról, hogy a világot gyors halál fenyegeti. Úgy t űnik, hogy a 
rendező  és a színészek pályafutásuk elején ilyen színházról álmodoztak. Ez az 
előadás ravaszul „bölcs", ugyanakkor a színen úgyszólván minden hibátlanul 
működik. Ennek az együttesnek a helyén van a szíve s nem veszti el az önkont-
rollt. (Bizony ritka adottság.) 

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház egy táncdrámával, a belgrádi Atelje 212 
Színház társulata egy megíratlan regény dramatizációjával tette emlékezetessé 
első  paticsi bemutatkozását. Mikisz Theodorakisz Zorba, a görög című  balettest-
jét — számos vendégművésszel — tombolva fogadta a nézőtér. Megérdemelték az 
ünnepélést, mert már az első  tánclépések után kiderült, hogy ez a társulat min-
dent tud, amit a műfajról tudni kell, és a műszak is pontosan dolgozott (ami 
ritkaság erre mifelénk). Dušan Kova čević  Szent György megölé a sárkányt című  
művét, egy „kemény" történetet az els ő  világháború éveib ől — színhely egy szer-
biai falucska valahol Šabac mellett — Ljubomir Draškić  kiváló érzékkel állította 
színpadra aláhúzván, hogy a szerbséget nem a háború érdekli, hanem a szerbség. 
Szerb nyelvú előadással érkeztek Szabadkára a budapesti Joakim Vuji ć  Szerb 
Színház szereplői is. A Farkasok pásztora című  rockopera dalban és táncban a 
szerbség nagy vezérét, Szent Szávát glorifikálja — aktuális utalásokkal és anélkül. 
Nem sokan nézték meg ezt a „lelkes" produkciót. Az előadás ritmusát a várható 
nyíltszíni tapsokhoz igazította a rendez ő , a taps menetrendszerű  pontosság-
gal fel is csendült, de minden egy „álomszer ű  mentéhez" hasonlított. Lengyel 
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Gábor és Kovács Kornél rockmuzsikája édeskés, émelyg ős, semmitmondó. 
Nem volna szabad cukrot szórni a mézbe. 

Ami társulataink, a szabadkai Kosztolányi Dezs ő  Színház alkalmi truppja 
és a Tanyaszínház színészei Carlo Goldonival f űszerezték picinykét csíp ősre a 
nyarat, s a színpadainkról sokáig nélkülözött olasz szerz ő  most egyszerre nélkü-
lözhetetlenné vált. A Tengerparti csetepatéról már olvashattunk recenziót folyó-
iratunkban. Az „iparos" műve a mostani vígjátéki mizéria éveiben üdít ően ha-
tott, annak ellenére, hogy az el őadásból helyenként hiányzott a „ravasz cselszö-
vés". Mindenesetre Beke Sándor rendez ő  és a színészek arra biztattak bennün-
ket, hogy önfeledten, szívb ől nevessünk. Ember nevess, és nevetve bízzál. 

Egy rendező  Goldoni esetében bátran támaszkodhat/na színészeinek te-
herbíró képességeire, szakmai leleményességére. Ha ehhez nincs orra, hagyja 
Goldonit elfeküdni az alsó fiókban. A vásári szituációkat sokrét űbben is meg 
Lehet oldani, ám szabad-e elmélyedni egy vígjátékban? Tessék gurulni a röhö-
géstől. Vagy tessék elgondolkodni a látottakon? Mi a helyesebb, célravezet őbb, 
színházibb? Magam sem tudom. Goldonit k ö z t es r e kellene fogni, felfogni, 
s lehet egy olaszt újrafelfedezni is. Semmiképpen sem másként értelmezni. Nem 
szabad az olaszt beparádéztatni a színpadra, mint egy puccos primadonnát, de 
nem szabad fenéken rúgva sem bependeríteni a hátsó ajtón. 

Goldonit nem könnyű  rendezni. 
Ha egyértelműen röhögtetőre vesszük, a nézőben hiányérzetet hagyunk. 

Nem volt-e itt többr ől szó? Ha „elmélyítjük", döcögésre vesszük a tempót s ott 
ásunk arany után, ahol száraz a meder. 

Goldoni minden mondata fontos. 
Nem taszító az a tabló, amit elénk állít. Nem bizarr, nem abszurd és nem 

avantgárd. Nem papol az élet értelmetlenségér ől. Nem is bűvöl misztikusan. 
De azért egyet s mást elmond, bemutat az ember szolgasorsáról, például az erre 
utaló vígjátékban, a Két úr szolgájában, amelyet a szokottnál magasabb szinten 
mutatott be a Tanyaszínház társulata csaknem telt néz őtér előtt. A rendező  és 
a színészek közvetlenül, Carlo Goldoni közvetve szólt az els ő  sorokban helyet 
foglaló elithez és a „karzathoz", vagyis a hátsó sorokban szorongókhoz. Nép-
színházba csalogatott bennünket Truffaldino a haverjaival. Goldoni — többen 
elmondták, leírták — ma már nem hathat átüt ő  erővel s alig néhány ügyesebb 
szójátéka szökhet át a rivaldán. Ha nincs „ötlet", az el őadás vérszegény marad, 
színtelen és szagtalan. A Tanyaszínház színészeinek és a rendez őnek pozitív 
erőfeszítései voltak az irányban, hogy Goldoni úgy hasson, mint egy kortárs 
szerző, annak árán is, hogy az előadásba bőven belecsöppent a commedia dell' 
arte stílus (is). S a rendező  még szöveghűségre is törekedett. Ami a legfontosabb: 
a világ dolgai felett kritikátlanul nem nézhetünk el, a kritikai vizsgálódás b ővíti 
egy-egy mű  élet- és erőterét. 

A Tanyaszínház közmondást tesz igazolttá: a cél szentesíti az eszközt, pon-
tosabban: a rendezői és a színészi eszközöket. A színészek korszer ű  hangon 
szóltak ama emberéhez és megpróbálták feltárni az emberi lélek mélységeit, de 
apályosabb rétegeit is. 
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Színészkörökben ilyenkor azt mondják: „Oroszlánok, jól b őgtetek! A szín-
ház újra lejött a néphez. Egy út áll most a szabadkai színházteremt ők előtt: sík 
mezőben előre és megszólaltatni a közös akaratot s nem kívülállásra, nem 
a társadalmon kívülíségre szoktatni a színházbarátokat, hanem emberségre. 
Hinni kell most. Mert ha nem hiszünk, akkor nemcsak színház és m űvészet, 
hanem egy árva szál néző  sincs. 

A PALICSI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK MŰSORA 
1995. JÚNIUS 16-ÁTÓL AUGUSZTUS 19-ÉIG 

Június 16-án— Kosztolányi Dezső  Színház, Szabadka — Carlo Goldoni: Ten-
gerparti csetepaté. Vígjáték. Rendező : Beke Sándor m. v. Díszlet: Kocsis Imre. 
Jelmez: Rátkai Erzsébet. Szereplők: Fejes`György, Bada Irén, Jónás Gabriella, 
Búbos András, Korica Miklós, Ripcó László, Kasza Éva, Szirácki Katalin, Sza-
bó Ferenc, László Sándor, Albert János, Péter László, Gyermán Tibor, Árok-
szállási Márta. 

Június 17-én — Marosvásárhelyi Nemzeti Színház — Magyar Tagozat —

Ephraim Kishon (Kishont Ferenc): Házasságlevél. Vígjáték. Rendező : Rónai 
András. 

Június 30-án — Szerb Nemzeti Színház — Újvidék — Mikisz Theodorakisz: 
Zorba, a görög. Táncdráma. Rendező  és koreográfus: Krunoslav Simič. 

Július 1-jén — Nagyváradi Állami Színház —Szigligeti Tagozat — Jack Popp-
lewell — Robert Thomas: A szegény hekus esete a papagájjal. Bűnügyi bohózat. 
Rendező : Seregi Zoltán m. v. 

Július 8-án — Atelj e 212 Színház — Belgrád — Dušan Kova čevič : Szent György 
megölé a sárkányt. Egy megíratlan regény dramatizációja. Rendez ő : Ljubomir 
Draškić. 

Július 12-én — Tanyaszínház — Újvidéki Művészeti Akadémia — Carlo Gol-
doni: Két úr szolgája. Vígjáték. Rendező : Kovács Frigyes. Díszlet: Kreszánkó 
Viktória. Szereplők: Magyar Attila, Mezei Zoltán, Puskás Zoltán, Kalmár Zsu-
zsa, Talpai Zsuzsa, Vukoszávljev Iván, Szilágyi Nándor, Gyarmati Kata, Balázs 
Áron, Sadikovič  Seriff, Galgó Mihály. 

Augusztus 2-án — Joakim Vujič  Szerb Színház — Budapest — Dragomir Duj-
mov—Milan Rus—Lengyel Gábor—Kovács Kornél: Farkasok pásztora. Rockope-
ra. Rendező : Milan Rus. 

Augusztus 12-én — Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház — Beregszász — 
Giovanni Boccaccio: Sólyompecsenye. Dekameron-dramatizáció. Rendező : 
Vidnyánszky Attila. 

Augusztus 19-én — Északi Színház — Harag György Társulat — Szatmárné-
meti — Pataki Éva: Edith és Marlene. Egy élet dalban és játékban. Rendező : 
Parászka Miklós és Bessenyei István. 
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GAJDOS TIBOR 

A NAIVOK ÉS AMATŐRÖK JEGYÉBEN 

Az amúgy sem túlságosan aktív szabadkai képz őművészek augusztusban semmi-
lyen életjelt nem adtak magukról, a kiállítási tevékenységet pedig — a holt idény 
szellemében — csaknem teljesen a nem hivatásos alkotóknak engedték át. Csu-
pán egyetlen képzett művész jelentkezett önálló tárlattal, az is Podgoricából 
látogatott el hozzánk. 

Augusztusi eseménynaptár 

Augusztus 11. — A szabadkai szalmafonó asszonyok kiállítása a városháza 
előcsarnokában a Dužijanca aratóünnepségek alkalmából. — A magyarországi 
Naiv Művészek Múzeumának anyagából szervezett tárlat a Városi Múzeum ki-
állítótermében. 

Augusztus 25. — Főző  József tusrajzainak kiállítása a Városi Könyvtár kiál-
lítótermében. — Nevenka Perovié Nikolić  Önálló bemutatkozása a Képzőművé-
szeti Találkozó szalonjában. 

A szalkmafonó asszonyok alkalmi tárlatán látott anyag egy része igen je-
lentős fejlődésre utal mind a technikai megoldások, mind a téma megválasztása 
szempontjából. A jelek szerint a szalmafonók újabb nemzedéke túlszárnyalja a 
régiek teljesítményét, vagyis a tanítványok felzárkóznak tanítóik mögé, egyesek 
pedig talán felül is múlják őket. 

A magyarországi naivok tárlata a jagodinai múzeum és a kecskeméti rokon 
intézmény együttműködésének eredményeként jött létre. A jagodinaiak anya-
gának ismeretében kétségtelen, hogy a magyarországi naiv művészek minőség 
szempontjából eléggé lemaradtak nem csak a régi, de a mai, sz űkebb Jugoszlá-
via, illetve Szerbia területén m űködő  naiv alkotók mögött. A kiállított alkotá-
sok jobbik felét a szobrászati munkák képezik. Szerz őik közül Zsitva Miklós 
fafaragó tűnik ki formáló és komponáló készségével egyaránt. A fest ők közül 
Kolay Lászlót emelném ki, akinek a népmesék hangulatát idéz ő  képei megka-
póak. 

• Főző  József már több önálló tárlaton mutatta be műveit a városban, de 
mint illusztrátor is ismert. Ezúttal is tusrajzaival bizonyított, de „másképpen". 
A transzparensre hígított tussal, az akvarellel rokon technikával különleges ha-
tású tájképeket festett, s ezzel az eljárással min őségi előrelépést tudott felmu-
tatni. 

Az egyetlen hivatásos kiállító Nevenka Perovié Nikoli ć  podgoricai 
festőművésznő  több mint negyven alkotásával töltötte meg a Képzőművészeti 
Találkozó szalonját. A nagyobb érdeklődést is megérdemlő  kollekció frissessé-
gével színesebbé tette a nyári képzőművészeti eseményeket. A művésznő, aki 
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szűkebb pátriájában először 1968-ban mutatkozott be, ezúttal két, csaknem egy-
mástól független stílus- és témakört felölel ő  együttessel jelentkezett. A prezen-
tált anyag zöme az elvontabb formák iránti vonzalomról tanúskodik. A képek 
kisebbik része a konkrétabb kifejezési formákban megjelenített tájképekb ől áll. 
Közös tulajdonságuk a gondos, fegyelmezett alkotói viszonyulás és a mindkét 
esetben észlelhető  líraiság. 

Nevenka Perovič  Nikolić  absztrakcióját nem a nihil iránti vonzódás, nem 
csupán a színekkel és vonalakkal való játszadozás és ügyeskedés, hanem a látha-
tó, a képzelet és a hangulat egy leegyszer űsített formában való megjelenítése 
jellemzi. Nyugtalanul hullámzó ecsetvonásai dinamikusan szelik át a vásznat, 
színei, melyek különös módon érzékeltetik a természetet, de f őleg az égbolt és 
a föld, illetve a tenger és a tenger partjának találkozását és ölelkezését, a lírai 
absztrakció vonzó egységébe olvadnak. Ilyen jellegű  festményei közül különö-
sen a Sziklák, a Pihenés és a Pillantás a tóra címűek emelkednek ki. Nagy formá-
tumú tájképei számunkra szokatlan világot tárnak elénk. A Crna Gora-i m ű-
vésznőt nem a nálunk kitárulkozó zöld mez ők, a búzatenger és a kék ég, hanem 
komorabb, de lenyűgözően érdekes, álomszerűnek mondható tájak sötét tónu-
sai ösztönzik alkotásra. Ezeken az olajfestményeken a szürke, a tompított kék 
és a fekete szín változatai dominálnak. Kár, hogy nem ebb ől a „régebbről" 
(1990-ből) datált együttesből hozott el többet hozzánk, hiszen a Mocsár, az 
Álom, az Esti csend című  vásznai előtt megilletődve tűnődhet el a szemlélő . 

Szeptemberi eseménynaptár 

Szeptember 2. — Marko Antonović, Stojan Đurič  és Sonja Pavičević  együt-
tes kiállítása az Arabeska 2 Galériában. 

Szeptember 8. —Bíró Miklós (1948-1975) emlékkiállítása halálának husza-
dik évfordulója alkalmából a Cinema 2000 kiskávéház helyiségében. 

Szeptember 9. — Edita Kidričnek és Ksenija Novakovičnak, az újvidéki 
Képzőművészeti Akadémia hallgatóinak tárlata és performance-ja a Képz őmű-
vészeti Találkozóban. 

Szeptember 15. — Milič  Vuksanović  önálló tárlata a Leonardo Galériában. 
Gustav Matković  emlékkiállításának megnyitása a városháza el őcsarnokában. 
Dvorácskó László szabadkai naiv festőművész önálló kiállítása a Simpo bú-

torszalon helyiségében. 
Szeptember 25. — A Népkör Művelődési Egyesület Hobby képzőművészeti 

csoportjának tárlata a városháza el őcsarnokában. 

Szeptemberre a kiállítási tevékenység zsúfoltsága és az egyeztetés hiánya 
jellemző , hiszen egyetlen napon, 15-én három tárlat nyílt meg. A szezon három 
belgrádi akadémiai végzettségű  festőművész: Marko Antonovi č, Stojan Đurič  és 
Sonja Pavičević  együttes bemutatkozásával kezd ődött. Az Arabeska 2 pincega-
lériában egy nehézkesen lezajló megnyitó kisszámú közönsége három képzett 
(mindhárman posztgraduális tanulmányaikat folytatják), de különböz ő  irányza-
tokat követő  fiatal alkotó munkáit ismerhette meg. 
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Marko Antonović  (1968), aki Živojin Turinski osztályában végzett, kilenc 
festményével egy már kialakult fest ői egyéniségként mutatkozott be. Fantázia-
dús expresszivitással alkotja műveit. Merészen komponált képei a valóságtól 
elrugaszkodó chagalli iskolát is túlszárnyalják összetettségükkel, stilizáltságuk-
kal. Minden képe az ember, az állat- és madárvilág egymásra utaltságát de-
monstrálja. 

Stojan Đurić  (1962), aki tavaly Mom čilo Antonovičnál szerzett diplomát, 
kevésbé komplikált festményeinek ugyancsak kilenc darabját hozta el Szabad-
kára. Ezekb ől hat munkája az egyszerű  Fej címet kapta, a többi az Egykedv űség, 
a Megveszett és a Sóvárgás elnevezést viseli, de lényegében nem különbözik a 
előbbiektől. Mindegyik széles ecsetvonásokkal megfestett arc, élénk koloritás ű  
képmás. A művész torzításuk különböz őségével igyekszik kifejezni mondaniva-
lóját. Szándékát különösen nagyobb formátumú képein oldotta meg sikeresen. 

Sonja Pavičević  (1966) ugyancsakMomčilo Antonović  osztályában végzett, 
műveiben mégsem fedezhet ő  fel rokonság Đurić  festészetével. Nyolc bemuta-
tott, kombinált technikával készült alkotása (négy nagyméret ű  pannó és négy 
Kis fehér képnek nevezett miniatűr munkája) a szélsőséges absztrakció jegyében 
fogant. Egyetlen színalapon csorgatott festékkel kiképzett arabeszken hiába ke-
ressük a címként feltüntetett mondanivalót. Ezekre az alkotásokra talán az 
egyik, a fekete pannó elhelyezése a legjellemz őbb: egymagában függ a pincega-
léria utolsó helyiségében, és a halottaskamra hangulat árasztja. Abból a lehan-
goló helyiségből már nem lehet továbblépni... 

Bíró Miklós, a fiatalon elhunyt szabadkai autodidakta fest ő  művészete 
előtt emlékkiállítással tisztelegtek a szervez ők. A már húsz esztendeje eltávo-
zott népszerű  művész tekintélyes opust hagyott örökül, de ennek az értékes 
hagyatéknak csupán töredékét hozta el a tárlatra Mirnics Béla, aki a tulajdoná-
ban lévő  akvarellekből és tusrajzokból mutatott be egy kollekciót a Cinema 
2000 kiskávéház intim helyiségében. Ez az életm űtöredék is bizonyítja, hogy két 
évtizeddel ezelőtt egy sokat ígérő  tehetséget veszített el környezetünk. 

Igen helyesen járt el a Bunjeva čko kolo vezetősége, amikor Stipan Sabi čot, 
a művelődési egyesület képzőművészeti alosztályának lelkes vezet őjét megbízta 
az öt évvel ezelő tt elhunyt Gustav Matković  emlékkiállításának megszervezésé-
vel. Mert fennállt a veszély, hogy a nem mindennapi fest ői egyéniség életműve 
elsikkad és feledésbe merül. Matkovi č  annak idején nem élt azzal a lehet őséggel, 
hogy tartósabban a kiváló Jovan Bijeli č  tanítványa maradjon, és az akadémia 
korlátait sem tudta elviselni; ez egész fest ői munkásságára kihatott. Nagy szor-
galommal és termékenységgel mégis tudott jót alkotni, amit a tárlaton felsora-
koztatott harminc művének java része is bizonyít. Ez a kiállítás ezen felül a fest ő  
opusának alaposabb tanulmányozását és értékelését is serkentheti. 

* 
Aborongós őszi hangulatot árasztó, jobbára nagyméret ű  tájképeiről ismert 

Milič  Vuksanovič  ezúttal a saját tulajdonában lév ő  Leonardo Galériában ren-
dezte meg önálló kiállítását. Tizenhárom darabból álló kollekcióját legújabb 
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munkáiból állította össze. Ez arról tanúskodik, hogy stílusváltásra törekszik. 
Ezek az alkotások már nem a megszokott modorban, hanem szabadabb, exp-
resszív gesztusokkal, életesebb színekkel készültek. A látott anyag fest ői törek-
vései fejlettebb szakaszának lehetőségére utal. 

Miután Mészáros István naiv fest ő  teljesen visszavonult az aktív munkától, 
Szabadka egyetlen jelentős naiv festőt mondhat magáénak. Dvoracskó László a 
Simpo bútoráruház tágas csarnokában kiállított 37 képével sikeresen bizonyítja, 
hogy az üvegfestés technikáját tökéletesen elsajátította, hogy kiváló szín- és 
komponáló érzékkel rendelkezik. Tájképei ugyan kissé a hlebinei iskola at-
moszféráját árasztják, de már észlelni e tájhoz való közeledését. Minél el őbb 
sikerül „hazaérkeznie", annál nagyobb elismeréssel fogunk szólni munkásságá-
ról, melyre e tárlat után a helybeli közönség is majd jobban odafigyel. 

A Népkör keretében megalakult Hobby csoport kiállításáról érdemben 
ugyan ezúttal nem szólhatunk, de a művelődési egyesület tevékenységének ilyen 
irányú kiszélesítését csak üdvözölhetjük. 
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OLVASÓNAPLÓ 

A VAJDASÁGI MAGYAROK MAJDNEM TITKOS 
TÖRTÉNETE 

CSUKA JÁNOS:A délvidéki magyarság története 1918-1941 
Püski, Budapest, 1995. 

Több mint ötven évig lappangott Csuka János kézirata, mígnem jó harminc évvel a szerz ő  
halála után leánya kiadásra ajánlotta fel a testes köteget Püski Sándornak, a neves budapesti 
kiadónak, aki ezúttal is áldozatkésznek bizonyult, és a magyar M űvelődési és Oktatási 
Minisztérium támogatásával megjelentette ezt az ötszáz oldalas könyvet. 

Eddig is megjelentek könyvek a vajdasági, jugoszláviai magyarok történetér ől, de 
egyoldalúan vizsgálták múltunkat, a munkásmozgalmat kiemelve, a polgárság és a paraszt-
ság életét elhanyagolva, nem alapultak kimerít ő  levéltári, könyvtári kutatásokon, s ami a 
legfontosabb: nem eredtek hiteles, kortárs szemtanú — hogy ne mondjam: szenved ő  alany 
— tollából, hanem alkalmazkodtak a megrendel ő  vagy az uralkodó szellemiség követelmé-
nyeihez. 

Csuka János a húszas években lett újságíró, s ezt a kenyeret ette 1944-ig. Több vaj-
dasági magyar lapnál dolgozott, évekig a Hírlapnak volt munkatársa, s közelről figyelhette 
mind ennek az újságnak, mind az akkori Magyar Pártnak a küzdelmeit. Jól ismerte a köz-
életet, a közélet szereplőit, az események politikai, gazdasági hátterét, s így olyan összképet 
tudott adni, amely magába foglalja mind az els ő  Jugoszlávia történetének mozzanatait, 
mind a vajdasági magyarság helyzetét, viszontagságait, megpróbáltatásait. 

1918-tól 1941-ig tekinti át az itteni magyarság életét Csuka János. Az akkori Délvidék 
első  világháború előtti viszonyaiból indul ki, s a Magyarországtól való elszakításon, a Szerb-
Horvát—Szlovén Királysághoz való csatoláson, a majd 23 évig tartó jugoszláv királyi 
rendszer történetén át jut el 1941 tavaszáig, amikor változtak a határok, s a Bácska ismét 
Magyarországhoz került. Külön fejezetet szentel Csuka János a könyv végén a magyar 
fiatalság életének a régi Jugoszláviában, valamint A Nép című  hetilapnak. 

Valóban alapvető  munka Csuka Jánosé. Sajnos, csak politikatörténet. A gazdasági 
életnek kevesebb helyet szentel, a kultúrát meg szinte teljesen elhanyagolja. Legrészlete-
sebben a Magyar Párt történetével és a párt lapjával, a Hírlappal foglalkozik. Eléggé átfogó 
képet ad, a régi Jugoszlávia politikai viszonyairól, a pártok küzdelmeir ől, a kormányokról, 
a kisebbségek helyzetéről, a pártoknak és a kormányoknak — na meg a helyi hatalmassá-
goknak — a kisebbségekhez — elsősorban a magyarsághoz — való viszonyulásáról, de kitér a 
németségre is, amely a magyarok mellett a" legnépesebb etnikai csoport volt a régi Vajda-
ságban. Vannak viszont évek, id őszakok, melyekkel behatóbban foglalkozik, másoknak 
kevesebb teret szentel, szinte átugrik éveket, f őleg a Magyar Párt megszűnése után. Majd-
nem teljesen megfeledkezik a vajdasági magyar írók tevékenységér ől, s míg rengetek ada-
tot, tényt sorakoztat fel a vajdasági magyarság akkori vezet őiről, Szenteleky Kornélt például 
meg sem említi, sem a Kalangya írói körét, sem a könyvkiadást, csupán a műkedvelő  tevé-
kenységgel foglalkozik, de persze főleg a sajtóval, illetve a Hírlappal, a Naplóval, a Délbács-
kával (a későbbi Reggeli Újsággal), s mint említettem,A Néppel. 

Fontos ismereteket szerezhetünk Csuka János könyvéb ől a régi Jugoszlávia magyar-
ellenes intézkedéseir ől (a diákok nevének „vegyelemzése", a magyar iskolák megszünteté-
se, a műkedvelő  előadások betiltása, a színház körüli ügyek, az orvosok, ügyvédek kisem- 
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mizése, az állami hivatalnokok nyelvvizsgája, a vasutasok, pedagógusok széthelyezése, el-
bocsátása, az iparosok, keresked ők megadóztatása stb.), a szerb nacionalisták terrorjáról 
(pokolgépek, atrocitások stb.). 

Megdöbbentően hat a könyv olvasása közben a hasonlóság a mai helyzettel. Az els ő  
világháború után a szlávság vezet ői, értelmiségiei azt igyekeztek bebizonyítani, hogy ezen 
a területen a délszlávok az őslakók, a magyarok jövevények. A szülőket arra biztatták, hogy 
gyerekeiket ne írassák magyar tannyelv ű  iskolába, mert ha nem tanulnak meg eléggé szer-
bül, nem tudnak majd érvényesülni. „Akadtak tekintélyes magyar intellektuelek, akikgyer-
mekeiket átírták a szerb osztályba azzal az indoklással, hogy az intellektuális pályára készül ő  
magyar fiatalságnak els ősorban a kenyérkereseti nyelvet, az államnyelvet kell megtanulnia. 
Magyarul úgy is megtanul" — írja Csuka. Az érv és a helyzet ismer ős. Megismétlődött 1945 
után is. A régi Jugoszláviában is szétszakították a Vajdaság területét, akárcsak napjainkban, 
s ennek egyik oka az volt, hogy a Vajdaság egységessége, egybetartozása esetén a kisebbsé-
gek lesznek többségben. Nikola Paši ć, az egykori szerb miniszterelnök még csak nem is 
akart Jugoszláviát, mert abba beletartoztak volna a kisebbségeken kívül a horvátok és a 
szlovénok is (a macedónokat nem ismerték el önálló népnek), hanem egy nagy szerb állam 
volt az eszménye. Mint tudjuk, ma is vannak követ ői, nem is kis számban. 

Az akkori Magyar Párt vezet ői úgy vélekedtek, hogy a jugoszláv államon belüli nem-
zeti (szerb—horvát) ellentétek nem a magyarság ügye, nem kell beavatkoznunk. Távol kell 
tartanunk magunkat nézeteltéréseikt ől. Akárcsak napjainkban, a magyarság képvisel ői a 
parlamentben és az önkormányzatokban nem sokat tudtak elérni a magyarság érdekében, 
legfeljebb saját posztjukat biztosították ideig-óráig. 

Már a régi Jugoszláviában voltak hívei a Vajdaság autonómiájának, főleg a szerbek 
soraiban. A magyar politikusok szerint a Vajdaság autonómiája azért nem jó a magyarság-
nak, mert ha elfogadja, elismeri a jugoszláv állam létjogosultságát, márpedig az itteni ma-
gyar körökben sokáig tartotta magát a határrevízió gondolata és helyeslése. Akadtak azon-
ban a magyar vezet ők közt is hívei az autonómiának, vezet ő  egyéniségük Pleszkovics Lu-
kács volt, akiről eddig keveset tudtunk, de megérdemli, hogy személyiségét és felfogását 
közelebbről megismerjük. 

Figyelemre méltó információkat tartalmaz Csuka János könyve arról, miként viszo-
nyultak egymáshoz a régi Jugoszláviában a szerbek, a horvátok, a szlovénok, muzulmánok, 
milyen feszültség volt közöttük, milyen nemzetek közötti politikai harcok dúltak. „A hor-
vát—szerb konfliktus már az els ő  időben jelentkezett — mondja Csuka János. — Pasics 
Nikola nem értette a nemzetiségi kérdést. A homogén szerb népéletb ől kinőtt politikus 
teljesen tájékozatlan volt mindazokat a problémákat illet ően, amelyek abból származtak, 
hogy a kis Szerbiából szinte egy csapásra középállam, Jugoszlávia, mint akkor nevezték, az 
S. H. S. királyság nőtt ki és a hirtelen megnövekedésben a szerbeken kívül horvátok, szlo-
vének, bolgárok, magyarok, törökök, németek, albánok, bunyevácok és egész sor kisebb 
néptöredék alkották az új állam népét, amelyben a szerbség tulajdonképpen kisebbség volt. 
(...) Belgrádban már az S. H. S. királyság els ő  esztendejében tisztában voltak azzal, hogy a 
"horvátokkal és a szlovénekkel létesített unió csak' formális jelleg ű  és túlságosan nagy illú-
zióik a muzulmánok felől sem voltak." Csuka szerint a húszas években „látszottak a végzetes 
meghasonlottság jelei az új délszláv államban: a szláv törzsek közötti egyetértést sehogyan 
sem sikerült megteremteni", s ezért az akkori magyar vezet ők — akik titokban számítottak 
egy majdan bekövetkez ő  békeegyezmény-revízióra — arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
a Jugoszláviába „bekényszerített magyarságnak semmi köze nincsen a délszláv törzsek és 
a délszláv pártok egymás között vívott harcaihoz". Nagyon is hasonlóvolta helyzeta maihoz 
Bosznia-Hercegovina esetében: „A belgrádi politika a Balkán-háborúk idején és után arra 
törekedett, hogy Szerbia hatalmi pozícióját kiépítse és els ősorban Bosznia és Hercegovina 
felé irányultak ezek a szerb er ővel arányban egyáltalán nem lévő  aspirációk." Nagyon érde- 
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kes a megállapítása a dalmáciai horvátokkal kapcsolatban, akik szerinte „soha nem jártak 
egy úton a szerbekkel", s őt „mindig szemben állottak a szerbekkel, akiket ellenségnek és 
alsóbbrendűnek tekintettek". A belgrádi politikusoknak Csuka szerint legkönnyebb dolguk 
a szlovénokkal volt, a muzulmánok pedig „a belgrádi politikában majdnem a janicsár sze-
repét játszották." Külön eset Crna Gora: „A montenegróiak — mondja Csuka János — soha 
nem szűntek meg, habár szinte elárasztották őket kedvezésekkel, fojtott gy ű lölettel fordul-
ni Belgrád ellen", ezenkívül pedig „a kommunista agitáció is a leger ősebb és legeredménye-
sebb Montenegróban volt". 

A Szerbián belüli politikai harcok valójában a két uralkodói ház, a Karagyorgye-
vicsek és az Obrenovicsok közti ellentétb ől fakadtak. Ebbe sem akart beleavatkozni a 
Magyar Párt, mely az id ő  tájt a magyarság egyetlen politikai szervezete volt, betiltásáig. 
Azt vallották, hogy a magyar tömegeknek „távol kell tartaniok magukat minden szláv 
párttól". 

Beszámol Csuka János az egykori Magyar Párt m űködéséről, céljairól; mint jeleztem, 
ez könyvének egyik leghangsúlyozottabb vonala. „A feladat —mondja — az volt, hogy magá-
ban az új délszláv államban, a maga földjén, a Délvidéken megmentse és meg őrizze a 
magyyarságot." Ez az „önvédelmi harc" két irányban haladt. Az egyik a gazdasági front volt. 
A gazdasági önvédelmet szervezték, meg őrízték a bácskai Mezőgazdasági Egyesületet, 
megkíséreltek hitelt szerezni a magyar vállalkozóknak (nem nagy sikerrel). A másik arcvo-
nal a kulturális volt. Megkezdték a magyar „kulturális kataszter" lefektetését. Harcoltak a 
magyar iskolákért, a magyar m űvelődési egyesületek fennmaradásáért. Mind eközben 
„folyton vigyázni kellett arra, hogy azzal ne lehessen vádolni a magyarságot, hogy irredenta, 
sem azzal, hogy horvátpárti, sem azzal, hogy kommunista". Mindannak, amit ez a szervezet 
tett, mígnem 1929-ben betiltották, az volt a legnagyobb eredménye — állapítja meg Csuka 
János —, hogy „kialakult a délvidéki magyar szellemiség, formálódott a kisebbségi sors 
átérzése és ezek együtt ezernyi akadály leküzdésével mégis tudtak dolgozni a magyar isko-
láért, a magyar kultúráért és a magyar kisemberért". 

Számos akkori magyar vezetőről tešz említést könyvében Csuka János. Olyanokról, 
akikről eddig is tudtunk, de azokról is, akikr ől nem hallottunk, mert a magyar ügy helyi 
harcosai voltak, akik nem tűntek fel a lapok, folyóiratok hasábjain. Beszél dr. Várady Imre, 
dr. Deák Leo, dr. Strelitzky Dénes és mások munkásságáról, nem kis helyet szentel dr. Nagy 
Ivánnak, aki baloldalinak indult, majd 1941 után a széls őjobb híve lett, sokszor említi dr. 
Szántó Gábort, akit akkoriban a magyarság árulójának tekintettek, mert nemegyszer a 
magyarság kárára egyezett ki a hatalommal, s tömegeink szemében ő  volt az idegenek 
szolgája. De felmerül Pleszkovics Lukács neve, aki már 1920-ban arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy „a délvidéki magyarságnak a Délvidék szlávjaival együtt haladva a külön-
leges délvidéki érdekek védelmezése a feladata", s hogy nem egynemzetiség ű  szervezetre 
van szükségünk, hanem olyanra, amely minden itteni népet felölel, tehát egy „vajdasági 
mozgalmat" kell alakítani. Bunyevác származású volt, de korábban a bácskai főispán tisztét 
töltötte be, s egy vajdasági párt létesítésére gondolt, amely a vajdasági autonómia megte-
remtéséért fog harcolni. Egyébként a szerbek magyarónnak, magyarbarátnak tartották. 
Nem képviselte a Magyar Pártot a parlamentben, de a magyar érdekekért állt ki, hisz a 
magyar érdek vajdasági érdek is volt. „A Vajdaságban mi, szerbek, bunyevácok, németek 
és magyarok jó egyetértésben együtt voltunk — mondta egy parlamenti felszólalásában. — 
Nálunk nem kifogásolják, ha egy magyar nemzetiség ű  polgárnak választójoga van, de ha 
jön egy szerbiai szerb, az nem tudja megérteni, hogy a magyar nemzetiség ű  is lehet áll: (m-
polgár. Meg kell egymást ismernünk és akkor meg fog sz űnni a türelmetlenség és akkor 
jobb jövő  fog bekövetkezni. (...) A mi vajdasági szerbjeink nem tudják megérteni azt a 
mentalitást, amely azt hiszi, hogy mi valamennyien, ha nem is magyarok, de legalább ma-
gyarónok vagyunk." És utána kiállt a szabadkai magyar színház ügyében. 
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Voltak tehát itt több mint 70 évvel ezel őtt is olyanok, akik az itteni népek békés 
együttélését hirdették, vallották, s őt harcoltak érte. Ilyen volt Pleszkovics Lukács, akinek 
emlékét oly szépen élesztette fel Csuka János, s aki megérdemli, hogyne felejtsük el se ő t, 
se eszméit. 

De a magyarok is kiálltak az összetartozás mellett. Prokopy Imre, aki a Magyar Párt 
főtitkára volt, 1927-ben egy zentai gyűlésen ezt mondta: „A szerb népnek a magyar néppel 
való teljes megbékülése és testvériesülése fogja megadni az alapot a nyugodt fejl ődésre, s 
akkor mindazt, ami csak papíron van meg, el fogjuk érni a valóságban is." A magyarság 
részéről tehát megvolt a jóakarat a szerbekkel való együttéléshez, a toleranciához. Ez alatt 
a huszonkét és fél év alatt egyetlen kilengés sem történt magyar részr ől a szerbekkel 
vagy más nemzettel szemben, tehát nem adtunk okot semmilyen retorzióra. Igaz, f őleg 
a harmincas évek végén, a Németországban éled ő  nemzetiszocializmus hatására, mind 
Magyarországon, mind Jugoszláviában megjelentek a széls őjobboldali mozgalmak, s 
ezek aztán 1941-től 1944 őszéig kitombolták magukat. Nagy Ivánnak, Jancsuskó Gá-
bornak voltak sikerei, mint minden demagógnak, de a magyarságot mégsem szabad 
róluk megítélni. 

Rengeteg adatot találunk múltunkról Csuka János könyvében, s hálát kell adnunk a 
sorsnak, hogy kézirata előkerült, s Püski Sándor személyében áldozatos kiadója akadt. (A 
kiadást a Magyar Köztársaság Művelődési és Oktatási Minisztériuma anyagilag támogatta.) 
Koronatanú tollából ismerjük meg történelmünk huszonhárom évét. Ebb ől tanulhatják 
meg gyermekeink történelmünket. Amellett, hogy értesülünk az akkori magyar vezet őkről 
— a már említettek mellett meg kell jegyeznünk dr. Sántha György, dr. Vilt Vilmos, dr. 
Brezovszky Nándor, dr. Nagy Ödön nevét —, olyan szerbekr ől is tudomást szerzünk, akik 
kiálltak, ha nem is csak a magyarság, de a kisebbségi jogok mellett: Beslics Nikola, Sztan-
kovics Szvetozár stb. A demokrata párti Milan Grol közbelépett a magyar érdekek védel-
mében. 

Kár, hogy ezt a nagyszer ű  kötetet, mely nélkülözhetetlen kézikönyvünk lesz, néhány 
kisebb-nagyobb hiba ékteleníti. A 251. oldalon például azt állítja a szerz ő , hogy az újvidéki 
Délbácska „pécsi emigráns napilap" volt, habár el őtte elismeri, hogy ez az újság „a legtisz-
tább magyar álláspontot" képviselte. (Nem lehetetlen, hogy sajtóhibáról vagy a kéziratban 
maradt elírásról van szó, de így jelent meg.) ADélbácskában — a későbbi Reggeli Újságban 
— dolgozott néhány pécsi emigráns, de a lap Újvidéken jelent meg, s hangsúlyozottan magyar 
nemzeti érdekeket hirdetett és képviselt. A 398. oldalon Vondra Gyula egykori belgrádi, 
majd temerini plébánost Vondra Ljubának nevezi. (Lehet, hogy ez is elírás.) A 417-t ől a 
419-ig oldalig a Jugoslovenska radikalna zajednica nev ű  szerb párt nevét következetesen 
JRZD-nek írja, holott az csak JRZ volt. Az ötödik fejezet címe (Bácska, Bánát, Baranya 
birtokbavétele) téves, ugyanis a szövegben csak a Bácska elfoglalásáról van szó. Több név-
elírással is találkoztunk, például batonai járás helyett batonai járás szerepel, Peklo Béla 
újvidéki építészt Paklóként említi, az újvidéki Polgári Magyar Daloskörb ől Dalárda lett, 
zavaros a volt Horvát bánság területeinek megnevezése, dr. Vilt Vilmos egyszer Vilt, más-
kor Wilt, az egykori belgrádi magyar követ, Alth Valdemár neve tévesen jelenik meg. Ezek 
a többé-kevésbé apró hibák egy esetleges új kiadásban könnyen helyrehozhatók. Az össz-
benyomást, a könyv értékét nemis csökkentik. Csuka János, akir ől Bori Imre irodalomtör-
ténetei alig emlékeznek meg, Vajda Gábor pedig meg sem említi, evvel a könyvével nem-
csak maradandó értéket alkotott s hagyott ránk, de le is kötelezte a Vajdaság magyarságát. 

TOMÁNLÁSZL4 
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EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

UTASI CSABA: Vér és sebek 
Forum, Újvidék, 1994. 

A MÉRCE ELMESZESEDÉSE 

Utasi Csaba írásgyűjteménye szinte kizárólag a nyolcvanas és kilencvenes évek tanulmány-, 
esszé- és kritikatermését tartalmazza. Azokból a régebbi szövegekb ől is található itt néhány, 
amelyek valamilyen oknál fogva nem kaphattak helyet a szerz ő  előző  kötetében. 

A könyv első  ciklusaként a budapesti tudományos tanácskozásokon fölolvasott hoz-
zászólások szerepelnek. Ezekben századunk néhány kiemelked ő  magyar írójáról, illetve 
azok műveiről esik szó. Ezt a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalom íróiról és 
műveiről, műfordítói kísérleteiről írt tanulmányok követik. Külön ciklusba került a Sinkó 
Ervin „viselt dolgait" áttekintő  triptichon. A negyedik rész többségében az utóbbi tíz évben 
kiadott vajdasági próza- és versesköteteket értékel ő  kritikákat tartalmazza. Befejezésül a 
szerzőnek a Vékás Jánosnak 1983-ban adott terjedelmes interjúja olvasható. 

Utasi Csaba régebbi kritikusi erényei változatlanok. Alegid ősebb nemzedék után nála 
szabatosabb, világosabb és magyarosabb értekező  prózát senki sem ír a Vajdaságban. He-
lyenként: ízesebbet, szellemesebbet sem. Változatlanul dicsérend ő  tulajdonsága a lehető  
minél nyíltabb állásfoglalás és az egyértelm ű  értékítélet, az újabb tudományos kategóriák 
mögötti megbújás elutasítása; az esztétikai értéknek — a tetszéssel, az ízléssel összefügg ő  — 
érzékletes meghatározása; az ítélkezésnek a viszonylagos szabadsága. 

A „viszonylagos" jelzőt nem csupán azért kellett kiemelnem, mert Utasi Csaba szel-
lemi horizontját eleve szűkíti az a körülmény, hogy immár két évtizede dolgozik a Magyar 
Tanszéken, ahonnan pártpolitikai ellen őrzés alatt irányítják a vajdasági magyarok kultúrá-
ját, hanem azért is, mert a viszonylagosság egyike azoknak a jellemz őknek, amelyek (kriti-
kusunk fölfogásában) alapfeltételei a m űvek esztétikai értékének. Számos bekezdésében 
tér ugyanis vissza ahhoz a gondolathoz, hogy még a hív őknek véltek hite sem töretlen, tehát 
az ember, főleg ha író, csak önmagából, saját csalódottságából építhet valamiféle, ismét 
csupán viszonylagos biztonságú szellemi-erkölcsi erődítményt. 

Ez a szkeptikus kriticizmus befolyásolja Utasit a huszadik század magyar prózájában 
tett kirándulásai során is. Elmúlt az az id ő , amikor az ebből a szempontból kedvező  jugo-
szláv politikának köszönhetően újat lehetett mondania magyar irodalom lappangó értéke-
iről, a tudomány sürgető  feladatairól. Viszont Utasi többször is megragad ebben a szerep-
ben. A már mások által régebben leírtaknak a megismétlése ugyanis különösen a mi krea-
tivitás-fikciótól elvakított avantgárd központú gondolkodásunkban megalázó. Mi mást te-
het tehát az eredetiség-komplexussal terhelt kritikus, minthogy a kákán is csomót keresve 
még mindig a magyar kritikai szemlélet vélt vagy valóságos konzervativizmusát rohamozza 
meg? Nem cselekedhet másként, hiszen a saját háza táján kellene söprögetnie, amit viszont 
a viszonylagosság tudata eleve fölöslegessé tesz. Ezt nem csupán a mottóként a kötet élére 
illesztett Esti Kornél-idézet mondja ki közvetlenül, hanem — közvetve — a fölötte olvasható 
Sinkó-, illetve Biblia-idézet is. Vagyis: ne csináljunk problémát az északi kerítésb ől, ha van 
kapu rajta, s ha — ilyen formális tanácskozások céljából is — átjárható. Mit számít az, hogy 
az „ők" és a „mi" fogalma már idejétmúlt? Hogy a m űvelődéspolitikai csapatjáték etikáját 
a nagyobb tudományos hitelesség érdekében a kutató individuum szuverén erkölcsének 
kell felváltania? 

A viszonylagossággal takaródzó kényelmesség, önkorlátozás ad magyarázatot: miért 
tud a kritikus jobban lelkesedni a huszonhárom éves (!) Gelléri Andor Endre avantgárd 
jellegű  regényéért, mint BabitsnakA gólyakalifájáért. Miért nem meggyőző  számára Ko- 
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dolányinak a Boldog Margit című  regénye, amelynek jellemépítő  pszichológiája merő  ellen-
tétben van a kritikus által korszer űnek tartott emberképpel. Miért hangsúlyoz túl olyan 
részigazságokat Kosztolányi Aranysárkánya és Esti-novellái kapcsán, amelyek írónk mo-
nográfusainak (Kiss Ferencnek, Rónay Lászlónak) az összegezéseiben szélesebb összefüg-
gésekbe ágyazottan megtalálhatók. Igaz, Utasi Borinak az egzisztencializmus-képletét sem 
veszi át gépiesen, viszont mégiscsak 6t idézi Kosztolányi poétikájának megközelítésekor, 
szemben a határon túliaknak az állítólag korszer űtlen megállapításaival. Ennek ellenére 
több-kevesebb érdekes részletmegfigyelés majdnem mindegyik Utasi-esszében található, 
mégis az a leghitelesebb, amit lét és a nemlét kérdéseir ől mond Szirmai Károly novellái 
kapcsán. 

Azt hihetnénk, hogy azÁkácok alatt — a két háború között c. fejezet kiegyensúlyozot-
tabb teljesítményeket nyújt, lévén ez az eredeti kutatási területe Utasinak, de becsapódunk. 
Irodalomtörténészünk gyakran önmagát ismétli. Ami újat mond, azt nem mindig érezzük 
fontosnak. Nem világos (vagy nagyon is az?): miért írt tanulmányt 1983-ban Dettre János-
ról, a Dér Zoltán által kiadott könyv (Új partok felé, 1979) alapján, s miért nem vette 
tekintetbe a sajtó alá rendez őnek egy kismonográfiát kitevő  utószavát. Nem mintha ez 
hibátlan lenne (én például annak idején Dettre Szegeden kifejtett forradalmi tevékenysé-
gének a dokumentumait hiányoltam — a „kerítés-ellenesség", vagyis a kulturális egység 
érdekében), hanem azért, mert a maga nemében forrásérték ű  munka. S azután: miért 
került most először napvilágra ez a dolgozat, amely azt sem tárja fel kell ő  sokoldalúsággal, 
hogyan készíti elő  Dettre János publicisztikája Szenteleky táj jelleg ű  messianizmusát. 

Amár említett interjúban Vékás nyomatékosan rákérdez Utasi Csaba cinizmusára. 
Jóllehet kritikusunk tagad, egyszer űen lehetetlen mással magyarázni azt a viszonylag hosszú 
tanulmányt, amelyet Boschan Sándornak szentel. (Akivel, igaz, jóval régebbben, Szeli 
István is aránylag nagy terjedelemben foglalkozott.) A rejtély azért valóságos, mert Boschan 
legfeljebb emberként, humanistaként érdemel említést a határváltozást követ ő  években, 
márpedig Utasi, a relativista kritikus fittyet hány az esztétikán aluli értékekre. Éppen ezért 
meghökkentő: Boschan művei hibáinak felsorolása közben hogyan írhatja le az egyikr ől, 
hogy „megreked" — nem a jóakaró dilettantizmus, hanem — a „nemes középszer űség 
szintjén". Hiszen Szenteleky művei is a legjobb esetben csak ezt a szintet érhették el! Err ől 
viszont —jellemző  módon— Utasi Csaba nem beszél. Pedig lenne alkalma, mivel terjedelmes 
tanulmányban veszi górcs ő  alá a Kéve c. antológiát, ahol a kés őbbi vezér több verssel van 
jelen. Kritikusunk, ahelyett, hogy a Bácskai éjjel elemzése után Szenteleky többi, hol 
figyelmet érdemlő , hol pedig epigon ízű  versét is sorra venné, átlépi a problémakört s a 
kevésbé jelent ős verselőkön veri el a port. De csak az újromantikus szenvelgések 
bosszantják, a baloldali Haraszti Sándor aktivista közhelyszer űsége nem irritálja. 

Ha végeredményben ez a tanulmány sem volt rossz, a következ ő  kettő  a könyv legjobb 
írásai közé tartozik. A Tamás István költészete című  munka ugyanis meggyőzően helyezi el 
irodalmunk e hajdani zseniális fenegyerekének költészetét a megbecsülend ő  értékek kö-
zött. Itt tűnik ki egyértelműen, hogy Utasi nem azért becsüli az avantgárdot, mert az ha-
gyománytagadó beállítottságú, hanem azért, mert egy új közérzetet fejez ki az ennek meg-
felelő  (esztétikailag ellenőrizhető!) költői eljárásokkal. Ennek megfelel ően mutatja be a 
kritikusa fiatal költő  erényeit és hibáit, a hajdani szabadkai élettel való szembenállását. Az 
Ákácok alatt viszont annak a Szentelekynek a drámáját ecseteli, aki — immár közel a halálos 
ágyához — a mindennapok kulturális érdekeinek nyomására kompromisszumra kényszerült 
s eszményeivel ellentétben az „általános emberi" princípiumát képvisel őknek is helyet adott 
az általa készített novellaantológiában. Utasi itt már (1993-ban) felismeri azt, amire Her-
ceg János az elmúlt évtizedekben néhányszor célzott: „Fölösleges lenne bizonygatni, hogy 
az Ákácok alatt előszavának ezen a pontján már egyáltalán nem a Taine-féle mili őelmé-
letről van szó. Geopszichológiai tényez ők, időjárási és talajviszonyok, hosszú, forró nyarak, 
búza, kukorica, eperfák, szegényes, szomorú akácok a csatornák mentén? Nem! Véresen 
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komoly társadalmi-politikai ellentmondások, gazdasági gondok, a légszomjjal küszköd ő  
kisebbség fájdalmai, egyszóval az adott élet nyomora, amelyen az írott szó segítségével 
változtatni kellene, legalább oly mértékben, hogy a kisebbségi magyar ráeszmélhessen jog-
fosztottságának, rossz közérzetének, háttérbe szorítottságának tényeire." 

A kötetet tartva szem el őtt, e színvonalemelkedés, sajnos, nem tartós. E kitágulás 
ugyanis nem jár együtt a módszertan megváltozásával, úgyhogy kritikusunk a Börcsök 
Erzsébet regényei c. dolgozatában ugyanolyan alaposan csépeli hajdani széplelkű  tollforga-
tónk műveit, mintha tényleg azt hinné: még majd talál valamit bennük. A jó ízlés is tiltakozik 
az ilyen művelet ellen: vajon mi értelme van hét és fél nagy formátumú oldalon át, lábjegy-
zetek kíséretében bizonygatni, hogy valaki meddő  az alkotásra, ha ezt a véleményt néhány 
mondat formájában is elfogadjuk, illetve már el is fogadtuk, mert Bori Imre 1968-as iroda-
lomtörténete sem eszményítette a Szenteleky által is lekezelt börcsöki prózát. Ily módon, 
sajnos, a vajdasági „tudományos" módszertannak megfelel ően, a bolhából (akaratunk el-
lenére!!!) még mindig elefántot csinálunk. Sokkal okosabban tette volna Utasi, ha a b őr-
csöki couleur locale pocskondiázása helyett alaposabban tanulmányozta volna azokat a 
műveket (kritikusokat), amelyek (akik) a budapesti tanácskozásoknak voltak a témái. 

A következő  három — műfordító tevékenységeket vizsgáló — tanulmány közül kett ő  
kételyeket hagy maga után. Az els ő  nem, hiszen Jovan Du čićnak és a jugoszláviai magyar 
irodalomnak a kapcsolatát tekinti át, olyképpen, hogy Szenteleky m űfordításai és a szerb 
költőhöz való viszonyulása állnak előtérben. Utasi meggyőzően mutatja ki, hogy vezérünk 
műfordítóként ritkán jeleskedett. A Veljko Petrovi ć  jelenléte irodalmunkban c. dolgozatot 
olvasva viszont egyre inkább az az érzésünk, hogy jóból is megárt a sok. Utasi ugyanis 
filológiai kérdést csinál a szó kulturális értelmében vitális fontosságú problémából s boldo-
got és boldogtalant egyaránt megemlít (és — természetesen — összeszid), aki a két háború 
között magyar nyelvre fordította (torzította) a jeles szerb fró (költ ő) valamelyik művét. Sorg 
Ida, Kristály István, Tumbász Lukács, a fiatal és tapasztalatlan Dudás Kálmán neve már 
önmagában bírálatot jelent, éppen ezért felesleges oldalakon át fölényeskedni azokkal 
szemben, akiknek sem a magyar, sem pedig a szerb nyelvet nem volt módjuk egyetemi 
fokon tanulmányozni. Ugyanez vonatkozik a Miroslav Krleža költészetének fordítói c. dol-
gozatra is, ahol mintegy négy oldal keretében a fiatal Dudás Kálmán ismét megkapja a 
magáét. De nem járhatnak jobban a Híd mozgalmi elkötelezettjei sem. Ha az előbbi írást 
kissé hosszúnak találjuk, akkora Híd — 1940 megkésettnek tűnik. Annál is inkább, mert e 
folyóiratunknak a Szovjetunióhoz kapcsolódó naiv ideológiájáról már eddig is tudtunk. 

Ugyanennek az összefüggésnek a boncolása viszont Sinkó Ervin esetében fontosnak 
mondható, hiszen az utóbbi években Budapesten (Bosnyák István gondozásában) kiadott 
naplók végre emberi dimenziójában mutatják meg azt, akit a háborút követ ő  évtizedek 
politikai okokból szinte emberfelettivé stilizáltak. Bosnyák és Bori után Utasi még radiká-
lisabban igyekszik leszámolni a mítosszal, de olyképpen, hogy ezáltal Sinkó Ervin alkotói 
nagyságát ne vitassa el. Az egyébként terjedelmesre sikeredett ismertet ő  tanulmány ugyanis 
szinte kizárólag az élet- és lélekrajzzal, s az ennek megfelel ő  kommunista etikával foglalko-
zik. Kellő  nyomatékkal mondja ki, hogy egyrészt Sinkónak a sztálinizmussal szembeni fenn-
tartásai 1948 előtt korántsem voltak olyan fontosak, mint ahogyan azt a korábbi években 
állították, másrészt pedig Sinkónak e magatartása gyermekkori sérelmeiben és a hitleriz-
mus általi veszélyeztetettségében gyökerezik. Mondanom sem kell, hogy Utasi Csaba Sin-
kó-triptichonja akkor szolgálná igazán kultúránk megújulását, ha áttekintette volna a Sin-
kóhoz való viszonyulásunknak az eddigi történetét. Ennek részletezése ugyanis sokkal ta-
nulságosabb lenne, mint a hajdani dilettánsoknak az esztétikai megleckéztetése. 

Utasi Csaba kritikusi tevékenysége is viszonylag sok kételyt hagy maga után. Mert 
hiába nyilatkozza az interjúban, hogy a kritikust nem az íróbarát, hanem annak m űve 
érdekli, a csoportelfogultság nyomai kimutathatók kritikusunk értékeléseiben. Tudjuk, 
hogy a világirodalom legnagyobbjainak az alkotásai sem mindig voltak feddhetetlenek. 
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Vajon hogyan lenne feddhetetlen poéta Koncz István, a kanizsai költ ő, aki azért volt sokáig 
oly feltűnően terméketlen, mert vagy elhallgatták, vagy agyondicsérték? A vers a nyelvi 
tökély próbatétele, amire az olvasói ellen őrzés által kell ösztönözni a költőt. Danyi Magdol-
nával is több jót tett volna a kritikus, ha hermetizmusának dicsérgetése mellett azt is szóvá 
teszi: mi kényszerítette a költ őnőt arra, hogy elsősorban önmagával kommunikáljon. A 
kritikus dicséretére válik, hogy az esztétikailag üdvözültek körébe kett őt bevon a kiátkozott 
symposionisták közül. Fenyvesi és Csorba verseskönyvér ől csak jót ír, annak ellenére, hogy 
csupán az utóbbival kapcsolatban indokolja meg: mi az, ami a versek olvasása közben 
fellelkesítette. Sziveri Diadalok c. kötetét illetően akkor is igazságtalan, ha ez a könyv a 
gyöngébb Sziveri-művek közé tartozik, amelyben a kétségbeesettségében széls őséges 
gúnnyal szitkozódó költő  gyakran formátlan indulatai jutnak kifejezésre. Amit viszont 
Podolszki posztumusz verseskönyvér ől ír, az helyénvaló, amiként a fiatal költ ők nyelveze-
tére vonatkozó megjegyzései is telitalálatok. 

Önmagában is sokat mond az a tény, hogy kritikusunk jóval szigorúbban ítéli meg a 
prózai műveket, mint a versesköteteket. Vajon ennyire rosszabbak lennének a novelláink 
és regényeink a lírai alkotásainknál? Aligha, hiszen legfeljebb a regényre lehet érvényes az 
a megállapítás, miszerint csak lezárt korszakot követ ően, tehát teljes fölülnézetb ől lehet 
tökéletes epikai struktúrát létrehozni. Utasi Csaba azért kezeli le leginkább az újabb vaj-
dasági prózai műveket, mert a konkrét valóságon való túlhaladás, a m űbeli fikció esztétikai 
öntörvényűsége mindenekelőtt fontos számára. Bölcs ember azonban csak ott keres ara-
nyat, ahol a mások vagy a saját tapasztalata alapján van értelme a kutatásnak. Ahol turkálás 
helyett búzát vagy kukoricát ajánlatos vetni, ott ennek megfelel ően kell alkalmazkodni, még 
ha kötelességünk is figyelmeztetni az érdekl ődőket, hogy arrafelé másfajta arany van. 

Utasi a nálunk nem található aranyat keresi s dühös, hogy nem leli. Az igaz, hogy 
Kontra Ferenc első  regényéből még hiányoznak a társadalmi-történelmi dimenziók (ehe-
lyett annál inkább kidomborodnak a lírai-nyelvi értékek), viszont Dudás Károly Ketrecbálja 
állítólag éppen azért sikertelen, mert ezek a küls ő, nyersanyag jellegű  elemek túlsúlyba 
kerülnek benne. Kritikusunk szerint olyannyira, hogy nem is valóságirodalom, hanem ma-
nipuláció eredménye az, amit Dudás produkál. 1984 óta (amikor kritikusunknak e bírálata 
született) maga a történelem bizonyította be, hogy Utasi Csaba esztétikusi érzéketlenséggel 
(cinikusan vagy öntudatlanul) megrágalmazta Dudás Károlyt és m űvét. Mert bár a napnál 
is világosabb, hogy kulcsregényről, elkötelezett írói magatartásról van szó s a formai mono-
tónia, ötlettelenség regényírói tapasztalatlanságra vall, az író tehetsége, nemzeti önkritikus-
sága és érzékletes nyelve tájirodalmunk legjobbjai mellé emeli ezt az alkotást. 

Amit Utasi a szellemileg és erkölcsileg elvontabb Végel-regényekr ől vagy Beder Ist-
ván Kecsketemplomjáról ír, már elfogadhatóbb, viszont túl szigorú a fiatal Apró István 
teljesítményének megítélésében. Ugyanakkor talán azért püföli el oly kegyetlenül Jódal 
Rózsának a Gömblakók c. regényét, hogy ne vádolhassuk steril kozmopolitizmussal, az 
általános emberinek az erőltetésével. 

Félreértés ne essék: nem az esztétikai hibák nevében kell Utasi Csabától kegyelmet 
kérni. Ehelyett kritikusunkat szempontja helytelenségére kell figyelmeztetnünk. Értékel ő  
tevékenységünk ugyanis csak akkor lehet hasznos, ha az írót többé-kevésbé, tudatosan vagy 
öntudatlanul meghatározó valóságot is tekintetbe vesszük a m ű  értékelésekor. Így köny-
nyebben megértjük, miért lett a vers vagy a regény olyan, amilyen. Így talán azt is felfog-
hatjuk: miért lehetetlen a mi tájunkon budapesti vagy párizsi módon strukturált alkotásokat 
létrehozni. Megismerjük azokat a körülményeket, amelyek nem csupán lehetetlenné, ha-
nem erkölcstelenné is teszik a tisztán és elvontan m űvészi nyelvi desztillátumoknak a készí-
tését. Hiszen az egyetemes magyar nyelvterületen is egyre kevésbé olvasnak, — hát még 
nálunk! A könyv mögött egy nyelvi kultúrközösség anyagi támogatása áll, s ezt minél konk-
rétabb, életszerűbb erkölcsi-esztétikai célok érdekében szabad csak felhasználni. A bolse-
vizmus által biztosított látszólag autonóm esztétikai tartomány megsz űnt, vagy — hiteltelen- 
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sége miatt — meg kell szűnnie. Ha a nyelvi pontosságból, illetve teremt ő  kedvből „csak" 
szociográfiai jellegű  hibrid műfajra futja, akkor aligha kell annyira méltatlankodnunk, mint-
ha egy langyos közegű , de fiktív valóságú mű  akarná — viszonylagossági alapon — elterelni 
figyelmünket a mindannyiunkat foglalkoztató lényegr ől, nem csupán az elvontan fölfogott 
létünknek, hanem a valóságos életünknek a sokoldalú veszélyeztetettségér ől. 

Mindez azt is jelenti, hogy Utasi Csaba, a Titokfejt ők c. írásgyűjtemény kapcsán, egy-
szerűen nem hajlandó megérteni Hornyik Miklóst, aki, irodalomtörténészeinket bírálva, a 
két háború közötti vajdasági magyar irodalom kisebbségi meghatározóinak az elhanyago-
lását hiányolja az áttekintésekben. Hogy túlzott er ővel, elvakultan, tehát csoportérdekt ől 
vezérelve veti rá magát Hornyik könyvének vélt és valóságos hibáira, az abból t űnik ki 
egyértelműen, hogy szándékosan félreérti a kritikusnak ezt a kitételét: „Aki kell ő  időben 
olvassa el a Jánbos vitéz-t meg a Toldi-t,A k őszívű  ember fiai-t, és az Egri csillagok-at, nem 
elveszett lélek a magyar kultúra számára." Hornyik ugyanis, Utasi sugallatával ellentétben, 
nem hülye, hogy a nevezett műveknek az elolvasását magának a nemzeti m űveltségnek az 
alapjával egyenlítse ki. Kritikusunk olyan indulatosan hadakozik, mintha nem egy felkészült 
s olykor elfogultságokra hajlamos kollégájával, hanem demagóg kultúrpolitikussal, kárté-
kony dilettánssal állna szemben. Valóban megmosolyogtatja az embert, hogy Hornyik 
könyvét a benne eszményített Herceg János ajánlotta kiadásra, ám ezt aligha van erkölcsi 
joga annak az Utasi Csabának kifogásolni, aki könyvének min őségéért Bányai János vállalt 
felelősséget. Bányai kritikusi szempontjairól ugyanis Utasi mégA szó fegyelme című  kötet 
megjelenését követően lelkendező  kritikát irt, s ez az írás most, két évtized után került 
kötetbe. 

Utasi jól sikerült írásai között kell megemlítenünk azt, amelyik Végel Lászlónak A 
vers kihívása című  tanulmánykötetét méltatja. Viszont ez a kritika is a távolabbi múltban 
született s ezért az írója alatt is vágja a fát, amikor a jegyzetek, az utalások hiányát, vagyis 
a spanyolviasz felfedezését veti néhol Végel László szemére. 

Mint láthattuk: Utasi Csaba kritikusi eszménye még mindig az elvont esztétikum 
deduktív világában lebeg s öncsonkító módon veti magát azokra az írókra és művekre, 
amelyek a valóságunkkal való szembenézés sajátos változataként fogják fel az irodalmat. 
Legalább részben megbocsátanánk ezt neki, ha b ővebben tájékoztatna bennünket arról: 
hogyan szolgálják azoknak a megmaradását, a sokoldalú m űveltségét a lélek belső  tájaiba 
gubózó művek, akiknek a pénzén Utasi írásban is formát adhat véleményének? 

A költők és írók poétikáját a nyolcvanas évektől egyre inkább megváltoztatta a kor 
(temetői) szelleme. Utasi Csaba szemlélete alig érzékeli ezt az átalakulást. Nemis érzékel-
heti, hiszen egyre görcsösebben ragaszkodik az intézményeinkbe beépült elavult, pozíció-
védő  értékeszményekhez. Kár, mert Utasi esztétikai érzékenysége az újabb irodalomról is 
sokat mondhatna, ha megszabadulna a dogmáktól. 

VAJDA GÁBOR 

A KÍVÜLÁLLÓ SZÁMADÁSA 

Vajon milyen képet nyerhet valaki Utasi Csabáról, a tanulmányíróról és kritikusról, ha 
mondjuk eddig nem foglalkozott írásainak olvasásával és csak a most megjelent Vér és sebek 
kötet ismerkedésül szolgál? Nem könnyű  válaszolni erre a kérdésre, mivel a kötet szerz ője 
komplex kritikus alkat és óriási hibát követnénk el, ha egy vagy esetleg két min ősítő  jelzővel 
illetnénk és ezzel mintegy bűnös hanyagsággal valamilyen „fiókba" helyeznénk, azaz 
„beskatulyáznánk". Ennek az írásnak az lenne a célja, hogy rámutasson komplex kri,.ikus 
alkatának egyes, talán a legszembet űnőbb jellemzőire, nem pedig tanulmányírói és kritikusi 
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tevékenységének szerénytelen értékelése. Ez utóbbi annál is érthet őbb, mivel — mint 
ahogyan azt a fentiekben jeleztük — ismerkedési folyamatról van szó. 

A kötet főleg a vajdasági magyar irodalommal foglalkozik, tájainkról ritkán rugaszko-
dik el. Az írásokat a szerző  öt egységbe csoportosította. Az els ő  címe Tanácskozni jó. Ezek 
olyan írások, amelyeket Utasi Csaba különböz ő  tudományos összejöveteleken olvasott fel, 
de három dolgozat itt jelenik meg el őször. Az írások Babits, Tersánszky, Csáth, Kosztolányi, 
Szirmai, Gelléri Andor Endre és Mándy m űvészetével foglalkoznak. A második egység az 
Ákácok alatt — A két háború között címet viseli, témája a két háború közötti vajdasági 
magyar irodalom vagy irodalmi élet egy-egy alakja, illetve jelensége. Itt is három munka 
először látott napvilágot. A harmadik egység három írást tartalmaz Sinkó Ervinr ől, míg a 
negyedik Kritikai napló. Ez az egység három alapegységre oszlik: az els őben versesköte-
tekről, a másodikban prózai művekről, a harmadikban pedig tanulmánykötetekr ől szól a 
szerző. A Kritikai naplóban tárgyalt művek java része a nyolcvanas évek második felében 
jelent meg. Az ötödik egységet egy interjú képezi, amelyet Utasi Csaba 1982-len adott és 
amelyben kritikai és tudományos munkálkodásáról vall. A fentiekb ől megállapítható, hogy 
egy gyűjteményes kötetről van szó, amely anyagának döntő  többsége már korábban ismert 
volt az érdeklődők számára, mivel megjelent, és amely ilyen formában némi késéssel került 
kiadásra. Az említett interjúnak egyik kulcsmondata világosan utal Utasi Csaba alapállásá-
ra: „... tudatosan törekszem a kívülállásra." A kívülállás egyenes elágazása a tárgyilagosság-
hoz vezet. Ez a tárgyilagosság minden írásában kihangsúlyozottan jelen van, bár kedveli a 
konfrontálódást, mert az eszmék ütköztetése, úgy véli, nagyon is hasznos. Rendkívül tájé-
kozott, ismeretanyaga gyakran nyomasztólag hat a beavatatlan olvasóra. Az említett tár-
gyilagosságra való törekvés és tájékozottság azonban nem teszi Utasi Csabát túlzottan 
magabiztossá, ítéletmondáskor önkényessé. Az általa felfedezett összefüggéseket idéze-
tek sokaságával támasztja alá, éppen ezért bizonyító eljárása gyakran enyhén didaktikus, 
mintha a tanszékről érkezne felénk. Igyekszik nem szenvedélyes lenni, hidegen mérlegel, 
az olvasót ritkán ragadja magával valamilyen csillogó felfedezéssel és sziporkázó, egzaltált 
nyelvezettel. Tudatosan kerüli a harsogó és színes jelz őket, minősítéseket, visszafogja ma-
gát, tárgyilagos ákar maradni mindenáron. Mindent, amit állít, bizonyít, gyakran olyan apró-
lékossággal, hogy az nincs összhangban a tárgyalt m ű  értékével. 

Mert Utasi Csaba elsődleges célja munkálkodása folyamán az érték felfedezése és 
kimutatása. Így például nagy apparátussal kutat a két háború közötti irodalomban vagy a 
legújabb vajdasági magyar irodalomban értékek után, de kutatása végén természetesen 
rájön, hogy az igazi érték nagyon ritka. Épp ezért gyakran mára szándékot nagyra értékeli, 
bár a keletkezett eredmény nem jelent értéket. Remek az észrevétele, miszerint Kodolányi 
János BoldogMargitj a zsákutca a múltidéző  szépirodalom területén, de eléggé „kíméletlen" 
a kortárs vajdasági fiatal költőkkel szemben is. Ezeket a költőket „tipizálja", számára egy-
egy költő  egy-egy lehetséges magatartásforma megtestesít ője. Ennek ellenére a verseskö-
tetek tárgyalásakor a legtöbb esetben, úgy tetszik, rátapint a lényegre, méghozzá gyorsan 
és pontosan. Egy-egy munkájában elemzései folyamán túlterjeng a fellelt adatok „átmesé-
lése", így például Sinkó Ervin naplóiból oldalakat idéz, a végén a róla szóló tanulmányban 
nem az irodalom, hanem a történelem a „h ős". Egyébként is a két háború közötti irodalom 
elemzésekor inkább művelődés-, mint irodalomtörténet kerül ki tolla alól. Külön élvezet 
számára a versfordítások elemzése. Itt is lehet őség mutatkozott arra, hogy pontosságérze-
tét szemléltesse. 

A Vér és sebek, bár értekező  próza, olvasmányos és nagy ismeretanyagot közvetít ő  
könyv. Szerzőjétől távol áll a szakmai fontoskodás, ugyanakkor felvet ődik a kérdés: van-e 
Utasi Csabának valamilyen „rejtett elmélete", amely átsz őné munkáit, illetve azok ezen 
elméletet igyekeznének bizonyítani? Nos, ilyen után hiába kutatunk. S őt: olvasva a tanul -
mányokat és kritikákat ilyen általános érvényű  elméletet magunk sem vonhatunk le. Ki-
mondottan alkalmi írások ezek, amelyekre els ősorban és csak a szerző  tárgyalási módja a 
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jellemző. Utasi Csaba különben sem hajlamos az általánosító megállapításokra. Err ől 
meggyőződhetünk, amikor Hornyik Miklós könyvéről szól. Szemére veti, hogy kijelentései 
gyakran megalapozatlanok, túl általánosak és túlzóak. A tények feltétlen tisztel ője számára 
ez elfogadhatatlan hozzáállás. 

A Vér és sebek egy olyan könyv, amely elkerülhetetlen a vajdasági magyar irodalom 
megismerésekor. A benne levő  gazdag ismeretanyag, illetve a szerz ő  tárgyilagos és pártatlan 
alapállása teszi azzá. Zűrzavaros időkben jól jön egy ilyen józan könyv. 

VARGA ISTVÁN 

KOMOR FEGYELEM 

BOGDÁN JÓZSEF: Szívzörejek 
Agapé, Újvidék, 1994. 

Bogdán József számára a vers azonos a 
szívből fakadóval, azzal a közlend ővel, amit 
bensőjében érlelt, hordozott, szívében me-
lengetett. A mai irodalomelméletek egyike 
se ismeri az olyan értékítéletet, miszerint 
valaki „szívből ír", hiszen szívből is lehet na-
gyon rosszul írni, pocsék műveket alkotni. 
Am a „szívből írni" meghatározás mögött 
mégiscsak kell lennie egy pozitív érték-
összetevőnek, amivel azt fejezhetjük ki, 
amire megfelelő  meghatározást nem az esz-
tétika, a széptan, hanem az etika, az erkölcs-
tan fogalomtárában találhatunk. A „szívb ől 
írni" nem a költő  és a vers kapcsolatára mu-
tat rá, hanem az egyén és a világ viszonyát 
határozza meg: határtalan humánumot, 
emberiességet érzünk mögötte, óriási sze-
retettöbletet, amivel a költ ő  legszívesebben 
az egész világot magához ölelné. 

Szívzörejek A kötet címébe emelt össze-
- tett szó utótagja határozza meg az alkotó és 
a vers viszonyát. Költeményeit nem nevezi 
sem fúgának, sem szimfóniának, sem az 
összetettebb zenei formák egyikének se, ha-
nem zörejeknek, amelyeknek funkcionális 
szerepük van mind a muzsikában, mind a 
kommunikációban. A szerénység által dik-
tált megnevezés szerint a költ ő  versei csu-
pán jeladások és nem végérvényesen meg-
fogalmazott üzenetek — azt majd az olvasó-
nak kell kihallania a „zörejek" közül. 

Még egy gondolat erejéig elidőzvén Bog-
dán József verseskönyvének címe felett: a 
szívzörejek szó medicinai áthallásban már 
valami nyugtalanítót, a természetes állapot- 

hoz képest megváltozott helyzetet idéz, ami 
mögött valamilyen elváltozást kell keresni. 

A gyógyászattól azonban visszatérve a 
költészet mezejére, elmondhatjuk, hogy 
Bogdán József könyvében nem kell sokat 
kutatnia szívzörejek okát, a diagnózist már 
az első  versciklus címében megadja: „ko-
szorúér-szürkület". Nem tévedés és nem el-
írás: szürkület, nem pedig sz űkület. Az 
egyik érrendszeri megbetegedés, a másik ál-
lapot. Az egyik szó a testi elváltozásra utal, a 
másik a lélek megváltozott hangulatára vo-
natkozik. Ha le kívánnánk fordítani a metafo-
rát, a koszorúér-szürkület helyett szívet szo-
rongató lelki elkomorulást mondhatnánk. 

Lényegében ezzel a metaforaértelme-
zéssel meg is határozhatjuk Bogdán József 
költői élményvilágát. Pap lévén, az átlagos 
embernél gyakrabban kell szembesülnie a 
halállal, az elmúlás szomorú, fájdalmas, 
gyakran ésszerű tlenül kegyetlen tényével, 
és egyfelől ez okozhatja, hogy verseiben ki-
emelt hangsúlyt kap az agónia, a halál, a te-
metés és a temet ő, az elmúlással való szem-
besülés közelebbi és távolabbi formája. A 
kényszerű  halál ténye azonban nem csupán 
a szolgálatát teljesítő  papot tartja állandó, 
alkotó izgalomban, hiszen éppen hivatásá-
nál fogva könnyebben napirendre térhetne 
felette, hanem a magánembert is a fá;;da-
lom bűvkörébe zárja a komorság. A költő  
nem hunyhat szemet embertársainak má-
sok által diktált elmúlása felett, ezért a ver-
sek szigorú sorokban emlékeztetnek a ba-
ranyai és a szlavóniai falvak sorsára, Kóró- 
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gyéra, Laskóéra, Karancséra, Szentlászlóé-
ra, a valamikor ott élt emberekre, akiknek 
vére hiába jelölte meg otthonuk helyét, ha-
marosan elt űnnek a történelem buta 
süllyesztőjében, hiszen egyes falvaknak a 
nevét is megváltoztatták az újsütet ű  politi-
kusok, akik tetteikért soha senkit ől nem 
kérnek bocsánatot. Ezt teszi meg mély ke-
reszténységében helyettük és minden jóér-
zésű  ember nevében Bogdán József. Bocsá-
natot kér az elüldözöttekt ől, a szétszórt csa-
ládoktól, az árváktól, az özvegyektől, a meg-
gyilkoltaktól. Halálélményének harmadik 
forrása személyes: verseiben folyton vissza-
tér az anya elveszítése, és költemény őrzi az 
apa, valamint a nagyapa halálának tényét is. 
Es ami ennek a versvilágnak a kegyetlenül 
nyomasztó terhét még súlyosbítja, az az, 
hogy a kötet utolsó ciklusában, ami a Gyer-
mekhangon címet viseli, a költő  képtelen 
felszabadultan dalolni. A versekben meg-
szólaló gyermeknek nincsen felhőtlen örö-
me, hanem ifjúi ártatlanságában már a sze-
rettek halálával, a nincstelenséggel és az ott-
hontalansággal kényszerül szembesülni, be-
letörődni és együtt élni a felnőttet is letag-
lózó fájdalom tudatával. 

Azt is költői üzenetként kell értelmez-
nünk, hogy a költeményekben szereplők, a 
megnevezett vagy általánosságban említett 
személyek irányában a megbocsátás, a fel-
emelés, a magához ölelés szándékával viszo-
nyul a költő. Az emberek iránti más érzéseit 
nem fogalmazta versbe; így a költemények-
ben a szokványosnál gyakrabban szerepel- 

nek a madarak, a növények és virágok, a 
különféle rovarok. Isten e teremtményei 
ugyanis alkalmasak az ártatlanság vissza-
tükrözésére. 

Bogdán József költő . Ez nem ténymegál-
lapítás, hanem minősítés. Birtokában van 
ugyanis annak a nagyszerű  adottságnak, 
amelynek a segítségével a felkorbácsolt in-
dulatokat fegyelmezett formába képes önte-
ni. Fegyelmezi a szót és a gondolatot: ver-
seskönyvében több szonettet olvashatunk, 
néhány távol-keleti eredet ű  versformát is 
felsorakoztat, több lírai költeményét pedig 
éppen kötetlen sorokban, szabad formában 
írta. Astrófaszerkezetekváltozatosságának 
közepette azonban mégis a szigorú formák 
mellett tart ki. A szonett is er ősen kötött 
strófaszerkezet, a japán haiku, vagy a más, 
távol-keleti, szótagszámláló formák oly-
annyira merev és feszes keretet képeznek (a 
legrövidebb forma, a haiku esetében a keret 
17 szótag, három sorban, 5+7+5-ös bon-
tásban, az eredeti nyelvben hansúlysémával 
is szigorítva), amit csak a költ ői képbe sű rí-
tett mondanivaló tehet hajlékony alkotássá, 
verssé. Olyanok ezek a versformák, mint a 
tenyérben görgetett harmatcsepp: parányi, 
szabályos alakjában benne rejlik a világ 
minden vize, az óceán, a felh ő, a könny, és 
ráadásul visszatükrözi az égboltot, a napot, 
valamint annak az arcát, aki belenéz. 
őszinte szívvel kell belenéznünk Bogdán 

József költeményeibe is, megfürdetni ben-
nükftekintetünket, erkölcsiségükben tisztá-
ra mosni lelkünket, ha lehet. 

FEKETE J. JÓZSEF 
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Galériánk 

LÁBASS JUCI színésznő  

A szabadkai városházával szemben lev ő  Gombkötő  utca közepe táján van egy 
sarokház, amelyben századunk els ő  évtizedében Lábass mérhök lakott családjával. 
Színháztörténészeink feladata kikutatni, vajon itt született-e leánya, Juci, vagy pedig 
Erdélyben, ahonnan az apát városunkba szólította a kötelesség. Ugyanis két 
legutóbbi színházi lexikonunk (Színházi Kislexikon, 1969, Magyar Színházm űvészeti 
Lexikon, 1994) szerint Zilahon látta meg a napvilágot 1896. június, illetve július 
22-én, a Magyar Életrajzi Lexikon (1969) és Garay Béla szerint (Festett világ, 1977) 
viszont Szabadkán. De nem csupán a születési helyet illet ően térnek el egymástól 
adataik, hanem Lábass Juci halálának dátumában is, mert az MÉL és az MSzML 
úgy tudja, hogy 1932. augusztus 24-én, a másik két kötet címszójának írója pedig, 
hogy 25-én hunyt el Budapesten. Abban azonban mind a négy m ű  megegyezik, hogy 
közkedvelt primadonna volt, s ezt felt űnő  szépségének (korának legszebb 
színésznőjének tartották), kellemes, kultúrált hangjának, színészi tehetségének és 
közvetlenségének köszönhette. Képességeire els őként Farkas Ferenc szabadkai 
színigazgató figyelt fel, akinek biztatására a kislányt szülei beíratták városunk 
zeneiskolájába, ahol Lányi Ern ő  igazgató, a neves zeneszerz ő , karnagy és 
pedagógus tanította az éneket. Miután elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, 1913 -

ban a Király Színházhoz szerződött. A Buksi c. operett főszerepében mutatkozott 
be nagy sikerrel. A fővárosi színházak mellett Bécsben is fellépett. Nem csak zenés 
darabokban (Sztambul rózsája, A cirkuszhercegn ő, Sybill, Mágnás Miska, A pacsirta, 
Legénybúcsú, Orpheusz az alvilágban, A corneville-i harangoly Marica grófnő, 
Viktória stb.) játszott, hanem prózai m űvekben is, mint pl. Molnár Ferenc 
Olympiájában. Utoljára halálának évében láthatta a közönség a Nyári 
Operettszínházban. Több filmben is szerepelt (A paradicsom, 1915, Doktor úr, 
1916,A föld rabjai, 1917, Mágia, 1917,A kivándorló, 1918). Városunkban, sajnos, 
semmi sem őrzi a húszas évek egyik legnépszer űbb magyar színészn őjének emlékét, 
aki innen indult el rövid, de sikerekben gazdag m űvészi pályájára. 


