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A  színházépület eszmei tervéhez tartozó 3D-s megoldások közlésének lehetőségéért 

köszönetét mondunk Dusko Guslovnak.

A  címoldalon a 150 éves szabadkai Népszínház.

A  hátsó borítón a 150 éves szabadkai Népszínház színházterme. 

A  belső borítókon színházi előadások részletei.





Radivoj Dinulović

A Szabadkai Népszínház új élettere
Az első kérdés: Miért?

A Szabadkai Népszínház épülete kétség
kívül a műépítészeti létesítmények azon 
legértékesebb csoportjába tartozik, ame
lyek a leginkább megjelölik, meghatározzák 
és megjelenítik saját urbánus közösségü
ket. Ilyen összefüggésekben túlzás lenne 
összehasonlítani Skultéty János 1853-54- 
ben épült építményét a Sydney Operaház
zal, ám Szabadka külső megélése, bizonyo
san oly módon kötődik a színházépülethez, 
mint ahogyan Jorn Utzon alkotása egy 
egész földrészre rányomja bélyegét.

Másfelől, a szabadkaiak szemszögéből 
nézve, a monumentális oszlopcsarnok a hat 
korinthoszi oszlopával a kollektív emléke
zet, a városközpont nyújtotta élmények 
egyik kulcsfontosságú építőköve, azé a köz
ponté, amely boldogabb időket, derűsebb jövőbe pil
lantásokat is megélt már. Ez az elégikus, romantikus 
Színház iránti viszonyulás, amelyet mi, „meggyőződé-

ses” (és nem itt született) szabadkaiak is sokan ér
zünk, mélyen beivódott egy talán nem teljesen ellen
tétes tudatállapotba -  abba a tudatba, hogy a tér felöli 
ablaktalan fal mögött az épület legértékesebb eleme -  
a nagy színházterem romjai hevernek. A színházat 
tisztelő és szerető város nehezen él a Színház nélkül,

amelyet olyan fogalomnak tekint, amely saját egyéni 
és egyedüli urbánus térségében megtestesíti a művé
szi, társadalmi és fizikai színházi létet. Épp emiatt 

nem furcsa, hogy a Színház épületének 
jövőjével kapcsolatos beszélgetések és gon
dolkodás szüntelenül zajlanak immáron 
több mint harminc ével, ha pedig vissza
gondolunk a számos átalakításra (1926-27, 
1948, 1952, 1953, 1975, 1984...), akkor 
nyugodtan állíthatjuk, hogy az építkezés 
egyike az épület tartós jellegzetességeinek.

Miként, mennyit és mit építeni -  a Szín
ház, a szakmai közvélemény és mindenek
előtt Szabadka polgárai számára ezek olyan 
nyitott kérdések, amelyekre különböző, 
gyakran pedig teljesen ellentétes válaszok 
születnek. M it lerombolni -  ez a kiinduló
pont, amely nélkül nem lehet (hiszen nincs 
hol) építeni, ugyanakkor pedig különösen 
érzékeny téma, hiszen a bonyolult érzel
mek mélyébe nyúlik, viszont ezzel egyidejű
leg észérveken és mérnöki logikán nyug
szik. A  pénzügyi vonatkozások mérlegelé
se, bármennyire is méltatlan ehhez a 

szövegkörnyezethez, megkerülhetetlen, hiszen a terü
let kihasználtsága, a földjáradék és az építkezés költ
ségei minden közösségben már évtizedek óta -  a leg
fejlettebbekben a legnagyobb mértékben -  meghatá
rozzák a városvezetőségek nagyberuházásokkal kap
csolatos döntéseit. Ez természetesen nem zárja ki a

1 Azóta, hogy 1970-ben a szabadkai Építészeti Intézetben Nebojša Delja és Bácsi Sándor vezetésével elkészült a színházépület 
felújítási terve, számos tanulmányt, tervezetet és felújítási javaslatot dolgoztak ki. Miután 1984-ban megtörtént a kamaraterem 
felújítása a szabadkai Standardprojekt tervei alapján, Hupkó István, Hegedűs Iván és Csíkos László 1986-ban beterjesztették 
meglátásaikat a színházépület fejlődéséről. Még abban az évben vázlattervet nyújtott be a nyugat-berlini Műszaki Egyetem és a 
párizsi Műszaki Egyetem (három különböző megoldással), Gorán Martinovié pedig saját elképzeléseit 1989-ben mutatta be. Az 
1992-93-ban lebonyolított, névtelen jugoszláv pályázaton a díjakon a belgrádi Energoprojekt Zorán Savicevic és az Atelje 212 
Radivoje Dinulovié vezette csoportjai osztoztak. Ezután, 1996-tal bezárólag, a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetben 
a lehetséges megoldások négy változatát dolgozták ki, amelyek mind a témakörrel kapcsolatos eddigi okfejtésekre támaszkodtak.



szociális, történelmi, kulturális és pszichológiai síko
kat, amelyekről már szó esett, így a döntéshozatal eme 
rendszere tekinthető (és annak is kell tekinteni) a fel
sorolt „erők” -  kívülről és belülről történő -  figyelmes 
összehangolásának, egyszóval Szabadka kulturális, szo
ciális és urbánus politikájának. Ezzel egyidejűleg a vá
ros jelentősége és a Színház intézményének jelentősé
ge is problémát jelent a tágabb közösség -  az állam és 
a régió -  politikai térségében úgyszintén.

Ezért meggyőződésünk, hogy a városvezetésnek a 
szakemberek, a közvélemény és a politikai döntésho
zatali központok1 közötti széleskörű konszenzusa 
megteremtésére irányuló törekvése a legnagyobb je
lentőségű közös ügyek vezetésének paradigmás példá
ját szemlélteti. A  meglevő színházépület alapos kivizs
gálása2, ezzel egyidejűleg pedig tanulmányozták a 
Színház, a város és a tágabb közösség színházterület
tel és új színpadtechnikájával kapcsolatos szükséglete
it, meghozták a színházépület alaposan átgondolt fel

újítási, átalakítási és kibővítési programját, amely szá
munkra az egyik autentikus és megalapozott lehetsé
ges válasz arra a kérdésre, hogy mi lesz (és kell, hogy 
legyen) a szabadkai színház az elkövetkező évtizedek
ben, az új században és bármennyire is irracionálisán 
hangzik -  az új évezredben.

A második kérdés: mit?
Az általunk említett dokumentumok alapján, a szín

ház távoli és közeli múltjának, a Színház (az épület és 
az intézmény) mai állapotának, a különböző közössé-

2 Szabadka Községi Képviselő-testülete 1997 őszén határozatot hozott a Szabadkai Népszínház épületének felújítási, átalakítási 
és kibővítési programját kidolgozó szakcsoport megalakításáról. A munka koordinálásával Duško Guslov mérnököt, a Városren
dezési Közvállalat igazgatóhelyettesét és Radivoje Dinulovió műépítészt, az újvidéki Műszaki Kar valamint a belgrádi Színművé
szeti Kar docensét bízták meg, a csoportba pedig a legkiválóbb szabadkai (Hupkó István műépítész-díszlettervező, mgr. Anton 
Rudinski műépítész, mgr. Gordana Vujinoviđ-Prčiđ műépítész, Iván Romió, műépítész, mgr. Slobodan Grkovió építészmérnök, 
Erdudac Zsuzsanna, jogász, igazgató, Spasoje Šain, közgazdász, a Színház pénzügyi igazgatója), újvidéki (dr. Ranko Radovió, mű
építész) és belgrádi (prof. dr. Milena Dragióevió Šešiđ, kulturológus, prof. dr. Ljubomir Draškiđ, rendező, prof. dr. Miomir Mijid 
elektromérnök és prof. dr. Dejan Bajid, építészmérnök) szakemberek kerültek be, tanácsadóként pedig külföldről prof. Pamela 
Hauard nagy-britanniai díszlettervező, prof. Michael Ramsor világítástervező az USA-ból, valamint Ed Bentjes holland produk
ció-igazgató. A szakcsoport egyhangúlag fogadta el a Programot, amelyet 1998-ban a Színház igazgató bizottsága, valamint a 
Szerb Köztársaság Művelődésügyi Minisztériumának (a városi, tartományi és köztársasági közigazgatás kompetens képviselői
ből álló) munkacsoportja is megerősített.



gek mérvadó példáinak, végezetül pedig a lehetséges 
jövőképek hosszas és körültekintő elemzését követő
en elkészült a Színház szervezeti felépítésének mo
dellje, amely alapul szolgál az épület felújításával kap
csolatos tervfeladat meghatározásához:

a) Az intézmény jellege, különösen pedig lehetsé
ges fejlődése azt sugallja, hogy a Színház alakuljon át 
Szabadka komplex, tevékeny és valódi kulturális köz
pontjává, amely ezt a szerepet nem csak a közeljövő
ben, hanem az elkövetkező évtizedekben is be tudja 
tölteni. Az ilyen értelemben felfogott Színháznak a 
legkülönbözőbb színpadi és kulturális programok ké
szítését és kidolgozását kell megszerveznie. A  színház 
jövőbeni tevékenységének a következő tevékenysége
ket kell felölelnie:

-  magyar nyelvű színházi produkció
-  szerb nyelvű színházi produkció
-  horvát nyelvű színházi produkció
-  zenés színpadi produkció (operett és musical)
-  zeneművészeti produkció
-  a Színház alaptevékenységével kapcsolatos kiállí

tói és képtári programok
-  audio- és videó-produkciók, felvételkészítés és 

-közvetítés
-  oktatási programok
b) Szervezetileg a felsorolt tevékenységeket a kö

vetkező szervezeti egységek valósítanák meg:
-  magyar társulat
-  szerb társulat
-  horvát társulat (esetleg, a má

sodik szakaszban)
-  zenekar
-  balett társulat (esetleg, a máso

dik szakaszban)
-  kamarakórus (esetleg, a máso

dik szakaszban)
-  műszaki részleg
-  igazgatóság és általános ügyek
-  képzőművészeti és más kulturá

lis programok produkciós részlege
-  oktatási részleg (Színházi stú- A színházépület eszmei tervéhez

tartozó 3D-s megoldás

c) A felsorolt tevékenységekhez az épü
letet úgy kell kialakítani, hogy a következő 
területi egységeket ölelje fel:

-  színpad a mellékhelyiségekkel
-  400 férőhelyes nézőtér a mellékhelyi

ségekkel
-  150 férőhelyes kamaraszínpad a mel

lékhelyiségekkel
-  500 férőhelyes hangversenyterem a 

filharmonikus zenekarnak és egyéb célok
ra (ünnepségek, divatbemutatók, színpadi 
műsorok...)

-  bálterem (bálok, ünnepségek, termék- 
bemutatók...)

-  50 férőhelyes előadóterem (multimé
diás bemutatók, sajtótájékoztatók, szakmai 
összejövetelek, oktatási programok...)

-  hang- és tv-stúdió a mellékhelyiségek
kel

-  információs központ (könyvtár, 
médiatár, számítógépközpont)

-  az előadók helyiség-együttese 
(próbatermek -  színpadi, balett és 
zenei -  öltözők, szalonok)

-  műszaki és egyéb mellékhelyi
ségek (raktárak, tárolók, műhe
lyek...)

-  igazgatósági részleg ( művésze
ti, műszaki, általános)
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szerű megoldásokat, a színházak újabb kori fejlődését, 
az utóbbi két évszázad különböző elméleti és kutató
munkáit), összehasonlítva a meglevő létesítmény 
szabta korlátokkal, az épület és az egész építészeti 
tömb átalakítási változataival -  figyelembe véve a terv
feladatban foglalt szakmai dokumentumokat.

A  nagyszínpad, a kamaraszínpad és a hangverseny- 
terem térigényének összehasonlító elemzése nyomán 
alakult ki a javaslat, hogy az összes színpadi területet 
egy lineáris, egységes színpad-tömbbe vonják össze. 
Ez a tömb a tervfeladat által meghatározott nagyszín
pad szükségleteiből indult ki, valamint abból az igény
ből, hogy mindhárom színpadi terület összekapcsolá
sával biztosítsák azok rugalmas felhasználását, másfe
lől pedig hogy közöttük ki lehessen alakítani a legjobb

-  vendégművészek lakosztályai és szo
bái

-  a Színház tevékenységével kapcsola
tos közösségi és kereskedelmi célú helyisé
gek (galériák, üzletek, kávézók, éttermek)

-  a színház tevékenységével kapcsola
tos hivatali és kooperációs-kommerciális 
helyiségek (tervezői stúdió, fotóstúdió la
boratóriummal együtt, nyomda...)

-  energetikai és egyéb műszaki helyisé
gek (transzformátor-állomás, hőszivattyú-ál
lomás, légkondicionáló berendezés, áram- 
fejlesztő...)

-  kommunikációs helyiségek (közönség, 
előadók, műszaki, teher-, javító- és gazdasá
gi szolgálatok...)

A  Színház ilyen jellegű szükségleteit a 
Szabadkai Népszínház átalakítási, átépítési

►Vrren

és kibővítési tervvázlatának kidolgo
zásával kapcsolatos feladatleírás tar
talmazza, amelyet 1998 végén fogad
tak el.

A harmadik kérdés: 
hogyan?

A tervvázlat kidolgozására vonat
kozó feladatleírás alapján az alkotói 
és tervezői csoportok3 tanulmányoz
ták a különböző színpadi-nézőtéri 
modelleket (a hazai és külföldi kor

kommunikációs rendszert és technológiai kapcsolatot. 
Ezzel egyidejűleg az akusztikai és tűzvédelmi válaszfa
lak rendszere lehetővé teszi, hogy mindegyik színpadi 
egység teljesen független legyen, miközben színvona
las és hatékony kapcsolatot biztosítanak a nézők, az 
előadók és a műszaki személyzet között.

Másrészt, a meglevő épület alapos elemzésével 
mind a műemlékvédelem, mind Szabadka építészeti 
identitásának megőrzése, valamint a színháznak a vá
ros kollektív emlékezetében elfoglalt helye szempont
jából, de a korszerű gazdasági, műszaki-technológiai, 
mérnöki és funkcionális paraméterek szempontjából 
is egy olyan prograrfikoncepció jött létre, amely alap
ján kidolgozásra került a tervvázlat.

A színházépület eszmei tervéhez 
tartozó 3D-s megoldás

3 A színházépület állapotának elemzését 
és felbecslését a szabadkai Építőmérnö
ki Karon végezték mgr. Slobodan 
Grkovié irányításával. A munka terjedel
mes tanulmánnyal zárult, amely felölelte 
az épület összes műszaki jellemzőjét, az 
épület állagának felbecslését és a szük
séges mérnöki beavatkozások javaslatát. 
Ezzel egyidejűleg a Községközi Műem
lékvédelmi Intézetben kidolgozták a 
konzervátori feltételeket, a Városrende
zési Közvállalatban pedig a Népszínház 
átalakítási, felújítási és bővítési munkála
tainak városrendezési feltételeit.



Ez a koncepció a tervezés programjának és az át
alakítási, felújítási és kibővítési tervfeladat kidolgozá
sára (az építtető által) kinevezett szakmai csoport 
munkája során alakult ki 1997 és 1998 folyamán. A 
koncepciót elfogadta és megerősítette az építtető, 
azaz a köztársasági kormány és Szabadka Községi 
Képviselő-testülete közös munkacsoportja. Ezen el
vek alapján készült el az átalakítás, felújítás és kibőví
tés vázlatos műszaki terve, amelyet ugyanez a munka- 
csoport 1999. augusztus 12-én fogadott el és erősített 
meg.

Ez a koncepció a meglevő épület egyes részein kü
lönböző megoldásokat javasol:

-  eltávolítani a létesítmény többi részét és helyü
kön újakat építeni.

Az ilyen hozzáállás lehetővé tette az új épülettest 
egységes szerkezeti és építészeti rendszerként törté
nő kialakítását, amelynek megvalósítása a megmaradó 
épületrészek sorsától (felújítás avagy konzerválás)

-  megtartani az épület legjelentő
sebb stílusbeli, urbánus és történel
mi egységeit -  a hat korinthoszi 
oszloppal ellátott oszlopcsarnokot, 
valamint az épület azon részét, 
amelyben a központi hall és a bálte
rem helyezkedik el;

-  felújítani a központi lépcsőt, a ré
gi színházterem előcsarnokát és néző
terét a szerkezet cseréjével együtt és 
visszaállítani a helyiségeket eredeti ál
lapotukba a szabadkai Községközi 
Műemlékvédelmi Intézet konzerváto- 
ri feltételeivel összhangban;

függetlenül lehetővé teszi az újonnan tervezett részek 
(igazgatósági és irodai terület, műhely-együttes, szín
házi raktárak, előcsarnokok és társalgók, közösségi és 
kommerciális területek) szakaszos megépítését.

A  színpadtest három részből alakul ki:
a) a nagyszínpad fő része
-  18 x 15 x 18 m, a megfelelő színpadtechnikával 

felszerelve, padlózatát 0,9 x 18 m méretű mozgóele
mek alkotják, amelyek feladata, hogy az igényeknek 
megfelelően alakítsák ki a színpadot és a nézőteret

b) a nagyszínpad oldalsó színpad-része
-  egyidejűleg a hangversenyterem színpadi eleme, 

szükség szerint próbaterem, színpadmérete 18 x 15 x 
18 m, ellátva a megfelelő színpadtechnikával, nem 
mozgatható színpadi emelvénnyel

c) Kamaraszínpad
-  a nagyszínpad másik oldalsó színpad-része
-  szükség esetén hang- és videó-felvételekhez stúdió
-  szükség szerint másik próbaterem, színpadmé

rete 12 x 15 x 9 m, ellátva a megfelelő színpadtechni
kával, nem mozgatható színpadi emelvénnyel

A  nagyszínpad nézőtere amfiteátrum-szerűen van 
kialakítva teljes szélességében és magasságban, állan
dó portál (színpadi ív nélkül), a padlózat különböző 
magasságú mozgatható platformokból tevődik össze, 

amely el van látva a megfelelő szín
padtechnikai rendszerekkel, oly mó
don, hogy megvalósulhasson a néző
tér és a színpad teljes egysége és ez
által jelentős méretű stúdió 
alakítható ki, amely megfelel a kö
vetkező évszázad várható színházi 
követelményeinek. A  padlózat moz
gatható elemei a mennyezet mozgat
ható elem eivel (portálemelő, a 
mennyezet mozgó elemei) együtt le
hetővé teszik a színpad és a nézőtér 
hagyományos -  doboz-szerű -  kiala
kítását, miáltal ideális rálátás alakul 
ki a nézőtérről, kifogástalan kommu



nikációs, biztonsági és műszaki-technológiai rendsze
rekkel.

A  kamaraszínpad a nagyszínpad ellenpontjaként, 
nem mozgatható, lehetővé teszi egy bensőségesebb 
színpadi-nézőtéri kapcsolat kialakítását, amolyan kör
színház létrehozását, amely el van látva a szükséges 
színpadtechnikával, elsősorban fény- és hangtechniká
val, mivel az ilyen jellegű színpadtér minimális díszlet
használatot és színpadi felszerelést feltételez.

Ezt a modellt a színház edukációs szükségleteivel 
összhangban alakították ki, mivel az utóbbi évtize
dekben világszerte optimális térmegoldásként vált 
be az oktatószínházakban és az egyetemeken egy

aránt. Ez a modell ugyancsak sokban megfelel a szín
ház jelenlegi kisszínpadának (a bálteremben), ami 
egyúttal a Színház folytonosságát is jelképezi a sza
badkaiak körében.

A  hangversenyterem nézőterét is állandónak kép
zelték el, kivéve a zenekari részben, amelyet külön
bözőképpen lehet hasznosítani, a tér konkrét rendel
tetésétől függően (hangverseny, opera- vagy operett
előadások, színpadi műsorok...) Ezt a teret ugyancsak 
mozgatható padlóelemekkel is ellátják, amelyek külön
böző konfigurációkat tesznek lehetővé. A  nézőtér és 
a hangversenyterem egésze általánosságban úgy van 
kialakítva, hogy az megfeleljen a szigorú akusztikai 
követelményeknek.

Ebben a tervezetben külön figyelmet fordítottak a 
munkálatok szakaszos kivitelezésére az építtető tény
legesen várható pénzügyi lehetőségeivel összhang
ban, illetve a munkálatok kivitelezési lehetőségeire.

A  létesítmény szakaszos megépítése a munkálatok 
feltételezett időtartamával és a beruházás ütemezésé
vel (öt-hét év) van összefüggésben. Az első szakasz az 
előkészületekből áll azoknak az épületrészeknek az 
eltávolítására, amelyek helyére újak kerülnek, vala
mint az általános előkészületekből (amelyek a felújí
táshoz nélkülözhetetlenek: a különböző felmérések, 
lenyomatok, mintavétel, stb.) áll, a földmunkálatok 
megtervezésével és biztosításával, valamint az létesít

mény alapozásának és szer
kezeteinek a kidolgozásával 
együtt. A  második szakasz
ban épülne meg a szerkezet 
a műszaki szinttel és a lapos 
tetővel együtt. A  műszaki 
szint elkészítése elkerülhe
tetlen, hiszen szükség van rá 
a létesítmény különböző há
lózatainak a kivitelezéséhez. 
A  második szakasz befejezté
vel hozzá lehet látni az egyes 
épületrészek szelektív kiala
kításához, feldolgozásához 
és üzembe helyezéséhez, be
leértve a megfelelő vezetéke
ket és műszaki rendszere
ket. A  szakaszosság ebben az 
esetben a munkálatok befeje
zésének szakaszosságára vo
natkozik, valamint az egyes 
épületrészek használatba vé
telére. A  harmadik szakasz a 

régi színházterem hangversenyteremmé történő át
alakítását öleli fel, ami a munkálatok kezdetétől szá
mított három éven belül készülne el. A  finanszírozás 
ütemével összhangban kezdődnek a munkálatok a 
színpadok kialakításán, az előadók munka- és mellék- 
helyiségeinek megépítésén, majd a nagyszínpad és a 
kamaraszínpad befejezésén, illetve az épület többi ré
szén. Elvben arra lehet számítani és ezt a tervezet is 
szavatolja, hogy a munkálatok egy-egy szakasza egy 
építkezési idény, illetve naptári év alatt befejezhető.

A  tervvázlatot 20fr3-ban zárták le. A  tervet számos 
szabadkai, újvidéki és belgrádi szakmai és nyilvános 
prezentációt követően fogadta el az építtető.

IHácsai Tibor fordítása

4 Az 1998-ban kiírt nyilvános pályázat eredményeként a tervek kidolgozását a szabadkai, újvidéki és belgrádi intézmények 
konzorciumára bíztak, amelyet a Jugoszláv Színpadi és Színház-technológiai Központ -  a YUSTAT -  tömörített és koordinált. 
Az alkotói csoportot a következők alkották: a csoportvezető prof. dr. Ranko Radovió, Zorica Savičiđ műépítész, Hupkó István 
műépítész és mgr. Radivoje Dinulovió docens, és ez a csoport irányította a tervezés teljes folyamatát. A tanácsadói testületet 
prof. Ljubomir Draškiđ rendező irányította, tagjai pedig Milosav Marinovió dramaturg, Mihailo Vasiljevió gépészmérnök, a 
projekt főkoordinátora, prof. dr. Miomir Mijió elektromérnök, prof. dr. Dejan Bajié építészmérnök és Miroslava Patmogié elekt
romérnök. A tervvázlat kidolgozásával a következőket bízták meg: az újvidéki Műszaki Kar Műépítészeti és Építészeti Intézete 
(műépítészeti-építészeti terv), a vállalatok közül Szabadkáról a North-Engineering (szerkezeti terv), Aqua Projekt (hidrotechni
kai terv), Electroengineering (az elektromos hálózat terve), Termoprojekt (hőtechnikai hálózatok), Previ (tűzvédelmi terv) vett 
részt a tervezésben, továbbá a Yustat-Pro (színpadtechnika és -technológia), Vectram (a tervezés szakmai koordinálása) és a 
Quartet Advertising (operatív koordináció és a tervezés promóciója).



Viktort ja Aladžić

A szabadkai színház
A szabadkai színház a leg

érzékletesebben szemlélteti a 
dolgok valós állását, azt, hogy 
Szabadkán valójában milyenek is 
vagyunk, a világhoz való viszo
nyunkat, értékrendünket, hogy 
miként is értelmezzük a kultú
rát, továbbá hovatartozásunkat, 
identitásunkat és karakterünket. 
Szomorú történet ez, amellyel 
nem szívesen nézünk szembe, s 
mégis, ez a színház itt áll a város- 
központban, elbújva hat korin- 
thoszi oszlopa mögé, belül kor
hadtan, de szerencsére legalább 
kívül, úgy-ahogy egészben. Mi 
meg csak elhaladunk mellette, 
pillantásra sem méltatjuk többé. 
Kivetettük gondolkodásunkból, 
megbékéltünk a helyzettel, tehe
tetlenségünkkel, a hittel, hogy 
immáron semmi 
sem változtatha
tó meg, s hogy 
minderről más 
valaki dönt, aki
re nem lehetünk 
hatással. így tel- 
nek-múlnak az 
évek, és egész 
életünk is.

(Most mégis 
kinyitnám a tér
re nyíló összes 
ajtaját, hogy ami
kor az épület 
150. évforduló
ját ünnepeljük, 
a polgárok meg
nézhessék a ter
met belülről, mert 
biztos vagyok 
benne, hogy a 
többségnek fo
galma sincs ró
la, hogyan is 
néz ki ma.)

Na és, pótoljuk azt élvezetek
kel, gond nélkül kirázom magam a 
beosztottra, szándékosan rálépek a 
gázpedálra, ha a villanyrendőr pi
rosra vált, autómmal valakinek a 
garázsa elé állok, átverek akit csak 
érek és ahol csak tudok, élvezete
met lelem mások bajában. Hihetet
len elégtételt jelent mindez, mert 
végre nem csak én érzem magam 
rosszul. Életmóddá változott ez,

amit valahonnan más tájakról importáltunk, de olyan 
szépen gyökeret vert nálunk, mintha ennek így kelle
ne lennie.

A  háború (a félreértések elkerülése végett -  a II. 
világháború) után abban a színházban még éltek és 
dolgoztak olyan emberek, akik emlékeztek a háború 
előtti időkre, amikor a színház volt az otthonuk, a 
színháztól függött az életük, amikor a színház még a 
miénk volt. Aztán más idők jöttek és a színház ismét 
a „miénk” lett, na más módon. Nem azért lett a 
miénk, hogy őrizzük, fenntartsuk, kitisztítsuk esőcsa
tornáit, visszahelyezzük a hiányzó tetőcserepet, meg
javítsuk a vízelvezető csatornát vagy a fűtést, ha kell, 
hogy megőrizzük díszleteinek és jelmezeinek minden 
egyes darabját, mert azt valaki egyszer még majd 
használná. Egy szép név alatt lett a miénk, a KPGT- 
ről szóló, szépen becsomagolt mesével a „m i” színhá
zunkat úgy kezelték, olyan értelemben lett a miénk, 
hogy szó szerint megsemmisíthetjük. Ha már a 
miénk, akkor kit érdekel, hogy eltávolítjuk belőle a 
bársonyszékeket, a közönséget meg a fából-vasból tá- 
kolt szerkezetekre ültetjük, hogy a szépen rendezett 
jelmeztárat, amelyben néhány száz, talán még ezer
nyi mindig tisztára mosott, vasalt és rendesen felag

gatott jelmez várt a szerepére, vala
kik egy rongyhalmazzá változtatják, 
amelyből a küszöbönálló előadás 
előtt turkálták össze a jelmezeket. A 
KPG T a kommunizmus végső győ
zelmét jelentette az összes burzsoá, 
szűkmellű, önző, egyéni gazdagodás
ra irányuló törekvés felett, az anya
giasságtól való végleges szabadulást 
jelentette, de a polgárság, a közélet 
és a szabadkai gazdagság legfonto
sabb jelképének a mégsemmisítését



is, miközben a nép hihetetlen szórakoztatásban 
részesült és részt vehetett a megsemmisítésben.

A megsemmisítés, a rombolás, a pusztítás csodála
tos elégedettséget vált ki, talán éppen azért, mert na
gyon nehéz építeni, nehéz valamit megteremteni és 
fenntartani, folytonosan életet lehelni belé.

Hát igen, ha mindent összeadunk, és hogy az igazi 
kommunista patetikus modornak megfelelő szimboli
ka teljes legyen, talán ennek a burzsoá gócnak épp a 
150. évfordulóján kellene összedőlnie. Kérem Önö
ket, ne feledkezzenek meg a színház megnyitásának a 
napjáról! Néhányszor nyitották meg ugyanazon a na
pon, talán azt a dátumot fel lehetne használni a bon
tás megkezdéséhez, meg különben is, mi a nagy épít
kezési munkálatokat általában ősszel kezdjük, amikor 
a munkálatok idénye már véget ért. A  félreértések 
elkerülése végett, nem a kommunizmus a hibás azért, 
ami a színházunkkal történt, a kommunizmus-értel
mezésünk a hibás, az a kielégíthetetlen vágy, hogy 
még az életünkben valami nagyot alkossunk, de vala
mi nagyot, máról holnapra. A  nagyot a KPG T nyújtot-

Fontos ez egyáltalán, hiszen ők már megállapodtak ab
ban, hogy lesz pénz, és hogy az fog megépülni, függet
lenül attól, hogy ezzel az építkezéssel mit fogunk el
pusztítani. És mindenekelőtt, még mielőtt a pénzt ösz- 
szegyűjtötték volna, megállapodtak abban, hogy a

ta egyik napról a 
másikra, ha mást 
nem, akkor a 
színház, a zsina
góga, a Jadran 
mozi épületének 
a nagy pusztítá
sát, a politikai 
struktúrák „gyen
géd” áldásával, 
amelyek önma
guk és a nép át
verésével gyűjtö
gették politikai 
poénjaikat.

A  szabadkai 
színház épülete mutatja azt, hogy 
mennyire volt egy a mese és más a 
valóság, hogy milyen mértékig sze
retjük elringatni magunkat szép tör
ténetekkel, miközben gond nélkül 
lehunyjuk szemünket a valóság előtt.

Most egy újabb, szépen csomagolt 
mese van kialakulóban egy néhány 
millió, milliárd eurós új színházról.

színházat lebontják, majd ismét elköltötték a pénzt a 
bontásnak az előkészítésére. A leginkább a millió már
kákról szóló meséket szeretjük (az euró még mindig 
nem vert úgy gyökeret, mint a márka), mi mindannyi
an ismerünk legalább egy személyt, aki életének egy- 
egy pillanatában tartott már a markában egymillió 
márkát. Az már nem fontos, hogy utána mi történt, 
vagy előtte, de fontos az az érzés, a személyes fontos
ság és érték érzése, amikor az ember a kezében tart 
egymillió márkát.

Nagyon sajnálom, hogy az új színház tervét taná
rom, Ranko Radovid készítette (a legrosszabb a dolog
ban, hogy nincs semmi gond a tervvel, a probléma a 
tervfeladatban rejlik, amelyet megrendelőitől kapott a 

tanárom), sajnálom egy történet mi
att, amelyet előadásain gyakran me
sélt egy japán szentélyről. Egy szen-



télyről, amelyet a környék lakói ötvenévenként lerom
bolnak és a korábbival „azonos módon” és azonos 
anyagból felépítenek, hogy minden korosztálynak 
módjában álljon részt venni a rombolásban, de hogy 
mindegyik korosztály megértse, mit jelent építeni,

tégláját1, így a Tanácsban folytatott vita során azt 
mondták, hogy a Vendégfogadóhoz szükséges tégla
mennyiség legyártása több évet vesz igénybe2, a 
színház építése pedig különböző okok miatt egészen 
1854-ig eltolódott.

A színházat már amiatt is megóvhattuk volna, mert 
építésébe annyi energiát fektettek, és mert generá
ciók sokasága pátyolgatta, hogy a színház megérje azt 
is, hogy bennünket szolgálhasson.

Szépek és magukkal ragadóak a mesék a korszerű 
építészetről, az új vállalkozásokról, éppen olyanok, 
amilyeneket hallani szeretnénk, amilyeneket nekünk 
mesélt Ristic úr is a KPGT-ről, de a modern építészet, 
bármilyen fantasztikus és szép épület is szülessen, 
bármilyen kivételes előadás is legyen benne, mégis
csak egy kis megálló lepusztulásunk történetében, ha 
nem tanuljuk meg értékelni és becsülni azt, amink 
már van. A KPG T sikeres előadásokat vihetett volna

színre a színház, 
a zsinagóga, a 
Jadran mozi el
pusztítása, a szín
ház ruhatárának 
a megsemmisí
tése nélkül is, 
amelyben pedig 
eredeti és rendkí
vül értékes nép
viseleti darabok 
és polgári öltözé
kek voltak megta
lálhatók, a sike
res előadáshoz 
nem kellett volna 

elpusztítania a színpadi kellék-búto
rokat, amelyek között stílbútorok is 
voltak, sőt, még egy török szalon da
rabjai is, amelyek valószínűleg a 
Raichle palotából kerültek oda.

Az új színházat megépíthettük 
volna a meglevő lerombolása nélkül 
is. De velünk is megismétlődik az a

1 SZTL, F:272. 20.B.130/aec 1842.
2 Viktorija Aladžiđ: A Nagy Vendégfogadótól 

a Színházig -  A Rudits-ház, Üzenet, janu
ár-február, 1-2 szám, Szabadka 199., 38.

mennyi igyekezet, erőfeszítés, pontosság és energia 
szükséges ahhoz, hogy fából megépüljön egy szentély, 
hogy azután mindenki, visszaemlékezve a rombolásra 
és az építésre, becsülje az építményeket és vonakod
jék a rombolástól.

A  mi színházi szentélyünk téglából készült, egy 
színvonalas terv alapján, abban az időben, amikor an
nak megépítése igen nagy erőfeszítést jelentett a vá
ros számára. A  város huszonöt esztendőn keresztül 
készült, hogy megépítse a Nagy Vendégfogadót és 
színházat. Amikor pedig építette, a 
lehető legjobbat építette meg nem 
csak szabadkai, hanem európai lép
tékben is. Az építést gondok és bal
sikerek sorozata követte. A  vízelve
zető csatorna megépítésére 1842- 
ben elhasználták a város összes



szindróma, ami még a régi kommunista időkben fejlő
dött ki, vagyis hogy minden politikus az időszámítást 
azzal kezdi, hogy mikor foglalta el trónját, vagy mint a 
partizánok, akiknek el kellett pusztítaniuk, le kellett 
rombolniuk a burzsoá múlt összes maradékát, hogy 
azután mindent a nulláról kezdhessenek. így kezdünk 
mi is a nulláról, korábban négyévente, ahogyan válto
zott a vezetőségek megbízatása, most pedig úgy tűnik, 
hogy ezek az időszakok kezdtek rövidülni, úgy, hogy 
most már háromhavonta kezdünk mindent elö l
ről. Minden sikertelen választás után: Gyere Jancsi,

Intézet gondot visel a városról. Pedig, aki csak ki 
akarja nyitni a szemét, láthatja, hogy az Intézet mi
ként „gondoskodik” a városról. De nem csak az Inté
zet (amelyben alig várják ezt a megjegyzésemet,

kezdjük elölről.
És miért is 
ne, kezdhetnénk 
elölről az egé
szet akár min
den nap, hiszen 
egyébként is az 
abszurdumok or
szágában élünk.

Ugyanez a 
mese m egtör
tént a villamos
sal is, meg fog 
történni a zsina
gógával, de meg 
fog történni a mi 
kezünk munkájá
val is, a „fantasz
tikus” zöld szö- 
kőkúttal, a még 
„pazarabb” kék 
szökőkúttal és 
mindennel, amit 
tettünk és tenni fogunk, hiszen 
gyermekeink tőlünk tanulják el a 
viselkedési szabályokat és azt, hogy 
miként tiszteljük elődeink műveit.

Ennyit kívántam mondani. Töb
bé már nem próbálkozom azzal, 
hogy megértessem, miért is érté
kes a színház épülete, hiszen végső 
soron az értékeket mi teremtjük. 
Önmagunkat győzködjük arról, 
hogy mi is az érték. Azt mondják 
például, hogy a Műemlékvédelmi

arra, hogy felkerüljenek a legolva
sottabb hetilapok címoldalára. A 
dicsőség ilyen érzete majdnem any- 
nyira vonzó, mint az, amikor egymil
lió márkát tart a markában. En pe
dig csak behunyom a szemem, és a 
színház élni fog a mesékben és a 
fejekben, mint ahogyan a villamos 
él, mint ahogyan mi magunk is 
élünk.

IHácsaI Tibor fordítása

csak hogy még jobban gyűlölhessenek), hanem nyel
vünkben a szavak jelentése is olyan. Az utóbbi tizen
öt évben megváltoztattuk a szavak jelentését. Ami
kor értéket, szépséget, bátorságot mondunk, akkor 
általában arra gondolunk, hogy milyen értékes az 
eredeti eredeti másolata, hogy milyen szép a Piriken 
a szilikonos szépség, és hogy milyen bátor az a 
legény, aki a zsaruk orra előtt kötötte el a kocsit. 
Más népek nyelvében ezeknek a szavaknak egészen 
más a jelentésük.

Nem fogok a földgyaluk elé feküdni, nem kezdek 
éhségsztrájkba. Ezek egyébként remek módszerek



Ljubica Ristovski

A szabadkai színház 150 éve
„ Több éve vonzza a közönség figyelmét a színházépület 

tervének foyer-ban kiállított makettje. Már 1970-ben dön
tés született arról, hogy az épületet -  barokk stílusban -  
teljes egészében felújítják.

Ez a gyönyörűszép épület, ez a csodás álom mindannyi
unk, és főként a színházkedvelők örömére, úgy tűnik, né
hány év múlva valósággá válhat. ”

Ivanka Rackov, Szabadka színházi albumából, 
Osvit, Szabadka, 1977.

A színház -  a városháza épületével karöltve -  Sza
badka legkarakterisztikusabb látványossága, a város
kép meghatározó jellegzetessége. A  hat korinthoszi 
oszlop a város jelképe.

2004-ben a Narodno pozorište -  Narodno kazalište 
-  Népszínház épülete fennállásának 150 éves évfordu
lóját ünnepli.

A  150 évvel ezelőtti építkezés körüli zűrzavarok 
ma is kísértenek bennünket.

Szabadkán az első színházi előadást 1747-ben tar
tották a ferences rendi Grammatikus iskolában, horvát 
nyelven1. Viszont ez tanulók, és nem hivatásos színé
szek előadása volt. Hivatásos színházi előadásokról írá
sos feljegyzések nincsenek, a kutatók megegyeznek 
abban, hogy az első előadást 1780-ban tarthatták meg. 
A. Ujes professzor szerint az első hivatásos vendégjá
téknak 1760. és 1770. között kellett megtörténnie, 
mert ebben az időszakban feljegyezték egy színházi 
vándortársulat előadását Temesvárott és Eszéken is, 
tehát Szabadkán mindenképpen át kellett haladniuk.

Az első írásos dokumentum 1793-ból származik, 
ebben egy színházi előadás cenzúráját kérvényezik.

A  város 1803-ban első alkalommal adott ki enge
délyt színházi előadás bemutatására, ettől a naptól fo
lyamatos és gyakori a vándortársulatok előadása Sza
badkán. 1816-tól a Nemzeti Játszó Társaság együttese 
a város állandó vendégévé lesz.

Az előadásokat -  megfelelő épület híján -  kávéhá
zakban mutatták be. 1826-ban erre a célra átalakítot
ták a Városi Kaszinó báltermét.

1845-ben a város magisztrátusa egy színház és szál
loda építését irányozta elő. Skultéty Jánost kérték fel 
a tervek elkészítésére. A  szálloda 1853-ban, a színház- 
épület 1854-ben készült el.

A  színház megépítését már a kezdetektől a város
atyák vitája övezte, ugyanis nem tudattak megállapod
ni abban, hogy a meglévő épületet adaptálják-e vagy 
újat emeljenek a helyére.

A  színházépület megnyitására a város alaposan fel
készült. A  korabeli idők legnevezetesebb színészét és 
dísztervezőjét, Telepi Györgyöt arra kérték, hogy a 
színház szükségleteinek megfelelően berendezze az 
épületet, valamint megtervezze a színpadi díszletele
meket.

„Ezen megállapodás kereteiben Györgytől a követ
kező díszletelemek kidolgozása rendeltetik meg: 4 
díszletfal a Vitézterem jelenetéhez, 6 díszletfal az Úri 
terem jelenetéhez, 6 díszletfal a Polgári szoba jelene
téhez, 6 díszletfal a városi jelenethez, 4 díszletfal a Pa
raszti szoba jelenetéhez, négy díszletfal a börtönjele
nethez, négy díszletelem az oszlopos ívhez, nyolc dísz
letelem a jelenethez az erdőben, stb.”2

A  színházat Latabár Endre társulata Jósika Miklós 
A  két Barcsai című előadásával nyitotta meg.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház csak a színház 
megalakulását követő évben vendégeskedett Szabad
kán. 1862-ben tizennégy előadást mutattak be a város
ban, főként hazai szerzők műveit.

Achard Marcel: Az ostoba lány. Rendező: Virág 
Mihály. 1963. 10. 19.

Barácius Zoltán, Romhányi Ibi

1 Rackov, Ivanka: Szabadka színházi albumából, Osvit, Szabadka, 1977., 11. oldal
2 Vujnovič Prčič, Gordana -  Vujković Lamié Viktorija: A szabadkai színház épülete, Körzeti Műemlékvédelmi Intézet, Szabadkai 

Újság, Szabadka, 1992. 8. oldal



Valentin Katajev: Bolond vasárnap. Rendező: Balog Géza. 1975. 05. 13. 
Fazekas Piri, Pásthy Mátyás, Sántha Puszta Lajos, Sebestyán Tibor, Szabó Cs. Mária

A  városi vezetés 1855-től szerződéseket köt külön
böző színházi társulatokkal, amelyben havi 4 opera és 
18 prózai előadás fejében bérbe adja az épületet.

Szabadkai társulat 1870-ben alakul.
1887-ben a színházépületbe -  pontosabban a néző

térre -  bevezették a gázvilágítást, de a színpadot tűz
veszély miatt gázlámpákkal világították meg.

A  gázvilágítást a színpadra csak 1894-ben vezették 
be, 1898-ban pedig a szabadkai színpadon első alka
lommal játszottak elektromos árammal táplálkozó 
fénysugárban.

A  létesítményt két- háromévenként felújították.
A színházépület adaptációját 1904-ben kezdték 

el, habár a krónikások feljegyzései szerint már a XIX. 
század '80-as éveiben folytak a viták arról, hogy a meg
lévő épületet adaptálják-e vagy újat emeljenek a he
lyére.

Ugyanezen év decemberében, az ötvenéves jubileu
mi ünnepségre az épületen befejezték a munkálatokat. 
Lecserélték a feliratokat is: az eddigi Szálloda Pest vá
roshoz felirat helyett a Városi színház került az oszlo
pok fölé. A  városi központi fűtést 1907-ben vezették 
be az épületbe, valamint befejezték az objektum bőví
tését, a mai Ivó Vojnovié utca felőli szárnyat is.

Mint később kiderült a színházat és a szállodát a 
lehető legminőségtelenebb anyagból építették, mert a 
felújító munkálatok során megrepedt a külső fal. A  vá
rosi színházi tanács takarékossági okokból úgy dön
tött, hogy a falat mégse bontsák el és építsék újjá, ha
nem csak tatarozzák.

3 Rackov, Ivanka: ibid, 17. oldal

A tűzvészt megelőző utolsó felújítás 1912-ben feje
ződött be.

Az épület színházi szárnya 1915-ben tűz martaléká
vá vált, csak a külső falak maradtak épségben, de a 
szálloda és a színház közötti tűzfal megakadályozta 
hogy az egész épület elpusztuljon.

Néhány nappal a tűzvészt követően a városi színhá
zi tanács egy gyönyörű karamaszínház megépítéséről 
határozott. Azonban a háború meghiúsította a terv 
kivitelezését.

Annak érdekében, hogy Szabadka ne maradjon 
színházi előadások nélkül, a város bérbe vette a bálter
met, és a céloknak megfelelően átalakította, valamint 
öltözőket épített hozzá. Nádasi József társulatának 
előadása nyitotta m ecaz új évadot. Ezt követően ez az 
együttes egészen 191§-ig minden évben rendszeresen 
játszotta előadásait Szabadkán.

„...Nádasi kijelentette, hogy reméli, az új évadot 
megnyithatja november 21-én, mert véleménye sze
rint a település szerb fennhatósága nem fogja ezt meg
akadályozni. Nem első alkalommal esik meg, hogy az 
újvidéki Szerb Nemzeti Színházzal versengenek, így 
most is folytatni kívánják ezt a nemes vetélkedést 
(Bácsmegyei napló, 226. sz., 1918. nov. 17., Szabad
ka) Nádasi felháborodással vette tudomásul, hogy a 
szabadkai Városi Színház színpadán nem hangzott el 
magyar szó sem a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, 
sem pedig a Jugoszláv Királyság uralmának ideje 
alatt."3



Max Frisch: Bidermann és a gyújtogatok. Rendező: Virág Mihály. 1961. 10. 26. 
Verseghy József, Szilágyi László, Karna Margit

A háborút követően, 1918 decemberében a Bosz- 
nia-Hercegovinai színház vendégszerepei Szabadkán.

1920. decemberében megalakították a színházi bi
zottságot, amelynek köszönhetően ismét színházi élet 
szerveződik Szabadkán.

A  háború vége valamint a színházi élet feléledése 
ismételten felújította a szabadkaiak érdeklődését az 
épület irányában: új létesítményt kell felépíteni. 1921- 
ben döntés született, miszerint kamaraszínház épül. A 
mérnökök tervei elkészültek de anyagiak híján ismé
telten elálltak az építkezéstől.

Akkor kerülhetett sor a munkálatok megkezdésé
re, amikor a városi tanács és a tanügyminisztérium 
biztosították ennek anyagi hátterét, és ez 1924-ben 
történt meg. Addig csak kis kamaraszínházról 
beszéltek, de az eszközökre való tekintettel, a szín
házi bizottság nagyobb volumenű épület létrehozá
sát tervezte. Term észetesen ismét csak az anyagi 
keretek határoztak arról, hogy milyen színház épül
het.

Az építkezést 1925 február 15-én kezdték meg, és 
ugyanezen év december 15-én fejezték be. Az új szín
házat a belgrádi Nemzeti Színház Operája, Rimszkij- 
Korszakov: Cári menyasszony című előadásával nyitot
ta meg.

A város létrehozta a színház és filmszínház igazga
tóbizottságát, ugyanis az épület mindkét célra (színhá
zi előadások bemutatására valamint filmvetítésekre) is 
alkalmas volt.

Az új épület megnyitását követően a belgrádi 
Nemzeti Színház néhány évadon át vendégjátszott a 
városban, a Városi szenátus pedig különböző társula
tokkal kötött szerződést, színházi előadások és mozi
filmek bemutatására. Miután az anyagi bevétel igen
csak fontos, illetve meghatározó volt, így megtörtént, 
hogy a filmvetítések alkották a havi műsorrend nagy 
részét, vagyis a vetítések az esti órákban kezdődtek, 
amikor a színházi előadásoknak is kezdődnie kellett 
volna.

A színház és a filmszínház vetekedése egészen a
II. Világháború kezdetéig tartott. Az utolsó társulat 
amely városunkban vendégjátszott a háború előtt a 
zágrábi Horvát Nemzeti színház volt.

A két világháború közötti időszakban Szabadkán 
nem volt állandó színház. A város két alkalommal 
(1925-ben és 1935-ben) kísérelt meg saját társulatot 
alakítani.

A II. Világháború alatt a szabadkai színpadon a sze
gedi Kardos együttesének vendégjátéka volt látható, 
valamint 1942. május felétől 1944-ig Közés Géza szé
kesfehérvári társulata játszott a városban.

1945. őszétől a szabadkai színház színpada a hiva
tásos társulatok állandó játszóhelyévé lesz. A  város 
több, mint 90 év múltán saját társulatot és saját szín
házat alapít.

Vajdaság tartományi elnöksége 1945. szeptem
ber 19-én határozatot hozott, amelynek értelmében 
Szabadkán két színház alakul: a Horvát Népszínház



(Hrvatsko narodno kazalište) és a Magyar Népszín
ház. A  Horvát Népszínház első igazgatója Lendvai 
Lajčo volt, és az első bemutatót a társulat 1945. októ
ber 28-án tartotta meg. Ez alkalommal Mirko Bogovié: 
Matija Gubec című előadását játszották el Branko 
Špoljar rendezésében.

A Magyar Népszínház első igazgatójává Laták 
Istvánt nevezték ki. A  társulat 1945. október 29-én 
tartotta meg Balázs Béla: Bosztorkánytánc című első 
bemutatóelőadását Pataki László rendezésében.

Eleinte mindkét társulat számos nehézséggel küz
dött, ugyanis az épület szinte üres volt, nem volt 
jelmeztár, díszletraktár, fűtőanyag. A  színházaknak 
anyagi és káderhiánnyal kellett szembesülnie.

Mindkét színház repertoárpolitikája arra alapozott, 
hogy a megváltozott társadalmi helyzetben új közönsé
get vonzzanak a teátrumhoz, vagyis hogy széles töme
gekhez szóló színházzá váljanak. A  Horvát Népszínház 
műsorán számos különböző szerző műve szerepelt, 
mint például Držič, Gundulié, Sterija, Cankar és mások.

A társulat élművészei a következők voltak: Jelka 
Asié, Slava Bulgakov, Zdenka Vidakovié, Dušan 
Medakovié, Ante Kraljevié, Lajéo Lendvai, Stanko 
Kolašinac, valamint az együttes tagjai voltak a követ
kező ígéretes ifjú színészek is: Géza Kopunovié, 
Mirko Huska, Kiara Peié, Eržika Kovaéevié, Stevan 
Popovié és Kaéa Baélija.

A  Magyar Népszínház repertoárja magyar klasszi
kusokra épült, mint Molnár, Móricz, Pongrácz, Zilahy, 
de játszottak Nušičot, Horváthot és Gervé-t is.

A  külföldi drámaírók között domináltak a kortárs 
orosz szerzők: Simonov, Katajev, Gogol, Osztrovszki

és Gorkij. A  Magyar Népszínház társulata évről évre 
nőtt, az élművészek a következők voltak: Pataki Lász
ló, Sántha Sándor, Kunyi Mihály, Németh Rudolf, 
Cseh Szabó Mária, Szabó István, Fejes György, 
Godányi Zoltán valamint az új tagok: Garai Béla, 
Rackó Ilus, Ferenczy Ibi, Szilágyi László, Fazekas 
Piri, Juhász Anna, Sántha Puszta Lajos.

Mindkét színházban a realista színjátszás és 
Sztaniszlavszkij követője. Rendezéssel a társulat veze
tő színészei foglalkoznak, ugyanis nem volt elegendő 
hivatásos rendező.

A  Vajdaság tartományi végrehajtó bizottságának 
határozatával 1951. január 1-én összevonják a két tár
sulatot, és megalakítják a Narodno pozorište- 
Népszínházat, mint egy egységes intézményt. Ezen 
színház keretein belül a következő szervezeti egysége
ket látták elő: horvát társulat, magyar társulat és zenei 
ágazat. Igazgatóvá Josip Jasenoviéot nevezték ki. A ze
nei ágazat 1952. őszétől operává növi ki magát, hogy 
az 1953/54-es évad végén megszüntessék.

Minden társulatnak megvolt a maga vezetősége, az 
adminisztáció és a műszaki osztály azonban közös 
volt. Ezt az időszakot nevezik aranykornak is, nem 
csak a két társulat egy intézménybe való tömörítése, 
hanem a társulatok fejlődése és művészeti eredménye 
miatt is.

Ez időben a színházban a belgrádi teátrumok befo
lyása a legerősebb. Évadonként akár 14 bemutatót is 
tartanak, vagyis a társulatok nagy lendülettel dolgoz
nak. Az új művészetei szellemiséget az ifjú tehetséges 
rendezők hozzák a házba: Slobodan Turakov, Milán 
Tutorov, Lajčo Lendvai, Virágh László és Virágh

Kopecki László: Don Juan. Rendező: Szabó István. 1977. 01. 18. 
Jónás Gabriella, Nagy István, Ábrahám Irén, Szabó István



Mihály. Ezt az időszakot meghatározó előadások min
denképpen az első Shakespeare-előadás, a Windsori 
víg nők, valamint a Makrancos hölgy, és Csehov Ványa 
bácsija. A  fiatal rendezők Bojan Stupica belgrádi isko
lájának szellemiségét hozták Szabadkára. A  horvát va
lamint a magyar társulat egyaránt a hazai és kortárs 
szerzők műveit helyezi előtérbe, de külföldi írók drá
máit is műsorra tűzik, különösképp érezhető a nyitás 
világ drámairodalma felé, és repertoárra kerül 
Moliére, Lesasse, Lope de Vega, Tenesee Williams, 
Eugéne O’Neil, Lillian Helman és mások műve.

Az opera 1951. és 1954 között 21 bemutató
előadást és körülbelül 300 előadást tartott, repertoá
ron voltak olyan operák és operettek, mint a Kicsi 
Florami, Tosca, Pillangókisasszony, Carmen, Nikola 
Subid Zrinjski és mások.

Szabadkának ez időben három színpada van, és 
1952 nyarán a színház forgószínpadot kap. A  kamara
termet renoválták, és a színház megkapja a palicsi 
Nyári Színpad használati jogát is. Ekkor jelenik meg a 
Naša pozomica-A mi színpadunk nevű színházi folyó
irat is.

1953. tavaszán bevezették az állami önigazgatást, 
és a színházból kiköltöztették a mozit.

A  színházi alapszabályzat szerint 1958-ban a horvát 
társulat szerbhorvát nyelvű társulattá, a magyar társu
lat pedig magyar nyelvű társulattá növi ki magát.

Az ifjú lelkesedéstől duzzadó lendületes éveket kö
vetően a gyarapodás érett évei következnek. Némely 
évad felemelkedést, mások stagnálást hoz, de közös a

F. G. Lorca: Bernarda Álba háza. 
Rendező: Maiban Bevk. 1977. 03. 26. 

Jónás Gabriella

Pavel Kohut: Ilyen nagy szerelem. Rendező: Virág 
Mihály. 1962. 01. 20. Romhányi Ibi

szándék, hogy a műsorterv, a díszletek, a rendezési- 
és színészi stílusirányzatok a domináns színházpoliti
kával egy irányt mutassanak.

A  vezetőség szinte négyévenként kicserélődött, de 
leggyakrabban a szerbhorvát nyelvű társulat vezetői 
váltakoztak. Az évek során kikristályosodtak a társula
tok élművészei, így a főszerepszínészek a következők 
lettek: Jelka Asid, Slava Bulgakov, Géza Kopunovid, 
Petar Radovanovid, Danilo Čolic és mások.

A magyar nyelvű társulat folyatamos repertoár- és 
káderpolitikának köszönhetően fejlődik. Ennek bizo
nyítékát az első Sterija-játékokon való részvételével 
nyeri, amikor 1956-ban a szemlén bemutathatják Var
ga István rendezésében a Felfuvalkodott tökfej című 
előadást.

A  szemlén a társulat részt vesz 1963-ban Krleža 
Jég c. előadásával, 1969-ben Deák Ferenc Áfonyák c. 
előadásával, majd ezt követően 1970-ben szintén 
Deák Ferenc Légszomj c. előadásával vettek részt -  
mindkét előadást Virágh Mihály rendezte -, 1973-ban 
Tóth Ferenc Jób című előadását mutatták be Szabó 
István rendezésében.

Hivatásos rendezők megjelenésével a társulat 
élművésze, Pataki László, a színészetnek szentelheti 
magát, amelynek eredményeképp 1973-ban Sterija dí
jat kap Jób szerepének megformálásáért.

1965-ben a magyar nyelvű társulat mellett 
színistúdió létesül, annak érdekében, hogy bepótolják



a hiányt, amit néhány művész (Sántha Sándor, Szilágyi 
László, Fejes György színművészek valamint Szabó 
István rendező) távozása okozott az Újvidéki Színház
ba. A  két évadon át működő színistúdiót Garai Béla 
vezette, a tanárok pedig Virágh Mihály rendező, 
Versényi Ida, szegedi rendezőnő voltak. Ezt követően 
alkalmazták Albert Máriát, Kasza Évát, Árok Feren
cet, Bata Ferencet és Medve Sándort is. A budapesti 
Színművszeti Akadémián ösztöndíjasok voltak Soltis 
Lajos, Korica Miklós, Balázs Piri Zoltán, Temesvárott 
pedig Ábrahám Irén. A társulatba felvételt nyert Jónás 
Gabriella. Ez időben a szabadkai magyar nyelvű társu
lat Vajdaság egyik legjobb társulata volt.

A  társulat műsortervét úgy határozták meg, hogy 
kielégítette a széleskörű közönség igényét, ugyanak
kor nem hanyagolta el a művészi színvonalat.

Sajátságos események voltak Katona Bánk Bán, 
Madách Az ember tragédiája, Háy Gyula Isten, király, 
paraszt, és Mohács c. előadásának valamint Zilahy 
Lajos Az imbrózi boszorkány című drámáinak bemuta
tója. Mindezeket Virágh Mihály rendezte. Gyümölcsöző 
volt a társulatnak azon eltökéltsége is, hogy vajdasági 
szerzők műveit mutassa be: Deák Ferenc az Áfonyák 
szövegéért Sterija díjban részesül, de több ifjú dráma
író tehetséget is ápoltak, mint Tóth Ferenc, Gobby 
Fehér Gyula.

1970-ben befejezték a színház épületének rekonst
rukciós tervét, és a makettet kiállították a színház elő
csarnokában.

A színház munkássága és a színházművészet fej
lődése szempontjából nagy jelentőséggel bír 1971. 
decemberében a színházi kommuna létrehozása. Ez 
elméletileg a munkaszervezetek és a színház egy 
sajátságos közössége volt, amely azzal a céllal alakult

meg, hogy a színházművészetet a munkásosztályhoz 
közelivé tegye. A színházi kommunában való tagság 
természetesen azzal járt, hogy a munkaszervezetek 
tagsági díjat fizettek, ugyanakkor a belépőjegyeket 
30%-os engedménnyel vásárolhatták meg. Minden 
munkaszervezetben, amely tagja volt a színházi kom
munának, a színházlátogatók száma megnőtt.

Szabadkán, a színházi élet számára továbbá jelen
tős volt a nevesebb színházak vendégjátéka is. A  vá
ros közönségének alkalma volt látni a következő belg
rádi színházak előadását: Jugoslovensko Dramsko 
Pozorište (Jugoszláv Drámai Színház), Savremeno 
pozorište (Kortárs Színház), Atelje 212 és Narodno 
pozorište (Népszínház), valamint a következő Zágrábi 
színházakat: Hrvatsko narodno kazalište (Horvát Nép
színház), Dramsko kazalište »Gavela« (Gavela Drámai 
Színház). Ezen kívül Szabadkán járt a szkópjei 
Naroden teater (Népszínház) Macedóniából, a zenicai, 
a kragujevaci, a niši, a leskovaci, a zombori, a verseci, 
a nagybecskereki színház, az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház, az Újvidéki Színház, valamint a Bitef előadá
sai, a szegedi Nemzeti Színház, a temesvári Állami 
Színház, a budapesti József Attila Színház.

A felügyelőbizottság 1974-ben határozatot hoz, mi
szerint a színház számára megtiltják az anyaépület 
használatát, azzal az indoklással, hogy többek között 
az elavult vezetékek miatt ez életveszélyes lehet. Az 
ezt követő években helyrehozták az elektromos veze
tékek hiányosságait, a színházat bemeszelték, kifestet
ték, és 1975-ben a társulatok ismét munkába lendül
nek.

A  '80-as években a városban hagyományossá vált a 
Sterija-játékok előadásainak szabadkai ismétlése, így a 
közönségnek alkalma volt megtekinteni a legrango

sabb jugoszláviai színházi feszti
vál minden előadását.

1983-ban az épületet a Műem
lékvédelmi Intézet ideiglenes ha
tározata alapján műemlékké nyil
vánítják, 1986-ban a színház meg
kapja az épület műemlékké 
nyilvánítását igazoló végzést, 
1991-ben Vajdaság Tartományi 
végrehajtó bizottsága határozata 
alapján a színház épületét a ki
em elt jelentőségű kulturális ja
vak kategóriájába sorolják.

1985-ben felmérték az épület 
állagát, és az elemzések szerint a 
létesítménynek megrongálódtak 
az alapjai, ezért le kell bontani. 
Ugyanezen évben megalakították 
a színház Rekonstrukciós bizott
ságát.

Az elmúlt időszak munkássá
gát áttekintve, valamint az épület 
fennállásának 130 éves jubileu
mára való tekintettel, a városi ha
tóságok számos kétséget követő
en úgy határoztak, hogy elfogad
ják azt a kezdeményezést, amely 
szerint Ljubiša Ristió foglalhatja 
el a színház igazgatói posztját.

Pavel Kohut: Ilyen nagy szerelem. Rendező: Virág Mihály. 1962. 01. 20. 
Romhányi Ibi, Szilágyi László



Heltai Jenő: A néma levente. Rendező: Virág Mihály. 1976. 01. 22. 
Salamon Sándor, Jónás Gabriella, Medve Sándor

1986-ban a Nagyteremből eltávolították a székeket, 
és ugyanezen évben Hupkó, Hegedűs és Csikós kidol
gozták az épület ötlettervét.

1988-ban a újabb három ötletterv születik az épület 
felújításáról. 1989-ben megérkezik a No. 6-os számú 
terv.

1990-ben ismét szakembereket kértek fel az épület 
állagának felmérésére, és az eredmények ellentétesek 
az 1985-ös felmérés eredményeivel. E szerint az épü
let stabil, jók az alapjai, és minden kár csak a lelkiis
meretlen karbantartás miatt adódott.

1995-ig, igazgatásuk tíz éve alatt, Ljubiša Ristid és 
Nada Kokotovid nagyszámú rendezőt gyűjtött maga 
köré számos jugoszláviai központból, ugyanakkor szét
romboltak minden konvenciót, ami a színházi térre, 
felszerelésre és tartalomra vonatkozott, egy egészen 
másfajta színházi felfogást alkottak. Megszüntették a 
társulatokat, és egy egységes művészegyüttest alakí
tottak, mindent eltöröltek, ami hagyományos színház
ra utalt. Uralkodó nézetként a nemkonvencionális 
színház koncepciójának kifejezési formáit honosítot
ták meg.

Városi kezdeményezésre 1995-ben a Narodno 
pozorište -  Népszínház ismét hagyományos színházzá 
alakul. Ma állandó, hivatásos repertoárszínházként 
Működik, amelynek szervezeti felépítése az alábbi 
egységeket foglalja magába: magyar nyelvű társulat, 
szerb nyelvű társulat, műszaki egység, általános ügy
osztály.

A  repertoár szempontjából a színház egységesen 
különböző struktúrájú, és különböző igényű közön
séget igyekszik kielégíteni, ezen kívül fel kívánja 
újítani a vendégjátékokat Vajdaság kisebb-nagyobb 
településén -  amelynek köszönhetően színházi-, és 
főként a vajdasági magyarok nemzeti kultúráját ter
jesztheti.

1995-től a színház a kamarateremben működik.
1997-ben a szabadkai önkormányzat határozatával 

-  amely meghatározza a község részvételi arányát a 
rekonstrukciós munkálatok pénzelésében -  megkez
dődik az épület sorsának megoldása.

1998-ban pályázatot írtak ki az újonnan megépíten
dő létesítmény ötlettervére, amely pályázaton a belg
rádi YUSTAT tervezőiroda munkáját tartották a leg
megfelelőbbnek.

A bombázások miatt a pénzelési folyamat és a ter
vek kidolgozása lelassult, később leállt.

Időközben, 2001-ben a kamaraterem feletti tető 
átázik, márpedig ez az egyetlen terem, amely az épü
letben működő két társulat rendelkezésére áll. A  
tetőszerkezetet 2001. decemberében kezdik helyre
állítani, és a munkálatokat 2002 márciusában fejezik 
be, amikor is leszakad a díszlépcső fölötti mennye
zet. Szerencsére senki sem sérült meg. A  köztársasá
gi építészeti felügyelőség felújítja a nagyterem hasz
nálatát megtiltó határozatát, és új rendeletet ad ki, 
amely megtiltja a díszlépcső és a vörö&foyer haszná
latát.



2002. márciusától októberig a társulatoknak nincs 
színpaduk, minden előadás és bemutatóelőadás ven
dégjátékon történik.

2002 októberében felújították a díszlépcsőt, és a 
színház az évadot megnyithatja a kamarateremben.

2003. május 5-én a magyar nyelvű társulat a Bolha 
a fülbe című előadásának bemutatójával ünnepélyesen 
megnyitja az új Jadran színpadot. Az egykori Jadran 
mozi termét rekonstruálták és színházi céloknak meg
felelően adaptálták. Ettől a naptól a színháznak két 
színpada van, és végre nálunk is 30 napja van a hónap
nak.

A  társulatok a legviszontagságosabb időkben a leg
jobb előadásokat hozták létre: Nem fáj!, Bacchanáliák 
(Bahanalije), Cseresznyéskert (Višnjik) és más előadá
sok, amelyek jelentős díjakat érdemeltek ki.

2003-ban elkészült az színházépület adaptációjá
nak, rekonstrukciójának és felépítésének végleges öt
letterve.

Még néhány tanulmányt, a főterveket kell elkészí
teni és ezt követően felépülhet AZ ÜJ ÉPÜLET.
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Garay

A szabadkai színház története1
Százharminc éves a szabadkai színház2

A szabadkai színjátszás története a XVIII. századba 
vezet vissza. Ebben az időben Szabadkán éppúgy, 
mint az összes magyarországi városokban a színját
szásnak kétféle módját találjuk a feljegyzésekben. Az 
iskolai és a német hivatásos színészek által adott 
előadásokat.3

Nálunk is a színészet úttörői a német színészek 
voltak, amelyeknek egyes truppjai már a 18. század el
ső éveitől kezdve látogatták Szabadkát, az akkori 
Maria Theresiapolist.

K e le m e n  L á s z ló  fiatal pesti jogász és társai 
1790-ben összeültek Budán egy könyvkereskedésben, 
és arról tárgyaltak, hogy meg kell alakítani a magyar 
színészetet. Szabadka város tanácsa nagyobb pénzösz- 
szeget küldött, hogy segélyezze ezt a fenséges ügyet. 
Hosszas küzdelem után meg is alakult az első színtár

sulat, amely első előadását a pesti oldalon egy elha
gyott épületben, az úgynevezett Rondellában tartotta 
meg.

Egypáran a társulatból, erdélyi vándorszínészekkel 
felszaporodva járták az országot, és L á n g  Á d á m  
János vezetésével egy ideig Kecskeméten, majd 
Nagykőrösön működtek sikerrel. Ez a társulat kére
lemmel fordult Szabadka Városának vezetőihez, hogy 
útba-ejtve városunkat a nyári hónapokban előadásokat 
adhasson. E célra kért egy megfelelő épületet. A  kér
vény 1816. június 4-én kelt Kiskunhalason.^ A Tanács 
a kérelemnek helyt adott, és ezzel a vendégjátékkal 
kezdődött meg voltaképpen a szabadkai hivatásos ma
gyar színjátszás. A társaság megérkezett, és a r é g i 
g im n á z iu m  n a g y te rm é b e n  -  amely a mai Zeneis
kola helyén állt -  tartotta előadásait. 5

Moliére: Dandin György. Rendező: Garay Béla. 1947. 03. 22.
Fejes György, Fazekas Piroska

1 A szemelvények a XVIII. századtól a színház megépüléséig terjedő időszakot ölelik fel.
2 A kiadvány A  színház épületének 130 éves fennállása és a szabadkai Narodno pozorište -  Népszínház 40. évadja alkalmá

ból alcímmel jelent meg 1984-ben, Szabadkán.
Iványi István történész Szabadka szabad királyi város története (Szabadka, 1886-1892.1-II.) című könyvében azt írja, hogy az 
első előadásokat a régi gimnázium épületében tartották: „ Rendes színházi előadásokat is élvezett itt az úri publikum már az 
1780-as évek óta, és e század elejétől majdnem évenként voltqji itt rövidebb-hosszabb ideig magyar, s néha német színtársulatok is. " 

* Láng Ádám János kérvénye a szabadkai történelmi levéltárban 9 C 124/polg. megjelölés alatt található.
Az első dokumentált előadás színlapja (Goethe: Clavigo) a szabadkai történelmi levéltárban található (Vojnits de Bajsa f.. 
27. sz doboz, E dosszié).



De Láng Ádám és társainak kérelmével szinte 
egyidőben érkezett Brand Filip német színigazgató 
engedély iránti kérelme is. A  német társulat 
ugyanezév (1816) őszén meg is érkezett Szabadkára.

A  Láng-féle társulat innen Szegedre távozott és két 
részre szakadt. Az egyik rész Ujfalussy Sándor, a má
sik pedig Kilényi Dávid igazgatása alatt külön társu
lattá alakult. A  Kilényi által vezetett társulat 1818-ban 
Aradról érkezett vissza Szabadkára, miután közben 
felvették az Alföldi Nemzeti Színjátszó Társulat nevet, 
és bárhol fordultak is meg, mindenütt nagy sikert arat
tak és telt ház kísérte előadásaikat. A  Városi Tanács -  
mivel elégedett volt a truppal -  ingyen fűtést és világí
tást adott nekik. A  közönség nagy tömegben látogatta 
a színházat. Sajnos a német illetőleg osztrák vezetés 
alatt álló Helyartótanács 1818. január 19-én kelt ren
deletével megtiltotta a gimnázium termének használa
tát, és a társulatnak át kellett költöznie a Schultz- 
féle kávéházba, majd pedig a Fekete Sas vendég
szobájába, ahol „pipafüst és borgőz mellett” tartotta 
az előadásokat. A Fekete Sas termébe csak az abla
kon át juthattak be létrán. A társulat nem lehetett 
nagy létszámú, mert Ecsedy Jozefa színésznő megbe
tegedése miatt több napig nem tarthattak előadáso
kat, és amikor a színésznő felgyógyult, megjelentek a 
német színészek, és ők kapták meg a termet. 
Kilényiék elhagyták a várost, de 1820-ban újra Kilényi 
jött vissza társulatával. Ekkor jelentősebb tagjai:

Lángh Ádám, Szentpétery Zsigmond, Abday Sándor, 
Csepreghy Anna, Déryné Széppataki Róza, aki 
később országos hírű énekesnővé, sőt az első magyar 
operaénekesnővé fejlődött.

Kilényiék befejezték a szabadkai idényt és Pécsre 
távoztak.

Az 1820-as év második felében Abday Sándor, a 
Kilényi társaság egyik tagja -  aki közben örökséghez 
jutott -  felcsapott igazgatónak és ő jelent meg a társu
latával Szabadkán.

1822-ben Marié Anna Kreutzmayer német színtár
sulati vezető kérte a várost, adjon engedélyt előadá
sok tartására. Az ezt követő években rendszeresen 
váltogatták egymást a német és a magyar társulatok.

Közben Szabadka város a színház részére egy állan
dó helység létesítését határozta el, és a terv hamaro
san valóra is vált. a Nagykávéház (Bürger Casino) 
báltermét alakították át előadások céljára.

Ebben az új helységben tartotta meg 1826. augusz
tus 4-én első előadását a már egyszer itt szerepelt 
Horváth és Komlóssy által igazgatott székesfehér
vári Magyar Színjátszó Társaság Komlóssy Ferenc 
Az öröm oltára című alkalmi színművével.

1833-ban újra Kilényi társulata jött a városba, és 
szeptemberben a Szilaj fiú című darabbal kezdte meg 
idényét. Ezt követően pedig az András és Béla, Han
gász és költő vagy a spekulatio pénz nélkül, Csaló
dások, A  kérők, és végül a Zsigmond király álma

Abay Pál: Szeress belém. Rendező: Garay Béla. 1962. 04. 12.
Heck Paula, Fejes György, Tóth Éva, Godányi Zoltán, Petz Marika, Sz. Cseh Mária, Majoros Kati, Albert János



című színművek is sikerrel mentek. Az idény ezzel 
befejeződött és Kilényi a függöny elé lépve hálás 
szívvel köszönte meg a közönség támogatását.

Moliére: Dandin György. Rendező: Garay Béla.
1947. 03. 22.

Fazekas Piroska, Németh Rudolf, Fejes György

Ekkor a helyi sajtóban cikk jelent meg, amelyben 
sürgeti a szerkesztő az állandó színház felépítését, és 
egyben felveti a gondolatot, hogy a szegediekkel 
együtt, csekély áldozattal, egy szegedi-szabadkai társu
latot kellene létesíteni, amely mindkét városban tarta
na előadásokat. Ebből láthatjuk, hogy már húsz évvel 
a szabadkai színház felépítése előtt a közönség sür
gette a színházépítést, ami, sajnos, csak 1854-ben vált 
valóra.

Ugyancsak a helyi sajtóban 1844-ben megjelent 
cikkből tudjuk, hogy a város vezetősége komolyan 
gondolt arra: Tháliának méltó csarnokot emel. Au
gusztus havában megérkezett a nagyvendéglő és a 
színházra vonatkozó építési engedély, és most már 
„nincs egyéb hátra, mint pénz, pénz és dolog -  amiket 
Szabadka, ha akar, jelenleg elő tud teremteni” , írta 
Manó név alatt a tudósító.

H e v e s y  Im re  új társaságot szervezett és 1845 
őszén újra felkereste a várost. 1846 január és február 
havában G ócs  D á n ie ln é  volt az igazgató, majd még 
ez év május havában a már ismert Kilényi Dávid társu
lata érkezett ide Bajáról egy hétig tartó idényre.

Mint már említettük, Szabadka megindította az 
eljárást, hogy méltó otthont emel Tháliának, s ehhez 
1847-ben megérkezett Bécsből az engedély.

Tehát láthatjuk, hogy a színház felépítésének gon
dolatával már 1848 előtt kezdtek komolyan foglalkoz
ni. Valószínű azonban, hogy az építkezés elhalasztásá
nak az oka a szabadságharc kitörése volt.

A  szabadságharcot követő időben a közönség már 
nagyon sürgette a színház felépítését.

A  Városi Tanács ülést tartott, amelyen Manojlovics 
János polgármester-helyettes elnökölt. Az ülésen úgy 
határoztak, hogy az építkezést Skultéty János építő
mesterre bízzák.

1853-ban a színház céljaira kijelölt helyet feltöltöt- 
ték, majd 1954-ben felépült a Színház.

Szerkesztette és a lábjegyzeteket írta
bbr



Kunkin Zsuzsanna

A kezdés
A korinthoszi oszlopsor fölé 1854-ben az új színház 

homlokzatára nem a Városi Színház, hanem Szálloda 
Pest Városhoz felirat került, mert a vendéglő egy 
évvel előbb készült el, mint a színház. A 450 ülőhe
lyes, 45 páholyos és 160 állóhelyes színház egy évi 
építőmunka után készen állt a nézők fogadására. 
Szabadka színházkedvelő közönsége 1854. december 
16-án helyet foglalhatott azokban a páholyokban, ame
lyeket a tehetősebb városi polgárok és a környező 
települések nagybirtokosai rendeztek be, kárpitozták 
saját pénzükön és saját ízlésük szerint. Minden család 
más és más színt választott. Rózsaszín, kék, vörös, 
lila, zöld színekben pompáztak az új kárpitok a nézőté
ren, ahol a közönség helyet foglalt.

Molnár György színész emlékirataiban így ír az új 
színházról: „A  közönség, mint gyermek a fényes bábé
nak, úgy örül a fényes színháznak... A színház és a szí
nészek lettek most itt a társadalmi élet középpont
jává... A színház lett azon kedves házzá, ahová a nők 
nappali magányuk után repültek, míg a férfiak is a 
közeli vendéglőben háborítatlanul poharaztak, közben 
a színi előadásokra is betekintvén: míg a színházat job

ban megkedvelvén kevesebb időt töltöttek a poharak 
mellett, s eleinte csak kíváncsiságból és mulatozási 
vágyból nézték az előadásokat, míg később kritikai 
műélvezettel is. S így a szabadkai színház valóban a 
rossz szokások túlságait is kevesbítette és a művészet 
mellett igazán javító intézetté is lett.”

Szabadka város tanácsa az ünnepélyes megnyitóra 
a szegedi Latabár Endre színi igazgatót hívta meg a 
Jósika Miklós A két Barcsay c. színművét rendezte meg 
az alkalomra. Jósika Miklós báró (1794-1865) a darab 
szerzője ekkor 60 éves volt, Drezdában élt száműze
tésben 48-as múltja miatt. Több történelmi regény állt 
már mögötte, amikor Szabadkán műsorra tűzték A két 
Barcsayt.

A történelmi dráma főszereplői az ingatag jellemű 
erdélyi fejedelem I. Apafi Mihály és felesége Borne
missza Anna, valamint a szintén erdélyi Barcsay csa
lád tagjai. Hogy a színi direktor miért választotta Jósi
ka 1845-ben megjelent négy felvonásos darabját, nem 
tudni, de annyi bizonyos, hogy a mai mércék szerint 
jelentéktelen dráma akkor sikeresnek bizonyult, a 
korabeli krónika szerint telt ház előtt játszották.



Színházi lapok
Az ötvenes években a Szerbhorvát Társulat ügyve

zető igazgatójának, Mirko Huskának a kezdeménye
zésére megjelent a Naša pozornica -  A  mi színpadunk 
című lap, amelyet három évadban, 1951/52-ben, 
1952/53-ban és 1953/54-ben nyomtattak a Népszín
ház szakszervezeti tagozatának kiadványaként.

„Ez egy tájékoztató közlöny volt a két társulat, 
valamint az Opera és a Balett előadásairól, az egyes 
darabok programjáról, a ház új tagjaival kapcsolatos 
információkról, a színészek számos fényképével és az 
előadások jeleneteit ábrázoló fotókkal.” 1

Az 1951/852-es évadban három szám jelent meg, 
amelyeket Mirko Huska, majd Mihajlo Jančikin és 
ismét Mirko Huska szerkesztett.

A következő, 1952/53-as évadban a z újságot a 
rendkívül tettre kész Antun Kujevac szerkesztette, 
akinek sikerül felkeltenie a támogatók érdeklődését, 

így tizenöt szám jelent meg, amelyek magyar nyel
vű részét Virág Mihály szerkesztette.

A Naša pozornica -  A mi színpadunk lap két száma 
Jelent meg 1953. szeptemberében, amelyeket Iván

Vukovid szerkesztett a Szerkesztőbizottságban pedig 
Slobodan Sedlar, Pataki László, Német Rudolf és 
Lévay Endre foglalt helyet.

A  színházépület 100. évfordulójára, 1954 szeptem
berében jelent meg a jubileumi szám, amelyet a Naša 
pozornica -  A mi színpadunk című színházi lap mintá
jára készítettek.

Az 1976/77-es színházi évadot értékelve Ivanka 
Rackov a következőket írta: ,,Most pedig még néhány 
javaslat. Szükség lenne a kistermet mielőbb rendbe 
hozni és felkészíteni az olyan könnyedebb és szóra
koztató darabok bemutatására, mint amilyen a 
Martinove mengule, a Don Juan utolsó kalandja és 
hasonlók. A közönség a színházban szeret szórakozni 
is, ezért ehhez megfelelő helyet kell a számára bizto
sítani. Nem szabad lecsökkenteni a nagyszínpad szín
vonalát. Ideje lenne megjelentetni a színházi lapot is. 
Szerintem ma a Színház rendelkezik elegendő erővel 
ennek a felelősségteljes feladatnak az elvégzéséhez, 
csupán a szükséges anyagiakat kell előteremteni 
rá.”2

* ivanka Rackov: I Subotica je nekada imala pozorišni üst, Rukovet, 1-2/1972., 87-91. old. 
ivanka Rackov: Az évad végén, Rukovet 7-8/1977., 528. old.



Az 1941 és 1944 közötti időszak

A Hírlap1 című magyar nyelvű szabadkai napilap ar
ról tájékoztatja az olvasókat, hogy az itteni magyarság 
a felszabadulás alkalmából általános népünnepélyt 

‘ szervez, melynek keretében huszonhárom évi szünet 
után ismét magyar szavak hangzanak el a szabadkai 
színpadról. Emlékeztetett arra, hogy a szerbek a Nép
színházból kidobták a magyar szavakat és nem enged
ték meg magyar nyelvű előadások előkészítését, noha 
ahhoz adottak voltak a feltételek. A  magyarok tudják, 
hogy ez miért történt, akik megtöltötték a Magyar 
Olvasókört, azok még nagyobb számban megtöltötték 
volna a városi színháztermet, bizonyságot téve arról, 
hogy Szabadka mindenféle elnyomás ellenére meg 
tudta őrizni magyar jellegzetességeit, és hogy a ma
gyarság megmaradt a nehézségek ellenére is. Ezzel 
egyidejűleg bebizonyosodott az is, hogy a magyarság a 
többi kultúrnéphez hasonlóan mennyire tudja értékel
ni és megbecsülni a színházat, annak tudatában, hogy 
mit jelent a színpadon kimondott magyar szó.

Két nappal később a Hírlap2 felveti a kérdést, hogy 
Szabadkán vajon a közeljövőben vendégszerepel-e a 
szegedi színház, átvéve a Függetlenség című lap cik
két, miszerint Kardoss Géza színigazgató a színészka
marához fordult azzal a javaslattal, hogy kapuzárás 
után a szegedi színtársulattal néhány hétig Szabadkán 
vendégszerepeljen. A  hírhez kapcsolódóan az áll, hogy 
a színészek már türelmetlenül és nagy izgalommal ké
szülnek a szabadkai fellépésre, mint ahogyan a szabad
kai magyarság is nagy izgalommal és türelmetlenül 
várja érkezésüket.

Ugyanabban a számban, a 3. oldalon a lap közli, 
hogy nagyban folynak az előkészületek a felszabadulá
si ünnepségre, az 5. oldalon pedig arról tájékoztatja az 
olvasókat, hogy a szabadkai vendéglőket és étterme
ket három kategóriába sorolták. Az első osztályú étter
mekben a menü 1,60 pengő, a másodosztályúakban 
1,35 pengő, míg a harmadosztályú éttermekben a me
nü 1,20 pengő.

Bácskai induló
A 6. és 7. oldalon Bácskai induló címmel a lap tu

dósítása szerint, miután Szabadkát visszacsatolták az 
anyaországhoz, a város utcáin a magyarság szabadon 
énekli a Bácskai indulót, közölve annak szövegét is, 
amelyet özv. Mészárosné Czabafi Ilus írt, és amelyet 
Fricsay Ferenc karmester és Boldizsár Kálmán zené- 
sített meg. A lap ugyancsak tudósít egy, két nappal 
korábbi összejövetelről, amelyet a szabadkai Városi 
Színház előtt tartottak több ezer ember részvételével. 
Az ünnepi hangversenyen, amelyen számos hazafias 
dal csendült fel, előadták Czabafi Ilus indulóját is, 
amelynek szövege a következő:

Honvédsereg rajta hát, nincs Trianon már,
Bácska, Bánát, Baranya szívdobogva vár...
Vége már a rabságnak, feledjük mi fáj,
Felszabadult Délvidék, Duna-Tisza táj...

Refr. Szentesküvel fogadjuk Árpád ősapánk,
Nem lesz többé legyőzött, szép magyar hazánk! 
Életünkkel megvédjük honunk, nemzetünk, -  
Isten áldja fegyverünk! Rabok nem leszünk!

Délibábos rónaság, drága magyar föld,
Ezeréves lobogónk, piros, fehér, zöld,
Újvidéken, Szabadkán honvéd zászló leng,
Minden magyar ajakán csak e szózat zeng.

Refr. Szentesküvel fogadjuk Árpád ősapánk,
Nem lesz...

(stb)

A szabadkai magyarság ünnepségét a felszabadulás 
alkalmából -  mint azt a Hírlap2 vasárnapi száma beha
rangozza -  aznap tartják. A Ferencrendiek templomá
ban délelőtt 10 órakor Bertron Ferenc esperes mond 
szentbeszédet, ugyanakkor a kóruson a katonazene
kar és a magyar egyesületek énekkarai egyházi és nép
énekeket adnak elő. Ezzel egyidejűleg a református 
templomban Keck Zsigmond, az evangélikus temp
lomban pedig Sostarec Feren'c fog szólani.

A  Hírlap közlése szerint az istentisztelet befejezte 
után, 11 órakor kellene kezdődnie az ünnepségnek a 
városháza és a Népszínház épülete előtti téren, ahol 
nagy emelvényt állítottak, rajta pedig csak azoknak 
lesz helyük, akik meghívóval rendelkeznek. A  katonai 
zenekar és a különböző zenekarok fellépését követő
en a harcosok nevében vezetőjük, Fehér Ferenc mond 
beszédet, majd pedig Boldis Bella szavalja el özv. 
Mészárosné Czabafi Ilus Megjöttetek végre...4 című 
alkalmi költeményét. Ezt követően dr. Pataky Antal 
mond ünnepi beszédet, amelyet válaszbeszéd követ 
Gorondi-Novák Ele^nér tábornok részéről. A  hadse
regparancsnok ezt követően díszszemlét tart a felsora
kozott katonai, csendőrségi és rendőrségi alakulatok 
felett, a katonazenekar pedig előadja a Himnuszt. Ez
zel véget is ér az ünnepség hivatalos része, amelyet a 
dalárdák és énekkarok fellépése követ Fehér Ödön 
karnagy vezényletével. Olyan ünnepség lesz ez, ami
lyet Szabadka még nem látott, s amelynek tiszteletére 
a Színház oszlopai között kiállítják vitéz Horthy Mik
lós mellszobrát, Szedlák Lajcsó alkotását. Bitó Dezső 
tábornok, a város katonai parancsnoka elrendelte, 
hogy az ünnepség tiszteletére minden szabadkai ház
ra tűzzék ki a lobogót.

1 Hírlap, 1941. április 23., szerda, 3. oldal
2 Hírlap, 1941. április 25., péntek, 2. oldal
3 Hírlap, 1941. május 4., vasárnap, 4. és 5. oldal
4 Hírlap, 1941. május 11., vasárnap, 21. oldal



Balázs Béla: Boszorkánytánc. Rendező: Pataki László. 1945. 10. 29. 
Pataki László, Tikvicki Mária

Nagy érdeklődés a szabadkai irredentisták estje 
^ánt, ez a címe annak az írásnak, amelyben a Hírlap8 
a Bocskai Szövetség összejövetelét harangozza be, 
hozzátéve, hogy a meghívókat és a belépőjegyeket dél
előttönként 9 és 12, délutánonként pedig 3 és 6 óra 
között lehet beszerezni a Bocskai Szövetség déli tago
ztának (Manojlovid u. 7.) székházában.

Másnap a Hírlap8 arról cikkezik, hogy miért is ala
kult meg Szabadkán a Bocskai Szövetség (1939. már- 
Clus 19.), részleteket közöl illegális tevékenységéről, 
majd bejelenti, hogy a szövetség estjét másnap, május 
H-én tartják meg 7 (19) órai kezdettel a Népszínház 
termében, amelyen csak a meghívóval rendelkező 
vendégek vehetnek részt!

Állandó színház lesz Szabadkán
A vasárnapi Hírlap? arról számol be, hogy Újra fel

csendül a magyar szó a Városi Színházban, az ezzel 
foglalkozó cikkben pedig a következő áll:

»Ha majd egyszer megírják a Délvidék történetét, 
külön fejezetet kell szentelni annak a lelkes és szép 
^unkának, amellyel a Magyar Olvasókör színjátszó 
gárdája majdnem teljes színházi életet tudott teremte- 
j11 Szabadkán. A  Magyar Olvasókör színészei fokoza
tos munkával kijutottak a műkedvelő vonalból és ren- 
de* színházat adtak, úgy hogy nemcsak operetteket, 
já té k o k a t ,  hanem komoly drámákat és egyszer egy

operaelőadást is kapott a szabadkai magyar színházlá
togató közönség.

A  szép, küzdelmekben nehéz, de eredményes mun
ka most hozza meg gyümölcsét. A Magyar Olvasókör 
színészei Szabó Mártonnak, a kipróbált délvidéki ma
gyar színésznek a vezetésével igazi színházat teremte
nek Szabadkán. A  meglevő erőket budapesti jónevű 
színészekkel frissítik fel és állandó, szép színházi 
évadot készítenek elő. Az új, annyi idő után feltámadt 
szabadkai magyar színházi élet a városi színházban fog 
megkezdődni, amely huszonhárom esztendeig zárva 
volt a magyar szó előtt. A  magyar színészek hetenként 
legalább három este a városi színházban fognak elő
adásokat rendezni, máskor pedig a Magyar Olvasókör 
színpadán. Az első előadást valószínűleg május hó 
20-ika körül tartják meg és nagyban készülnek már a 
Tegyen  úgy, mint régen volt’ bemutatására.”

Megnyitja kapuit a Magyar Színház
Kedden megnyitja kapuit a szabadkai városi szín

ház a magyar színjátszás előtt -  kürtöli világgá a 
Hírlap8 az esemény beharangozásaként, az alcímben 
pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az első előadás
ban fellép Fedák Sári.

Május 20-ikán, kedden este nagy ünnepsége lesz a 
szabadkai magyarságnak. A szabadkai Városi színház 
megnyitja kapuit, nagy díszelőadás keretében. Az első 
szabadkai magyar színházi előadás igazi szenzációja

6 1941. máJ‘us 9*» Péntek, 6. oldal
7 Hírlap, 1941. május 10., szombat, 4. oldal
8 Hírlap, 1941. május 11., vasárnap, 7. oldal
9 Hírlap, 1941. május 17., szombat, 3. oldal

Hírlap, 1941. május 18., vasárnap, 13-14. oldal



lesz, hogy vendégszerepei Fedák Sári, a világhírű ma
gyar színésznő.

Szabó Márton, aki rendezője és egyik vezetője volt 
a magyar színtársulatnak, a városi katonai parancsnok
ságtól megbízást kapott, hogy a szabadkai magyar 
színjátszást a katonai közigazgatás tartamára megszer
vezze. A  város Szabó Márton társulatának bocsátotta 
rendelkezésére a Városi színház épületét az előadások 
megtartására.

Balázs Béla: Boszorkánytánc. 
Rendező: Pataki László. 1945. 10. 29. 

Pataki László, Németh Rudolf, Sántha Sándor

Az ünnepi díszelőadás a Magyar Olvasókör dalárdá
jának közreműködésével nívós és elsőrendű műsort 
ad a szabadkai közönségnek. Elsőnek a dalárda el- 
énekli a Himnuszt, utána elhangzik az ünnepi köszön
tő, majd színre kerül a Tokaji aszű, népies játék ének
kel és tánccal három felvonásban, egy képpel. Rende
ző Szabó Márton, karnagy mr. Kladek Imre. A Tokaji 
aszúban fellép Fedák Sári, a neves magyar színmű
vésznő. Az ünnepi előadás fél kilenckor kezdődik és 
azt május 21-ikén, szerdán ugyancsak este fél kilenc 
órai kezdettel megismétlik.”

A  következő előadást vasárnapra, május 25-ére hir
dették meg, amikor is Erdélyi Mihály Legyen úgy, 
mint régen volt című hazafias operettjét adják elő, a 
darab szabadkai ősbemutatóján. A  színtársulat mind
két előadásra méltányos jegyárakat szabott meg 1 és 
5 pengő között, a vasárnapi előadásra pedig a belépő
jegyek ára 70 fillér és 5 pengő között mozgott. A  je 
gyek hétfőtől kaphatók színházi pénztárnál.

Szabó Márton színtársulatában szerepelnek a ki
próbált régi gárda tagjai, amelyet megerősítettek több 
kiváló anyaországbeli színésszel és színésznővel. így 
állandó szereplői lesznek a színtársulatnak a nagy- 
becskereki származású Lenhardt Ilonka, a kiváló 
magyar énekesnő, akit a Rádióból jól ismer a délvi
déki közönség, azután Levicki Andor, Mészáros Joli, 
Körösi Zoltán, Erdélyi Rózsi és Pataki József.

A populizmus és a színház
A  Hírlap, amellett, hogy beszámol, mint szervezi 

társulatát Szabó Márton, a szabadkai színi együttes ve
zetője, közli, hogy Szabadkára érkezett Kardoss Géza, 
a szegedi Színház igazgatója, azzal a feladattal, hogy itt 
felállítsa a magyar színházat, és hogy elvégezze azokat 
az előkészületeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
színház mielőbb megkezdje az előadások bemutatását. 
Erről Kardoss igazgató Szabadkára való megérkezése 
után azonnal megállapodott az illetékesekkel.

Az első fellépést Pünkösdre tervezték, a műsoron 
pedig Hunyadi Sándor Fekete szárú cseresznye című 
drámája szerepel. Kardos Géza tájékozódott Szabó 
vállalkozásáról is, keresve a kapcsolatot az itteni szín- 
társulat tagjaival, -  áll a cikk végén.

Ebből a rövid újsághírből már sejteni lehet, hogy 
bizonyos körökben nem titkolt tartózkodás nyilvánult 
meg a helyi, szabadkai színházi erők lehetőségei iránt, 
azért Szegedről ide küldik az ottani színház tapasztalt 
igazgatóját, akinek tájékozódnia kell a szabadkai körül
ményekről, majd pedig az illetékesekkel való megbe
szélések után segítenie kell hogy ,,itt létrejöjjön a ma
gyar színház” . A  félreértések elkerülése végett már 
másnap a Hírlapban^ egy terjedelmesebb szöveg 
jelent meg, azzal az egyértelmű üzenettel, hogy a 
színház megteremtéséhez nem elegendő az operettes 
polgári hazaszeretet, eredeti énekkarok és népi tán
cok. Ezzel ugyan -^az igazsághoz tartozik -  el lehet 
kezdeni, de szükség van megtenni a döntő lépést, ha 
meg akarjuk teremteni a tényleges színházi értékeket. 
A  szöveg

MODERN H AM LET KOLOZSVÁRON

címmel jelent meg.
A Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasága 

(Sz.E.I.Sz.T.) alig egyévi létezése után „Egészen új 
felfogásban vitte színpadra Shakespeare halhatatlan 
remekművét, Hamletet.” -  közli az ismeretlen szöveg
író abban a részletes ismertetőben, színikritikában, 
amely megjelent a Hírlapban, mégpedig abból az alka
lomból, hogy ez a társaság a kolozsvári közönség előtt 
vendégszerepeit. Rámutatott arra, hogy az egyetemis
ták társasága a gazdag szegedi színházhagyományo
kon nevelkedett, ahol hosszú éveken keresztül műkö



dött a Kaszinói Színjátszó Társaság, megalapozva és 
magas szinten tartva a síksági, alföldi magyarság 
érdeklődését a nemzeti színházi irodalom, a színpadi 
lehetőségek és az eredmények iránt, tovább serkent
ve annak fejlődését.

Ennek a színházi társulatnak a tagjai, akik élethiva
tásuknak tekintették a színházat és a színházművésze
teket, de dr. Sík Sándor irodalomtörténeti és Galamb 
Sándor dramaturgiai előadásain is felbuzdulva, sors
döntő kihívással szembesültek és fordulóponthoz 
értek. Igaz ugyan, hogy könnyű darabokkal kezdtek: 
operetteket, színdarabokat és népszínműveket ját
szottak, művésszé érésük folyamán, hosszú-hosszú 
vitákat követően úgy döntöttek, hogy a nemzeti érté
kek ápolása mellett a világirodalom remekműveivel is 
foglalkozniuk kell. Erről tájékoztatták az egyetem 
vezetőségét és dr. Szent-Györgyi Albert rektort, a 
Nobel-díjas tudóst, aki teljes támogatásáról és segít
ségéről biztosítja a fiatalokat ebbéli törekvéseikben, 
így esett a választásuk a Hamletre, a lelkesedés és a 
sokoldalú igyekezet nyomán született előadás pedig az 
egyetemi ifjúság becsületére válik országszerte.

„Bizonyára amikor az alakulás hírei kiszivárogtak, 
sokan szokatlan dolognak vélték a szegedi diákok 
tervét. Pedig nem új és nem szokatlan dolog, hogy az 
egyetemi hallgatók ,»színházat” játsszanak. Európa és 
Amerika számos főiskoláján rendes diáktársulat műkö
dik. A  francia diákok a Sorbonne-on kezdték és a 
chartes-i székesegyház, meg a Notre-Dame kapubolto
zatai alatt folytatták híressé vált előadásaikat. Ameri
ka több egyetemeinek saját színház-helyiségei vannak, 
a yale-i egyetemnek pedig híres és ismert színháztudo- 
mányi intézete és számtalan színjátszó csoportja van. 
Olaszországban a firenzei Gruppi Universitari Fascisti 
rendelkezik saját kísérleti színház-helyiséggel és Né
metországban az ifjúsági törekvéseken keresztül újult 
meg az új német népi színjátszás. Angliában és Hollan

diában valóságos színházi eseménynek hatnak a diák
előadások.

A  cikkíró a folytatásban emlékezteti az olvasókat 
arra, hogy a magyar irodalom történetében a diákszín
játszás gazdag hagyományokkal rendelkezik és közis
mert, hogy a színházkultúra az iskolai színjátszásból 
fejlődött ki. Mindez elsősorban Pallya István érdeme, 
aki azt írta: „Magyar játékok által az ifjúság a magyar 
nyelvben gyakoroltassák és hogy az ifjak a merészsé
get és a becsületes emberek között való tisztességes 
és nyájas társalgást magyar nyelvükön előadott komé
diákból felkapják.” Mind a két megokolása helytálló 
még ma is. A  szép magyar beszédnek két temploma 
van: az imaház és a színpad. Akik pedig szabadidejüket 
áldozzák Arany János tömör mondatainak tanulására, 
egész lelkűkkel azonosultak a legnagyobb nemzeti kin
csünkkel, anyanyelvűnkkel.

A szegedi társulat
természetes, hogy a szegedi társulat minden egyes 

tagja az ifjúság köréből került ki. A  társulat elnöke, 
Paku Imre, a színházi világban is elismert szakember. 
A  társulat rendezője pedig ifj. Horváth István, a fiatal 
rendező-gárda egyik reménysége.

-  A modern dramaturgia -  mondja ifj. Horvát 
István -  az évek folyamán függetlenítette magát a le
hető legteljesebb mértékben, csak a színpad szabálya
it ismeri el mérvadónak. Ennek jegyében készítettük 
el a szövegkönyvet. Bizonyos húzásokkal, mintegy ki
kapcsoltuk a darabból a történelmet, csak az emberek 
maradtak meg, a régi Dánia ködén keresztül is a mába 
ugró emberek.

Hamlet szerepét Szász Károly játssza. Ophelia 
pedig Tárnok Éva. A  többi vezetőszerepek: Stachó 
Lajos, Tóth Kata, Kiss Ottó Miklós, Gertig Béla, 
Kürtös Xavér, Kovács Péter, stb. játsszák.



Zenés, énekes, táncos darabok
Opera és balett a szabadkai színpadon 1951-től 1953/54-ig

Három évvel a századforduló előtt, 1997-ben Sza
badka végletesen kedvezőtlen politikai körülmények 
közepette ünnepelt meg két jelentős évfordulót: a 
Gimnázium fennállásának 250. évfordulóját és a szín
játszás ugyancsak 250. évfordulóját. Prof. dr. Alojz 
Ujes kutatásaira hivatkozva Ivanka Rackov, színház
történész és színikritikus íz pozorisnog albuma Subotice 
című könyvében a következőket írja: ,,Szabadkán az 
első színielőadást 174 7-ben tartották meg horvát nyelven a 
Ferenc-rendiek grammatikai iskolájában, mégpedig a tan
év végén a szülők és a diákok számára. Azóta szokás, hogy 
a diákok a tanév végén horvát, magyar vagy latin nyelvű 
előadást készítenek elő, ami a ferencesek gimnáziumának 
a jelentéseiből is kitűnik, "l

Jelen szöveg szerzőjének nem állt módjában meg
győződni a szabadkai színházi kezdetekre vonatkozó 
feljegyzések helytállóságáról a Rendház...2 történeté
ben, amelyben 1692 óta vezetnek időrendi nyilvántar
tást a történésekről, ezért arra kényszerült, hogy arra 
támaszkodjon, amit a gimnáziumi színjátszásról és a 
repertoárról feljegyzett Iványi István a város történe
tét feldolgozó kétkötetes munkájában (Szabadka sza
bad királyi város története), különösen pedig a Gimná
zium történetéről szóló szövegében (Részletek a sza
badkai főgymnasium történetéből 1747.1861.), valamint 
Ante Sekulió Ljetopis franjevackog samostana című 
könyvében. E szöveg szerzője számára az sem ismere
tes, hogy Ivanka Rackovnak módjában állt-e megnézni 
az eredeti szöveg részleteit, amelyre hivatkozik. Arra 
a közvetlen kérdésre, hogy vajon látta-e és olvasta-e a 
Rendház...történetében a kérdéses feljegyzést, dr. Alojz 
Ujes így válaszolt: „Nem, sajnos hittem a szónak...".

A Gimnázium történetét feldolgozó munkájában 
Iványi erről azt írja, hogy a korábbi állam jezsuita isko
láiban megszokott volt, hogy a tanárok és a tanulók va
lamilyen nagyobb teremben vagy a rendház étkezdéjé
ben színházi előadásokat készítsenek, ami az itteni 
latin iskolákban is divattá vált. A  színházi előadásokat 
valamilyen alkalmi, ünnepi eseményre készítették, 
bibliai és más vallási jelenetek alapján. Latin nyelven 
írták őket a tanárok, a szövegeknek általában nem volt 
irodalmi értékük, így azokat inkább erkölcsi és 
beszédgyakorlatoknak lehetett tekinteni. A hálás 
közönség általában tapssal jutalmazta a fellépőket, 
megtöltötte az arra kijelölt helyiséget -  és általában a 
tanulók szüleiből, városatyákból, más érdeklődő 
polgárokból tevődött össze, akik mindig is hajlandók 
voltak önzetlenül támogatni ennek az iskolának az 
agyagi és szellemi felvirágoztatását.

Ilyen színpadi előadásokat rendezett 1767. au
gusztus 9-én a principisztika tanára Ostraticki Jero
mos, s az ő osztályában, illetve más osztályokban tanu
ló diákok adták elő a Krispus sin cara Konstantina 
Velikog (Kriszpusz, a nagy Konsztantin császár fia) című 
tragikomédiát. Prosztijevszki Vencel szintaxis-tanár 
1768 folyamán a tanulókkal együtt állította színre a 
Josip Egipatski (Egyiptomi József) című előadást. Erre 
az alkalomra átrendezték a színpadot és új díszlettel 
látták el. 1769 év júniusában Kázmér Imre tanulóival 
a Senacserib, asszír király című előadást mutatta be, 
majd szeptemberben a Mladost (Ifjúság) című darabot 
állítják színre. Az Anasztázie, a keleti császár című elő
adást 1770. február 18-án mutatták be. M ég ugyan
azon év májusában Kovacsóci Lajos diákjai színre 
viszik az Eusztahia, a római vezér című darabot. Az elő
adások további menete a következő volt: 1773. április 
22-én a Nagy Theodosius keleti császár az ariánusok e l 
len, majd pedig 1773. augusztus 22-én a Justinianus 
császár Belizár dicső hadvezérrel szembeni hálátlansága 
szerepelt a műsoron. Ez utóbbi előadás utalás volt az 
akkori helyi állapotokra, mivel az akkori barátoktól 
elvették a plébániát, amit ők nagyon nehezen viseltek 
el. A  következő előadást 1774. április 8-án rendezték 
meg Joas háltlan zsidó király megöli Zakariás papot cím
mel. Ezzel az előadással kívántak üzenetet átadni a ka
locsai érseknek, aki ugyancsak jelen volt. Ezt az akko
ri krónikás is feljegyezte a rendház történetébe3.

Iványi nem hagyott ránk pontos adatokat arról, 
hogy hol is tartották meg ezeket az előadásokat, ame
lyeken a „gyermekek szüleiből, városatyákból és más pol
gárokból" álló közönség vett részt. A  Magisztrátus 
jegyzőkönyveit olvasgatva azonban feljegyezte: „A ta
nárok kérésére 1763. március 4-én a Városi Magisztrátus 
úgy dönt, hogy deszkákkal megjavítja az iskolai színpa
dot. ", ami lehetővé teszi azt az ésszerű következtetést, 
hogy az már hosszabb ideje használatban volt. (A  Ma
gisztrátus üléséről készült jegyzőkönyv szó szerinti 
fordítása: „A ferences-rendi tanárok kérelmére döntés szü
letett az iskola bemeszeléséről és a színházi hibák javításá
ról fával és deszkákkal A "

Ez a megfogalmazás szerepel, hogy a színházi hibák 
javítása. Az ilyen megfogalmazás vajon megengedi-e 
azt a következtetést, hogy a szabadkai városatyák ezt 
az iskolai színházat bizonyos értelemben városi szín
háznak is tekintették? Magától értetődően a szó mai 
jelentését figyelembe véve, nem igazán. Volt, ahogy 
volt, a szabadkai színházi kezdetek a régmúltba nyúl-

1 Ivanka Rackov íz pozorisnog albuma Subotice, Szabadka, 1977., 11. old.
2 História venerabilis domus Szabatkae ordinis Minorum sancti Patris nostri Francisci Reformatae Provinciáé Hungáriáé 

Sanctissimi Salvatoris
3 Iványi István Részletek a szabadkai főgymnasium történetéből 1747-1861.), IN: Szabadka sz. Kir. város községi 

Főgymnásiumának értesítője az 1894-5. tanévről. Közli Haverda Mátyás igazgató. Szabadka, 1895., 3-27. old.
4 SzTL F:261, Jegyzőkönyv 1763-ból, föl. 309. 4. pont. Latinról fordította Ulmer Gáspár.



nak vissza és szervesen beépülnek annak gazdag tör
ténetébe.

Vajdaság A T  Népképviselőháza 1945. szeptember 
19-én hozott határozatot arról, hogy Szabadkán meg
alakul a Horvát Népszínház (Hrvatsko narodno kaza- 
tište), amelynek első igazgatójává Lajčo Lendvait ne
vezték ki, valamint a Magyar Népszínház, amelynek 
igazgatója Laták István lett.

Az első darab, amellyel a horvát színház 1945. ok
tóber 28-án közönség elé lépett, Mirko Bogovic Matija 
Gubec című történelmi drámája volt, Branko Špoljar 
rendezésében. A  magyar színház 1945. október 29-én 
mutatkozott be Balázs Béla Boszorkánytánc című da
rabjával, Pataki László rendezésében.

1951 januárjának elején a Horvát Népszínház és a 
Magyar Népszínház a hatalom döntésével erőszakosan 
egybe lett olvasztva a két, a horvát és a magyar társu
lattal működő Népszínházba, egyúttal pedig megalakí
tották a zenés részleget, amelyből létrejött az Opera a 
balettel. A  rákövetkező évben, 1952-ben a nagyterem
ben megépítették a mozgószínpadot, a kistermet pe
dig kamaraszínpaddá alakították át. Úgyszintén hasz
nálatban volt a palicsi Szabadtéri Színpad, amelynek 
építését 1949-ben kezdték meg, hivatalosan pedig 
1950-ben adták át rendeltetésének a Szerb Népszínház 
Prodana nevesta című előadásával. Mivel Szabadka 
már akkoriban három színpaddal is rendelkezett, a vaj
dasági hivatásos színházak igazgatóinak 1952 áprilisá
ban Újvidéken megtartott ülésén úgy döntöttek, hogy 
ebben a városban rendezik meg a Vajdasági Hivatásos 
Színházak Fesztiválját, s ezzel összhangban Szabadkát 
fesztiváli várossá kiáltották ki. És valóban, 1953-ban és 
1954-ben Szabadkán és Palicson megtartották kilenc 
vajdasági hivatásos színház találkozóját, amelyen a kö
vetkező társulatok vettek részt: Szerémségi Népszínház 
(Sremska Mitrovica)., Magyar Népszínház (Bács- 
topolya), Szerb Népszínház és Román Népszínház 
(Versec), Népszínház (Zombor), Népszínház (Nagybecs- 
kerek), Népszínház (Pancsova), Szerb Népszínház a 
teerb Társulattal és az Operával (Újvidék), a Népszínház 
Horvát és Magyar Társulata valamint az Opera (Sza
badka).

Akkoriban a szabadkai színház igazgatója Josip 
Jasenović volt, a Horvát Társulat rendezői pedig 
Mirko Huska, Lajčo Lendvai és Milán Tutorov, majd 
°t követte Slobodan Sedlar, időnként pedig vendég- 
szerepeit a zágrábi Vojmil Rabadan valamint az újvidé- 
1 Hóra Hanauska. A Magyar Társulattal Pataki László, 
aray Béla, Iván Mamužid, Varga Sándor, Sánta Sán

dor és Virág Mihály dolgozott.
Ivanka Rackov az 1951 és 1953 közötti éveket je- 

dlte meg a szabadkai színháztörténet leglendülete
sebb és legtermékenyebb időszakának. „A  társulatban 
e}ka Asié és Slava Bulgakov mellett a közönség kedven- 

p Vf. növi ki magát Kiara Peié és Giza Katanéié, visszatér 
J ^ lka Kovačević, az új tagok közül pedig kiemelkedik 
'ailica Radakovié, Vesna Krstulovié és Misa Paraskijevié, 

a társulat férfi részét Miloš Jojkié mellett a kiváló jellem- 
Szinész, Petar Vrtipraški vezeti, Géza Kopunovic kiváló ko

mikusként válik népszerűvé, visszatér Ante Kraljevié és 
Žarko Velickivel, Saša Vojtovval valamint Marko Tasié- 
tyal és a társulat még néhány fiatal képzett színészével 
együtt készek a legigényesebb repertoár megvalósítására 
is...Abban az időben a színház népes közönséggel dicseked
hetett. Matija Poljakovié népi ihletésű darabjai még azokat 
is becsalogatták a színházba, akik korábban sohasem lép
ték át Tália szentélyének küszöbét. A könnyű és szórakoz
tató francia és olasz komédiák, a vidám operettek és nép
szerű operák igen érdekes repertoárt alkottak5. ”

Palicson 1950/51-ben kezdte meg munkáját a hábo
rú utáni első Művésztelep, amelynek Milán Konjovid, 
Iván Tabakovic és Ante Abramovid mellett több neves 
író, Dobrica Ćosic, Antonije Isakovic és Oskar Davido 
is a vendége volt. Iván Meštrovic Szabadkának ajándé
kozza Ambrozija Šarčevic mellszobrát. Pero Tumbas 
Hajó 1952-ben a Momadko kólóval és a Szabadkai Mű
velődési Egyesületek Szövetségének népi együttesé
vel az angliai Langolenben 16 ország népi együttesei
nek versengésében megszerzi az Arany jelvényt és az 
első helyet, megelőzve a legjobb spanyol és orosz 
együtteseket... Miután Palicson már kétszer is meg
rendezték a fesztivál jellegű színházi találkozót, a he
lyi újságok beharangozzák a Filmfesztivál megrendezé
sét is: „ Annak érdekében, hogy az idelátogatóknak arra 
az időre, amikor itt töltik évi szabadságukat, minél válto
zatosabb szórakozást és kikapcsolódást nyújtson, Palics- 
fürdő vezetősége úgy döntött, hogy a következő hónap ele
jén Filmfesztivált szervez. A Fesztivál augusztus 1-jétől 
8-ig tart. A Fesztiválon a legjobb hazai és külföldi művész
filmeket mutatják be. A vetítéseket a Szabadtéri Színpadon 
tartják meg6. ”

A dolgok túlságosan jól alakultak ahhoz, hogy 
ugyanabba az irányba haladhattak volna. A Sztálinnal 
történt összeütközés után egy hosszadalmas és soha 
be nem fejezett folyamat kezdődött, amelynek célja a 
szovjet társadalmi modelltől való elszakadás volt. 
K r^án ak  a ljubljanai írókongresszuson bekövetke
zett fellépésével kezdetét vette az irodalomban, a mű
vészetekben és az alkotói tevékenységekben tapasz
talt dogmatizmussal való erélyes és elkeseredett le
számolás. Ennek ellenére Szabadkán még hosszú 
ideig egy kifejezetten merev rendszer működött. An
nak ellenére, hogy a II. világháborút követően a hata
lom új viszonyok megteremtését hangoztatta, fokoza
tosan (és törvényszerűen) a felszínre kerülnek a meg
oldatlan kérdések, a háború előtti időszakra jellemző 
félreértésekkel és bizalmatlansággal együtt, amit to
vább fűtöttek a teljesen soha ki nem bogozott szerb- 
horvát-magyar viszonyok, amelyek az Osztrák-Magyar 
Monarchia megalakulásától annak széthullásáig ala
kultak ki. Az ilyen összegubancolódott gombolyag fe
lett -  amelyet sem megérteni, sem kibogozni nem tu
dott -  hiábavalóan őrködik és döntőbíráskodik az el
szegényedett politikai nomenklatúra, amely nem 
tudott felnőni egy olyan bonyolult rendszerhez, mint 
amilyen minden város, és különösen nem a soknemze
tiségű és soknyelvű Szabadkához. Ott voltak engedé
kenyek, ahol az elszánt szigorít, ott szorítottak, ahol a

* Jyanka Rackov, Rukovet 1-2/1972. 87-91. old. 
Hrvatska riječ 29. szám, 1954. VII. 16., 5. old.



bölcs engedékeny, nem volt világos képük arról, hogy 
mit is jelent a város, és hol is lenne a helye az újonnan 
kialakult viszonyok közepette, erőszakhoz és heves 
megoldásokhoz folyamodtak, cselekedeteik ésszerű
ségét és igazolását egyetlen tényben keresték, neve
zetesen, hogy Szabadka határváros, ezért állítólag 
bizonytalan város is. Valójában pedig azok voltak a bi
zonytalanok, akiknek a várost kellett volna irányítani
uk, viszont nem tudták, mit is kezdjenek vele. Minden
ki más pontosan tudta, mit szeretne. Jól tudták, hogy 
mitől fosztották meg őket a múltban és jól tudták azt 
is, hogy miben szenvednek hiányt.

Épp ezért nem csoda, hogy ezek a „nemvárosi vá
roslakók”, akik a városi hatalmat gyakorolták, nem 
tudták felismerni a szabadkai publikum és az alkotók 
szükségleteit, hogy nyugtalanították őket az elvárások 
és minden olyan kísérlet, amely a megfáradt és elhasz
nálódott megoldásokból és klisékből való kitörésre 
irányult, illetve, hogy a közönség és az alkotók egysze
rűen nem voltak hajlandók lejjebb engedni a mércét 
attól, amit valamikor a korábbi időszakban egyszer 
már elértek.

Ez a teljes szabadkai (és nem csak művészeti és 
kulturális) töltet és lendület valakit nagyon, de nagyon 
zavart. A  nyilvánosság és az átlagember számára alig 
látható, de erős kéz fokozatosan megállítja a Horvát 
Népszínház és a Magyar Népszínház sajátos fejlődését, 
erőszakosan bekényszerítve őket a közös színházba. 
Amikor a hatalomtartók meggyőződtek arról, hogy a 
szabadkaiak számára mennyire fontos az Opera és a 
Balett, mindössze három és fél idény után megszünte
tik azokat, annak ellenére, hogy mind az opera-, mind

7 Béla Duránci Umetničke kolonije, Szabadka, 1989., 67. old.

pedig a balettelőadások szokatlanul magas látogatott
sággal büszkélkedhettek. Ezután megtizedelik a Fil
harmóniát, majd nagyon gyorsan eldöntik, hogy a Vaj
dasági Hivatásos Színházak Fesztiválját többé nem Sza
badkán és Palicson rendezik meg. Az ötvenes évek 
végére, az 1958. évi színházi Alapszabállyal összhang
ban -  ahogyan Ivanka Rackov írja -  létrejön a szabad
kai Népszínház a Szerbhorvát és a Magyar Társulattal.

Dr. Jovan Milekié nevezetes Bácskai Galériáját is 
bezárják és a képtár összes anyagát becsomagolva 
Újvidékre szállítják. A palicsi Művésztelepet Zentára 
költöztetik, amiről Béla Duránci művészettörténész a 
következőket írja: „Szinte észrevétlen maradt a Magyar 
Szó vasárnapi számának 5. oldalán egy rövid cím: MU- 
VÉSZTELEP ZENTÁN. Ezt a Művésztelepet Ács József 
tolla harangozta be az 1952. július 27-i számban. Különö
sebb köntörfalazás nélkül. A Művésztelep „még a nyáron” 
megkezdi munkáját, természetesen „a járási pártvezetőség 
kezdeményezésére és támogatásával”, az az öt-hat művész, 
akit Zenta vendégül lát, „megörökíti szocialista fejlődé
sünk jelen szakaszának jellegzetes mozzanatait”. Ezen is 
túlmenően a szerző „a maga nemében egyedülálló” galéri
át is ígér, amely a festészet és a grafika eszközeivel terem
ti meg Zenta monográfiáját. Vagyis, a Művésztelepet tartós 
tevékenységi formaként képzelték el7! ”

Mellesleg felfigyelhetünk arra is, hogy az általunk 
átolvasott sajtóban nincs bizonyíték arra, hogy meg
tartották volna a beharangozott Filmfesztivált, viszont 
egészen biztos, hogy a hazai és külföldi filmek augusz
tus 1-je és 8-a közötti vetítésének előkészületeiről szó
ló hír nem jelenhetett meg a palicsfürdői igazgatóság 
önkezdeményezésére.

Valentin Katajev: Hajrá! Rendező: Pataki László. 1948. 03. 03. 
Sövény Károly, D. Tikvicki Mária



Pierre Augustin Beaumarchais: Figaro házassága. Rendező: Garay László. 1948. 01. 23. 
Godányi Zoltán, Pataki László, R. Fazekas Piroska

Mi előzte meg a zenei ágazat 
megszületését?

Már az első előadást -  amellyel a szabadkai Horvát 
Népszínház 1945. október 28-án tudatta, hogy meg
kezdte munkáját az itteni színház -  átszőtte a zene, 

ahogyan az a kiadott műsorfüzetből látszik, 
KJ !'em^öd ik  a szabadkai Filharmónia”. Branislav 
J^ušić A minisztemé című darabját követően a fiatal 
ársulat harmadik bemutatkozási egy zenés-irodalmi 

°sszeállítás Od Gundulića do danas ( Gundulictól nap- 
Jamkigl azaz ahogyan a műsorfüzetben szerepel: 
»»szavalatok, dalok és zeneművek estje” , amihez a 
»»szavalatok melodrámai kíséretét” erre az alkalomra 
S2erezte Milán Arsid, előadta a Szabadkai Filharmónia 
vonós szextettje.

Mit játszottak a két Szabadkai 
Színházban 1945 és 1951 között?
 ̂ Az első színházi évadban, 1945/46-ban a tizenhá- 

j.0rn bemutató közül öt olyan volt, amelyhez megfele- 
0 színpadi zenét is készítettek, így az előadásokban

énekesek, kórus vagy kórusok, a Filharmónia vagy 
kisebb zenekarok, zenei együttesek és táncosoké Az 
1946/1947-es évadban három zenés darabot és két 
operettet mutattak be a 11 bemutatóból.9 Az 
1947/1948-as évadban tizenöt bemutatót készítettek, 
közülük kettő volt zenés darab, egy színpadi zenemű, 
egy operett és egy opera. A társulat bizonyos tapasz
talatokat szerez, elemzi azokat, felméri képességeit és 
lehetséges teljesítményét1*).

Az 1947/1948-as évadban színre vitt 15 bemutatót 
követően az űj évadban mindössze öt bemutatóra fu
totta az erőből. Úgy látszik, hogy a társulattal elszalad
tak a lovak, túlbecsülte képességeit, mégpedig nem 
csupán előadói, hanem pénzügyi és szervezési lehető
ségeit egyaránt. Ennek eredményeként az 1948/ 
1949-es évadban csupán öt bemutatóra tellett. Mi tör
tént valójában? A hanyatlás vajon az előző évad túltelí
tettsége miatt következett be? Vajon csupán átmeneti 
fáradtságról lehetett szó: Vajon az okok kizárólag 
belső jellegűek voltak, vagy talán fennálltak más, kül
ső tényezők is? Akármi is történt, az öt bemutatóból 
egy zenés darabot valamint egy operettet vittek 
közönség e lé11. Az 1949/1950-es évadban a hét be
mutatóból kettő tartozott a zenés műfajhoz^. Az

8 Ez a következő előadásokra vonatkozik: Malija Gxibec (Parasztlázadás). 1945. X. 28., Od do danas 1945. XI. 20.,
Koštana,1946. U. 23., Prosta devojka. 1946. 111. 2., és Lmišljeni bolesnik 1946. IV. 21. ^  ^ .........................

Seva, 1946. XI. 7„ Gospođa s kamelijama, 1947.1.4 „Sylva,1947.11. I 1947.11. 12. es 1947.
IV. |2.

10 Zemlja smiješka. 1947. XI. 5., Üubravka. 1947. XI. 29., Svinjarica, 1947. X II. 31., Mirandolina, 1948. IV. 15., Tosco. 1948. 
H V||2.
|2 Ljubavnid, 1948. X. 29., Svadba u Malinovki. 1948. XI. 29. 

lakir, 1949. XI. 12., Vedropozorište, 1950. IV. 7.



René Fauchois: Szegény Maurier. Rendező: Pataki László. 1953. 12. 30.

1950/1951-es évad első felében két bemutatót rendez
tek, mindkettő zenés darab volt18.

A szabadkai Magyar Népszínházban 1945/1946- 
ban tizenkét bemutatót láthatott a közönség, ebből 
egy operettet14. Az 1946/1947-es évadban tíz bemuta
tót rendeztek, közülük két előadás volt zenés darab15. 
A rákövetkező évadban, 1947/1948-ban hét bemutató 
szerepelt a műsorban, közülük kettő tartozott a zenés 
műfajhoz16.

Mit játszott a két társulat 1951. 
i. 1-je és 1955 között

Amikor a hatalom úgy döntött, hogy 1951.1. 1-jével 
a két színházat, a Horvát Népszínházát és a Magyar 
Népszínházát erőszakosan egybeolvasztja, létrejön a 
Horvát és a Magyar Társulat. És noha ezzel egyidejű
leg megalakítják a Zenés Részleget is, a két társulat 
repertoárjában megmaradnak a zenés, énekes, táncos

darabok. Az 1951 és 1955 közötti időszakban ezek a 
zenés darabok kerültek színre17.

A Népszínház zenés részlegének 
és balettjének előadásai 1951. i. 

1-je után
1. Leányvásár, operett
2. Sárga csikó, operett,
3. Mala Folaramye, 1951. II. 1., operett
4. Morana, 1951. II. 27., opera
5. Madame Butterfly, 1951. VI. 19., opera
6. Prodana nevjesta, 1952. VI. 23., opera
7. Mágnás MiskV, 1951. XI. 13., operett
8. Marica grófnő, 1952. IV. 25., operett
9. Sylva -  bizonyosan az 1947. II. 1-jei előadás fel

újítása, mivel a Zenés Részleg előadásai között sorol
ják fe l18.

13 Zóna Zamfirova, 1950. IX. 26., Ča Bonina razgala, 1950. X. 28.
14 Csikós
13 Szivárvány, hosszú zenés-táncos revü három elvonásban és a János vitéz operett.
16 A sevillai borbély és a Mézeskalács.
17 Mande, 1951. III. 27., Didó, 1951. VII. 7., Unt is (jeni bolesnik, 1951. X. 6., Júlia kisasszony, 1951. X. 13., Aladár nem szamár.

1951. XII. 18., Dugonja, Vidonja i Trbonja, 1951. XII. 23., Mandragora, 1952. I. 17., A legyező, 1952. VI. 11., Zenebohócok.
1952. X. 30., Winnetou (zenével és balettel), 1953. I. 23., l'esele zene vindsorske (az Opera kórusának részvételével), 1953. II. 
4., Ulični svirači, 1953. IV. 28., Kvej Lan, 1953. V. 20., Úri muri, 1953. VI. 19., Cardak ni na nebu ni na zemlji, 1953. XII. 16., 
Šokica, 1954. II. 4., A csizmás kandúr, 1954. II. 18., Dogadqj u luci, 1954. III. 20., Zagorska ruža, 1954. XI. 3., Otelo, 1954. 
X II. 23., A szentivánéji álom, 1954. XII. 30., Cežnja pod brijestovima, 1955. III. 25., Buckanje sa smutipukom, 1954. V. 28., 
A parasztkisasszony, 1955. VI. 11.

18 Naša mlada Opera - a Naša pozornica - A mi színpadunk, 6. old.



A szabadkai opera és balett 
előadásai 1952/1953-tól 

megszűnéséig
1. Nikola Šubid Zrinski, 1952. X. 23., az újonnan 

Megalakított szabadkai Opera első előadása
2. Három a kislány, 1952. XII. 13., operett
3. Traviata, 1953. I. 5., opera
4. Balett divertissement, 1953. I. 30., a balett

együttes bemutatkozó előadása
5. János vitéz, operett
6. Figarov pir, opera
7. Dužijanca, 1953. IV. 29., opera
8. Cavalleria rusticana, 1953. IV. 29., opera
9. Hoffmanove priče 
1953/1954
1. János vitéz, 1953. X. 23., operett
2. Carmen, 1954. I. 26., opera
3. Bajazzo, opera
4. Vila lutaka
5. Capricicio espagnola, 1954. V. 19.

A közönség szerette 
a zenés előadásokat

Ha a Naša mlada opera19 című írásból indulunk ki, 
akkor csak a Nikola Subid Zrinski bemutatójával lép
tek hivatalosan is közönség elé a Zenés Részleg és 
^alett tagjai a szabadkai Opera társulataként. ,,Zajéev 
Nikola Subié Zrinski című operájának bemutatójával mu
tatkozott be a szabadkai közönség fiatal Operánk, amely 
eddig az évadig a Népszínház Zenés Részlegeként műkö
dött. Számos zenés bemutatót tartottak 1951-től a mai na- 
&£ (Mala Floramye, Leányvásár, Mágnás Miska,, Sylva, 
Niarica grófnő, valamint a Madame Butterfly, Morana és 
a Prodana nevjesta című operák) járult hozzá és bizonyí- 
totta, hogy Szabadkának is állandó Operája legyen29 ”

A folytatásban a szerző (valószínűleg az agilis szer- 
esztő, A. Kujavec) aláírása nélküli szövegben emlé- 
eztet rá, hogy a megalakulástól kezdve ,,intenzív zenés 

t^unka kezdődik színházunk társulataiban, amelyek éne- 
es~zenés darabokat iktattak műsorukba...valamint operet-

et (Seva, Zemlja smiješka, Svadba u Malinovki, János 
v̂tez> Mézeskalács), 1947-ben előadják Gundulié Dubrav- 
. Jakov Gotovac zenéjével és Puccini népszerű operá- 

Jat, a Toscáfi 1* így Szabadka, ez a gazdag zenei hagyo
mányokkal rendelkező város, amelyben a legnagyobb 
azai és külföldi művészek vendégszerepeitek, nézhe
s s  hallgathatja, pontosabban figyelemmel kísérheti 

>Jiatal Operája22 ” születését. Ezután a szerző emlékez
et rá, hogy a fiatal és áldozatos zenészeket a szabad- 
ai közönség mindig meleg fogadtatásban részesítet- 
e» s ezzel ad látogatottsággal és támogatással mutatta 
1 azt is, hogy mennyire szereti és méltányolja a zenés

rendezvényeket, „Zajéev Zrinski cimű operájának bemu
tatója újabb bizonyítéka annak, hogy Szabadkán méltán 
kapott saját Operát23.

A szabadkai bemutatót dr. Marko Fotez rendezte, 
vezényelt Milán Asid. A  koreográfus Radomir 
Miloševic volt, akinek egy jelentős táncbetétje is volt, 
a kórusokat pedig Búzás Antal gyakoroltatta be. A sze
repeket a következő művészek tolmácsolták: Béla 
Tikvicki, Ana Ivaniševic, Jelka Asic, Matija Merkovic, 
Dragutin Margetic, Bodrogi Lajos, Német Rudolf, 
Aleksandar Marinkovic, Iván Badlija, Petar Kopu- 
novid, Antun Crnjakovid, Marica Sid, Angelina Klinov- 
ski, Ružica Horvat. A  balett-számokat Anau Edit, 
Radmila Sedladek és Bojka Krnajski adta elő. A díszle
tet Andrija De Negri tervezte. A bemutató dátuma: 
1952. X. 23.

Az első, háború utáni előadástól tehát hét évnek 
kellett eltelnie az operává válásig, amikor ellenőrizni 
lehetett mindazt, amit addig elvégeztek, elsősorban 
pedig azt a bizalmat, amelyet a közönség tanúsított a 
Népszínház tagjai iránt. Nem csoda hát, hogy „az Ope
ra teljes társulata nagy akarattal és szeretettel dolgo
zott...hogy ezt a bizalmat igazolja, hogy ismét kifejezésre 
juttassa a közönség iránti háláját, amely a kezdetektől 
fogva nyomon követte munkájukat^ ”

Még abban az évben sikerült bemutatni a Schubert 
zenéjére készült Három a kislány című operettet 
Bermel Miklós karmesteri pálcájával, Pataki László 
rendezésében. Ebben az előadásban a főszerepeket 
Bodrogi lajos, Dragutin Margetic, Német Rudolf, 
Rackó Ilonka és Pecz Marika tolmácsolta.

Ezt követte a Traviata, prof. Ertl Rudolf rendezésé
ben. Vezényelt Birovoj Pašcan, a koreográfiát Rado
mir Milosevic dolgozta ki. A  főbb szerepekben Jelka 
Asid, Póka Anna, Antun Crnjakovid, Nádai János, 
Petar Kopunovic és Matija Merkovic lépett közönség 
elé. A  kórusvezető Búzás János volt, a balett-számokat 
pedig Radomir Miloševic és a balett-társulat tagjai ad
ták elő.

A  Balett divertissement Radomir Milosevic rendezé
sében és koreográfiájával került színpadra. Vezényelt 
Milán Asid. Ez volt a szabadkai Opera balett-társulatá
nak bemutatkozása, az összeállításban pedig a követ
kező műveket láthatta a közönség: F. Schubert 
Rosamunda -  Nyitány, F. Chopin Nocturno és Vals bril
lanté, J. Sibelius Valse triste, Liszt F. Magyar rapszódia, 
A. Ponchielli Giaconda c. operájából az Órák tánca, 
M. Asic Seoska idila, J. Strauss Mesél a bécsi erdő és M. 
Ravel Bolero. A  szabadkai Opera élművészei mellett 
vendégként fellépett a belgrádi Opera vezető művész
nője, Anda Arandelovid, a közönség pedig rajtuk kívül 
tapsolhatott még a szabadkai Opera balett-táncosainak 
és a szabadkai Balett-iskola tanulóinak (ez utóbbit 
valószínűleg a színház mellett hozták létre), akiket 
Radomir Miloševic és Boginja Krstic vezetett.

2o P°zomica - A mi színpadunk, az 1952/53. évad 1-2. száma, 6-7-8. oldal.

21S:
22 ib.
23 ib.
24 ib.



Az első bunyevác opera, a Dužijanca szövegét írta 
és zenéjét szerezte dr. Josip Andrié. Az opera bemuta
tóján vezényelt Milán Asié, a koreográfiát Radomir 
Miloševič dolgozta ki, a rendező pedig Vojmil Raba- 
dan volt, akit munkájában Bruno Vujkovié segített. A 
díszlettervező Vladimir Marenid, a jelm eztervező 
Stana Ceraj-Cerié, a kórusvezető Búzás János. A  sze
replők: Pecz Marika, Dragutin Margetid, Német 
Rudolf, Petar Kopunovid, Antun Crnjakovic, Mezei 
Analiza, Vera Kovád, Angelina Klinovska, Béla 
Tikvicki, Ivó Vargovid. A  bemutatót 1953. április 
29-én tartották.25

A Cavalleria rusticana ugyanakkor került színre, 
amikor a Duzijanca, Vojmil Rabadan rendezésében és 
díszletével, vezényelt Milán Asid. A  szerepeket a kö
vetkező művészekre bízták: Ana Ivaniševid, Aleksan- 
dar Marinkovid, M ezei Analiza, Iván Vargovid, Béla 
Tikvicki és Vanja Matulid.

Franz Schubert Három a kislány című művének 
színrevitelénél Bermel Miklós vezényelt, a korrepeti
tor pedig Búzás János volt.

A szabadkai Balett bemutatkozásáról prof. Vojmil 
Rabadan zágrábi vendégrendező a következőket írta: 
„Semmi kétség, hogy színházunkban a jövőbeni balett-elő
adások magasabb tánc-technikai szinten és tartalommal, 
ötlet-télien kerülnek bemutatásra, ám mégsem érződik 
majd bennük az a különleges hangulat, ünnepi feszültség 
és izgatott várakozás, amely átitatta a színpadot és a né
zőteret is 1953. január 30-án, amikor mindenki úgy érez
te, a szabadkai Népszínház újabb győzelménél lehet jelen, 
egy újabb bizonyítéknál, hogy ez a művelődési intézmény 
kitartóan, elszántan és sebesen haladva előre mind jelen
tősebb pozíciókat foglal el a színházi alkotómunka terén... 
Milán Asié, az Opera igazgatója vezényelt, aki a bevezető 
számot, Schubert jó l ismert Rosamundáját diszkréten, ka
marai hangzásban adta elő...Radomir Milosevié, a kis, de 
fegyelmezett balettcsapat szervezője és pedagógusa, az 
egyes műsorszámok rendezője és koreográfusa, de bennük 
az éltáncos is. Mellette fellépett még Anda Arandelovié 
m.v., Anau Edit, Bojka Krnjaski, Sasa Vojtov és Nikola 
Jovanovié.26”

Valamivel később rendezték meg a szabadkai szín
ház balett-estjét, amikor „a szabadkai Opera balett 
élművésze, Radomir Milošević koncertet adott a Népszín
házban -  bemutatva a szabadkai Opera balett-részlegének 
művészi értékeit^ ”

Már ebből a nem teljes felsorolásból látszik, hogy 
a szabadkai színházban a kezdetektől fogva, szó 
szerint az első előadástól, a színjátszás mellett nagy 
figyelmet szenteltek a zenének, az éneknek és a tánc
nak, mint az egységes színpadi megszólalás és a kö
zönség felé fordulás elválaszthatatlan elemeinek.

Az ilyen repertoár kialakulásában döntő szerepet 
játszott, hogy a színházban olyan zeneileg tehetséges 
és művelt egyéniségek tevékenykedtek, mint például 
a Jelka és Milán Asid házaspár, de mások is, akik itt

váltak művésszé, elsősorban a Zenede egykori tanulói 
és tanárai, a városi Filharmónia körül csoportosuló ze
nészek -  összhangban azzal a gazdag hagyománnyal, 
amely a XVII. század második felétől alakult ki, amikor 
Szabadkán először vendégszerepeitek a vándortársu
latok, különösen pedig 1854 után, amikor a város 
megépítette a maga idejében színpompás színházépü
letet.

Ennek a hagyománynak a megteremtéséből 1800- 
tól jelentős részt vállalt Đuro Arnold (1781-1848) 
zeneszerző és népzene-gyűjtő, majd a XIX. század 
második felében és a XX. század első felében az olyan 
pedagógusok, mint amilyen Gál Ferenc (1860-1906) 
és Lányi Ernő (1861-1923), az európai szintű, neves 
és elismert zenészek. A Városi Tanács határozata nyo
mán 1868. október 16-án megalakult a Zenede, és 
igen gyorsan a neves és magasra értékelt iskolák közé 
küzdötte fel magát, amelyből zenészek, énekesek, 
zeneszerzők és karmesterek egész hada került ki, el
sősorban a magasra helyezett pedagógiai mércéknek 
köszönhetően. Az iskola ugyanis gyakorlatilag a buda
pesti Zeneművészeti Akadémia tanterve és programja 
szerint dolgozott28.

Lányi meghívására itt vendégszerepeitek az euró
pai zenei élet legnevesebb képviselői, Bartók és 
Casals, illetve más neves előadóművészek. A két világ
háború közötti időszakban az iskolát Cvetko 
Manojlovid, Stevan Mokranjac közeli munkatársa (és 
a belgrádi Zeneiskola egyik alapítója) vezette. Az itt 
kialakuló zenei hagyományokhoz sajátos módon járult 
hozzá Pero Tumbas Hajó (1891-1967), a kimagasló 
előadóművész, zeneszerző, pedagógus és népzene- 
gyűjtő.

Épp ezért volt érthetetlen, hogy az ötvenes évek 
közepén pusztán politikai akaratból -  amely senkinek 
nem adott számot -  a Népszínházból egyszerűen kihe
lyezték az Operát és a Balettet. Ennek a szabadkai 
színházi és művelődési életre messze ható és rombo
ló következményekkel járó határozatnak az értelmet
lensége és abszurditása akkor lesz a napnál is világo
sabb, ha rátérünk a számok nyelvére.

Hivatalosan a szabadkai Opera és Balett 1951. ja
nuár 1-je óta létezett az 1953/1954-es évaddal bezáró
lag. A nem egészen négy év alatt 21 bemutatót rendez
tek, az anyaépületben 290 előadást tartottak, a ven- 
dégszéreplések száma 10. Ha összevetjük az adatokat 
az eladott belépőjegyek számáról és a szabadkai Nép
színház minden előadásának látogatottságáról, azonnal 
szembe ötlik, hogy az Opera és Balett előadásai iránt 
jóval nagyobb volt, mint a két társulat által előadott 
darabok esetében. A Horvát Társulat előadásain az 
átlagos nézőszám 329, a Magyar Társulatéin pedig 
328 volt, ugyanakkor az Opera és Balett előadásaira 
átlagosan 398 néző váltott jegyet.

Annak ellenére, hogy az említett időszakban csu
pán 10 vendégszereplésre került sor, a látogatottság-

25 Ezt az operát mintegy 150 szabadkai négy évtized után ismét megtekinthette, mégpedig 1994. november 5-én, Baján Petar Šar- 
čević rendezésében, az Eszéki Opera előadásában.

26 Hrvatska riječ, 1953. II. 6., 4. old.
27 Hrvatska riječ, 1953. V . 8., 4. old.
28 Pékár Tibor 120 godina Mitzičke ško/e u Subotici, Pro musica, Belgrád, 1989 márciusa, 140. szám, 8. old.



ra vonatkozó adatok szerint a közönség kifejezetten a 
Zenés Részleget illetve az Operát részesítette előny
ben. A Horvát Társulat vendégszerepléseit átlagosan 
297 néző látta, a Magyar Társulat esetében ez a szám 
223, míg a szabadkai Opera és Balett előadásait átla
gosan nem kevesebb, mint 925-en nézték meg.29

A szabadkai Opera és Balett előadásaira vonatkozó 
nézőszám -  még ha a színház vezetőségétől származ
na is -  hihetetlenül hangzik és kétségeket ébreszt. 
Viszont figyelembe kell venni azt is, hogy ennek az 
együttesnek a tagjai, a kor szokásaival összhangban, 
nem csupán színpadokon léptek fel, hanem gyárcsar
nokokban, ifjúsági munkavállalásokon, stb. is, ami 
megvilágíthatja a nagy látogatottság hátterét.

Lehet, hogy épp ezekben az adatokban rejlik a vá
lasz arra a kérdésre, hogy miért került sor -  az Opera 
és Balett akkoriban, de ma is érthetetlen és elfogadha
tatlan -  feloszlatására, amivel a szabadkai színházat 
erőszakosan, váratlanul és természetellenesen meg
akadályozták további fejlődésében. Ezzel a város kul
túráját alapjaiban ingatták meg és kurtították meg egy 
egyszerű adminisztratív döntéssel, amelyet nyilvánva- 
jőan színházon kívüli érdekek diktáltak, és nem mond
juk a közönség érdeklődésének hanyatlása előadói, 
niűvészi vagy esztétikai okok miatt.

Ezek a körülmények is mindenképpen hozzájárul
tak ahhoz, hogy a hatvanas és a hetvenes években a

szabadkai színpadról mind ritkábban hangozzék fel a 
zene a későbbiekben megalakított Színházi zenekar 
előadásában, a Filharmóniáról nem is beszélve.

A színház így arra kényszerült, hogy szinte teljes 
egészében lemondjon a zenészek, énekesek, koreog
ráfusok és táncosok szolgálatairól, mivel azok is arra 
kényszerültek, hogy művészi pályafutásuk folytatásá
hoz másutt keressenek lehetőséget, Szabadkán kívül, 
olyan kulturális közösségekben, amelyeknek addig 
nem is voltak figyelemre méltó zenei hagyományai, 
sem opera-, vagy balett-társulatai. A közönséghez 
többnyire szóban szóltak a rákövetkező időszakban, 
ami azután döntően kihatott a nézők ízlésének, szük
ségleteinek és új keletű szokásainak a kialakulására. 
Elmondható, hogy a zenés és táncos kifejezésformák
ról való, színházon kívüli érdekek szülte kényszerű 
lemondás kedvezőtlenül hatott a szabadkai színház 
látogatottságára. Ezt sajátos módon bizonyította 
1985-ben Ljubiša Ristió és Nada Kokotovió jövetele. 
Akkoriban a szabadkai színpadon ismét láthatók vol
tak zenés, énekes, táncos darabok. Ezeknek a színre 
állítását főleg Nada Kokotovió ösztönözte. Az általa 
előkészített koreodrámák, az akkori ország és a kül
földi színházak előadásait a közönség akkoriban igen 
kedvezően fogadta és ez a látogatottságban is kifeje
zésre jutott.



Duna-menti horvát írók művei a Szabadkai Horvát 
Népszínház előadásaiban 1945—1951 között, 
a Horvát Társulat és a Szerbhorvát Társulat 

repertoárján 1951 és 1995 között

Egy bizonyos ideig a szabadkai Horvát Népszínház, 
amely 1945-ben alakult meg, majd a Horvát Társulat, 
ahogyan azt 1951-ben elnevezték, később pedig 1956- 
tól a Szerbhorvát Társulat valóban jól felismerhető 
volt házi szerzőjéről Matija Poljakovióról és a szülőváro
sában előadott műveiről. Időrendi sorrendben ez így 
nézett ki:

1. Č 'a  Bonina razgala, 1950. X. 28. (M irko 
Huska)

2. Niko i ništa, 1952. 1-26., (M irko Huska)
3. Vašange, 1952. XI. 29., (M irko Huska)
4. Kuca mira, 1953. IV. 18., (M irko Huska)
5. Napraforgók (Kao suncokret), 1954. I. 9., 

(Virág Mihály)
6. Buckanje sa smutipukom, 1955. V. 28., (M irko 

Huska)
7. Pár žutih cipela, 1959. XI. 25., (Petar Šarčevič)
8. Bolto u raju, 1960. II. 28., (M irko Huska)
9. Č 'a  Bonina razgala (felújított előadás), 1961. 

XII. 22., (M irko Huska)
10. Ludograd, 1962. III. 10., (M irko Husla)
11. Naše i vaše zgode i nezgode, 1962. XII. 12., 

(M irko Huska)
12. Ode Bolto na ogled, 1967. II. 18., (M irko 

Huska)
13. Kad Bog davlu kumuje, 1967. V. 9., (Mirko 

Huska)
14. Bolto na fronti, 1967. XII. 17., (Josip Bajié)
15. Jedna cura sto nevolja, 1969. X. 14., (Petar Sarée-

vié)

A legnézettebb Poljakovic-darab a Č ' a Bonina raz
gala volt. A  Boltóról szóló tetralógia ugyancsak szép 
számú közönséget vonzott, de az akkoriban feljövőben 
levő televízió figyelmét is felkeltette. Ennek ellenére 
a kritikusok részéről a legnagyobb visszhangot és elis
merést a Pár žutih cipela című szatírája váltotta ki.

Matija Poljakovié megjelenése, 43 dráma-szövege, 
amelyek közül csupán 22 jelent meg nyomtatásban, 
bátorítólag hatott mindazokra, akik színházi szövegek 
írásával szerettek volna próbálkozni. Ők Pavao Baéié 
(1921-1984), Stipan Matijevié, akiknek a szövegeit 
Géza Kopunovié (1920-2003) dramatizálta, továbbá 
Ivica Jakoéevié (1939-1987), Petko Vojnič Puréar

(1939), Đuro Franciškovič (1931-1993) és Ante Vukov 
(1955). Ezeknek a szerzőknek az alkotásai Szabadkán 
lettek színre állítva , míg Milivoje Préié (1942), Vojislav 
Sekelj (1946), Stjepan Bartoš (1960) és e sorok írójá
nak műveit még nem adták elő ezen a színpadon.

Ezzel egyidejűleg a magyar közösségben is megje
lennek, jelen vannak színműírók, például Sinkó Ervin 
(1898-1967), Sulhóf József (1905-1970), Quasimodo 
Braun István (1908-1973), Bogdánfi Sándor (1912- 
1987), Deák Ferenc (1938), Gobby Fehér Gyula 
(1943), Végei László (1941), Sziveri János (1954-1990) 
és mások.

Tegyük még ehhez hozzá azt is, hogy a helyi szerb 
közösségből ebben az időszakban nem nőtt ki egy 
színműíró sem, valószínűleg azért, mert a közösség 
számára rendelkezésre állt a teljes szerb drámairoda
lom, amely ki tudta elégíteni a közönség igényeit, de 
lehetővé tette a megfelelő repertoár kialakítását is.

Házi szerzőként Matija Poljakovié jól ismerte a 
társulatot és annak lehetőségeit is, ezért bizonyosra 
vehető, hogy egyes darabok írásakor figyelembe vette 
a lehetséges előadókat is, mint például Géza Kopu- 
noviéot Bolto szerepében, vagy az olyan színésznőket, 
mint Kiara Peié és Katarina Baélija, a színész Josip 
Bajiéot és másokat. Más szóval, szövegeivel hozzájá
rult a szabadkai horvát színház néhány vezető szemé
lyisége népszerűségének növeléséhez is. Hozzá kell 
még tennünk, hogy Matija Poljakovié műveinek helyi 
színrevitelét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy döntő 
hatással lehessen a rendező megválasztására, akivel a 
színre állítás során szorosan együtt is működött. És 
valóban, a bemutatók felsorolásából kitűnik, hogy a 15 
előadás közül 11-et Mirko Huska rendezett, két rende
zése volt Petar Saréeviének, egy-egy pedig Josip 
Bajiénak és Virág Mihálynak.

Köntörfalazás nélkül mondjuk ki, hogy azokban az 
esetekben, amikor áz alkotó döntően befolyásolta a 
rendezést, öngólt lőtt. A színikritikusok több ízben is 
megírták, a szerző és a színházvezetés figyelmét is fel
hívták arra, hogy a mindig azonos rendezői elgondolás 
valójában fékezi a színészeket és hátráltatja fejlődésü
ket. Tegyük-e hozzá, hogy -  hiábavalóan? Matija Polja
kovié hűségesen kitartott ,,kedvence” mellett.

Matija Poljakovié darabjai, amelyekkel népszerű
ségre tett szert, egyszerű tanmesék a bunyevácok,

l Pavao Bačid (1. Salašari silóm varošani, 1965), Đuro Franciškovic (1. Č' a Grgina huncutarija, 1980, 2. Divojke sa šora, 1982), 
Ivica Jakovetic (1. Albina mijana, 1973), Antun Karagié (1. Kokice, 1963, 2. Katica, 1967), Géza Kopunovid (1. Martinove men- 
gule, Stipan Matijevid ötlete nyomán, 1977), Lajčo Lendvai (1. Risari, 1978), Stipan Matijevid (1. Bac Đuka Kerčanin, 1957), 
Matija Poljakovic (1. Č' aBonina razgala, 1950, 2. niko i ništa, 1952, 3. Vašange, 1952, 4. Kuda mira, 1953, 5. Buckanje sa smu
tipukom, 1955, 6. Par žutih cipela, 1959, 7. Bolto u raju, 1960, 8. Ludograd, 1962, 9. Naše i vaše zgode i nezgode, 1962, 10. 
Ode Bolto na ogled, 1967, 11. kad Bog đavlu kumuje, 1967, 12. Bolto na fronti, 1967, 13. Jedna cura sto nevolja, 1967), Petko 
Vojnid PurČar (1. Dolaziš opet, Adame, 1972) - összesen 24 bemutató. Az 1985 és 1995 közötti időszakban: Petko Vojnid Purdar 
(Hram i njegovu duvari, 1988) és Ante Vukov (1. Strojevi i zvijeri, 1987) -  összesen 2 bemutató.



falusiak és városiak életéből, amelyek középpontjában 
többnyire szerelmi bánat, bunyevác fukarság, a népi 
^ t mindennapi bonyodalmai, banalitásai álltak, felfo
kozva valamilyen irracionális szenvedéllyel, szociális 
különbségekkel. Poljakovié opusának eme kisebb 
része, amely a folklór jegyében született, helyenként 
triviális, kitűnő fogadtatásra lelt a színházi és televízió- 
nézők körében, mintha csak nem hagytak volna elég 
teret más alkotásainak, amelyek dramaturgiailag 
árnyaltabbak és összetettebbek, ezért mind az 
előadók, mind a rendezők részére komolyabb kihívást 
jelentenek.

Ezekben a műveiben Poljakovié az emberek által 
értelmetlennek és érthetetlennek látott változások 
°kozta felfordulásról ír, amelyben az embereknek a 
társadalom elnyomó mechanizmusainak hatására ak
kor is részt kell venniük, ha nem értik a változások lé
pegét. Mivel nem tudnak ellent állni, előttük lezárul 
a jelen és a jövő, így kénytelenek a múlt maradványai
déi élni és fennmaradni. Ez a széthulló világ, amely 
képtelen szembenézni az önmagáról szóló igazsággal, 
tele van egymásközti összetűzésekkel és leszámolá
sokkal, megmérgezte a rosszakarat és az ármányko
dás, a süllyedő házasságok és házasságtörések világa 
ez> amelyben létszükséglet egymás sárba tiprása, a 
szédületes karrierhez mindenkin át kell gázolni, hogy 
azután minél magasabbról a bohócokhoz hasonlóan jó 
nagyot lehessen esni a semmiből a semmibe.

Most már valóban csak sajnálhatjuk, hogy az itteni 
orvát közösség nagyobb része könnyebben azonosult 

a bunyevác folklór sokszínűsége által ihletett hősök
kel, mellőzve Poljakovié opusának másik, nagyobb és 
s°kkal értékesebb részét, amely összehasonlíthatatla- 
nul főbbet kínált. Elmulasztották ezzel azt a lehetősé
get, hogy szembesüljenek önnön alakjukkal és gyenge
ségeikkel, jelentős mértékben csökkentve a bíráló 
°nelfogadás és önmegélés lehetőségeit, s azt a lehető
séget, hogy az önmagukról kialakított szemlélet alap
ján megkíséreljék életüket a kívánt irányba terelni.

Es fontos még valamit kiemelni. Ma is vannak olya
nok, akik Poljakoviéot cinikusnak, a saját népét gyűlö- 
0 alkotóként szeretnék bemutatni, viszont ha három 
tizeddel az alkotó halála után áttekintjük műveinek 

az üzenetét, állíthatjuk, hogy semmit sem veszítettek 
k entőségükből, Poljakovié pedig nem volt sem cini- 
Us> sem népgyűlölő! Az emberi gyengeségek és

fogyatékosságok felnagyításával szeretett volna hozzá
járulni annak a népnek a felépüléséhez, amelyhez 
egész lényével tartozott, és amelyért a legnagyobb 
árat fizetve megszenvedett.

És hogy milyen jelentőségűek voltak Poljakovié 
művei és egyetemes üzenetük, annak alátámasztására 
ismét álljanak itt a számok:

Évtized Bemutatók száma 
írók teljes száma

Horvát írók 
teljes száma

Duna menti 
horvát írók

1945-1955 100 28 5
1955-1965 96 25 8
1965-1975 89 21 7
1975-1985 65 10 4
1985-1995 120 5 2
összesen 470 89 26

A fél évszázad alatt összesen 470 bemutatót látha
tott a közönség, ebből 89 készült horvát írók szöve
geiből, ebből 26 volt a Duna menti horvát szerző. 
Az 1945 és 1955 közötti évtized 100 bemutatójából 
28 készült horvát alkotás alapján, ebből 5 származott 
Duna menti írótól. A következő évtizedben, 1955 és 
1965 között 98 bemutatót rendeztek, ebből 25 horvát 
szerző műve volt, közülük pedig 8 tartozott a Duna 
menti írók csoportjába. Az 1965 és 1975 közötti évti
zed 89 bemutatója közül 21 horvát szerző műve volt, 
közülük pedig 7 Duna menti horvát írót tartottak szá
mon. Az 1975 és 1985 közötti időszakban nagy hanyat
lás következett be a színházban, amelyet az együtte
sen belüli viszonyok, illetve külső, politikai tényezők 
idéztek elő. Mindössze 65 bemutatóra került sor, 10 
horvát író munkája nyomán, s ebből 4 származott a 
Duna mentéről. Az ötödik -  Ristié -  évtizedében 
120 bemutatót tartottak, ezek közül csupán 5 készült 
horvát szerző művéből, közülük kettő volt a Duna 
mentéről.

Az az évtizedenként áttekintés azt mutatja, hogy a 
politika akarat -  amely, mint láthattuk, erőszakban, 
gaztettekben csúcsosodott ki -  milyen mértékben 
változtatta meg a szabadkai színházban bemutatott 
művek szerkezetét, attól az időszaktól kezdődően, 
amikor a hatvanas évek repertoárpolitikája leplezet
lenül a horvátság asszimilációjának a szolgálatában 
állott.



(Mindörökre?) Megválaszolatlan kérdések
Minden egyes alkalommal, amikor felteszem ma

gamnak a kérdést, hogy Szabadka miért nem tudta 
megőrizni az Operát és Balettet, felmerül egy egész 
sor kérdés, hogy egyáltalán megőrizhette volna, ha 
igen, hogyan, kinek volt fontos és jelentős az Opera és 
Balett, kit zavart a megléte, mit jelentett az Opera és 
Balett rövid létezése során és egyáltalán, milyen szin
tet érhetett volna el az Opera és Balett, ha sikerül 
fennmaradnia és mit jelentene ma a számunkra?

Az Opera és Balettet a városból vajon nem ugyan
olyan módon és ugyanolyan eszmei beállítottságú és 
gondolatvilágú emberek távolították el, mint amilye
nek ezt megtették közvetlenül a háború után, amikor 
Szabadkát megfosztották a horvát nyelvű napilaptól és 
a Szabadkai Rádiótól, elszállítva innen teljes vasúti vo
nalakat, jelentős ipari berendezéseket és a legértéke
sebb gépeket, majd a XX. század hetvenes éveiben 
megszüntették a villamost, az egyik olyan vívmányt, 
amelyet a város még a XIX. században szerzett meg.

Sokan voltak, akik 1941-től néhány erőteljes hul
lámban igyekeztek lefejezni a várost, likvidálni em
bereket, megtorlásoknak kitenni őket, politikai kolom- 
pokat akasztva a nyakukba, hogy azután hozzáláthassa
nak a város módszeres fosztogatásához, kiárusításá
hoz és rombolásához. Abbéli törekvéseikben, hogy 
minél jobban megsemmisítsék Szabadka arcát-arcu- 
latát, először az értelm iségieket és az alkotókat 
tiporták el, majd csak utána a többieket, lerombolva, 
eltávolítva vagy átszabva a város legfontosabb törté
nelmi és kulturális jellegzetességeit, mindig egy szó
lam jegyében: nem kell a múlttal foglalkozni, fordul

junk inkább az ígért szebb (sicc!) jövő felé. Olyan em
berek tették ezt, akiknek a leplezetlenül egyértelmű 
céljuk az volt, hogy mindenáron és minél előbb meg
szabadítsanak bennünket közös múltunktól.

Vajon nem ugyanezek az emberek és eszmei köve
tőik dobták ki erőszakosan az Operát, közönyösen 
szemlélve a Filharmónia lepusztulását, amelyet egyfaj
ta vigasztalásként hagytak meg a szabadkaiaknak, 
vagy a Horvát, a Szerbhorvát és a Magyar Társulatok 
lepusztulását, hogy azután teljesen megszüntessék 
őket? Hogyan, mivel lehet magyarázni azt a tényt, 
hogy soha nem kezdődött meg a szabadkai színház- 
épület helyreállítása és újjáépítése, annak ellenére, 
hogy kétségkívül az egykori Jugoszlávia legjelen tő- 
sebb és legértékesebb színházi létesítménye volt és 
maradt mind a mai napig? Különösen azért, mert ben
ne működött a leghosszabb hagyományokkal rendelke
ző színház, amely egészen a XVII. század közepéig 
nyúlik vissza. Márpedig ezt a tényt mindig megkerül
ték és elhallgatták az Osztrák-Magyar Monarchiában, 
a Jugoszláv Királyságban és a szocialista Jugoszláv iá
ban egyaránt, és még ma sem emlegetik -  szívesen.

Ha a felvetett kérdések némelyikére keressük a vá
laszt, akkor óhatatlanul foglalkoznunk kellene a sza
badkai kommunista mozgalom múltjával, hiszen az a 
Jugoszláv Királyság idején azon kevesek közé tarto
zott, amely erős támasszal rendelkezett a liberális pol
gári réteg egy részében, a széles, európai látókörű te
hetős és művelt emberek körében. A szabadkai kom
munista mozgalomban arányaiban sok értelmiségi 
vett részt az összes itt élő nép soraiból. Magától érte-

Euripidész-Sartre: Trójai nők. Rendező: Vera Crvenčanin. 1975. 02. 05. 
Pataki László, Albert Mária, Sántha Anna, Kotróba Júlia, Szabó Cseh Mária
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ódően voltak kommunisták a hivatalnokok, a munká
i k ,  az iparosok és a napszámosok, a munkanélküliek 
es más rétegek között is.

Hosszú ideig foglalkoztatott, hogy sem Szabadkán, 
Sem pedig Szabadkán kívül soha nem mutattak igazi 
. e k l ő d é s t  azoknak a körülményeknek a feltárása 
|ránt, amelyek között szinte egyik napról a másikra le
nézték a szinte teljes szabadkai kommunista elitet, 

^ g p e d ig  a háború legelején? Vajon tényleg a magyar 
, 12t°nsági szolgálatok jobban ismerték tevékenységü- 
et mint a háború előtti jugoszláv rendőrség? Vajon a 
tartóztatott kommunisták csupán „az óvatosság hiá- 
ny<* miatt kerültek a Sárga Házba, a bitófára, a tábo
r b a ,  börtönökbe vagy a keleti frontra küldött bünte- 
, ° ^ zadokba akna tisztítónak? És mert „nem tartották 
f  °en tiszteletben a konspiratív tevékenység szabályait”! 
^^ennyiben helytálló a feltételezés a saját biztonsá- 
íkír gondoskodás hiányáról, akkor nyugodt lé- 
ekkel vethetjük fel a kérdést, hogy kivel szemben 
t!fJ> eléggé óvatosak a szabadkai kommunis-

k. Valószínűbb, hogy vesztükhöz más körülmények 
ls hozzájárultak.

Horthy Miklós hírszerzői ugyan jelentős támasszal 
eendelkeztek egyes magyar nemzeti és művelődési 
gyesületekben, nehéz elhinni, hogy onnan teljes rálá- 
suk volt a szabadkai kommunista szervezet működé- 
re- Annál is inkább, mivel a kommunisták sem is- 

 ̂^ j^k  minden társukat, sőt nem is álltak mindig köz- 
*en kapcsolatban, tehát az esetleges árulásnak csak 

° rlátozott következményei lettek volna.
Csupán a pártvezetésben lehetett tudni, hogy mi- 

nt tevékenykedik minden egyes pártsejt és hogy kik 
n rtoznak hozzájuk. Más szavakkal, az információk on- 
j "csordogálhattak ki, ahova minden adat befutott. A 
té K i je d s é g e in e k  egyikéből, vagy talán a csúcsveze

tő i?  g s végezetül, a történtek után, van-e értelme 
nek a súlyos gyanúnak, amely alapján arra lehet kö

vetkeztetni, hogy a legiskolázottabb és legtapasztal
tabb szabadkai kommunistákat feláldozták valamilyen 
politikai-titkosszolgálati játékok és cserék érdekében? 
Egyébként pedig -  noha a történészek munkájuk so
rán már bizonyították, hogy sem akkoriban, sem pedig 
a későbbiekben a JKP csúcsvezetésében nem vona
kodtak a hasonló ügyletektől -  valószínűleg soha nem 
kapunk választ arra kérdésre, hogy miért és hogyan 
veszett oda a szabadkai kommunista elit nagy része. 
De tény, hogy a város a háború végét teljesen lefejez
ve várta be, ilyen lefejezetten tette meg a kommuniz
mus és a szocializmus útját, olyan autentikus szabad
kai kommunisták nélkül, akik a benne élők népek so
raiból emelkedtek volna ki. Mint ahogyan azt sem 
fogjuk megtudni, hogy a város vajon jobban járt volna-e, 
ha esetleg túlélték volna a vészterhes eseményeket.

Figyelembe véve a JKP Szabadka iránti háború utá
ni leplezetlen bizalmatlanságát, mindegyik változat el
képzelhető. Egy valamihez azonban nem fér kétség: a 
háború előtti és alatti kis számú túlélő kommunistát 
teljesen eltávolították az ötvenes években, a hatvanas 
évekkel bezárólag. Ezután pedig a párt és politikai 
rendőrsége nekilátott a mindenféle színezetű ellenség 
keresésének azok között a szabadkaiak között, akik 
igazi városi alkotókká, értelmiségiekké, gazdasági 
szakemberekké és lehetséges város-képviselőkké 
nőtték ki magukat. A Tájékoztató Irodás határozattól 
kezdve minden egyes tisztogatást követően olyan lum
pen-alakokat ültettek a hatalomba, akik nem viseltek 
gondot sem a szabadkai lakosok közötti viszonyokról, 
de nem méltányolták a magyarok és a horvátok azon 
szükségleteit, hogy természetes kapcsolatokat tartsa
nak fenn anyanemzetükkel és kultúrájukkal, nem tar
tották fontosnak Szabadka sajátos, határmentiségéből 
adódó helyzetét, és azt sem, hogy a város sosem felej
tette el a közép-európai és európai kulturális közpon
tokkal fenntartott kapcsolatait. De még csak arra sem

Kartus (fr. cartouche) -  többnyire az észak-európai késő reneszánsz és barokk idején használt plasztikus díszítőforma



törekedtek, hogy bármit is megtanuljanak a városról, 
hogy bármit is tegyenek érte az innen ,,elszármazta
tott” javakért, amelyekről soha nem adtak számot a 
polgároknak.

Jól emlékszem az ötvenes évek végére, arra az ál
talános depresszióra, amely behúzódott az emberekbe 
és kívül-belül nyomasztotta őket. Nehéz szürke festék
kel pingáltak át szinte minden városi homlokzatot, 
amely mögé elrejtették a műépítészi és építtetői rész
leteket és díszeket, virágmotívumokat és -fonatokat, 
amelyeket a szabad és megzabolázatlan képzelőerő se
gítségével teremtettek azok, akik felépítették a vá
rost. Gondosan átfestették a nemesi címereket tartal
mazó kartusokat1. A legszebb épületek belsejét -  a fo
lyosóktól a luxuslakásokig, az üzlethelyiségektől a 
reprezentatív termekig és csarnokokig -  felosztották 
és válaszfalakkal elrekesztették, azután átmeszelték, 
vagy olajfestékkel átfestették, végül is bármilyen anya
got felhasználtak, hogy lefedjék, eltakarják a mitológi
ai és más alakokat, a szabadkai nemesi családok címe
reit, a gipszdíszeket, mozaikokat, majolikát, festmé
nyeket...

És mivel az a súlyos szürke szín és mész állandóan 
hámlott és hullott, a város kívülről és belülről is mind 
jobban hasonlított egy roncshoz. És az is volt, még a 
lelkületében is. Azokban az években az öngyilkosság
ok számár tekintve Szabadka a világ élvonalába ugrik, 
ahol időnként helyet cserél Budapesttel és Berlinnel. 
A város élére állított lumpenek, akiknek gondoskodni
uk kellett volna a lakosokról is, soha eszükbe nem ju
tott, hogy az itt kitermelt pénz -  amelyet igen hatéko
nyan, esetenként szilajul tudtak begyűjteni, mint a be
szolgáltatás idején, hogy azután szófogadóan és

alázatosan elküldhessék belgrádi, később pedig újvidé
ki gazdáiknak -  legalább egy részét itt tartsák kutatá
sokra és megelőző intézkedésekre, vagy legalább -  és 
esetleg -  ennek a tragikus szabadkai szindrómának az 
enyhítésére.

A felsoroltak miatt ma is élénken foglalkoztat, hogy 
vajon milyen beszélgetést folytathatott Mayer Ottmár, 
Schwalb Miklós, Singer Adolf, Steinfeld Sándor és a 
többi szabadkai kommunista -  akiknek a zöme ügy
véd, orvos, író, lapszerkesztő, sokoldalúan képzett eu
rópai értelmiségi volt, akik több nyelven beszéltek, ol
vastak és írtak -  mondjuk egy Đuro Pucarral, fémmun
kással, aki egy teljesen más kultúrkörnyezetben nőtt 
fel, vagy más, hozzá hasonló megbízottakkal, akiket a 
JKP vezetőségei küldtek ide?

Vajon mit mondhattak egymásnak ezek az embe
rek, akik politikailag hasonszőrűnek tekintették egy
mást, miközben egymástól igen távol álltak, jobban 
mondva kibékíthetetlenül különbözőek voltak? Miként 
érezhették magukat Đuro Pucar és a megbízottak, ki
küldöttek a többnemzetiségű, kifejezetten polgári lel
kületű, anyagilag és erkölcsileg egyaránt gazdag Sza
badkával történő találkozásukkor? Milyen benyomá
sokkal távoztak -  elsősorban emberként -  ha 
mellőzték a párt- és konspiratív-hírszerzői kliséket, 
amelyekbe kénytelenek voltak beilleszteni gondolatai
kat a JKP vezetőségeihez benyújtott jelentéseikben. 
Egyáltalán mit is gondolhattak az Atlaszokról, 
Mayerokról, Singerekről, Steinfeldekről és a többi 
szabadkai kommunistáról, akik kortársaik vallomásai 
szerint egyaránt eredménnyel és könnyedén találták 
fel magukat a gyárcsarnokokban, műhelyekben, iparo
sok, vállalkozók körében, mint az úri szalonokban és

az európai világvárosok
ban és abban a Szabad
kában, amilyen az akko
riban volt. Amiért még a 
háború előtt nem kis ka- 
jánsággal ragasztották 
rájuk a szalonkommunista 
jelzőt.

Vajon mit érezhették 
irántuk Pucar és elvtár
sai? Milyen mértékben 
tudták őket megérteni? 
Vajon megbíztak-e ben
nük egyáltalán? Vajon 
nem zavarta-e viszonyai
kat az óvatosság és a 
kétkedés? Vagy talán, bi
zonyos irigységet érez
tek irányukban? Talán 
még azt a szándékot is, 
hogy egyszer minden
ben utolérjék és felül
múlják őket? Esetleg 
nyájaskodóak voltak-e 
velük, vagy sajnálalattal 
viszonyultak hozzájuk 
párttisztségeik magasla
taiból -  a leplezetlen 
megvetéssel vagy gyűlö
lettel, amely a mindenfé-

Gobby Fehér Gyula: A szabadság pillanata. Rendező: Virág Mihály. 1974. 12. 10.
Árok Ferenc, Nagy István



Moliére: Dandin György. Rendező: Garay Béla. 
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Fejes György, Fazekas Piroska

e színezetű lumpen alakokat tartósan gyötri és amire 
?2°k védekezési mechanizmusukat alapozzák és építik 
eI a fölény hamis érzetét, amikor a náluknál kép

zettebbekkel és gazdagabbakkal hozza őket össze a 
Sors? Egyszerűbben szólva, emberként, az általuk 
^^ testes íte tt párthierarchiát mellőzve, vajon hogyan 
rezhették magukat? Fölényesen? Ál-fölényesen?

Bizonytalanul? Zavarban? Alárendelve? Megalázva? 
eszélyeztetve? Dühösen? Vagy mindegyik érzésből 
°lt^bennük egy kevés?

v végül mit gondoltak (és éreztek) a JKP legfelső 
t?2̂ ^sében, amikor a szabadkai állapotokat mérlegel- 

• Mivel tudniuk kellett a Kun Béla Tanácsköztársa- 
Sával, ezáltal pedig az olyan emberekkel is fenntar- 

ok/ kaPcsolatokról, akiket szoros szálak fűztek az 
öberi forradalom vezetőihez, és azokkal, akik a két 

^  ^háborű között az Intemacionáléban a legmaga- 
^  b tisztségeket töltötték be, s akik gyakorlatilag 
n ^ Szabták a nadrágját az összes kommunista párt
ig. és pártvezetőnek. Beleértve a JKP-t és vezetőit is. 
vü1Vel e8yszerűen tudniuk kellett, hogy azonnal az I. 
^ .a8háború után Szabadkán több kommunista volt, 
S2Int a teljes Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban ösz- 
köesen és azt is, hogy épp a szabadkai szavazóknak 
s ]S2° nhe tően a JKP az első választásokon több képvi
sel?* ^ y h e z  Jutott a Képviselőházban. És tudniuk 
jj, arról is, hogy Sándor király legerélyesebb 

^túrája idején Titónak a Sikoly a börtönből címmel

F G. Lorca: Bemarda Álba háza. Rendező: Marjan 
Bevk. 1977. 01. 18.

Kerekes Valéria, Dóró Emma, Kasza Éva

írt levelét épp a szabadkai pártsajtó juttatta nyilvá
nosságra, stb.

Nem gondolom keresni a választ ezekre a kérdé
sekre, mert meghaladják érdeklődési körömet. Vizs
gáljuk meg inkább azt, hogy mindennek van-e bármi 
köze az Operához, a színházhoz, Ljubiša Ristiéhez, a 
nemzeti színházak újbóli ébredezéséhez?

Miután párt- és állami intézkedésekkel sikerült 
megfékezni az erőteljesebb piacirányultságot és a fia
talok nyugtalanságát is sikerült eltussolni a fiatalok 
elégedetlenségét a hatvanas évek végén, a nemzeti 
mozgalmak elburjánzását a hetvenes évek elején, a 
nyolcvanas évek közepén, amikor a napnál is világo
sabbá vált a kommunizmus kifulladása és sejteni lehe
tett közeli, elkerülhetetlen végét, a feltartóztathatat
lan bukás pedig az emberekben egyrészt azt a re
ményt keltette életre, hogy eljön a szabadság, 
másfelől viszont a régen várt szabadság hozta bizony
talanságtól való félelmet is. vajon milyenek lesznek 
a változások -  kérdezték azok, akik évtizedekig az 
egyenlőség eszméjének a nyomása alatt éltek, s akiket 
meggyőztek arról, hogy a kiválasztottak és igazak ve
zetik őket, illetve gondolkodnak helyettük. Milyen 
lesz a szabadság, mit hoz a demokrácia, az emberi jo
gok, a piacgazdaság, a tulajdonhoz való jog, a népek 
önrendelkezésre, anyanyelvre és kultúrára való joga?

Az emberek többsége ösztönösen érezte, hogy 
ezen jogok mindegyike sok bizonytalanságot és csap
dát rejt magában.



A Szabadkai Színház az ötvenes évek végén 
a hatvanas évek elején

Egy évtizedes fennállása és munkája után, az ötve
nes évek második felében, a hatvanas évek elején (az 
1955/56-os évadtól az 1964/65-ös évaddal bezárólag) 
nyilvánvalóvá vált, hogy könnyebb színházat alapítani, 
mint azt megtartani. Fenntartani a közönség érdeklő
dését, amely a kezdeti kíváncsiságból átalakult váloga
tós, követelődző és kritikusabb közönséggé. A  kezde
ti lendület, az előadók és a közönség közötti vonzalom 
lassanként eltűnt a függöny mindkét oldaláról és az 
előadói frissesség mind gyakrabban adta át helyét a 
rutinnak. A színház iránti érdeklődés hanyatlásának 
okait a következetlen műsorpolitikában kell keresni, 
valamint a színházvezetés nehezen érthető lépései
ben, amely csaknem teljesen védtelen maradt a napi 
politika nyomásaival szemben. A  színházi tudás és ta
pasztalat nemegyszer visszakozott a bátorság hiánya 
előtt, hogy Thália szentélyének kapuit megnyissák a 
második világháború előtti emberi sorsokról és társa
dalmi forrongásokról valló bátrabb beszéd előtt, továb
bá a háborús történések és szörnyűségek előtt, az ad
dig soha nem tapasztalt gaztettek, illetve az olyan vé
lemények előtt, miszerint az újonnan meghirdetett 
társadalmi rend építése közelről sem úgy fog haladni, 
mint ahogyan azt megteremtői, az igazságnak, egyen
lőségnek, testvériség-egységnek és konfliktustalan- 
ságnak a rendszerbe beépített hirdetői elképzelték.

Különösen azután, hogy világossá vált: az új hata
lomtartók nem képesek ésszerű, fokozatos szembesü
lésre a társadalmi valósággal és a mind kifejezettebb 
társadalmi ellentmondásokkal, az emberek közötti kü
lönbségekkel, amelyeket már akkoriban sem lehetett 
egyszerűen a szőnyeg alá söpörni. Az irányító réteg és 
a polgárok nagy többsége között is mind gyakrabban 
jutott kifejezésre az érdekek ütközése. Ezzel arány
ban nőtt a vezetők érthetetlen elszántsága, hogy poli
tikai és még inkább rendőri elnyomással törjék le és 
tegyék lehetetlenné azokat a kísérleteket, hogy a gaz
dasági és szociális aránytalanságokról, a megoldatlan 
nemzeti és kulturális kérdésekről nyíltan beszéljenek. 
Aki ebben megkísérelt velük szembeszállni, súlyos 
büntetés várt rá, még ha a legfelsőbb vezetésből szár
mazó is volt, mint például Milovan Đilas.

Ebből adódóan lett mind csendesebb a színház, 
megfosztva a kérdezés, a kételyek, a megválaszolatla
nul maradt kérdések közönség előtti felvetésének le
hetőségétől. Rendszerint értéktelen művek, sekélyes 
komédiák kerültek színre, amelyekből minden kima
radt, ami sérthette volna a hatalomtartók, követőik és 
szolgáik érzékenységét. Egy egész évtized múlt el azu
tán, hogy véget ért a kimerítő, véres csaták, szenvedé
sek, a holokauszt, a fordulat reménytelen felfordulásá
nak az időszaka, a színház repertoárja pedig még min
dig olyan volt, hogy a bemutatott darabokban a 
látogatók túlnyomó többsége nem ismert magára. Az

orosz muzsikok szenvedéseit, a forradalmár hősök és 
a háborúskodók kínjait, a kommunizmus fényes jövő
jének építőiről szóló szovjet erkölcsi tanmesék helyét 
zagyva, érthetetlen és befejezetlennek ható kortárs 
szövegek vették át, amelyek népszínművekkel, zenés 
bohózatokkal és operettekkel váltakozva kerültek be
mutatásra, csak hogy fenntartsák az átlagos látogatott
ságot és nézőszámot. Mind gyakrabban emlegették a 
színház és a közönség válságát, hiszen a nézők nagy 
érdeklődést mutattak a filmek, majd pedig nem sokra 
rá a tévéműsorok iránt.

Lajčo Lendvai a színház közönségtől való eltávolo
dásának, a kiütköző problémáknak az okait a második 
világháborút megelőző időszakban kíséreli meg fellel
ni, amikor állítólag elmulasztották rendszerbélileg fel
készíteni a képzetlen nézőt, a színházi ízlés megte
remtését. Erről a Rukovetben így ír: „ A két világháború 
közötti különböző színházi társulatok, különösen azok, 
amelyek a legutóbbi háború ideje alatt tevékenykedtek, ke
vés gondot viseltek a közönség nevelésére és ízlésformálá
sára. Általában pusztán pénzügyi, gyakran pedig még rosz- 
szabb okok miatt a repertoárt könnyű, szemre tetszetős 
darabokból állították össze, hogy magukhoz édesgessék a 
beavatatlan nézőt, hogy előadásaik tartalmával elvonják 
figyelmét az időszerű történésekről és hogy egy elgondolt, 
képzelt világba kalauzolják el. Ezzel a politikával elérték, 
hogy a nézők nagy hányada számára a színvonalas reper
toár idegen lett és nehezen szokta meg a komoly tematiká
jú fajsúlyosabb darabokat, "l

Nem kell kételkedni L. Lendvai megállapításainak 
helytállóságában, ami a színház két háború közötti re
pertoárjára vonatkozik, viszont kérdéses, hogy ez a 
műsorpolitika miként hatott a nézőkre abból az idő
ből, amikor az a szöveg keletkezett. Lendvai tapasztalt 
színész és rendező, színházigazgató volt, aki kétségkí
vül jól ismeri a körülményeket a vezető jugoszláv szín
házakban, amelyek többnyire nem akartak olyan kor
társ darabokkal foglalkozni, amelyekből a cseppet sem 
vonzó valóság tükröződik. Sokkal gyakrabban kerültek 
színre olyan darabok, amelyek az amerikai négerek 
egyenjogúságáért szálltak síkra, vagy amelyek a törté
nelem színpadáról már régen eltávozott szereplőket 
illettek kemény bírálattal az orosz muzsikok iránti 
viszonyulásuk, a feudalizmusbeli állapotok, vagy az 
antik idők rabszolgasága, esetleg nyomorult emberi 
sorsok miatt, akikkel unatkozó istenek játszadoztak. 
Mindebből itt-ott -  a dramaturgiai vagy rendezői 
beavatkozások nyomán -  ki lehetett hallani olyan üze
neteket is, amelyeket valamivel közelebbi címekre 
szántak.

Egészen bizonyosan sem akkor, sem ma nem lehet 
színházat csinálni az átmeneti eszmék és a társadalmi 
valóság cserepeiből, mivel az emberek nem a napi po
litika kedvéért mennek a színházba, de nem mennek

1 Lajčo Lendvai Pozorištc i publika, Rukovet, 2/1955., 95-97. old.



színházba a sekélyes vásári komédiázás kedvéért sem, 
hanem olyan elvárással, hogy a színházban a művé
szet, a színház nyelvével megfogalmazott, megformált 
eszmékről hallanak, amelyek segítenek nekik megta
lálni saját helyüket az adott, nem ritkán kínokkal teli, 
főnként elviselhetetlen világban. Az igazsághoz tartó
ik , hogy minderről az átlagos néző nagyon keveset, 
Vagy semmit sem tud, az író, a rendező és a színész 
pedig épp hogy csak sejt (és a legritkábban tud is) va- 
lamit, miközben a színpadon a kétség férgével szövet
kezve kutakodnak a zavart emberi lélekben, szüntele
nül aláásva az általa választott út értelmébe és helyál- 
^dságába vetett hitét, vizsgálva az ember megingásait, 
gyengeségeit és kételyeit, közvetve segítve és bátorít- 
Va őt, hogy soha ne adja fel az emberi ostobaság soha 
nem szűnő uralma, az erőszak, a középszerűség, a 
haszonlesés, a szenvedély, a szerelem, a felforgató 
elképzelések és ötletek miatt.

A szabad színpad keresgélése
Lajčo Lendvai, akinek kétségkívül legnagyobbak az 

f^emei a Horvát Népszínház megalakításában, amely- 
°1 a Magyar színházzal történt egyesítés után jött lét

re a Népszínház,, első színpadi tapasztalatait még a há- 
0rü előtti amatőr és műkedvelő színházakban és 

szakszervezeti társulatokban szerezte, ahol meggyő
z h e t e t t  a színház korlátozott hatótávolságáról, ha 
fokban több a lelkesedés, mint az alapos színházi 
^Pzettség és tudás. Ezért, amint lehetősége nyílt rá, 

^ egkezdte színházi tanulmányait a neves Bojan 
tupica osztályában, akinél egy ideig rendező-asszisz- 
ens volt. Lendvai nem maradt magára abban a hité- 
en, hogy a közönségnek körültekintően megválasz- 
°tt repertoárt kell felkínálni, amely nem csak a válto

zatos irodalmon alapul, hanem tartalmaz az ember 
fám ára fontos üzeneteket és értékeket, amelyek mo
sh a tjá k , olyan darabokat, amelyek a színházi embe- 
eh számára lehetővé teszik a különböző kifejezésfor- 

mak ápolását, hogy fokozatosan megszabaduljanak a 
Sablonoktól és pillanatnyi érdekektől.

Mások is hasonlóképpen gondolkodnak és az a tu- 
aL hogy szükség van a változásokra, felismerhető

asimodo Braun István szövegében, amely a Ruko- 
etben jelent meg, s amelyben az alternatív, kísérleti 
a szabadabb színházi kifejezésformák iránt nyitott -  

színház megteremtését sürgeti: ,,a kulturmunkások egy 
Cs°Portja...ülést tartott a Népszínház épületében, amelyre 
meghivta olyan emberek széles körét, akiktől segítségre 
^ámított...Egyesek, akik kisebbségben voltak, úgy vélték, 
°gy a Népszínház támogatásával hasznos lenne egyfajta 

jserleti színházat alakítani, amelyben magas művészi 
ertfkü drámai darabokat vinnének színre, de amelyeket a 
ztnház pénzügyi okokból nem tud előadni. Ezen a színpa- 

ih n Sz*n(*szek és rendezők is megvalósíthatnák elképzelése-
amelyeket a rendes előadások során, különböző okok- 

0 > nem tudnak kivitelezni.2”

Azok a törekvések, hogy a meglevő két színpad 
mellé még egy harmadikat, lehetőség szerint pedig 
egy negyediket (vagy többet) is létrehozzanak, ahol a 
hatalom ujjai kevésbé lehetnének észrevehetőek, s 
amelyek nem lennének kikeményítve, nem bűzlené
nek a puszta politikai propagandára és a hatalomtar
tók leplezetlen elvárásaira csak nehezen törtek utat a 
város még mindig merev művelődési politikájában -  
amely gyanakvó volt minden olyan javaslattal szem
ben, amely (politikailag és rendőrileg) nem megbízha
tó körökből származott. Az újdonságokkal szembeni 
ellenkezés ellenére Slobodan Turlakov a Rukovet fo
lyóiratban még egy újdonságot javasol, az Ifjúsági Szín
ház megalakítását, amivel tehermentesíteni lehetne a 
színházat, s amely ,,a nemrégiben megalakított Szabad 
Színpad mellett...megtalálná a helyét, ami mindenképpen 
kedvezően hatna Szabadka művelődési életének dinamiká
jára. Egy ilyen munka előnyeiről szükségtelen beszélni, egy 
kis akarattal és pénzzel, pedig irigylésre méltó eredménye
ket lehetne elérni.^”

„Tovább szeretnénk lépni”
Már az ötvenes évek közepén az itteni írók, színi- 

kritikusok és színházi dolgozók körében érlelődött az 
a meggyőződés, hogy Szabadka művelődésében tény
leges szükség érződött a változatos reperoárt igérő, 
többféle színpad megalakítása iránt, az eltérő ízlések 
és szükségletek kielégítésére, ám az érdekes és hasz
nos javaslatok, a kezdeti eredmények sem voltak elég
ségesek azok meggyőzéséhez, akiktől függött, hogy a 
Népszínház mellett megmaradhatnak-e a színházked
velők találkozóinak más formái is. Erről az igényről, 
hogy egy újabb lépést tegyenek, Lévay Endre ugyan
csak a Rukovet oldalain a következőket írta: „  Van már 
két éve is annak, hogy a kamaraszínház bezárta kapuit. 
Nem azért, mert nem volt közönsége, hanem azért, mert 
maga a színház állt meg és nem tudta, mihez is kezdjen. 
Bizonyos értelemben önmagát ismételgette, vagy pedig a 
kamaradarabok helyett középszerű darabokat adott elő. 
De van egy meghatározott közönség -  amely többet akar... 
A pantomim már hozott valami hasonlót, de mi a panto- 
mimnál tovább szeretnénk lépni, mert a szöveg, a zene és 
a tánc még meggyőzőbben mutatná be az élet minden szí
nét és árnyalatát.”*

Mint az ebből az idézetből látszik, a szabadkai 
Lévay Endre már 1955-ben joggal követelte, hogy a 
színpadon ismét kapcsolódjon össze a szöveg, a zene 
és a tánc, ami három évtizeddel később, 1985-ben a 
KPG T közül tömörült rendezők és színészek fő érv
ként hangoztattak, mielőtt Szabadkára jöttek volna és 
akik elszánták magukat arra, hogy ebben a környezet
ben teszik meg a sorsdöntő lépést ambícióik megvaló
sítása felé.

Azokban az ötvenes években azonban azok, akik
nek a kezében a hatalom összpontosult, nem voltak 
érdekeltek , de készek sem arra, hogy az itt többet 
követelő színházi közönség számára azt nyújtsák, amit

3 <> (Quasimodo) I.(stván) Osnovana slobodna pozornica, Rukovet, 2/1955., 97-98.old.
4 . Skodán Turlakov Treba li nam „Omladinska poyornica”?, Rukovet, 5-6/1955., 241-248. old.

évaV Endre Perspektive i moguénosti na slobodnoj pozornici, Rukovet, 5-6/1955., 249-250. old.



az elvárt: szöveggel, zenével, tánccal bemutatni az 
élet minden színét és árnyalatát. Sőt, arra törekedtek, 
hogy még kevesebbet nyújtsanak, hogy eltussoljanak 
mindent, ami kilóg és nyugtalanít, hogy elsimítsanak 
minden egyenetlenséget és kivasaljanak minden gyű
rődést, kifejezetten saját alattvalóikat nyomultatva a 
színházban, olyanokat, akik nem voltak készek felven
ni a kesztyűt azokkal szemben, akik nem engedték 
megvalósítani a színház társadalmi szerepét.

A terem kong az ürességtől
Az előzmények következtében mind mélyebbre zu

hant a színház repertoárja, amiről Petar Šarčević a 
Rukovet folyóirat oldalain, az 1955/56-os évadot mérle
gelve a következőket írta: ,,Ezeken a türelmes deszká
kon ismét csak a levéltári tehetségek mutatványainak le
hettünk szemtanúi. Noha ezúttal nem csillantak fel, mint 
a Ples u sreéu című darabbal, mégis aggodalomba ejtettek 
bennünket, mivel azt jelezték, hogy továbbra sem szakítot
tak a régi koncepciókkal -  minden korábbi tapasztalat 
ellenére sem. Hát nem lehetett volna találni egy másik, 
ha már nem jobb, de legalább modernebb komédiát? 
Begoviénak ez a félgiccse helyett? Es vajon csoda-e, ha már 
a második-harmadik előadás után a terem kong az üres
ségtől? (Ami mellesleg már régóta megszokottá vált). Fel
róják a közönségnek, hogy nem szereti a színházat és hogy 
túlságosan is alárendeli a filmnek (ez utóbbi helytálló meg
állapítás), előtte viszont elfelejtik megkérdezni, hogy miért 
van ez így és még csak nem is nagyon próbálkoznak azzal, 
hogy ismét megnyerjék maguknak ezt a „kultúrálatlan” 
közönséget. Még a legátlagosabb néző is (nagyjából) ezt 
mondaná: „A  tavalyi előadások miatt vagyok indifferens 
és közömbös a színház iránt. ” így van. Ez a folyamat ko
rábbról tart. Talán már csak egy morzsányi remény ma
radt, hogy megjavulnak a dolgok. M it láttam az elmúlt 
évadban? Bebizonyítom önöknek, hogy miért nézek szíve
sebben filmet és miért fintorgok arra, ami a színházterem
ben vár. Egy jó, érdekes dráma színvonalas előadásban, 
majd az egyébként nagy színházi költő színpadilag éretlen 
és törékeny darabja, amelyben sziszifuszi módon szólózott 
egy időnként kiváló színésznő, akinek a bemutatóján a töb
bi nézővel együtt könyörtelenül köhögtem, nem hallva a 
darabból semmit, ami abban egyedül értékes -  a költemé
nyeket, majd egy hazai darab, a középszerűség jegyében, 
egy kriminális operett, tizennégy éveseknek szóló meskete, 
egy kicsit elvétett Ibsen, egy kezdői dráma, egy francia bul
vár-darab, majd a végén egy szép darab, énekkel. Elisme
rik ugye, hogy nem csak bemutatóból volt kevés, hanem 
jóból is. Szeretnék látni Arthur Millert, Tenesse Williamst, 
Jean Giraudouxt, Ranko Marinkoviéot, Roksandiéot, 
Davicot, Cosiéot, Torkart, Iván Raost, Tijardoviéot, Kál
mánt, Lehárt, Maiéot, csak felületesen felsorolva néhány 
szerzőt, Matija Poljakoviéról nem is beszélve. A klasszikus 
játékrendbe tartozó művek magától értetődöek. Ezeket sze
retném látni, bárhogyan is legyenek előadva. Újra fel kell 
bennem kelteni az érdeklődést, bizalmat önteni belém, ma

gukkal ragadni az igazi erőfeszítések ölén, a konformiz
mus, a kereskedelmivel (Oh, be rossz kereskedők!) való 
taktizálás és a módszeres ízlésrombolás helyett. Lehetővé 
tenni az előadóknak, hogy beleolvasszák összes lép ességü
ket -  legyenek azok bármilyen szerények is -  az előadás 
örömébe, és ne megengedni, hogy eluralkodjék a hakni- 
szellem, hogy elsorvadjon bennük az adottság, ahelyett, 
hogy kiterebélyesedne. Nem kell prepotensnek lenni, ha
nem csak becsületesnek. És minél több bemutatónak. A eg- 
őszintébben remélem a legjobbakat, noha a „Jachtom” 
nyugtalanná lett, miután „Ana Kristi” felbátorított.

Kísérleti színpad Szabadkán
És amíg Petar Šarčevid, az akkori színikritikus és 

későbbi rendező a Rukovet hasábjain morfondírozik ir- 
ra várva, hogy a szabadkai színház deszkáin olyan elő
adásokat lásson, amelyek vonzzák a közönséget, leple
zetlen reménnyel harangozza be: ,,Március elején, Iván 
Raos két egyfelvonásosának előadásával meg kell, hogy 
kezdje munkáját a szabadkai Kísérleti Színpad. A Nép
színház kistermére összpontosítva a társulathoz tartozó 
művészek részvételével alapvető céljául azt tűzte ki, hogy• 
közönséget megismertesse a modern színház törekvéseivel 
és vívmányaival.” Iván Raos két egyfelvonásosát Virág 
Mihály rendezi.

Az első történetben -  Uznemiri se mornar -  a sze
repeket a következők tolmácsolják: Nada Turlakov, 
Rade Stojanov, Frano Krstid, Marin Cvijovid, míg a 
másikban -  Dvije tisuée prvi -  Ljuba Todorovid, Misa 
Paraskijevid, Frano Krstid és Nada Turlakov lép kö
zönség elé. A díszlettervező Mihajlo Dejanovid.6

A Rukovet ugyanazon számában Vojmil Rabadan 
bejelenti, hogy március második felében, a szabadkai 
Népszínház kistermében ,,megtartják Hans Tihmajet 
Mladost pred sudom című darabjának a bemutatóját. 
Ezzel a bemutatóval, amelyet Mirko Huska, a szabadkai 
színház színésze és rendezője rendez, bemutatkozik a 
szabadkai közönségnek az újonnan megalakított Ifjúsági 
színpad. Ez a színpad a Népszínház keretében fog 
tevékenykedni.7”

Úgy tűnik, hogy a Népszínház Magyar Társulatá
ban sem volt sokkal jobb a helyzet a kiválasztott és 
műsorra tűzött darabok tekintetében, amiről ugyan
csak a Rukovet oldalain cikkezett Dévavári Zoltán: 
,, Valószínűleg a pénzügyi hatás eredményezte azt, hogy a 
repertoár összeállítói lefújják a feledés porát Jean de 
Letraz Mackó című komédiájáról, amely nagyon népszerű 
volt a két világháború között és azt a Magyar Társulat mű- 
sorára tűzzék. Könnyedségével kétségtelenül biztosítja 
önmaga számára a tartósabb sikert, annak ellenére, hogy 
a színpadi hatások meglehetősen primitív elemeire épül: 
ez a komédia olyan, hogy legszellemesebb jelenetei sem 
emelkednek a mesterségesen kialakított félreértések fölé.

A meglehetősen szegényes és nem túlságosan szellemes 
tartalom egyetlen komikus ötletre épül...azzal a nyilvánva
ló céllal, hogy nagyobb irodalmi pretenzió nélkül szórakoz-

5 Petar P. Šarčevid, Dve premijere Hrvatske drame, „Amenkanska jahta u splitskoj luci” Milana Begoviéa, Rukovet, 11-12/1956.. 
616. old.

6 P.(etar) Š.(arČevic) Eksperimentalna scena u Subotici, Rukovet, 2-3/1957., 193. old.
7 V. R. Prernijera Omladinskog pozorišta, Rukovet, 2-3/1957., 194. old.



tasson. Akkor mi miként támasszunk művészi igényt, ha 
arról ő maga (a szerző) eleve lemondott

A közönség ízlése és a játékrend
A közönség ízlése utáni keresgélés és a megfelelő 

Játékrend kialakítása folytatódott a következő két 
évben is, legalább is erre lehet következtetni abból a 
szövegből, amelyet Petar Šarčeviđ jelentetett meg 
1958-ban a Rukovet című folyóiratban: „A többé-kevés- 
é ügyesen megírt értéktelen komédiák közül, amelyek vé

gigvonultak a szabadkai színpadon, a Mo/e bebe semmivel 
Sem emelkedik ki, se nem érdemel többet -  csupán azért 
említésre méltó, mert ennek kapcsán vetődött fel ki tudja 
hányadszor a kérdés, meddig fogják még kiszolgálni a kö
zönség aggasztóan elkorcsosult ízlését, tovább züllesztve 
azt. A műsorpolitikai vezetőinek mindenképpen megvan
nak a maguk meggyőző érvei, a folyamatosan telt házak 
Pedig őket igazolják. Egyébként pedig, okosabb félbe hagy
ni a közönség ízlésével és a játékrenddel kapcsolatos medi- 
tálást. Az idő ugyanis már régen igazolta tárgyalansá- 
gukat. 9”

Az ötvenes évek végén a játékrend színházon belíi- 
1 és.kívüli alakítói mind gyakrabban döntöttek úgy, 
°gy bizalmat szavaznak a fiatal, még nem befutott ha- 

^ai íróknak, amit a közönség és a kritikusok nem 
^gadtak mindig kitörő lelkesedéssel, amiről Petar 
arčević kritikája is tanúskodik, amelyet Josip 

^ulundžiđ Usamljeni című előadása után írt. Ez az elő- 
aúás minden jel szerint teljes műsorbeli és előadói 
Melléfogás volt, így a kritikus még csak meg sem kísé
relte leplezni elkeseredését. „Lehet, hogy egyetlen szó is 
£ egendő lenne az élmény összegzésére -  Szörnyű! A sza- 
adkai színhát történetében ez a társulat még soha nem 

Játszott el ilyen rosszul egy végsőkig értéktelen darabot. Va- 
°fzinüleg ilyesmi másutt is előfordulhat -  és meg is törté
nik. Ezért is lehetőleg minél gyorsabban, rövidebben, csön- 
esebben és fájdalommentesebben próbáljuk meg elmon- 
arii szörnyűködésünket egy ilyen „ fegyvertény" kapcsán, 

amelyet bizonyosan szeretne elfeledni a szerző-rendező, 
nte Soljan és a szereplők, Radomir Popovié, Erzika 

^°vaöevié, Mirko Huska, Kiara Peié, Géza Kopunovié és 
°nka Vlajkovié egyaránt. És biztosan azok is, akik a 
V'abot műsorra tűzték. Mert az Usamljeni színrevitele 

* P minden határon és a játékrenddel kapcsolatos örö- 
as problémát hihetetlen méretűre duzzasztja. Mennyi érté- 
es és érdekes darab van, amelyek előadásra vágynak és 
melyek helyettesíthették volna ezt a súlyos értelmetlensé- 
f  * Egyébként meg, van-e egyáltalán értelme beszélni az 
°adásról. Konfúz, zavart, túlfeszített és bugyuta komédi
ába, amelyet a közepes amatőr előadás szintje alatt sike- 

^  eljátszani. Túlzás nélkül szólva, a rendező nem csak 
gy nem tett meg semmit a darab megmentéséért, hanem 
?§ inkább a földbe döngölte egy hihetetlenül dilettáns 

^JQrással, ami azt mutatta, hogy hiányzott belőle minden 
s hdezői véna. Az együttes szemmel látható apátiával ját- 
Zotta el a megoldatlan szerepeket. Teljesen jogosan Petrik

Pál díszlettervező volt ebben a sötét munkában az egyetlen 
fénylő poní.iO”

Egy évvel később Dér Zoltán színikritikus a 
Rukovet oldalain tesz kísérletet annak bemutatására, 
hogy a nézők számára mit hoz a Népszínház Magyar 
Társulatának következő évada. Vajon színesebb él
ményt nyújt-e a nézőknek, vagy azok kénytelenek lesz
nek ismét csalódottan elhagyni a nézőteret, mint aho
gyan az történt az előző évad bemutatóinak a többsé
ge után! „Korai lenne még az első bemutató alapján 
messzemenő következtetéseket levonni az előttünk álló 
évad tartalmát illetően, de mégis, mindenekelőtt bevezetés 
helyett, megállapíthatjuk, hogy a vezetőségnek végre sike
rült olyan darabot találnia, amelynek irodalmi értékei nem 
válthatnak ki komolyabb kifogásokat. A színvonalasabb 
művészi előadásokat, a megjelentetett játékrend alapján, 
valamikor az évad közepén várhatjuk és ezért most a figye
lem teljes egészében a Róka és a szőlő valamint a Bétáin 
király című előadásokra összpontosul, amelyek bemutató
ja január folyamán várható.11 ”

A gyakorlott Pestiek hatása
Annak ellenére, hogy a szabadkai színházi szöve

gekkel váltakozó szerencsével jártak, a színház dolgo
zói körében elterjedt az a vélemény, hogy hosszabb 
távon szemlélve nem kell emelni a kezeket a hazai és 
különösen a helybeli szerzőktől, sőt, ösztönözni kell 
őket arra, hogy a színház számára a ma problémáiról 
szóló szövegeket írjanak. Ez az álláspont fokozatosan 
mind szembetűnőbb a Magyar Társulatban is a jugo
szláviai magyar nemzeti közösség sajátos szükségletei 
következtében. Erről Gajdos Tibor a Rukovetben ezt 
írta: „A szabadkai Népszínház műsorpolitikájában a leg
melegebben kell üdvözölni azt az irányzatot, amely a hazai 
alkotók műveit részesíti előnyben. A Horvát Társulat két 
ősbemutatója mellett a Magyar Társulat is az idény kellős 
közepén meglepte a közönséget egy szabadkai szerző erede
ti művével.

Ez az irányzat szemmel látható: támogatni a hazai és 
még inkább a helyi, vajdasági drámairodaimat. A mércé
ket nem kellene túlságosan mereven meghatározni, hogy a 
jelentkező szerzőnek lehetősége legyen a fejlődésre. Ezáltal 
lehetővé teszik a minőség egyidejű fejlesztését, ami a későb
biekben eredményezheti a mércék szigorítását. Ez az akció 
külön nyer a jelentőségén, mivel a topolyai színház hason
ló megfontolásokból indított kezdeményezése azért esett 
kútba, mert az ottani színház társult a szabadkaival. 
Mindezeket figyelembe kell venni, amikor Lippay V. Etel
ka Boldogság részletre című három felvonásos komédiájá
ról beszélünk. A szerző többszöri próbálkozás után végre 
be futott... viszont a cselekmény feldolgozásában nem iga
zán korszerű megoldásokat alkalmazott. Időnként érződik 
a gyakorlott pesti szerzők hatása a színpadi beszédben 
és az alakok megformálásában egyaránt. Egy erős kezű 
dramaturg beavatkozásával ezt jelentős mértékben eny
híteni lehetett volna, de a dramaturgiai beavatkozások

9 Zoltán Ovogodišnja sezona Madarske áramé, Rukovet 4-5/1958., 243. old.
l0 ö e*ar P- Šarčevid, Moje bebe Margaret Mejo, Rukovet 4-5/1958., 250. old.
*1 n ar ^arčevid, Dve prem ijere Hrvatske drame, „Usam ljeni” Josipa Kulundžida, Rukovet 1/1958., 58. old. 

Zoltán, Četiri premijere madarske drame, Rukovet, 1-2/1959., 80. old.



hiánya nem újabb keletű probléma a Népszínház Magyar 
Társulatában. 12“

A hazai színek csalijai és kelepcéi
Az az ember érzése, hogy a színház vezetése a mű- 

. sorpolitikára döntő befolyással rendelkező színházon 
kívüliek kétségtelen jóváhagyásával csak ritkán és 
nem szívesen nyúlt az itteni írók darabjaihoz. Azt 
lehetne mondani, hogy erre csak bizonyos kényszer- 
helyzetben vállalkoztak, amikor a színház látogatottsá
ga már elképesztően alacsony szintre süllyedt. Csak 
ekkor vették elő az ingujjból ezt az adut, és állítottak 
színpadra egyet a helyi, sajátos színezetű darabok kö
zül, vagy a horvát beszédnyelv valamelyikén íródott 
darabot -  a bácskai bunyevácok ije-ző nyelvén (még ha 
értékük igencsak megkérdőjelezhető volt is) -  és szin
te biztosak lehettek a végkifejletben. A nézőknek tett 
engedményektől remélték a jobb jegyeladást. Ennek 
ellenére, vagy talán éppen emiatt, a szabadkai színház 
vezetése soha sem foglalt egyértelműen állást a helyi 
szerzők mellett. A  szabályt erősítő kivétel Matija 
Poljakovié volt, akiről elmondható, hogy egy időben 
valóban háziszerző volt, akinek a művei rendszeresen 
színre kerültek a szabadkai színházban. Más írók már 
nem voltak ilyen szerencsések, így nyugodtan állíthat
juk, hogy a helybeli írói potenciált szervezett formá
ban sohasem ösztönözték, de nem is használták. Ezért 
is maradtak el az olyan művek, amelyek idővel hozzá
járulhattak volna a szabadkai drámaiskola megterem
téséhez a magyar és horvát írók soraiból. Az itteni 
alkotói potenciál ösztönzése révén -  a rendezők és 
dramaturgok együttműködése mellett -  bizonyosan 
színészi-művészi szempontból is többet lehetett volna 
elérni, ami kedvezően hatott volna a színház látoga
tottságára, a színikritikusoknak az itteni előadások 
iránti érdeklődésére, a leegyszerűsített színpadi meg
oldásokkal és a többi korláttal -  a könnyelmű szolga- 
lelkűséggel és a felfuvalkodott politikai méltatlanko
dással -  való szakításra egyaránt.

És még akkor is, ha valamilyen véletlen folytán 
egyértelmű álláspontjuk lett volna a hazai szövegek, 
így az ije-ző -  az egyik beszélt horvát nyelv -  iránt, va
jon megtörténhetett volna-e, hogy a szabadkai színház 
Horvát, később pedig a Szerbhorvát Társulata a tér
ségben élő horvátok kulturális igényeinek kielégítésé
re szolgáló intézmény legyen (beleértve azokat a 
bunyevácokat. sokácokat, bosnyákokat, dalmátokat és 
a felmorzsolt horvát nemzettest azon részeit, amelyek 
a határkijelölés után a trianoni határ túloldalán reked
tek, bármilyen színházi élettől megfosztva. Talán. Ha
bár ez a lehetőség kevéssé valószínű. Egyébként is, az 
első és a második Jugoszlávia, valamint az anyaország
ok és nomenklatúráik is betegesen el voltak foglalva a 
belső vitákkal és a másként gondolkodókkal való leszá
molásokkal, amibe beleértődött a kisebbségekkel (eb
ben a térségben a németekkel, a magyarokkal és a

történelmi Horvátországon kívül rekedt horvátokkal, 
stb.) való gyakori játszadozás.

És még valami. Abban az esetben előbb-utóbb meg
mutatkozott volna, hogy milyen mértékben volt káros 
Szabadkán megszüntetni a Horvát Népszínházát, ké
sőbb a Horvát Társulatot, illetve hogy Szabadkán a 
Horvát Népszínház beindításával egyidejűleg meg 
kellett volna alapítani a Szerb Népszínházát, vagy leg
alább is a Szerb Társulatot, hogy elkerüljék mindazo
kat a színházon kívüli és földalatti cselekményeket, 
amelyek a Horvát Népszínház, később pedig az Opera 
és Balett ellen irányultak.

Ha mindegyik nemzeti közösség megkapta volna 
saját színházát, azok talán segítették is volna egymást 
és megvalósíthatták volna mindazt, amit szerettek vol
na és ami végső soron megillette őket, a Duna menti 
horvátok (bunyevácok és sokácok), magyarok és szer- 
bek politikai nyomás hatására nem fojtották volna el 
nemzeti és kulturális szükségleteiket, amelyeket sen
ki nem vonhat meg tőlük.

A következmények nem voltak azonnal láthatóak, 
de idővel mind szembetűnőbbek és fájdalmasabbak 
lettek, különösen amikor kezelésbe vették őket a bal- 
és a jobboldali nemzetszocialisták, akik egyúttal sajá
tos céljaikra is felhasználták őket. Ha a szabadkai Nép
színházban három társulat működött volna, a csupán a 
saját akluk szagára érzékeny egyéneket megfosztották 
volna kedvenc témájuktól. Valószínűleg ezt a hatalom
tartók is tudhatták, akik fölényesen, bután és kockáza
tosán játszadoztak mindenkivel, de azok is, akik annak 
idején szerényen kérték az Opera és Balett megalakí
tását, vagy legalább is a kamara-, szabad-, ifjúsági és 
más alternatív színpad létrehozását. És mivel a hata
lom és az ész -  még ha ritkán és csak rövid időre -  
ugyanazon az oldalon állnak -  egyformán ki vannak 
téve az entrópia törvényszerűségének -  egyikük és 
másikuk teljesítménye is silány, sajnálatra méltó és - 
semmilyen.

Kétségtelenül tisztában volt a felsoroltakkal Ivanka 
Rackov, a színház sokéves krónikása, aki a Rukovet fo
lyóirat hasábjain annak idején feljegyezte: ,,A Bolto u 
raju című komédia kellemes felfrissülést és kikapcsolódást 
hoz a kor emberének problémáitól terhes drámák után. A 
komédia egyszerű és Ibissé naiv tanmeséjét számos, a nép 
életéből merített szellemes mondás és mondóka fűszerezi, 
eredetiek és ízesek, amelyek lassan letűnőben vannak. Ez 
a helyi szín jelenti a darab legfőbb vonzerejét. Mirko 
Huska rendező a komédiát teljesen realisztikusan állította 
színre és véleményem szerint emiatt nem tudta kihozni be- 
lőle az összes benne rejlő lehetőséget. A második és a har
madik felvonás korlátlan lehetőségeket nyújtott a komikus 
helyzetek kialakítására, hiszen az álomban minden egy kis
sé deformált és más, mint a valóságban.12

A XX. század ötvenes éveinek közepén mind gyé
rebb volt a színház látogatottsága és lelohadt a közön
ség érdeklődése mindkét szabadkai színházi társulat 
előadásai iránt. Ez központi témává vált, mondhatni a 
színházi szakemberek, de az írók és kritikusok egyfaj
ta megszállottságává fejlődött. Ehhez hozzájárultak a

12 Gajdos Tibor, Sreéa na rate -  Praizvedena u Narodnom pozorištu, Rukovet 1-4/1960., 121-129. old.
13 Ivanka Rackov Još jedna praizvedba Matije Poljakoviéa, Rukovet, 1-4/1960., 130. old.



színházvezetés által nyilvánvalóan elkövetett hibák, 
amelyeknek a nyomai fellelhetők Ivanka Rackov Ruko- 
vetben megjelentetett szövegében is.

»M á r megjelent a repertoár az új évadra, amely majd 
csak októberben kezdődik. Nem értem, miért olyan későn?

színház (a Szerbhorvát Társulat) még a múlt idényből is 
tartozik a bérleteseknek egy előadással...És itt keresendő 
az egyik ok, miért távolodik el a közönség a színháztól, hi
szen háromhavi szünet után leszokik annak látogatásáról. 
Az évad gyakorlatilag a Vajdasági Színházak Találkozója 
után áprilisban ért véget, hiszen az utóbbi két hónapban 
csupán kínlódást láthattunk, mivel a főbb szerepek többsé
get alakítóm színésznő több mint egy hónapig betegeskedett 
\ 'kivién Lee pedig a Villamos után egy évre rá sem tudta 
igazolni magát), a Kad je žena nijema című darab júniusi 
emutatójáig pedig jobb nem is beszélni. Amíg a színház 

Pihent, a Művelődési-Propaganda Központ egész nyáron 
ut változatos rendezvényekkel tudta magához édesgetni a 
közönséget.

Nem értjük, hogy a színház egyes tagjai miért nem 
aatak szórakoztató nyári esteket a Jadran mozi kerthelyi- 
segében vagy a palicsi Szabadtéri Színpadon. Ez is egy 
módja annak, hogy fenntartsák a kapcsolatot a közönség
ü l  és hogy bizonyos színészeket népszerűsítsenek. A Szer- 

°rvát és a Magyar Társulat is rendelkezik kitűnő komiku
mokkal és énekesekkel.14

Rendezők és előadások
9 Az 1954/55. és 1964/65. közötti egy évtized alatt 
o előadást vittek színre, amelyeket 20 rendező ren
ge tt, köztük Milán Barié, Petar Govedarovié, Vesna 
auzlarić, Lajéo Lendvai, Boško Pištalo, Milán 
°Polovaéki, Slobodan Turlakov és Virág Mihály, akik 
°sszabb-rövidebb ideig a szabadkai színház állandó 

rendezői voltak. Azt lehet mondani, hogy ez volt talán 
egerősebb színházi gárda, mégis a kritikusok folya

matosan a nézői válságról cikkeztek, szinte kivétel nél- 
^  a repertoárt összeállító színházvezetést és azokat 

^rálva, akik mögöttük álltak. Vagy talán túlságosan 
^üiva lenne azt mondani, bírálták -  az őket irányító-

2. Pukotina raja, 1959.
3. Tramvaj zvani želja, 1960.
4. Lucz Crown, 1960.
5. Madame Sans Gene, 1960.
6. Klopka za bespomoénog éoveka, 1961.
7. Vük Babalo, 1962.

ĐURĐEVIĆ, Đorđe
I. Zóna Zamfirova, 1963.

GOVEDAROVIĆ, Petar
1. Trojanskog rata nece biti, 1957.
2. Barionovo venéanje, 1957.
3. Drveni tanjir, 1957.
4. Dnevnik Ane Frank, 1958
5. Doživljaji Nikoletine Bursaéa, 1958.
6. Sveti plamen, 1958.
7. Madam Bovari, 1959.
8. Pesma, 1959.
9. Na trnu i kamenu, 1959.

10. Drvece umire uspravno, 1959.
I I .  Maturanti, 1959.
12. Kad je žena néma, 1960.
13. Policajci, 1960.
14. Ženidba predsednika kucnog saveta, 1961.
15. U agoniji, 1961.
16. Ženidba i udadba, 1961.

HUSKA, Mirko
1. Pút oko sveta 1956.
2. Mecava, 1957.
3. Lisica i grožđe, 1959.
4. Bolto u raju, 1960.
5. Peéarlbari, 1961.
6. Č' a Bonina razgala, 1961.
7. Ludograd, 1962.
8. Naše i vaše zgode i nezgode, 1962.

JANČIKIN, Mihajlo
1. Ljudi, 1956.
2. Baé Đuka Keréanin, 1957.
3. Vila lala, 1957.

Rendezők, előadások, bemutatók 
1955 és 1965 között

ANTONIJEVIĆ, Dusán
!• Moje bebe, 1958.
2. Gospoda ministarka, 1958.
2- Uzoran muž, 1958.

ASIĆ, Jelka
Vesela udovica, 1958.

2- Zemlja smiješka, 1962.
2- Mrtvo duboko, 1963.

BARIC, Milán
Ožalošdena porodica, 1959.

JOJKIĆ, Miloš
1. Moja sestra i ja 1958.

KAUZLARIČ, Vesna
1. Mariana Pineda, 1955.
2. Čiča Tomina koliba, 1956.
3. Hedda Gabler, 1956.
4. Đerdan, 1956.
6. Ekvinocio, 1956.
7. Veseli snovi, 1957.

KRIŽANEC, Duško
1. Balada Petrice Kerempuha, 1964.

LENDVAI, Lajčo
1. Mala éajna, 1955.
2. Gróf Luksemburg, 1956.

14
v̂anka Rackov, Usputne opaske, Rukovet 5-6/1960., 211-217. old.



3. Porodica Bio, 1957.
4. Kokice, 1963.

PISEK, Stjepan
I. Ples u sredu, 1956.

PIŠTALO, Boško
1. Skup, 1961.
2. Hotel za ludake, 1962.
3. Igra ljubavi i slučaj, 1962.
4. Opštinsko dete, 1962.
5. Kad je sreda peták je, 1962.
6. Pogled s mosta, 1962.
7. Rezervista, 1962.
8. Devojka bez miraza 1963.
9. Grožđe na suncu, 1963.

10. Dobri vojnik Švejk, 1964.
II. Klopka za osam bespomocnih žena, 1964.
12. Protekcija, 1964.
13. Bogojavljenska noc, 1964.
14. Pokondirane atikva, 1964.
15. Učene žene, 1965.
16. Stolice, 1965.
17. Budilnik, 1965.

RABADAN, dr. Vojmil
1. Slavni broj 702, 1963.
2. Stari i növi Japan, 1963. (Vajar maski, Avet kude 

na jezeru)
3. Dubrovadke vragolije, 1963.

ŠARČEVIĆ, Petar
1. Iza zatvorenih vara, 1959.
2. Pút žutih cipela, 1959.
3. Fédra, 1964.

ŠOLJAK, Ante
1. Usamljeni, 1957.

TOPLOVAČKI, Milán
1. Farmerke, 1963.
2. Kako si momde, 1963.
3. yudjak, 1964.
4. Čuva se senjske ruke, 1964.
5. Ružidasta nőd 1964.
6. Sacurica i šubara, 1965.
7. Oskar, 1965.

TURKLAKOV, Slobodan
1. Draga Ruth, 1955.
2. Na kraju puta, 1955.
3. Pop Ćira i pop Spira, 1956.
4. Nina, 1956.
5. Idem u lov 1961.
6. Kandida, 1964.

VARGA, látván
1. Amerikanska jahta u spitskoj luci, 1956

Rendezők-Előadások 
1955-1965.

1. ANTONIJEVIĆ, Dušan 3

2. ASIĆ, Jelka 3

3. BARIĆ, Milán 7

4. Đurđevic, Đorđe 1
5. GOVEDAROVIĆ, Petar 16

6. HUSKA, Mirko 8
7. JANČIKIN, Mihajlo 3

8. JOJKIĆ, Miloš 1
9. KAUZLARIĆ, Vesna 7

10. KRIĐANEC, Duško 1
11. LENDVAI, Lajčo 4

12. PISEK, Stjepan 1
13. PIŠTALO, Boško 18

14. RABADAN dr. Vojmil 3

15. ŠARČEVIĆ, Petar 3

16. ŠOLJAK, Ante 1
17. TOPLOVAČKI, Milán 7

18. TURLAKOV, Slobodan 6
19. VARGA, Istán 1
20. VARGA, Mihály 2

Összesen: 96

Tegyük még hozzá, hogy ebben az időszakban a 
Népszínház igazgatója volt: Géza Gulka (1954-1958) 
és Vitomir Ružid (1958-1962). Csak a hatvanas évek 
elején, amikor Josip Buljovdid (1962-1965) kerül az 
igazgatói székbe, következnek be lényeges változások 

a műsorpolitikában. A szabadkai Népszínház érzé
kennyé válik a nézők másfajta, megváltozott igényei 
iránt, ami abban jutott kifejezésre, hogy gyakrabban 
kerültek színre hazai szerzők alkotásai, akik között 
különleges helyet foglal el Matija Poljakovic.

Milovun flikovié szövegeit Múcsui fibor fordította

VIRÁG, Mihály
1. Bábeli torony, 1958.
2. Rövid találkozás, 1964.



Gerold László

A révész satuja
Jegyzet*

A legfontosabb: olvasható és előadható szöveg. 
Mert van sodrása: a helyzetek pontosan felépítettek, a 
Párbeszéd tömör, a szereplőknek van történetük s van
sorsuk.

Kevésbé fontos: a cím talányos, sőt számomra jó
szerivel érthetetlen. Mert mi köze a révésznek a satu- 
°z? Vagy a satu miért lenne/lehetne a révész eszkö- 

f e? Lehet, hogy van köze a kettőnek egymáshoz, de -  
evallom -  nem tudok róla; képzavarnak érzem. Igaz, 

a történet vége felé felsejlik, hogy a satu az az egyre 
°gyó időre utal, kényszerítő eszköz, amelynek szon
dában -  akárha satuba lennénk fogva -  élünk. A ré

vész pedig az, aki az utasokat a túlsó partra szállítja, 
d  akárha az alvilág határfolyóján, a Styxen fuvarozó 

djtológiai előd el/kivisz bennünket az életből. Vagyis: 
£ Js az idő szolgálatában áll, aki akkor lép színre, ami- 
0r az a bizonyos satu összezáródik. Csakhogy ebből 

számomra még nem következik az, hogy a satu a ré- 
R d hez tartozik. De ne legyünk szőrszálhasogatók.

ar fontos a cégér, s a dráma esetében ez a mű címe, 
nem ettől függ a szöveg értéke.

Ha már jelkép-fejtéssel kezdtem ezt a jegyzetnyi 
eJtegetést, folytassam is így.

Hasonlóképpen jelkép funkciója van, kell hogy 
^Syen a szereplőlistán „furcsa lányaként figuráló 

aronak és a hozzá tartozó, ugyancsak furcsa, Kerber 
P^vre hallgató ebnek. Mindketten a halál rokonai. Jól
l é t  elsőre ezt csak a Kerberről vél(het)jük, mert 
neve nemcsak emlékeztet Kerberoszra, az alvilági 
ufyára, hanem felismerhetően a görög eredeti (és a 

âtin Cerberus!) szerb változata. Ettől fog(hat) gyanút 
z olvasó: akkor Karó nem más, mint Kharon (latin 
v .aron) az alvilági révész (ez esetben női változata), 

az! 2̂erbben Karon. Hogy ez mennyire szerzői játék, 
? keríthetetlen, s nem is fontos. (Zárójelben: tény 

a1Sz°nt, hogy a kéziratban előfordul a fiaszkó szó is, 
011 magyarul fiaskó, s ez esetleg kétségbevonhatja a 
evekkel való tudatos játékot.)

Kétségtelen: Karó is, Kerber is mitológiai lény, s 
nt ilyen van szerepük ebben a szövegben, 

od ^ aro titokzatos. Nincs otthona, bekéredzkedik ide- 
té a> ma^  miután távozik, a befogadója meghal. Ez tör- 

nt Margittal, a „középkorú prostituálttal is, aki 
^ ar°t maga helyett ajánl modellnek a festőművész 
^ünának. Karó a végzet. Ő mondja Dávidnak, Anna 
^üpertehetséges festőférjének, aki ahelyett, hogy 
gPeket festene, nyergesvontatóval járja az világot: 

-  k °2zád jöttem, ha akarsz lefesthetsz, és én hallga- 
j arról, hogy nemsokára meghalsz” . Csakhogy... 

en> van, mert a drámában kell lenni mindig egy

(vagy több) csakhogynak, ami a túl egyszerűn, a várha
tón változtat. Csavarint egyet a történeten.

Itt is ez történik.
A szokványos szerelmi háromszögként induló és 

alakuló sztori Karó színrelépésétől lesz más.
Addig megtudjuk, hogy a sípoló tüdővel, köhögve 

ébredő Dávid, hogy halálfélelmét legyőzze, rajztömböt 
vesz elő. A rajzolás azonban ahelyett, hogy megnyug
tatná, elbaltázott életére emlékezteti. Hogy csak kami
onsofőr, truck driver, egy „légyszar” , akiről senki sem 
vesz tudomást, holott... mi s ki lehetett volna, ha -  
amint az időközben színrelépő festőfeleséggel való 
éles párbeszédből megtudjuk -  nem adja fel, mert An
na vagy húsz évvel ezelőtt, nem kevés irigységből, ki
nevettette, megalázta. Mire ő a művészi pályát a sofőr- 
séggel cserélte fel: meghasonlott. Kitartott Anna mel
lett, de idővel a mély lelki sérelem gyűlöletté változott. 
Már lefeküdni sem akar/tud feleségével, ami miatt vi
tájuk vádaskodássá fajul. Ekkor lép be a történetbe Ru
dolf, „orvos és műértő, Dávid barátja, Anna szeretője” , 
ahogy a szereplista előre tudatja. O hozza Margitot, a 
modellül választott prostit, akinek előbb az a szerepe, 
hogy Rudolf, látva Anna zaklatottságát, elküldje s így 
mutassa ki Anna iránti vonzódását, majd pedig, hogy 
beajánlja maga helyett modellnek Karót, aki „nagyon 
szép” , de nem akar a szexbizniszbe beszállni, csak „Ül, 
meg fekszik, és csak azt a Kerber kutyáját becézgeti” . 
Hogy Rudolf elküldte modelljét, abból vita kerekedik, 
amely során a férfi, hogy bizonyítsa törődését, a fér
jet/barátot sem kíméli, azzal vádolja, hogy úgy tapos 
Annán, „mint egy lábtörlőn” . Ezt a különben számta
lanszor megírt szokványvitát menti, hogy kiderül: An
nának is lelkiismeret furdalása van, mert Dávid művé
szi karrierjét tönkretette, ami azonban nem gátolja ab
ban, hogy Rudolt szeretője legyen. Vitájuk, mint 
gyakorta a viták, szerelmi összefekvéssel zárul.

Itt következik a történet legfontosabb fordulata: 
színrelép Karó.

Azért jön, hogy modellt üljön/álljon Annának, de 
Dávidba botlik. A lánynak megtetszik Dávid egyik raj
za, előbb elkéri, majd modellnek kínálkozik, majd köz
li, hogy Anna másnap elutazik, Dávid pedig nemsoká
ra meghal, végül bejelenti, hogy kutyájával beköltözik 
a padlásra. Anna valóban útra készül, tárlata lesz kül
földön, csakhogy egy kép hiányzik a kollekcióból, mert 
Margit, a modell eltűnt. Rudolt „áthidaló” javaslatot 
ajánl, iktassák a kollekcióba Dávid egy művét, mintha 
Annáé lenne. A nő ezt nem vállalja, mert nemcsak 
becstelennek tartja, hanem tart is attól, kiderül, Dávid 
nálánál sokkalta tehetségesebb. A vita ismét vad sze
relmi jelenettel zárul, illetve zárulna, ha nem toppan

a sorok egy előbbi szövegváltozat ismeretében s ugyanakkor a dráma szerzőjének ismerete nélkül készültek, ezért nem 
Vasható a neve a jegyzetben. (GL)



na be Dávid és Karó. Rudolf most Dávidot szeretné 
meggyőzni, állítsa ki képeit vagy legalább az egyiket 
adja oda próbára, lássák, milyen lesz a fogadtatás 
(ilyen cseles módon szeretné megszerezni Anna szá
mára a kollekcióból hiányzó művet!). Kettőjük egyre 
hevülő vitája során kiderül, hogy Dávid beteg, s hogy 
Anna, aki egykor őt festőként nevetségessé tette, kez
dettől fogva tudja: a férfi zseniális festő. A vitát Karó 
szakítja félbe, s ekkortól fontos szerepe van. Előbb lát
nokként közli, hogy Anna elutazott, majd nagy rábeszé
lésre aktot áll Dávidnak, akit elbűvöl a lány csodás 
szépsége, de érzi, hogy nem közönséges lénytől van 
szó, nem Karó teste bűvöli el, hanem a „végzet illata” , 
amely körül öleli.

A  következő jelenetben Anna tér vissza bűnbánóan, 
de bejelenti, gyereke lesz, az apa Rudolf, aki még nem 
tud róla, de ha Dávid is úgy akarja, azt fogják hazudni, 
hogy ő a gyerek apja. Ezt a férfi nem vállalja. Anna vég
leg dönt, elmegy... Csakhogy kiderül: Dávid halálos be
teg. Ezt követően Anna és Karó jelenetére kerül sor. 
Ebben a feleség felismeri Karóban a vetélytársat, s ar
ra szólítja fel, hogy tűnjön el -  „Örökre!” Karó válasza. 
„Nem tehetem...”. Hogy miért, nem tudjuk meg, de 
sejtjük. Vagy azért, mert beleszeretett Dávidba, vagy 
mert még „dolga van”, amint erre másutt utalt.

Dávid jön vissza. Kezdődik a végső leszámolás.
Anna ismét felveti: maradna. Dávid ezt ellenzi, 

„mással” van. Az elutasítás vitává fajul. Anna meg
mondja, Dávid halálos beteg. A  férfi felrója, hogy 
Anna tönkretette: „óránként hatszor emlékeztettél a 
bunkóságomra, amikor ettem, amikor ittam, amikor 
aludtam, szartam, mindig... belém döngölted a szé

gyent... megfojtottál... rámtelepedtél... nem kaptam 
levegőt tőled, mozdulni se tudtam...” . Hogy Dávid 
ilyen erélyes, azt Anna Karóval hozza kapcsolatba. 
Dávid megütközik, hogy Anna látja Karót, akit csak 
az lát(hat), kihez a kutyás lány eljött, hogy a túlvilágra 
segítse. Ez pedig, amint a dráma végén erre Dávid 
ráébred: nem ő, hanem -  Anna.

így bontja ki a dráma szerzője a mottóul válaszott 
Julio Cortázar-idézet első mondatát: „A mélyben ott 
lapul a halál, de te ne félj. ”

Hogy Cortázart választja kalauzul, annak az idézett 
mondatnál mélyebb oka van. Vélekedésem szerint az, 
hogy a drámaiságot a valós és a misztikus vegyítésével 
kifejezni kívánó/próbáló szerző az alakjait hallucináció- 
ik alapján ábrázoló argentin íróban („hőseit többnyire 
képzelgésen alapuló, szörnyű félelemérzés tartja hatal
mában” -  olvassuk a Világirodalmi Lexikon róla szóló 
szócikkében!) ismerte fel/találta meg példaképét.

A révész satuja c. színpadi mű költője -  nemcsak jó 
diáknak bizonyul, hanem többnyire ügyes drámaszer
ző is, mert Cortázar szellemujját követve egy szok
ványtörténetet jól pergő, érdekfeszítő drámává for
mál. Amint a bevezetőben említettem, tud kellő és 
szükséges drámai ökonomikussággal helyzeteket te
remteni, mégha ebben semmi eredetit sem mutat, 
csak felhasználja a jól bevált sablonokat, tudja szerep' 
lóit beszélteni, bátran vállalja, de nem túlozza el a 
nyersességet (eltúlozza ellenben Margit „népiessé
gét” , ami ily módon céljatévesztett is), s egy-másfél 
órára képes felborzolni a legősibb s a legfontosabb 
összetartozás és harc, a nő-férfi viszony kiváltotta ér
zékenységet.

N A á D D K ö  t O t  Ű a t l*ft
F á iIfiilr~ ~ .....



Brestyánszki B. ft.

A révész satuja*
A mélyben ott lapul a halál, de te ne félj.
Fogd egyik kezedbe az órát, csippentsd két ujjad 

közé a felhúzóját, és finoman tekergesd.
Most új idősík nyílik meg előtted, a fák kirügyez- 

nek, a hajók versenyt siklanak a vízen,
.. idő, mint összecsukott legyező megtelítődik 
° nnönmagával, és levegő zúdul ki belőle,

a föld szellője, egy asszony árnyéka, a kenyér 
dlata.

Julio Cortázar: Utasítások az óra felhúzásához 
SZEREPLŐK:
D ávid , negywenhét éves, kamionsofőr, amatőr

festő
A nna, a felesége, negyven éves, sikeres festőmű

vész

R u do lf, orvos és műértő, Dávid barátja, Anna
Szeretője

K aró , furcsa lány
M arg it, középkorú prostituált, Anna modellje

Köröskörül számos nagyméretű Anna-festmény látható.

I. FELVONÁS 

1
1. IDŐ

Dávid
Kuldoklik álmában, majd hatalmasat ordítva ébred, 

udeje sípolva telik meg levegővel.

^ÁVID A rohadt életbe... 
köhög.

AVID Nem értem... Bassza meg, a rohadt élet
be! A végén még álmomban fulladok meg. 
Fuck... A  rohadt kurva életbe... (felfelé) Most 
akarod? Most?! Oké, akkor legyen most, 
nekem oké! De ébren akarok lenni! ... A 
kurva életbe...

DáVt’ rágyújt
(már önmagának. Egyre nyugodtabb) Semmi
baj. No problem. Egy kicsit beszartál, de
már elmúlt.... Ébren leszek. Nem fogok
aludni... (hirtelen jött ötlettel a Teremtőhöz:)
T ’od mit fogok most csinálni? (öltözni kezd,
nevet) Valamit, amit megzabálhatsz velem
együtt! Aminek semmi értelme. Rajzolni fo-

E gok-
b Á \ ^ rÖt ^  raj ztömböt vesz elő.
^  VID Rajzolok. Egy szép rajzot rajzolok. 

egvárja ihletét, aztán lendületes vonalakkal rajzolni 
kezdi önarcképét, közben ütemesen mormolja 
monológját, mint ahogy azt általában mindany- 
nyian tesszük, ha egyedül vagyunk.

DÁVID Nice, very nice... Rajzolok valamit, rajzolok 
valakit... Pedig nem kell, rajzolnom, nem 
kell senkinek... De én mégis lerajzolom... 
és ezzel vége. (egy pillanatra abbahagyja) 
Eddig az öröklét. Vége a halhatatlanság
nak... Vicc. Viccviccviccvicc... Halhatatlan
ság. Ja. Meg öröklét. Meg mittoménmi... 
Minek? Kinek? Hol? (van benne irónia) Ez? 
Itt? Dávid festette festmény! Odanézz! Jajdejó, 
fucking good, döglesztő! ... (ez már nem vicc) 
Ja-ja. Döglesztő. M eg kell érte halni. És 
hama-hama kell meghalni! ... (tükörképnek?) 
Igaz?... Ja-ja. Time to die, ez van, pik- 
torkám... De, semmi baj, nincs semmi baj, 
no problem. Ez a dolgok rendje. Te meg 
már egyébként is túl vagy a titkokon, right?

Már nem rajzol. A képhez beszél.
DÁVID Vagy csak gondolod? Beszari piktorkám, te 

csak gondolod? Te nem tudod? Csak 
asszed? „Tán”? Nem biztos?! Lehet, hogy 
nem?! Lehet, hogy semmi közöd a titok
hoz?!

Halkan belép Anna, és amíg Dávid számára észrevétlen 
addig feltérképezi a helyzetet.

DÁVID Piktorkám, megmondom én neked, hogy mi 
vagy. Sofőr vagy. Kamionsofőr vagy, truck 
diver. Egy légyszar vagy. És ez itt faszverés. 
A légyszarnyi farkadnak a verése. Ami ne
ked légyszarnyi kielégülést ad. Suttyomban 
Istent játszol. ,,Rajzolsz." Minek, sofőrkém, 
minek? Mondd meg nekem, kicsi barátom, 
minek? Mert be vagy szarva, hogy átalszod?

2
Dávid és Anna
ANNA Mit alszol át?
DÁVID Hi, Anna baby. Te itt vagy? Mióta?
ANNA Most érkeztem.
DÁVID Nem hallottalak bejönni.
ANNA Ebben a percben jöttem. Halkan nyitottam 

be, azt hittem, hogy alszol, (puszit ad Dávid
nak, az nem viszonozza)

DÁVID Nem maradtál ott?
ANNA Nem. Eszméletlen dilettáns banda. A képek 

rémesek, (lecuccol) Ha ott alszok, akkor még 
másnap is dicsérnem kellett volna őket. 
Inkább hazahajtottam. Meg aztán berendel
tem Rudolfot egy páciensével nyolcra. Azt 
mondta, hogy nekem való modell lehet. 
(Dávid válla fölött belekukkantana a rajzba) 
De téged csak szerdára vártalak.

DÁVID (elrakja a rajztömböt) Elmaradt egy fuvarom.

A szerző Örkény István drámírói ösztöndíjban részesült



ANNA Passzióztál, kicsi piktorkám? Miattam ne 
hagyd abba, nyugodtan folytasd. Nem zavar
lak, megyek, készítek valamit enni.

DÁVID Nem zavarsz. Nem csináltam semmit.
ANNA Látom... Na, muti!
DÁVID Hagyd a fenébe. Nem tudtam aludni, csak azért..
ANNA Csak egy pillanatra, naaa.
DÁVID Mondtam, hogy ne piszkáld. Fölteszek egy

kávét, (el)
Anna kinyitja a rajztömböt, sokáig nézi a képet. Változik.
DÁVID (jön) Megnézted, mi?
ANNA (elhajítja a tömböt. Ideges) A  fürdőszobában 

még mindig csöpög a csap. Téged nem za
var? Meg azt is megígérted, hogy megjaví
tod az asztal lábát, hogy ne billegjen.

DÁVID So, how is it?
ANNA (rosszat sejtet) Ez?...
DÁVID Aha.
ANNA Mit érdekel az téged? Milyen! Felhajítod a 

padlásra a többi közé porosodni. Senki sem 
kíváncsi rájuk, mi a lófasznak érdekel, hogy 
jó-e a kép?

DÁVID Hé, nyugi, baby.
ANNA (nem nyugi) A  magad kedvéért csinálod, ak

kor miért nyúzol engem ezzel? Inkább arra 
volnál képes nagyritkán, amikor itthon vagy, 
hogy megjavítsd, ami elromlott a házban!

DÁVID Jó, jó, jó, ne dühöngj, nem ér meg annyit.
Tudom én, hogy milyen. Nem is érdekes. 
Nézzük azt a csapot.

ANNA Nem dühögök!
DÁVID Oké. Nem vitatkozók.
ANNA Én sem. Csak nem kellett volna megnéznem 

a képedet. Ennyi, (szünet) De megnéztem...
DÁVID Nem kellett volna megkérdeznem a vélemé

nyedet. Sorry.
ANNA Nem is mondtam meg.
DÁVID Mit?
ANNA A véleményemet.
DÁVID A  mosdó csapja csöpög?
ANNA (magába roskad) Hagyd a fenébe.
DÁVID A mosdóé vagy a kádé? Most mi van? Ne ja

vítsam meg?
ANNA Ne.
DÁVID Nem értelek.
ANNA Gyere, ülj ide mellém.
DÁVID Fogat mosnék.
ANNA Hagyd, majd később. Most ülj ide. Kérlek.
DÁVID Anna, hagymát vacsoráztam.
ANNA Nem érdekel. Na, kérlek...
DÁVID (hezitál aztán leül) Mondjad.
ANNA Emlékszel arra a képre, amit a tizennyolca

dik szülinapomra adtál nekem? Arra, amit 
vízifestékkel festettél csomagolópapírra?

DÁVID Gondolod, hogy épp most jött el az ideje a 
nosztalgiának?

ANNA Emlékszel rá?
DÁVID Hát. Az is egy vicc volt.
ANNA Miért? Nekem nagyon tetszett.
DÁVID Na ja. Akkor iratkoztál be az egye

temre, én meg passzolni akartam 
hozzád. Hülye balfasz bunkó voltam.
De nem volt pénzem vásárolni.

A NNA Jó kis kép volt.
DÁVID Hát. El t'om képzelni. ( indulna, de Anna visz- 

szahúzza)
ANNA Emlékszel, hogy mit festettél le?
DÁVID Mit tudom én! Annak már több, mint husz 

éve!
ANNA Engem, egy fényképről.
DÁVID Ja. Téged, (szünet) Emlékszek, hát. És miu 

tán halálra röhögted magad rajta, gondolom  
körbemutogattad a haverjaidnak is. Hogy 
nekik is szerezz egy jó napot, (lódul) That's 
it. Elég volt. Indul a nap. Főzzek neked is 
kávét, vagy lefekszel aludni?

ANNA Ne menj el.
DÁVID (ingerült) Mert?
ANNA Csak maradj még itt egy kicsit...
Anna megsímogatja Dávid homlokát, de ez már sok, Dá

vid felkel és kimegy befőzni a kávét. Anna ma
kacs megalázott mozdulatlanságban várja visz- 
sza, közben farkasszemet néz a rajztömbbel. Dá
vid visszajön két gőzölgő csészével.

DÁVID Hallgatlak.
ANNA Fogat is mostál?
DÁVID Most baszogatsz?
ANNA (pátosszal) Nem, dehogy.
DÁVID Mit akartál mondani?
A NNA Nem akartam semmit sem mondani.
DÁVID Hanem mit akartál?
ANNA Semmit. Hozzád bújni. Csak egy kicsit, (is

mét kísérletezik)
DÁVID Mert mi történt?
ANNA Nem történt semmi. Hosszú volt a nap....
DÁVID Ne legyél gyerek.
ANNA (súgva simogatja) Ne alázz meg...
DÁVID Anna, ne!
ANNA Dávid, kérlek, próbálj lazítani...
DÁVID Kurvára laza vagyok. De ezt hagyd abba.
ANNA Miért? Próbáljuk meg, hátha most sikerül.
DÁVID Anna!... Tudod, hogy semmi értelme...
ANNA Akkor nem azért. Egymásért. Kérlek...
DÁVID (ellép Annától) Mindjárt indulnom kell. (az

órájára néz) És mindjárt itt lesz Rudi a mo* 
delieddel.

Csönd. ^
ANNA Tudod, hogy szeretlek... (csönd, csönd) Mi

lyen megalázó.
DÁVID (cigaretta) Nem tehetek róla. Nem akarlak

megalázni.
ANNA Akkor mi élvezeted van benne?
DÁVID Egyszerűen nincs kedvem, Anna baby.
ANNA Nem is próbálkozol. Nem is akarsz ezen vál

toztatni. Értem...
DÁVID Nem érted. De nem is fontos.
ANNA Nem csak miattam nem lehet gyerekünk,

ugye tudod?!
DÁVID Persze, hogy tudom.
ANNA Ezért?

DÁVID  Nem ezért. Nincs miért. Most nincs 
kedvem.

ANNA Soha nincs kedved, (halkan, inkább ön- 
magának:) Én meg egy perverz, deviáns, 
nimfomániás matróna vagyok, mert havon
ta, vagy félévente szeretnék szeretkezni a
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férjemmel. Ugye?! Egy ösztönlény! Egy 
állat. Szégyellnem kellene magam...
Anna baby...
Igazad van. Az én bajom, hogy szeretlek. Az 
én bajom, hogy kívánlak. Az én bajom, hogy 
kihűlt a szereteted. Az is lehet, hogy az én 
hibám...
Hülyeséget beszélsz, baby...
Már nem kívánsz...
Most nem. (veszi kabátját, menni készül)
Nem kell az elpuhult testem, de taposod he
lyette a lelkem. Nézz rám! (már nagyon kese
rűen) Háromhavonta egyszer kívánsz, éjsza
ka, két percig, mint egy nyűi, épp csak any- 
nyira, hogy a végére felébredjek, mi?! Akkor 
kívánsz!
Ne beszélj így, ettől sohanapján se kívánom 
meg az ölelkezést.
Ölelkezni! Ne röhögtess! Mikor öleltél te 
meg engem utoljára? Emlékszel még egyál
talán? Ne tedd magad nevetségessé!.. Néha 
már csak arra vágyok, hogy ébren legyek, 
amíg az ösztöneidet kiéled rajtam.
Csúnya szavak, baby... Mennem kell.
De nekem kell az érintésed, az ölelésed, 
a szavaid, a lélegzeted... érted?... Te meg 
szöksz tőlem, mint egy leprástól!
Ez nem vezet sehova...
Elmész?!
Sorry...
Hát akkor menj! Ülj a nyamvadt nyergesed
re, és élvezz vele! Menj, a kibaszott életbe! 
Örökké elszöksz, ha valami bűzlik! Töket- 
len, tehetségtelen, impotens faszfej! Gyűlöl
lek! (zokog)

Dávid kilép az ajtón, amely mögött Margit és 
Rudolf á ll

ANNA

Margit

íVNNa

i nP-a> Rudolf, Margit
RlJU ^  (elmenőben) Szia, Rudi.

DOLF (nagyon zavarban van) Szerbusztok... Szer
busz, Anna. Bocsáss meg, hogy... de... 
Menjünk inkább el?
Ne! (Rudolf karjaiba veti magát, ott zokog to
vább)
Rosszkó gyüttünk?... Doktor úr, gyűjjek 
máskó?... Bocsánat, vetkőzzek le, vagy 
most inkább ne?
(Rudolf vállába) Kegyetlen velem, szívtelen 

^ állat...
0sszú szünet Rudolf a zokogó Annát vigasztalja, Margit-

í Tm â nézelődik.
uOLF Menjen csak, Margitka, jöjjön vissza más-

^ARGIT Emennyek? Akkó eztet a mostanit nem is 
wT számójják?
^  OLF Margitka, kérem...

me£Próbálja összeszedni magát.
Hagyjad csak, Rudolf. Maradjon, 
Margitka. Örülök, hogy el tudott 
jönni... (magának) Nem fogja fel-
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túrni az egész életem... Nem engedem 
meg neki... Vetkőzzön, Margitka, dolgozni 
fogunk!
Teljesen ki vagy borulva, kicsim. Majd 
holnap visszajön, inkább pihenj egy picit, 
nyugodj meg. Szörnyen ki vagy készülve, 
szívem.
(könnyei közt mosolyogva) Csak a szokásos. 
Nem érdekes. Dolgoznom kell. Margitka 
meg most jön először, és mindjárt ilyen 
családi drámába fut. Bocsásson meg, ez 
nem egy szokásos állapot.
Megszoktam én má az ilyet. Semmi baj, 
elmúlik. Kifüstölik magukat, aztán meg 
szent béke. Akkó levetkőzök, jó? A doktor 
úr aszonta, hogy meztelenül akar lefesteni. 
(nekilát vetkőzni)
(Annának) Gyere, ülj le, kicsim. El akarod 
mondani, hogy mi történt?
Nem.
Jól van, csak nyugodj meg. Maradj itt, ho
zok neked egy pohár vizet meg egy nyugta
tót. Nem lenne jobb, kicsim, hogy ha most 
mégis halasztanád Margitkát?
(már majdnem egészen rendben van) Nem, 
Rudolf, kimegyek és rendbe hozom ma
gam. Dolgoznom kell. Még ezt a változatot 
meg kell csinálnom. Beígértem... Nem 
mész el, ugye?
Nem megyek sehova, nyugodj meg.
Jól van, akkor, kérlek, szórakoztasd Mar
gitkát. Sietek, (el)
(csábos mosollyal az arcán) Gyöngyöm, lá
tom, nekivetkőztél, de azt hiszem, hiába. 
De a doktor úr megígérte, hogy...
Tudom, csillagom, ami késik az nem múlik. 
Megígértem és meg is lesz. De máskor.
De a művésznő aszonta, hogy maraggyak.
A művésznő most nincs olyan állapotban, 
hogy dolgozzon. Ezt te is látod, nem? 
Öltözz fel, kérlek, fedd be ezeket a csodá
latos kebleket, (megcirógatja azokat) és 
gyere vissza máskor. Szólni fogok, biztos 
lehetsz benne.
Akkó eztet a mait nem is számójjuk?
Nem értem, kedvesem, mit számoljunk?
Én számolnám, de nem t’om a művésznőt, 
hogy számójja-e vagy nem. Pedig ement az 
időm, buszoztam, az is pézbe kerűt, meg 
má nem is t’ok emenni a Virágba, mer a 
kuncsaftjaimat márna átvette a Stella. 
Beugrott helyettem. Otthon meg nincsen 
semmim se, és én is kenyéren élek... Érti 
a doktor úr, ugye?...
Á, értem, hogyne. Mindjárt el is intézzük, 
kincsem, (fizet) Rendben leszünk? így meg
felel?

MARGIT Ó, hogyne, nagyon is... (cinkos:) 
Ennyit szokott a doktor úr is anni. (öltözni 
kezd) Doktor úr, maga jó ismeri a művész
nőt, meg okos ember is, kérdezhetek vala
mit magátú?

RUDOLF De közben kérlek, öltözz, jó?



M ARGIT Otözök má, na! Szóvá van egy lány. Nem 
mesétem? A  Karó. Eccé csak beállít hoz
zám a kutyájává. Asse t'om, hogy kicsoda, 
meg mit akar. Aszondja, hogy Karónak 
híjják, és lefekszik a heverőre a konyhába. 
Azóta se mozdul onnét. Nem bírom kidob
ni, tél van, és etetni sincs péndzem. Az 
igaz, hogy nem is eszik sokat...

RUDOLF Margitkám, tempósabban...
M ARGIT Igen, mondom gyorsan, na szóvá, a Karó 

nagyon szép. De nem akar velem gyünni a 
Virágba, pedig ott jó pézt tunna csináni, az 
biztos. Ül, meg fekszik, és csak azt a 
Kerber kutyáját becézgeti... De őszintén 
szóvá azé jó is, hogy van otthun valaki. 
Mintha saját lányom vóna...

RUDOLF A  lényeget, Margitkám, a lényeget.
MARGIT Értem, doktor úr, na, mondom má. Szóvá a 

mútkó, amikó noszogattam, hogy mennyen 
dógozni, az jutott az eszembe, hogy ez pont 
neki való munka lenne, hátha a művésznő le 
akarná festeni. Tudja télleg nagyon szép, és 
legalább vóna belüle valami haszon is.

RUDOLF Persze, hozd csak el, de most menj, gyor
san, csókolom a kacsódat ( lágyan megemeli 
Margit két hatalmas, ringó mellét) meg ezt a 
két gyönyörűséget.

M ARGIT Gyűjjön, télleg?
RUDOLF Jöjjön csak, persze.
M ARGIT Megmondja a művésznőnek?
RUDOLF Megmondom, Margitkám, csak menj már.
M ARGIT De neki dupla az órabére, me szép, meg fi

atal, ugye megérti?
RUDOLF Hogyne, ez természetes. Viszlát, Margit

kám. (kicsukná)
M ARGIT A  doktor urat meg várjam kedden a szoká

sos időbe, ugye?
RUDOLF Persze, gyönyörűségem, azt ki nem hagy

nám. Viszlát.
Margit elmegy. Rudolf elrendezi a szobát, különös tekintet

tel a kanapéra. Útközben bekukkant Dávid 
rajztömbjébe. Egy pillanatra megáll és nézi, de 
aztán folytatja a sürgölődést. Anna jön.

RUDOLF Megnyugodtál, kicsim?
ANNA Hol a páciensed?
RUDOLF Elküldtem.
ANNA Hogyhogy elküldted?
RUDOLF M ert most úgysem tudnál festeni, kicsim.

Ilyen zaklatottan csak maszatokat csinálnál.
ANNA Ki vagy te, hogy megmondd, hogy én mi

kor tudok festeni?!
RUDOLF Valaki, aki kíván és szeret... (öleli)
ANNA Hallgatództál?...
RUDOLF Az utcán is visszhangzott a kiabálásotok.
ANNA Mindent hallottál?
RUDOLF Nem tudom. A  lényeget hallottam. Nem 

értelek téged, de boldog vagyok, ha velem 
vagy, és nekem ennyi elég.

ANNA Mit nem értesz?!
RUDOLF Hagyjuk ezt... (de mégis kibugy-

gyan) Egy jelentéktelen szürke te
herautósofőr, aki nem is szeret té
ged... (simogatja)

ANNA Mit játszod az eszedet?! Pontosan tudod, 
hogy kicsoda, és, hogy ki lehetne! Ponto
san tudod, hogy miért vagyok vele... Mit 
akarsz? Hagyjam el?

RUDOLF Nem, dehogy, ezt nem mondtam, kicsim.
Csak bánt, hogy fájdalmat okoz neked. 

ANNA A te barátod is.
RUDOLF Én nem fekszem le vele.
ANNA Én sem...
RUDOLF Ügy tapos rajtad, mint egy lábtörlőn. Te 

meg hagyod. Sírsz, szenvedsz és hagyod. 
(csókolja)

ANNA Nem akarok erről beszélni.
RUDOLF De, miért?... Tudni szeretném, hogy mi

ért...
A NNA Tudod, hogy miért...
RUDOLF Gondolod?
ANNA Akarod, hogy kimondjam? Igen? Akarod?

Szeretem! Ezért. Most jó?
RUDOLF (kissé lehűl, pedig nem először hallja ezt) 

Nem hiszem el...
ANNA Attól még igaz.
RUDOLF Csak megszoktad, hogy itt van, csak... 
ANNA Nem, Rudolf, tényleg szeretem.
RUDOLF (keserű) Szereted! És akkor mi vagyok én?

Dugattyúpótló? Vagy ha beléd rúgnak ne
ked is rúgni kell valakibe? Ezért?

ANNA Nem élvezem, ha belém rúgnak... 
RUDOLF Hazudsz...
ANNA Nem hazudok.
RUDOLF Azt mondtad, hogy kívánsz, hogy vágysz 

rám.
ANNA Nem hazudtam.
RUDOLF Dávidra vágysz!
ANNA Rád is.
Csönd.
RUDOLF Szeretsz?
ANNA Ezt ne kérdezd.
Csönd.
RUDOLF Kívánsz?
ANNA Igen.
RUDOLF Most engem kívánsz? (érinti)
ANNA Igen.
RUDOLF Mondd, h^gy engem kívánsz... (még érinti) 
ANNA Téged kívánlak...
RUDOLF A nevemet mondd... (még, még érinti...) 
ANNA Téged, Rudolf...
Szeretkeznek. Sötét.

4
2. IDŐ

Karó, Dávid
Dávid útról érkezik. Leveti magát a kanapéra: hullafáradt, 

de jókedvű. Aztán, mintegy véletlenül, előveszi 
a rajztömbjét. Nézi.

Csöngetnek. Felkel, ajtót nyit. Karó áll az ajtó előtt. 
DÁVID Hello, kislány!
KARÓ Jó napot. Már voltam itt.
DÁVID Come in. A feleségemhez jött?
KARÓ Nem volt itthon senki.
DÁVID Most értem haza én is. Anna biztos 

mindjárt itt lesz. Modell?
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Mondjuk.
Üljön le valahol.
Köszönöm.
Éhes? Én két napja nem ettem rendesen. 
Megnézem, milyen kaja van a hűtőben. 
Ugye, maga is kér? (el)
Nem, köszönöm, (meglátja a rajzot)
(off) Dávid vagyok, Anna férje.
Karó. (a rajzra) Ez jó.
(ételt hoz) Egy frászt. De kösz. Nem zavar
ja, ha én mégis eszek?

Hozok magának egyCsak nyugodtan, 
konyharuhát.
(nekilát) Thank’s, olvas a gondolataimban. 
(halkan) Jobban, mint gondolná...

^ . A mosogató melletti szekrényben találja őket
Kar* ^ aro kimegy Dávid elrakja a rajztömböt, 

hozza a konyharuhát.
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Tessék. M iért tette el?
Köszönöm. Mit? A blokkot? Á, az csak az 
én szórakozásom.
A  szórakozása?
Igen. A  passzióm, ahogy a feleségem mon
daná.
Ki kellene rakni a többi közé.
Ez a feleségem műterme, ezek az 
ő képei. Nagy művész. Ismeri?
A művésznőt? Nem. De a Margit 
ismerte, mesélt róla.

DÁVID A Margit?
KARÓ Azt hiszem, a modellje volt. Vagy majd

nem. Ő küldött ide.
Ja? Értem. Egyébként meglep, hogy Anna 
most ilyen fiatallal dolgozik, mint maga. Ál
talában elnyüstölt nyanyákat meg papákat 
fest. (nevet)
De azért kitehetem ide? (mármint a rajzot 
valahova, ahol látszik)
Ne.
Miért ne?
Mindjárt hazaér.
És?
És munkához láthatnak.
De miért nem tehetném ki a maga rajzát 
is? (ki is teszi)
(zavarban: „semmit se látott”)  Biztos, hogy 
nem akar enni?
Biztos, (a képre:) Nagyon szép.
A kép vagy aki rajta van? (nevet) Hülye vicc, 
t’om. Egyébként koszi. Nem biztos, hogy 
mások is ezen véleményen vannak.
Nem kérdezte meg őket.
Nem vagyok rá kíváncsi.
Maga nagyon beteg.
Mi? (odafagy a mosoly)
Beteg.
Honnan veszi ezt?
Tudom.
Mit tud?!
Hogy beteg.
Ki mondta?!
Nem mondta senki. Tudom.
Rudolf?
Nem tudom, ki az a Rudolf. Nem mondta 
senki. Elnézést, hogy megemlítettem. 
Nem akartam semmi rosszat.
Semmi köze hozzá!
Nem beszélek róla többet.
Kicsoda maga?
Nekem adja?
Mit?
Ezt a rajzot.
Ezt?
Ezt.
Hogy jön ez most ide? Miért adnám magának? 
Mert szeretném. Másnak meg úgysem adná. 
Ha egyáltalán befejezem.
Szerintem már befejezte.
Majd megbeszéljük.
Mit?
Miért ilyen rámenős? Úgyis találkozunk 
még, ha a feleségemhez fog járni, nem?
És maga?
Mi van velem?
Maga nem akar?
Mit?

KARÓ Lefesteni.
DÁVID Mit?! ... Hogy nekem álljon modellt? 
KARÓ Igen.
DÁVID (mostmár tényleg nincs levegő) Ne ne

vettessen, kislány... Én nem vagyok fes
tő... És nekem nem... Én nem szoktam...
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KARÓ Van másik képe is, nem?
DÁVID Van, de...
KARÓ Azokon is vannak emberek, ugye?
DÁVID Vannak...
KARÓ Azokhoz nem kellett modell?
DÁVID Nem, Karó. Ugye Karónak hívják? Én idege

neket rajzolok. Emlékezetből. Vagy kitalálom 
az arcokat, (csöndesebben:) De azt is ritkán...

KARÓ Kivéve ezt itt, ugye? (mármint azt, amit Dá
vid legutóbb rajzolt: az az önarcképe) Vagy ez 
is idegen? De majd én úgy teszek, mintha 
nem tudnám, hogy rajzol. És engem sem 
ismer, nem?

DÁVID Mindjárt jön Anna, és majd ő lerajzolja.
KARÓ Szeretne lefesteni is, nem igaz? Nem azért

jöttem, hogy Anna lerajzoljon. Hozzád jöttem.
DÁVID Hozzám?!
KARÓ A feleséged holnap elutazik. Akkor. Jó?

Egyedül leszünk és lefesthetsz.
DÁVID Elutazik? Nem utazik sehova.
KARÓ De elutazik. Holnap.
DÁVID Miről beszél?
KARÓ Én hozzád jöttem. Ha akarsz lefesthetsz, és

én hallgatok arról, hogy nemsokára meghalsz. 
DÁVID Mi?!
KARÓ Ezt te is tudod.
DÁVID Tudom, de... (Karó indul kifelé) Ne menjen el!
KARÓ Nem megyek el, Dávid. Itt maradok, mert

egyelőre még nincs hová mennem.
DÁVID Micsoda? Nem értem. Karó, ez...
KARÓ Csak a kutyámhoz indultam. Kint vár. Egy

kis odúra van szükségünk, semmi másra.
DÁVID Ide akar költözni?
KARÓ Csak egy rövid időre.
DÁVID Ide?! Hova? Nem hiszem, hogy Anna ebbe

beleegyezne.
KARÓ Nem is fogja tudni, hogy itt vagyunk.
DÁVID Dehát hogy képzelte?
KARÓ A padlásra. Oda soha senki sem jár fel raj

tad kívül.
DÁVID Ott hideg van.
KARÓ Nem baj. Engem nem zavar. Csak néhány

napig.
DÁVID Miért egyeznék ebbe bele?
KARÓ Mert te sem akarod, hogy elmenjek. Még

nem. Nincs más választásod.
DÁVID El kell mondanom Annának...
KARÓ Jobb, ha nem teszed. Te is tudod. Most fel

megyünk Kerberrel. A  feleséged mindjárt 
hazaér... Holnap, ha elment, akkor lejövök, 
és lefesthetsz. Jó? ... (el)

Dávid egyedül marad. Érteden. Sötét.

5
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Anna, Rudolf
RUDOLF Nem hiszem, kicsim, hogy most gon 

dók lennének. Mindent elintéztem.
ANNA (pohárral a kezében) A múltkor a 

franciák majdnem visszafordítot
ták az egészet. Sokkal kevesebb 
miatt!

RUDOLF Most nem lesz semmi baj, meglátod. 
ANNA De kevesebbet küldök, mint amennyit 

bejelentettem...
RUDOLF Na és?
ANNA Rudolf! Hiányzik egy kép!
RUDOF Tudom. De senki sem veszi észre, hidd el. 
A NNA Ez jellem ző rád. Nem küldök annyit, 

amenyit beígértem, és te le se szarod. Ni 
ked végeredményben fix a províziód, és 
magasról teszel arra, hogy az én anyagom 
szar. Vagy hiányos. Mindegy: nem teljes. 
Az csak az én fiaszkóm.

RUDOLF Ez nem igaz!
ANNA De igaz! És az anyagom meg nem lehet tel

jes, mert az öreglánynak dolga akadt a sar
kon. Mert ott jövedelmezőbb pucérkodni, 
mint itt, mi?! A rohadt kurva! Bazdmeg 
a páciensedet! Hát most találd is meg 
nekem! Hol a fenében van?! Mi a fenének 
kellett elküldenéd?!
Nem tudod befejezni nélküle?
Ne beszélj marhaságokat!... (könyörgőre 
fogja) Rudolf, kérlek, nem várhatnánk még 
egy napot?
Tudod, hogy nem.
Voltál a Virágban is?
Voltam. Összejártam az egész várost. 
Nincs sehol.
Hogy a fenébe tud valaki így felszívódni?! 
Semmi baj sem lesz, meglátod... Észre 
sem fogják venni, hogy hiányzik egy kép. 
Maximálisan elégedettek lesznek.
Igen. Mert balfaszok. Dilettánsok. A végén 
meg majd jól lehúznak, (sokadszorra ismét 
iszik)
Nem húznak le, ígérem. ...Ne haragudj, 
kicsim, de ez már a harmadik pohár... 
Annyit iszok, amennyit akarok! Semmi kö
zöd hozzá!... Néha szeretnék Dávid helyé
ben lenni. Járja az országot, hazajön, eszik, 
iszik, a lelke nyugalmáért néha rajzolgat 
egy kicsit, aztán a dolgok mennek tovább a 
maguk útján. Fáj a fasza a kritikára, a vám
hatósági szervekre, meg a szervezőkre. 
Nem izgatja, hogy megveszik-e, hogy lesz- 
e érdeklődés, hogy értik-e, vagy egyáltalán 
írnak-e róla. Megkapja a maga bérét a 
munkaórái meg a kilométerek után, és éli 
világát.
Te is tudod, Anna, hogy ennek nem így kel
lene lennie.
Hallgass!... Tudom! A kurva életbe... Tu
dom... (halkan:) És adjak hálát, hogy mégis 
így van...
Van megoldás...
Miről beszélsz?
Itt van ez... (a kirakott rajztömbre mutat)
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ANNA Igen...

Ez? Es?
Sohasem tudná meg.
Mit?
Nézd... (mutatja Dávid legutóbbi 
rajzát) Látod?
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RUDOLF Tökéletes... Egyszerű és tökéletes... És 
senki sem tudná... Meglenne a teljes anya
god... Őt úgysem érdekli...
Ugyan, Rudolf... De nem... A  hülye is ész
revenné, hogy nem az enyém...
Mindent meg lehet magyarázni...
Ez nem lenne tisztességes...
Tudod, hogy nem érdekli...
Igen... mert sohasem mondtuk meg neki... 
Mert sohasem érdekelte...
Nem igaz... mert mindig azt sugalltuk, 
hogy ne is kérdezze.
A  lényeg ugyanaz.
Nem. Ezt nem tudom megtenni vele. Vi
gyük el a képét, de a saját neve alatt.
Azt nem akarja. ... De, ha rábeszélnéd... 
Nem lehet. Tudod, hogy nem lehet... Roha
dék... Most nézd ezt meg! Remekműveket 
majzol két perc alatt... Gyűlölöm... Te meg 
menj és nyald ki a seggét, ha annyira oda
vagy érte! Sokkal többet kaszálnál az ő 
képeivel, mint az enyémeimmel, ugye? Itt 
állok, nyakig a szarban, holnap indulna az 
anyagom Bécsbe, és hiányzik egy kép, te 
meg azon agyalsz, hogy hogy bírhatnád rá 
a jelentéktelen szürke kamionsofőrödet, hogy 
csillogtassa meg zsenialitását. Mert az én 
munkám szart sem ér az övé mellett, mi? 
Ne beszélj butaságokat, kicsim. Csak meg
próbálok megoldást találni a problémára. 
Megoldást? Na ne nézz madárnak! Drága 
Rudolf! Tudom én is! Ezért mentem hozzá! 
És azóta félek, hogy rájön egyszer ő is. 
(gondolatnyi szünet és ez már hisztéria:) Es 
semmi szükségem arra, hogy ezt pont 
most emlegesd fel nekem!
Nem, Anna, tudod, hogy nyomodba sem 
érhet...
Ne hazudj! Pontosan tudom, hogy milyen a 
munkája! Ha kiállítana én többé nem rúg
hatnék labdába! Addig örüljek, amíg nem 
hajlandó a kezei közül kiadni, amit csinál! 
Amíg hallgat!
De nem, erről szó sincs! Miket beszélsz, 
kicsim?! Ne is foglalkozzunk ezzel többet. 
Mindenkinek így a jó, ahogy van.
Hogyne, így a jó, persze. Arra hajtasz, aki
ből a legtöbbet tudsz kihúzni, (egy szuszra:) 
Ez esetben a hisztériás festőnőre, aki 
ugyan a férjébe szerelmes, de azért alka
lom adtán megszerezhető egy-két pásztor
órára, mert az ő töketlen zseni párja bezár
kózott a maga szaros világába, és a volán
ján kívül senkit sem enged magához közel. 
Remek! De csak addig lesz ez így, amíg 

R ím  megfelelőbbet nem találsz.
An Íj ^  Miért bántasz, Anna? Ne igyál többet, kérlek... 

De iszok! Igyál te is! Ez nagyon jó.
Ez a Dávid féltett birse!
Nem kérek. Gyere, inkább aludd 
ki magad.
Jó! Feküdjünk le! Le akarok leküd- 
ni veled, Rudolf. Most... Itt...
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RUDOLF Jobb lenne, ha inkább kialudnád magad!
ANNA Nem akarok aludni! Baszni akarok!
RUDOLF Anna, kérlek...
ANNA Téged akarlak! Szeretkezni akarok! Azt 

akarom, hogy kefélj meg, hogy harapj, 
hogy marj, tépj szét!

RUDOLF Nem ezt akarod, szívem...
ANNA Dehogynem! Azt akarom, hogy úgy ránts 

le, mint a Margitot. Csak a teste miatt. 
Nem a művészi kacsóm miatt, nem az 
agyam miatt, nem a szívem miatt. Basszál 
meg a testem miatt! Érted? Ez miatt! (mu
tatja) Mi van? Undorító? Te is azt mondod, 
hogy undorító?!

RUDOLF Részeg vagy...
ANNA Nem vagyok részeg! Csak elegem van ab

ból, hogy folyton visszautasítanak, hogy 
nem kellek, hogy undorító vagyok!

RUDOLF Dehogy vagy undorító... (megsimogatja)
ANNA Nő vagyok! (durván magához rántja Rudolfot)
RUDOLF Igen... Tudom...
ANNA Hasíts szét!
Akció. Közben Dávid belép. Egy pillanatnyi fagyott csönd, 

aztán Anna elrohan.

Dávid, Rudolf, Karó 
DÁVID Szia.
RUDOLF (nagyobb zavarban nem lehet) Ne haragudj, 

én...
DÁVID No problem. Az utóbbi időben többet iszik, 

mint kellene. Tudom.
RUDOLF Amit mondott....
DÁVID Hagyd a fenébe. Inkább igyunk meg mi is 

valamit.
RUDOLF Nem tudom...
DÁVID Vodkát? Vagy inkább valami jófajta birspá

linkát?
RUDOLF Ahogy gondolod...
DÁVID Mit? Vodka vagy birs?
RUDOLF Jó, vodka... vagy inkább birs...?
DÁVID Birs. (önti) Egy birs neked, egy birs ne

kem. (koccint) Chears!
RUDOLF Isten-Isten...
DÁVID Éget?
RUDOLF Igen... Nagyon jó.
DÁVID Tudom. Én főztem. Elűzi a szkepit...ciz- 

must...
RUDOLF (halkan:) A szkepticizmust?
DÁVID Ja. Hitet ad. Még egyet?
RUDOLF Jó, persze...
DÁVID Chears. (leszedi a rajztömbjét és elrakja) 
RUDOLF Isten-Isten... (bátortalan, de belevág) Dá

vid... Láttam a legutóbbi rajzodat.
DÁVID Igen? Nem baj.
RUDOLF Mi az, hogy nem baj? Nagyon jó! Nem is 

mutattad meg.
DÁVID Sose mutogattam a rajzaimat.

Most minek mutattam volna?
RUDOLF Mert jó!
DÁVID Ja? Azt mondod? Marhaság.
RUDOLF Dehogy marhaság!
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Minden esetre azzal már nem játszok töb
bet. Üj játékszerem van.
Üj kép?
Let's say.
Mi lesz?
Fogalmam sincs. Semmi. De múlik vele az idő. 
Megint gúnyolódsz.
A saját számlámra. Pontosan tudom, hogy 
mire jók ezek a mázolmányok. Nem kell 
nyalnod a seggemet, nem kell görcsölnöd 
Anna miatt. No problem, sógor.
Ha engednéd, hogy bebizonyítsam...
De nem engedem. Sorry. Amit tudni aka
rok, azt már tudom. Húsz éve. A művész
nő még idejében megmondta.
Azt akarod, hogy könyörögjek.
Azt sem akarom.
(már bátrabban) M iért vagy ilyen makacs?! 
Nincs mit kockáztatnod! Ha akarod, ano
nim maradhatsz. Vagy mondjuk egy cso
portos tárlaton, csak egyetlen képedet... 
Esetleg pszeudonimen is kiállíthatnál... 
Nem érdekel semmilyen pszeudo-shit.
Ha nem érdekelne, akkor engednéd, hogy 
elvigyem az egyiket...
Akkor nem akarom. Ahogy tetszik. A vége 
ugyanaz.
Miért vagy ilyen bizalmatlan?
Ez nem bizalmatlanság. Azért csinálom, 
mert jól esik, vagy mittudoménmi. De itt 
vége a piktorművészetnek. Game over. 
(lovon a „pszichólgus:) Azért, mert Anna 
egyszer, nagyon régen, kinevetett?
(ez már kínos) Rudi, ezt már megtárgyaltuk. 
Nem akarok megint erről vitatkozni. Ez a té
ma le van zárva. Nem lehet és vége. Teljesen 
mindegy, hogy beszariság miatt, vagy csak 
mert nem érdekel. Nem akarom, és vége.
Te is tudod, hogy nincs „majd” .
(villan) Tudom, brother, hogyne. Szerinted 
el lehet ezt felejteni? Te el tudnád felejte
ni, ha folyton a füledbe ketyegne az óra? 
Ha esetleg mégis, akkor jó, ha akad egy 
haver, aki időnként odasúgja, a füledbe, 
hogy „tik-tak, tik-tak, tik-tak”.
Ugyan Dávid, tudod, hogy én...
Hogyne, de akarok valamit kérdezni tőled. 
Elmondtad valakinek?
Mit?
Elmondtad?
Megígértem, hogy nem mondom.
Igen, megígérted, de elmondad, brother? 
Dehogy mondtam!JVliért? Anna?
Nem, nem Anna. Ő nem tudja.
Ha már szóba hoztad, megvannak a lele
tek, voltál az orvosnál?
Voltam, anyuci. Elmondta, amit tudni aka
rok.
A kezelés?
Ja, te már mindent tudsz? Akkor 
azt is tudod, hogy be kellene fe
küdnöm. Nekem meg még van né
hány fuvarom.

RUDOLF Te megőrültél! Nem jársz kezelésre?
DÁVID (mindjárt elpattan a húr) Nem, képzeld nem 

járok kezelésre, anyuci. Tele van a tököm 
az aggodalmaskodásoddal! Fárasztó vagy. 
Fejezd be a szövegelést vagy tűnj el innen.

RUDOLF Megértem, Dávid, de mégiscsak a barátom 
vagy, és...

DÁVID (betelt a pohár) Hagyd má abba, kussoljá 
má! Doktor úr, mitől lennék én a barátod?! 
Ott van neked a feleségem. Azt abajgasd! 
Szervezheted a kiállításait, gyógyíthatod a 
hisztériáját és csillapíthatod, ha tüzel. De 
rólam másszál le! (keze ökölben)

RUDOLF Mi? Miről beszélsz, Dávid? Én a legjobb 
szándékkal... Csak azt szeretném, hogy az
zal foglalkozz, amit tudsz csinálni, és nem 
azzal, amit...

DÁVID (teljes gőzzel:) Amit nem tudok?! Mert a 
nyergest hajtani nem tudom?!

RUDOLF Dehogynem, szó se róla, de te zseni vagy, 
nem érted?!

Szünet, vészjósló hangváltás.
DÁVID Ja? Zseni? És, most, hogy ezt kibökted, és 

ha kiállítod a képeimet, akkor már nyugodt 
lélekkel smirglized Annát, ugye?

RUDOLF Dehogy... Teljesen megőrültél... Istenem, 
nem akartalak felzaklatni.

DÁVID Nem vagyok zaklatott. Vagy zaklatott va
gyok, de nem ebbe halok bele. (őrület a te- 
kintetben) Zaklatott zseni, ugye?

RUDOLF Nem ismerek rád...
DÁVID Ez érthető, nem?! Zseni lettem!
RUDOLF Nem hiszel nekem, Dávid? Kérdezd meg 

Annát! Ő már több, mint húsz éve tudja!...
A levegő, és minden egyéb jéggé dermed. Valami eltört...
DÁVID (nagyon lassan és nagyon halkan.) Anna... ?
Szünet... Karó jön. Rudolf számára nem tapasztalható 

jelenség.
KARÓ Bocsánat. Bejöhetek?
DÁVID Persze...
RUDOLF (Dávidnak) Igen?
KARÓ (Dávidnak) Hallottam, hogy vitáztok. Be

kellett jönnöm, mert a végén még idő előtt 
megszakadta szíved, és tönkreteszed a bol
tomat. De ha akarod, visszamehetek.

DÁVID (int Karónak, hogy maradjon. Rudolfnak:)
Semmi.

RUDOLF (Dávidnak) Ugye tudod, hogy én nem akar
tam semmi rosszat.

DÁVID (Rudolfnak) Tudom.
KARÓ (Dávidnak) Leülhetek?
DÁVID (Karónak) Egész nyugodtan. (Dávid mellé 

ül, rakná őt össze)
Ezt követően -  bárhogy is alakul a beszélgetés - Karó és 

Dávid csak egymással foglalkozik.
RUDOLF Mit nyugodtan? Mi van veled, rosszul vagy?
DÁVID (kicsit büszke talán?) Karó a modellem.

RUDOLF Milyen Karó?
DÁVID Itt lakik.
RUDOLF Kicsoda lakik itt? Miről

beszélsz?
DÁVID Amíg nem talál másik lakhelyet.
RUDOLF Anna tudja ezt?
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Nem. És nem is fogja megtudni.
Dehát miért a saját házatokban?...
(de már fölháborodni sem maradt ereje) Mit a 
saját házunkban?
Ott van az én lakásom, bármikor...
És közben te eljössz vigasztalni Annát a 
saját házunkban, ugye? Nice. Very nice. 
(néhány vinnyogó hangot hallat nevetésként) 
Ja, jut eszembe, a feleséged nemrég fel
szállt egy vonatra.
(Karónak) Tessék?
(Dávidnak) Elutazott.
(Karónak) Vonattal?
(Dávidnak) Mi vonattal?
(Dávidnak) Igen.
(Rudolfnak) Megszakítottam a „beszél
getéseteket” , és ő ijedtében elrohant. 
Kicsoda?
Anna.
(ennek már van tétje) Anna vonatra szállt?! 
Igen.
De miért? Hova utazik?
(békítőn) Menj utána Rudi, keresd meg. 
Nekem már nincs hozzá erőm.
Én?...
Go, go, go... (Rudolf el)

Dávid
Y AVlD Honnan tudod?

Mit?
Hogy elutazott.
Tudom.
Értem. Ne kérdezzem... Majdnem 
megütöttem.
Láttam. Belekotyogtam.
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Jól tetted. Nem is vett észre.
Nem láthatott.
Ügyes vagy.
Ez a dolgom. Eltetted a rajzot? 
(megembereli magát) Yes. És előkészítettem 
a terepet az újnak.
Milyen újnak?
Hát annak, amit most kezdek. Vagy nem 
ülsz nekem modellt, little girl?
Tegezel.
Az unokám lehetnél, nem?
Hát majdnem úgy tűnik.
Portré?
Persze. Most azonnal?
Most hát.
Nem vagy ideges?
Ideges? Miért?
Hát Rudolf miatt, meg...
Na ne röhögtess, kislány!
Ja, jól van, na. Hova üljek?
Ahol kényelmes, 
így jó?
Tökéletes. Ügy ülj, hogy sokáig bírd. 
Kilátok az ablakon és tégedet is látlak. 
Mesélj. Magadról. Nekem is segít, (rajzolni kezd) 
Nincs mit mesélnem. Egyik háztól a mási
kig csapódok.
És, ha nem fogadnak be?
Olyan nincs. Mindig befogadnak. Egy ideig 
ott vagyok, aztán továbbállok. Ennyi. Ez a 
munkám.

DÁVID Nehéz?
KARÓ Néha. Tudom, hogy mi lesz, és azt is, 

hogy hogyan fog megtörténni. Jobb volna, 
ha nem tudnám. Néha elmondom... De 
csak ártok vele. Nem tudnak mit kezdeni a 
hallottakkal...



DÁVID Bocs, hajtsd egy kicsit vissza a fejed... 
(mozdulatai egyre hevesebbek)

KARÓ Most jó?
DÁVID O.K... Koszi.
KARÓ ...Vagy el sem hiszik, amit mondok nekik.

De, ha elhiszik, csak megkeserítem az éle
tüket vele... Jobb, ha hallgatok, végzem a 
dolgom, és úgy viselkedek, mint egy hét
köznapi ember. Vagy mondjuk csak az utol
só pillanatban állítok be... De az sem jó. 
Akkor megrémítem őket.

DÁVID Engem nem rémítettél meg. Fordulj meg!
KARÓ Mert még mindig nem vagy biztos benne,

hogy ki vagyok, (megfordul) így?
DÁVID (kitépi a füzetből a lapot és lendületesen eldob

ja: újat kezd) Karó, és ha azt mondanám, 
hogy aktot szeretnék?

KARÓ Aktot? Nem tudom... Még nem festettek
rólam aktot soha.

DÁVID No problem. Ne félj. Ne harapok.
KARÓ Persze, nem is félek, csak zavarban vagyok.
DÁVID Megértem. De nagyon szeretném. Ezt te

jobban tudod, mint én.
KARÓ (vetkőzik) Bocsáss meg, ügyetlen vagyok...

még nem álltam aktot soha senkinek.
DÁVID Semmi baj. Én sem dolgoztam még aktmo-

dellel. Kvittek leszünk.
KARÓ Zavarban vagyok.
DÁVID Én is. Majd megszokjuk... (beállítja a ruhát

lan lányt a kívánt pózba) Nagyon szép vagy, 
Karó.

KARÓ Mindennek oka van...
DÁVID Mesélj még.
KARÓ így nem tudok.
DÁVID Dehogynem. Legalább eltereli a figyelme

det arról, hogy nincs rajtad ruha. Gyönyö
rű vagy. Tökéletes.

KARÓ Ne hajtogasd ezt folyton. Jó lenne, ha igaz
lenne, de nem az. Csak egy múlandó állapot.

DÁVID (ismét rajzolni kezdi) Te mindig szép leszel.
KARÓ Mennyire tévedsz!
DÁVID Csak azt mondom, amit látok. A halhatat

lan szépséget.
KARÓ A halál köntöseként.
DÁVID Tessék?
KARÓ Nincs halhatatlanság, Dávid.
DÁVID Nincs. Persze, hogy nincs. Nekem meg

pláne nincs. Nem hagyok magam után 
semmit és senkit. Minden szálat gondosan 
elvarrok. Game over.

KARÓ Sajnálod magad?
DÁVID No.
KARÓ Viszont félsz. De én türelmes vagyok.
DÁVID Hogy érted?
KARÓ ...Megmozdulhatok? Görcsöl a lábam.
DÁVID Persze, hogyne. (Karó nyújtózik. Elbűvölve:)

Beautiful...
KARÓ Neked vagyok kitalálva, ugye?
DÁVID Ki vagy te?
KARÓ (visszaül az eredeti pózba) Egy mezí

telen lány, aki megint zavarba jön, 
ha nem folytatod a rajzolást. Ne en
gem nézzél, hanem a rajzolnivalót.

DÁVID Nem lehet elkülöníteni. Mondd meg, ki vagy!
KARÓ Ez veszélyes játék.
DÁVID Tudom.
KARÓ És nincs is szükség arra, hogy kimond

jam...
DÁVID Miért?
KARÓ Mert már sejted...
DÁVID Én?
KARÓ Igen...
DÁVID Sejtem, hogy ki vagy...
KARÓ Azt hiszem, tudod, hogy ki vagyok... Felöl

tözzek?
DÁVID Ne! Maradj így.
KARÓ Akkor miért nem rajzolsz?
DÁVID Rajzollak.
KARÓ Dehát csak nézel.
DÁVID Nézlek.
KARÓ Mit nézel?
DÁVID Gyönyörű vagy.
KARÓ Néha szeretném tudni, hogy mit látnál, ha

valóban engem néznél... Fel szeretnék öl
tözni.

DÁVID Kérlek... engedd, hogy megérintselek...
KARÓ Ennyire elbűvölhet egy arányos test?
DÁVID Nem a tested bűvölt el, hanem a... hanem

a végzet illata, amely körülölel. Ez már 
majdnem szenvedély, (érintené)

KARÓ Micsoda költő! ...De ne légy ilyen romanti
kus, Dávid. Ne, ne... Ne érints meg. Még 
ne... Én valóban az vagyok, akinek hiszel... 
(magára veszi köntösét és el)

II. FELVONÁS 
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4. IDŐ
Anna, Dávid
Dávid megszállottan fest. Anna hazaér.
ANNA Szia. (szünet) Köszöntem.
DÁVID Hi, baby.
ANNA (lecuccol) M it csinálsz?
DÁVID Látod.
ANNA Látom. Megnézhetem? (csönd. Anna oda-

somfordál) Megnézhetem?
DÁVID Mit kérdezel hülyeséget? Már nézed! Mit 

akarsz?
ANNA Semmit, (a képre) Ez nagyon jó... Ő kicso

da? Kitaláltad? (megint szünet) Kitaláltad 
vagy létezik?

DÁVID (tudja, hogy ezt miért kérdezi...:) Jó, mi? (vissza 
az eredetibe:) Nem találtam ki. Bökd ki, ha va
lamit mondani akarsz, vagy hagyjál egyedül. 

ANNA (ezerrel próbál őszintén alázatos lenni) Dolgo
zik a művész úr. Értem. Ne zavarjam az 
alkotást. Oké.
Nem baszogass. Mit akarsz?

Mondani akartam valamit... Hallod? 
Hallgatlak.
Abbahagynád egy percre?
Tudok rád így is figyelni.
De én szeretném, ha rám néznél, 
amíg elmondom.

DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA



Jó. Abbahagytam, ahogy parancsoltad. 
(de folyton odasandít)
Bocsáss meg nekem.
Bocsássák meg?
Igen.
Miért?

d á v id

ANNA  
Dá v id  
ANNA  
Dá v id
Szünet.
ANNA Elhagylak.
Sz már komolynak tűnik.
DÁVID Miért hagynál el?
ÁNNA Mert nem szeretsz. Mert nem tudsz elfo

gadni olyannak, amilyen vagyok. 
Megkönnyebbül. Ismét festeni kezd.
DÁVID Marhaság. Soha nem gátoltalak semmi

ben. Azt csinálsz, amit akarsz. Ezért fölös
leges elmenned.
Mondd, hogy ne menjek el.
Ha el akarsz menni, akkor menj.
Nem akarod, hogy maradjak?
Nem fontos, hogy én mit akarok. 
Szeretném, ha vissza akarnál tartani.
El akarsz menni?
Igen.
Akkor meg miért tartsalak vissza?
Mert akkor tudnám, hogy akarsz velem él
ni. Hihetném azt, hogy fontos vagyok ne
ked...
Anna, ne szövegelj! Eldöntötted, hogy mit 
fogsz csinálni?
Igen...
És hogy döntöttél?
Elmegyek.
Good bye.
Nem érdekel, hogy miért?
De. (közben -  ugye -  folyamatosan fest)
Nem érdekel?!
De, érdekel.
Meddők vagyunk mindketten.
És?
Azt hittük, hogy sem neked, sem nekem 
nem lehet gyerekem.
Ezen már túl vagyunk, nem?
Én terhes vagyok...
(abbahagyja a festést, de tekintetét rajta felejti 
a képen: addig sem kell Annára néznie. Hosz- 
szú szünet után:) Terhes vagy.
És nem te vagy az apa.
Terhes vagy.
Igen.
Biztos?
Biztos. Voltam orvosnál. Biztos. Mondhat
nánk azt, hogy a miénk...
Gyereked lesz, baby. Értem... És mit szól 
hozzá?
Ki?
Rudi.
Rudi?
Hát ki a boldog apa? (már megint 
festene, de nem nagyon megy)
Rudolf...
Megmondtad már neki?
Te tudod, hogy...?
Igen.

ANNA
d á v id
ANNA
d á v id
ANNA
d á v id

ANNA
d á v id
ANNA

d á v id

a n n a
d á v id

ANNA
Dá v id

An n a

d á v id
ANNA
Dá v id
ANNA
Dá v id

ANNA

Dá v id
ANNA
Dá v id

ANNa
Dá v id

ANNa

Dá v id
ANNA

d ÁVID

ANNa
Dá v id
ANNa
Dá v id

ANNa

Dá v id
ANNa
Dá v id

ANNA De akkor miért nem...
DÁVID Mert semmi értelme sem lett volna. Na,

szóval megmondtad már neki, hogy apa 
lesz?

ANNA Nem... Azt gondoltam, hogy... mondhatnák
azt is, hogy sikerült... Hogy a tied... (Dávid 
nevet) Mi ebben a nevetséges?!

DÁVID Ne haragudj. Nem te, Anna, nem te. (nem
erőlteti tovább a festést)

ANNA Mondjuk ezt, kérlek... Soha senki sem tud
ná meg...

DÁVID Nem lenne fair Rudival szemben. És a gye
rekkel sem.

Kopogtatnak az ajtón.
ANNA Nem szeretnéd?
DÁVID Nem.
ANNA Nem igaz! Tudom, hogy szeretnéd. Ezt

akartuk mindketten.
DÁVID Nem ezt. (összecsomagolja a cuccát)
Ismét kopogtatnak.
ANNA Hanem mit?
DÁVID Kopogtattak.
ANNA Hallottam! Gyereket akartunk, Dávid?

Most itt a lehetőség.
DÁVID Nem, Anna, nincs itt semmilyen lehető

ség. Nyiss ajtót!
ANNA Leszarom az ajtót! Dávid! Megint el

szöksz?!
DÁVID Ennek így... semmi értelme, (a képpel a hó

na alatt elmenőben ajtót nyit Rudolfnak)

Dávid, Rudolf Anna
Jön Rudolf
DÁVID Á, az emlegetett szamár! Congratulations, 

brother.
RUDOLF Miért, mi történt?
DÁVID Anna elmondja. Én megyek. Fuvarom van.

Lesz rá időtök, nyugodtan elintézhetitek 
a költözést, (egy pillanat) Örülök neked. 
(arcul csókolja Annát, és elmegy)

RUDOLF Anna, kicsim, dehát mi történt? Milyen 
költözés?!

ANNA Megmondtam neki.
RUDOLF Mit mondtál meg neki?
ANNA Hogy elhagyom.
RUDOLF Kit? Dávidot? Miről beszélsz?
ANNA Elhagyom, mert terhes vagyok.
RUDOLF Gyermeket vársz? Ez nagyszerű!
ANNA (ugyanabban a stílusban megspékelve jócskán 

gúnnyal:) Valóban az, kedvesem. Mert azt 
hittem, hogy sohasem lehet gyermekem, 
de úgy tűnik, hogy csak tőle nem lehet 
gyermekem.

RUDOLF Nem az övé?
ANNA Képzeld, nem. Meglep?

RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA

RUDOLF

Nem, csak... 
Sejted?
Az enyém?... 
Bingo! Feleségül 
végre. Örülsz? 
Gúnyolódsz?

vehetsz,



ANNA

RUDOLF
ANNA

RUDOLF
ANNA

RUDOLF

ANNA

RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF

ANNA
RUDOLF
ANNA

RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA

RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA

Lehet. A  lényeg ugyanaz. Terhes vagyok 
tőled. Felkínáltam ugyan Dávidnak a lehe
tőséget, hogy tekintse e gyermeket a saját
jának, de nem kíván élni ezzel a lehetőség
gel, vagyis kirakott. Marad még egy opció: 
az abortusz.
Ments Isten...
Én is így vélekedek erről. Tehát? Dávid 
nem szeret, te azt mondod, hogy szeretsz. 
Nem ezt akartad? Hogy együtt éljünk, mint 
a mesében. Hát nem erre vágytál?
Honnan veszed, hogy nem szeret?!
(vége a gúnynak) Tudom. Érzem. Minden 
porcikája ezt sugallja. Begubózik, és csak a 
tüskéit mutatja. Csak örül neki, hogy elha
gyom. Sőt, ő küld el!
Dehogy küld el! Elment a józan eszed? 
Tudod, hogy mit csináltál?!
Tudom, hát. Picsán rúgtam a házasságo
mat! M ert terhes vagyok, és azt akarom, 
hogy a gyerekem egy szerető családban 
nőjön fel apa mellett. Nem pedig egy cini
kus, megkeseredett ember mellett.
Nem is nőhetne fel mellette, te bolond! 
Persze, hogy nem!
Nem érted?! Dávid beteg!
(szünet) Mi?
Beteg.
M it beszélsz?
Valószínűleg a szülésedet sem éri meg. 
Micso...
Sajnálom.
Nem igaz...
Rosszul vagy?
Ő mondta?
Nem. Ő sohase mondta volna el. A  kórház
ból tudom.
Beteg?
Néhány hete.
Néhány hete tudod?! És nem mondtad 
el?
Nem akarta, hogy tudd.
Azt modnod, hogy... meg fog halni?
Igen.
Nem igaz!
Attól tartok, hogy igaz, kedvesem... 
(hisztérikusan) M iért nem mondtátok el?! 
Nem akarta, hogy elmondjam.
Leszarom, hogy mit akart! El kellett volna 
mondanod!
A  szavamat adtam neki.
...Dehát... nem is látszik....
Nem. Még. De nem jár kezelésre. 
Hogyhogy nem?
Nem lehet kényszeríteni.
Mondd, hogy csak kitaláltad az egészet... 
Nem hagyhatod magára.
Nem... Persze, hogy nem.
De ne mondd el neki, hogy tudod.
Nem leszek képes rá. Ez iszonyú!
És nem beszélt róla... Bolond!...
Ha ezt tudom... Istenem, milyen 
gonosz voltam vele!

RUDOLF

ANNA

RUDOLF

ANNA
RUDOLF
ANNA
RUDOLF
ANNA

RUDOLF

ANNA

RUDOLF
Sötét.

Anna, ezért nem mondta el. Nem kér a saj
nálatból, légy észnél.
Dehát hogy nézzek a szemébe? Nem le
szek képes rá.
Dehogynem. Már annyiszor sírtál neki a vi
szonzatlan szerelmed miatt... Hogy, meny
nyire szükséged van rá...
M iért gondolod ezt?
M ert nekem is elmondtad már ezerszer. 
Ja? Jó... Igazad van... Megpróbálom...
Ő már elfogadta a tényt.

(felcsattan) Mit?! Hogy meghal?! Szerinted 
ezt el lehet fogadni? Ezt nem lehet elfogad
ni! Azt, hogy meg fogsz halni, nem lehet el
fogadni! ...Ez csak egy rossz álom, Rudolf, 
ugye? Ezt nem bírom ki...
De kibírod, kedvesem. Különben egész 
életedben nyomasztana a tudat, hogy ma
gára hagytad.
Igen... Igazad van... Mint mindig... Mit csi
nálnék én nélküled?
Büszke vagyok rád, kicsim.
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5. IDŐ

Anna, Karó
Anna kissé részeg. Karó jön.
KARÓ
ANNA
KARÓ
ANNA

KARÓ

ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ

Bocsánat. Dávidot keresem.
Dávidot? Á, te vagy az! Gyere csak be! 
Dávid itthon van?
Gyere csak, nyugodtan. Ülj le. Hozhatok 
valamit?
Köszönöm, nem kérek semmit. Ha Dávid 
nincs itt, akkor én vissza is...
Semmi gond, semmi baj. A férjem bárme
lyik pillanatban hazaérhet, (kezet nyújt) An
na vagyok. A  felesége.
Karó...
(a szavába vág) A  modellje, ugye? (cinikus) 
Mielőtt még mást találnál mondani... Ne 
csodálkozz. Láttam a vázlatokat. Meg 
láttam a festményt is. De azt ki nem adja a 
kezéből... Nézd csak... (előveszi a rajzokat, 
lapozgatja, nézegeti) Rendkívüliek... (elhajít
ja őket) Nem zavar, hogy tegezlek?
Nem, dehogy.
Ülj le, érezd magad otthon, nem először 
vagy itt. (iszik) Hol talált rád? Vagy te talál
tad őt?
A Margittól jöttem.
Te találtad őt. Értem... Egyébként hol van 
ez a Margit? Be kellett volna fejeznem ve
le egy sorozatot, de eltűnt, mint a kámfor. 
Tudod, hogy mi van vele?
Meghalt.

ANNA (kizökken) Micsoda?!
KARÓ Nyolc napja.
ANNA Ez eszméletlen. Mi történt?
KARÓ Baleset.
ANNA Én meg mindennek lehordtam, amiért 

nem jött. Szörnyű. Volt családja?



k a r ó
ANNA
k a r ó

ANNA

k a r ó
ANNA
k a r ó
ANNA
k a r ó
ANNA

Ka r ó

ANNa

Ka r ó

ANNa

Nem tudom.
Borzasztó... El se hiszem...
Sajnálom. Akkor, ha nem haragszik, én el 
is...
(vissza az eredeti kerékvágásba) Maradj csak. 
Nyugi... És te mióta jársz a férjemhez? 
Talán egy hete.
Máshol is ültél már modellt?
Nem, soha.
Tetszik?
Bocsánat, de én mégis...
Ülj csak vissza, nem akarok semmi rosz- 
szat. A  modellkedésre értettem.

Karó
ANNa

Inkább elmennék, ha nem haragszik.
Nem haragszom, dehogy. Csak szerettem 
volna veled koccintani az istenített birssel. 
Annak örömére, hogy Dávid megtalálta a 
múzsáját.
A múzsáját?
Téged, drága Karó! Egészen beléd habaro
dott. Sohasem érdekelte a rajzolás komo
lyabban, most meg, mint valami megszál
lott, már a festményen dolgozik a vázlatok 
alapján. De gondolom, ezt te már 
tudod.
Igen, tudom.
(cinikus) És miről szoktatok be
szélgetni, miközben modellt állsz 
neki? (egy pohár birssel kínálja)

KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA
KARÓ
ANNA
KARÓ

ANNA
KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA

Karó a 
KARÓ

ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ
ANNA

KARÓ
Sötét.

(elveszi, de nem iszik) Nem beszélgetünk. 
No de mégis. Mindenki beszélget a modell
jével. Több órát vagytok egy szobában, mu
száj beszélgetni is. (gonoszkodó) Vagy mit 
csináltok?
Hallgatunk.
Hallgattok. Hogyne... (egyre agresszívebb) 
Idd meg! Dávid egészségére! ... (egy slukkal 
lerántja a birset) Szereted?
Tessék?
Dávidot. Szerelmes vagy belé?
A modellje vagyok.
Látom, te szerencsétlen!
Csak a dolgomat végzem. Ne haragudjon, 
de... (indulna)
Ülj vissza! Idd meg az italodat, (visszalöki) 
Köszönöm, de nem szoktam...
Hát akkor most olyat teszel, amit nem 
szoktál. Meztelenre levetkőzni idegen fér
fiak előtt sem szoktál, Dávid előtt mégis le
vetkőztél, nem? Akkor nekem is tehetsz 
valami szokatlant. Igyál!
Maga is fizet ezért valakit.
(emelt hangon) Pénzt akarsz?! (pénzt vág 
hozzá) Itt van! És most igyál! (kényszerítené) 
Igyál, bazdmeg, te hattyúdal! Igyál Dávid 
egészségére! (ordít) Igyál a Dávid művésze
tére! Hogy rohadnál meg! 

szájába veszi, de kiköpi az italt.
Tudom, hogy mit szeretne, de én nem 
tudok önnek segíteni. Akkor sem, ha meg
iszom. Ezen már nem lehet változtatni. 
Fenyegetsz?! T e  engem fenyegetsz?! 
Idepo-fátlankodsz a nagy naiv szemeddel, 
és még te fenyegetsz?! Én ismerem Dávi
dot, te kis szajha! Tudom, hogy kicsoda, tu
dom, hogy mit álmodik, tudom, hogy mire 
képes, és azt is tudom, hogy mire nem. Alig 
maradt időnk egymásra, haldoklik, bogaram, 
erre te idejössz és ő belevadul a festészetbe! 
Hallani sem akar semmi másról. Érted?! És 
miért? (kezében a Karóról készült vázlatok) 
Ezért? Miattad? Igen? De én ezt nem fo
gom megengedni!
Én csak...
Kuss! Hallgass! Nem akarom hallani a han
godat! Nem akarlak látni! És Dávid sem 
akar látni többé. Megértetted?
Sajnálom...
Szeret engem! Szeret itt lenni, rajzolgatni, 
utazgatni, engem szeret! Érted?! Ennek 
vége! Nem vagy többé! Nem létezel! Tűnj 
el. Most! Azonnal! Nem hallod?! Örökre! 
Nem tehetem...
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Dávid, Anna, Karó 
Anna ül és vár. Dávid jön.
DÁVID Te még itt vagy?
ANNA Nem mentem el. Nem bírtam...



DÁVID

ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA
DÁVID

ANNA
DÁVID

ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA
DÁVID

ANNA

DÁVID

ANNA

DÁVID

Nem tudom, hogy mi beszélgetnivalónk 
lenne még, baby. Megtárgyaltunk mindent. 
Mi az, elküldesz?! Tényleg azt akarod, 
hogy menjek el?
Igen.
A feleséged vagyok, Dávid... Azt mondtad, 
hogy azt csinálok, amit akarok. Azt mond
tad, hogy szabadon dönthetek. Igaz?
Igaz. És te döntöttél.
De megváltoztattam a döntésemet. Mara
dok!
Nem lehet... Baby... én már mással vagyok... 
Mással?
Sorry...
Én szeretlek, Dávid, ezt nem érted?
De értem. Könnyen vagdalódzol a szavak
kal. Menj.
És te is szeretsz engem!
Te akartál elmenni. Én csak segítek ne
ked.
( könyörgésre fogja) Nem akarok elmenni. 
Veled akarok lenni... Nem tudok nélküled 
létezni.
Senki sem pótolhatatlan.
( lenyeli a békát) Én sem vagyok pótolhatat
lan neked?
Meg én sem vagyok neked az.
Nem tudom elképzelni az életemet más
sal... vagy egyedül...
Hidd el, menni fog, művésznő.
Kérlek... Amíg lehet...
(gyanú:) Mi?
Tudom... Mindent tudok...
Anna, mit beszélsz?
Elmondta... A  betegségedet... Hogy nem 
jársz kezelésre... Hogy... végzetes... Ru
dolf elmondta... Tudom. M eg fogsz halni. 
(sziszeg) Fogd be a szád...
Nem akarsz tudomást venni róla. De ez 
nem változtat a tényeken.
Ki nem akar tudomást venni róla?!
Te! Úgy viselkedsz, mintha időmilliomos 
lennél. És kirekesztesz az életedből.
(a foga közt) Önző picsa.
Tessék?!
Igen, művésznő, jól hallotta. Azt mondtam, 
hogy önző picsa.
(sértődve) Ezt gondolod? Hogy én vagyok az 
önző? Rohadt szemét! Te vagy kibaszottul 
önző! Sohasem voltál képes semmire! Se 
szeretni, se gyereket csinálni, se festeni. 
Semmire!
Erre kellettem volna neked, baby? Szeret
ni, gyereket csinálni és főként festeni? 
Gyűlölsz engem. Pedig az egész életemet 
neked adtam!
Megszakad a szívem. Adtál, baby, szó se 
róla, adtál. Megvettél a nyerges
sel. Startban gyorsan kiröhögted 
a mázolmányomat, hogy a büdös 
életben véletlenül se jusson 
eszembe még egyszer ecsetet fog
ni, és adtad helyette a nyerges

kormányát, hogy legyen mit művelni a 
kacsóimmal. Ja, baby, adtál.

ANNA Mit akarsz ezzel mondani?
DÁVID Semmit sem akarok mondani. Azt akarom, 

hogy tűnj el az életemből, jó messzire. Azt 
akarom, hogy végre azt csináljam, amihez 
kedvem van. És nem érdekel, hogy az jó, 
vagy rossz. Nem érdekel, hogy kiröhögnek 
vagy nem. Leszarom. Egyedül akarok 
lenni, csöndben, békében, és azt akarom 
csinálni, amihez kedvem van. Nélküled.

ANNA Ez nem igazságos...
DÁVID Nem?! Mért, baby, az igazságos, hogy

óránként hatszor emlékeztettél a bunkósá
gomra, amikor ettem, amikor ittam, ami
kor aludtam, szartam, mindig. Semmi sem 
volt elég jó neked, belém döngölted a szé
gyent, folyton azt kellett éreznem, hogy 
milyen primitív állat vagyok melletted!? 
Művésznő! Ez a fair play? Hogy folyton ál
danom kell a sorsot, amiért egy ilyen nagy
tehetségű festő, mint te, feláldozta magát 
értem, a baromért.
Ilyet én soha...
De igen! Számtalanszor! És soha nem 
érdekelt, hogy én mit akarok, én mire vá
gyók, soha nem kérdeztél tőlem semmit, 
még azt se, hogy mit zabálnék ebédre...
Ja, erről van szó...
(felülordítja) Igen, baby, erről is! És még 
sokkal többről! Arról van szó, művésznő, 
hogy megfojtottál, hogy rám telepedtél, be
leraktad a segged az életem közepébe, az 
alá dugtál, csak azt láttam, azt szagoltam, 
nem kaptam levegőt tőled, mozdulni se 
tudtam, és nekem még hálásnak kellett 
lennem ezért. Elég volt!
(összetörve) Szeretlek...
Nem érdekel!
(egészen picike) Pedig nem akarlak szeret
ni... Tényleg nem akarlak...
Te mész el vagy én?
(a senki hangján:) Ne menj el...

Dávid megindul az ajtó felé, kinyitja, mögötte a kényelme
sen várakozó Karó látható, de Dávid nem ve
szi azonnal észre.

ANNA
DÁVID

ANNA
DÁVID

ANNA
DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID
ANNA

DÁVID

ANNA
DÁVID
ANNA
DÁVID
ANNA

Szóval?
(könnyek közt) A kis kullancs-kurva! Miatta 
van ez, ugye?
Ki miatt? (észreveszi Karót. Rosszat sejt) 
Kicsoda miatt?
Miatta. (Karó felé bök)
Miatta?... Ismered őt?
Igen.
Ismered? Látod Karót?
Persze, hogy látom. És mondta, hogy nem 
megy innen el...

DÁVID Látod?!... (a féltés dönt) Nem
megy el. M ert te mész el innen. Azon
nal! És többé nem közelítesz Karó
hoz!

ANNA Mi az? Még őt félted?



DÁVID Nem féltek senkit se. (Karóhoz) Mi közöd 
Annához?

KARÓ Semmi. A múltkor találkoztunk, elbeszél
gettünk...

DÁVID Elbeszélgettetek?! (Annához) Tudod, hogy 
ő kicsoda?

ANNA Igen, mondta.
DÁVID (Karóhoz) Mit mondtál neki?!
KARÓ Semmit.
DÁVID Mi az, hogy semmit? Mit akarsz Annától?!
KARÓ Nem akarok semmit.
DÁVID Lát téged!
KARÓ Tudom...
Dá v id  Miért?
KARÓ Nem tudom...
DÁVID Nem tudod?!
KARÓ Nem...
DÁVID Dehogynem tudod! (Annához, akit a lehető 

legdurvább módon rúg ki:) Ebben a percben 
húzz innen a kurva életbe! Most! Nem 
akarom látni többé azt a savanyú fintorgá- 
sodat, érted? Kussolj az életemből! Kita
posom a szart is belőled, ha még egyszer
idetolod a képedet, megértetted?! (miu
tán végérvényesen kirakta a zokogó Annát 
fenyegetően Karóhoz:) Tartsd magad távol 
tőle.

KARÓ E z  n e m  tő le m  fü g g .. .

12
Karó, Dávid
KARÓ Menjek el?
DÁVID Dehogy! Megbolondultál?
KARÓ Maradjak?
DÁVID Maradj, persze. Be kell fejeznem a képet.

Ülj a helyedre, úgy, mint ahogy szoktál....
Karó helyet foglal, de hiába, Dávid keze remeg: nem tud 

dolgozni.

KARÓ Szereted?
Csönd.
DÁVID Mit akartál tőle?
KARÓ Semmit.
ÜÁVID Ne hazudj nekem!
KARÓ Nem hazudok. Semmit sem akartam tőle.
Dávid mégiscsak legyűri a remegést és munkához lát.
DÁVID Akkor miért találkoztatok?
KARÓ Véletlen volt.
DÁVID Elmozdultál. (Karó visszafordul) Nincsenek 

véletlenek. Látott téged.
KARÓ Igen.
DÁVID Miért?
Ka r ó  
Dá v id  
Ka r ó  
Dá v id

Ka r ó  

Dá v id  

Ka r ó

DÁVID A felelősség mindig az enyém. De nem baj. 
Felkészültem.

KARÓ Szereted?
DÁVID Teljesen fölösleges erre válaszolnom.
Csönd.
KARÓ A feleséged terhes...
DÁVID Miért mondod ezt?
KARÓ Gyereket vár.
DÁVID Igen. És?
KARÓ Nincs és.
DÁVID Gyereke fog születni.
KARÓ Egy kisfiút vár.
DÁVID Azt mondod? Egy kisfiút? Huszonkét évet

nyomott le mellettem, és végig azt hittük, 
hogy egyikünknek sem lehet gyereke. Sze
rencsétlen. (leteszi az ecsetet) Azt hiszem, 
befejeztem.

KARÓ Igen? Megnézhetem?
DÁVID Gyere ide. (Karó Dávid mellé áll)
KARÓ Az enyém lehet?
DÁVID Felőlem. De mit csinálsz vele?
KARÓ Az az én dolgom.
DÁVID Értem. Sorry, nem faggatlak többé, (lassan 

megsimogatja Karó csupasz vállát)
KARÓ Fáradt vagy?
DÁVID Nagyon.
Kutyaugatás hallatszik. A későbbiek folyamán többször.
KARÓ Kerber nyugtalan...
DÁVID Továbbálltok nemsokára, ugye?
KARÓ Igen, hívtak. Továbbmegyünk.
DÁVID Mikor?
KARÓ Ma éjjel...?
DÁVID Ma éjjel?... ( leheveredik az ágyra) Jó... Szó

val ma éjjel... Igen... Hol az a birs? Most az 
egyszer társulsz hozzám? Később már nem 
lehet.

KARÓ Igyunk akkor inkább bort...
DÁVID Igazad van. Legyünk stílusosak.
KARÓ Maradj csak, majd én hozom, (el borért)
DÁVID Nagyon fáradt vagyok. Kipusztult belőlem

minden érzelem, minden szenvedély, min
den vágy. Érted te ezt? Ettem, mert éhes 
voltam, dolgoztam, hogy ehessek, ennyi. 
Megszűntem embernek lenni. Ez rímel, 
hallod?... De még csak állat sem voltam, az 
legalább párzás után szaporodott.

KARÓ (flaskával és két pohárral. Tölt koccint)
A megtisztulásodra.

DÁVID Ja, arra... Szép vagy.
KARÓ (zavarban, mint egy kislány) Ne mondj

nekem ilyeneket.
DÁVID Miért? Nem szabad? Pedig igaz. (ujjával

lágyan végigrajzolja testét) Örülök, hogy 
legalább ezt a képet meg tudtam csinálni 
rólad.
Gúnyolódsz.
Dehogy gúnyolódok, (megcsókolja a hátát) 

KARÓ Megtaláltad a titkodat?
DÁVID Nem. Nincs titok...
KARÓ Most már nem hazudhatsz magadnak. 
DÁVID Miről beszélsz? Eddig hazudtam, de 

ennek vége. Itt vagy. Megértettem és elfo
gadtam. (megcsókolja a hasát)

Nem tudom. Néha van ilyen.
Hazudsz.
Lehet... Félted? KARÓ
(másodpercnyi szünet erejéig a keze mozdulat- DÁVID 
lan) Meglepne?
Nem. Befejezted? Nem festesz 
többé?
Még nem fejeztem be. De aztán 
nem festek többé.
Bölcs döntés.



KARÓ Van titok.
DÁVID Van? És elárulod nekem?
KARÓ Még nem. Akarsz engem?
DÁVID Igen. Nagyon. Téged, és mindent, ami

veled jár.
Megérinti Dávidot. Lassan lehúzza róla ingét.
KARÓ Biztosan?
DÁVID Régóta.
KARÓ Tudod, hogy ez mit jelent.
DÁVID Tudom... Elegem van a hazugságokból. Nem

hallom a saját hangom a nyüszítésemtől. ...

Csók.
KARÓ Engem akarsz, vagy azt akarod, amit ígér

tem neked?
DÁVID Téged. És nem ígértél nekem semmit.
Lassan lehúzza Dávid minden ruháját.
KARÓ Félsz?
DÁVID Igen.
KARÓ Tőlem?
DÁVID Igen.

Csók.
KARÓ Most hazudsz, vagy akkor, amikor azt mon

dod, hogy vágysz rám?
DÁVID Nem hazudok.
KARÓ Azt hiszed, hogy vége.
DÁVID Olyan valóságos vagy...
KARÓ Mert létezem.

Csók. Már testük minden pontja a másikét érinti.
DÁVID Mi lesz aztán?
KARÓ Ezt te jobban tudod, mint én.
DÁVID Nem tudok semmit. Fogalmam sincs, hogy

mi lesz aztán.
KARÓ Tőled függ.
DÁVID Mi van, ha nincs semmi?... De valaki kül

dött. Valahonnan jöttél.
KARÓ Például a képzeletedből.
DÁVID Onnan jöttél?

Lágy ringásban:
DÁVID Nem onnan jöttél.
Szünet.
KARÓ A válaszok benned vannak.

Szünet.
DÁVID És én is... És érezlek.

Rövidebb szünet.
DÁVID Félek...
Rövidebb szünet.
KARÓ Az jó.
Rövidebb szünet. És egyre hevesebb ringás.
DÁVID Félek...
KARÓ Én is...
DÁVID Te is?...
KARÓ Igen!...

Csönd. Csönd.
DÁVID Milyen ember vagyok én?
KARÓ Szép.
DÁVID Milyen beteges ezt tőled hallani...
KARÓ Gondolod?... Fázol, (betakarja)

DÁVID (félálomban) Igen, de nem baj...
KARÓ Aludj, (öltözni kezd)
DÁVID (felriad) Mondtam, hogy nem akarok alud

ni! Ébren akarok lenni!
KARÓ Ébren leszel, ezt megígérem.
Magához veszi a festményt. Indul.
DÁVID Hova mész?
KARÓ El.
DÁVID (feleszmél) Elmész?! Hogyhogy elmész?

KARÓ Nem érted jöttem.
DÁVID Dehát azt mondtad, hogy...!
KARÓ Még nem.
DÁVID Nem értem! Veled akarok menni. Hova

mész?!
KARÓ Köszönöm a képet. Aludj nyugodtan. Még

van időd.
DÁVID Hova mész? Karó! Kihez mész?!
KARÓ Ne törődj vele. Szép vagy.
DÁVID Kihez mész?!
KARÓ Már nem lakik itt. De tulajdonképpen még

meg sem érkezett... Isten veled, (el) 
DÁVID Karó! Karó! (torka szakadtából) Anna!

A kutya hangja távolodik. Nem biztos, hogy
ugatás.

Sötét.

Szabadka, 2004. január 14.



Gerold László

Indiánok
Jegyzet*

A dráma címének kettős értelme lehet és van is. Egyfe
lől egy távoli földrész különös, főleg a gyerekek számára ro
konszenves őslakóit jelenti, akik becsületesek, bátrak, de 
ugyanakkor kiszolgáltatottak, akiket a fehérek becsapnak, el
veszik tőlük a földjeiket, a szabadságukat. Másfelől pedig - 
éppen az indiánok kiszolgáltatottsága folytán - a szónak át
vitt, jelképes jelentése is van. Indiánoknak nevezi magát a ki
sebbség, amely saját sorsát az indiánokéhoz hasonlónak tud
ja, de erről nyíltan nem mer(t) beszélni. Ezért - mintegy pél
dabeszédként -  az indiánok sorsáról beszél, holott magára, a 
saját helyzetére gondol. Arra kisebbségi léthelyzetre, amel
lett mélye, legbelül átérez, megtapasztal, melynek nyomorát 
rajta kívül senki sem ismeri/ismerheti, mert nem abban a 
köztes, se ide, se oda nem tartozó világban él, amelyben a 
kisebbség élni kényszerül: saját és ősei szülőföldjén, egy 
többségi nemzet árnyékában, annak kiszolgáltatva és saját 
anyanemzetétől (mesterségesen, államhatárral) elválasztva.

A vajdasági magyar irodalomban már többször éltek író
ink az indiánsors-példázattal. Ilyen vonatkozásban legis
mertebb talán Varga Zoltán Indiánregény című, 1992-ben 
megjelent műve, melyben egy halálra ítélt törzsfőnök 
gyónása hangzik el. Az író jó érzékkel vegyíti a kollektív és 
magánsérelmeket, együtt láttatja így a kipusztulásra ítélt 
indián törzs és egy ember életének történetét. Ebből a 
regényből írta Varga Zoltán Indiánsirató (Forrás 1994/12) 
című színpadi „tetemre hívását”, amelyből - sajnos - nem 
lett előadás, holott mind problémafelvetésében, mind 
Pedig megformáltságfc tekintetében mindenképpen megér
demelte volna a színház és az itteni közönség figyelmét.

Az itt közlésre kerülő mű (Indiánok) azonban nem csak 
az indiánokkal való kisebbségi azonosulás okán tart rokon
ságot a kilencvenes években írt kisebbségi tárgyú jugoszlá
viai magyar drámákkal, hanem az évtized politikai tárgyú 
színpadi műveivel is kapcsolatban van. Nevezetesen Tolnai 
Ottó 1992-ben írt Könyökkanyar és Deák Ferenc 1997-ben 
irt Határtalanul című művével, melyek közül az utóbbit 
nagy sikerrel játszotta szabadkai színház, az előbbi pedig 
késve került színre Szegeden.

Mindkét mű a kilencvenes éveket idézi. Költői hangvé
telű művében Tolnai a „vértől csicsegő” Balkánt és még 
|üindig a Monarchia emlékékébe ájult (kis)polgári világát 
ütközteti egy már-már abszurdul hihetetlen esemény 
kapcsán (valahol Észak-Bácskában, egy dél-szerbiai kamion 
belefut egy kanyarban levő Ókerti (=Ó-Kanizsa) házba). 
Deák pedig egy családdráma keretében ábrázolja a szerb 
nacionalista ideológia kiváltotta háború pusztító hatását. 
Jellege szerint ez a dráma színpadi riportázsnak nevezhető, 
s az itt közlésre kerülő dráma (Indiánok) ebben a vonatko
zásban is rokonítható a Határtalanulhoz.

Egy család körében játszódó aktuálpolitika történet, amely 
^gyben a kisebbségi történet is, jóllehet ebben a többség
kisebbség konfliktusa kevésbé kifejezett, inkább a hatalom 
es a hatalomnak kiszolgáltatott kisember viszonyát ábrázolja 
a szerző. Tény azonban, hogy a hatalom szélhámosai a több
ségi nemzethez, a kisember pedig a kisebbséghez tartozik.

A Határtalanulhoz hasonlóan ez a szöveg is elsősorban a 
már-már újsághírekre emlékeztető mindennapiságával, 
konkrét, a kilencvenes években hallott/tapasztalt esemé
nyek, illetve a köznapi kommunikáció sablonjait felhasználó 
drámai beszédmód alapján nevezhető színpadi riportázsnak.

A történet minden vonatkozásában (szereplők, élethely
zet, dikció) fölöttébb ismerős. Számtalan ilyen család élt a 
kilencvenes években, él ma is itt, mint amilyen az újvidéki 
epres utcai négy, a nagyival együtt öttagú Zsámbéki család. 
Az apa, különben középiskolai tanár, kényszernyugdíjas, a 
feleség a családjáért élő zenetanárnő, a fiú állás nélküli 
vegyészmérnök, aki a katonai behívótól retteg, s közben 
piacozik, a lány állást/férjet kereső egyetemista. Vegetáló, 
ügyeskedő, bizonytalanságban élő kisközösség. S ismertek 
a velük szemben álló kisstüű „vállalkozók”, szélhámosok, 
illetve az innen távozott hazánkfiai, akik csak ígérgetnek.

Annak ellenére, hogy a történet bonyolításában van 
némi, talán nem is kevés naivitás (a feleség nem a lánya 
kávépörkölőt nyitó barátjának, hanem a behívókkal manipu
láló szélhámosnak adja oda a nehezen, élelemre, orvosság
ra összekuporgatott családi spórpénzt), a helyzetek és sze
replők valószínűsége nem kérdéses. Ezt segíti a többnyire 
jól gördülő, olykor viszont invenciótlan dialógustechnika 
Hasonlóképpen az sem egészen meggyőző, hogy az évekkel 
később feltűnő, most már az egész társadalom felvirágozta
tása érdekében támogatókat (értsd: pénzt!) gyűjtő szélhá
mos elfelejtette volna, hogy épp azokhoz kopogtatott 
be, akiktől néhány évvel előbb több ezer márkát vitt el, az
zal kecsegtetve őket, hogy ennek fejében elintézi, ne kapjon 
behívót a fiú. Az sem kizárt, hogy mindkét esemény ponto
san így játszódott le a valóságban, ami azonban az inkább 
általánosságokra, mint egyedi esetek bemutatására törekvő 
irodalmi mű esetében még nem meggyőző körülmény.

Végezetül: hol vannak a képben az indiánok?
Kétszer említődnek. Először, amikor a családfő a vadnyu

gati filmekért rajongó nagyinak epésen megjegyzi: „Anyuka, 
Amerikában mindenkinek emeletes háza van. A mienk 
viszont emelt földszintes! Mégsem dicsekszünk vele. Akkor 
épült, amikor az amerikai cowboyok még a marháikat terel
gették a vadnyugaton! Mint a maga kedvenc filmjeiben, anyu
ka, és hatlövetű coltokkal üldözték a szerencsétlen indián 
őslakókat. Az ottani kisebbséget. Néha már én is indiánnak 
képzelem magam, csak nyilam nincs, hogy visszalőjek a 
betolakodó telepesekre”, majd a befejező pillanatokban, ami
kor a családfő születésnapjára érkezett unokák, akik a kávé
pörkölőt nyitott montenegrói vő csemetéi, indiánöltözékben, 
pisztolydurrogás közepette berohannak a színre s védelmet 
kérnek a törzsfőnöknek nevezett nagytatától.

Ez utóbbi inkább színező eleme, mozzanata az előadás
nak, bár azt jelzi, hogy némileg elmúlt az a cudar világ, a 
nagyihoz intézett szavak viszont az indiánpélda kisebbségi 
önértelmezésére és használatára utal.

Némi dramaturgiai beavatkozás után előadható szöveg, 
amely annak ellenére, hogy ismerős, valószerű, mára mint
ha kissé vesztett volna időszerűségéből.

Ezek a sorok egy előbbi szövegváltozat ismeretében s ugyanakkor a dráma szerzőjének ismerete nélkül készültek, ezért nem 
olvasható a neve a jegyzetben. (GL)



J. Garat Béla

Indiánok
Színmű három felvonásban

Történik a huszadik század kilencvenes éveiben egy 
vajdasági városban. Az egykor jobb napokat látott, a há
borús körülmények között elszegényedett polgári csa
lád életét állandó pénzhiány, a kilátástalan várakozás, 
a behívótól való rettegés keseríti meg. A szülők arról 
ábrándoznak, hogy jobb körülményeket teremtenek 
felnőtt, munka nélkül tengődő gyermekeiknek. Csalók, 
szélhámosok bukkannak fel, minduntalan átverik és 
kifosztják őket, még az illúzióikat is lerombolják. A há
ború vesztese nem az egész életüket megnyomorító 
rezsim lesz, ahogyan az apa remélte, hanem ők maguk.

ZSÁMBÉKI KÁROLY, a férj: ötvenen túli példás 
családapa, idő előtt nyugdíjba küldött középiskolai fizi
katanár, szívelégtelenséggel küzd, kevéske pénze a 
bankban rekedt, nem találja helyét friss nyugdíjas
ként, szívből gyűlöli a diktatórikus rendszert, és arról 
álmodozik, hogy egyszer még előadásokat fog tartani 
fizikából. Tanárosan precízen, világos artikulációval 
beszél.

MANCIKA, a feleség: ötvenes, kissé naiv, meleg 
szívű, családjáért élő, apolitikus zenetanárnő, művész
hajlamú, szívesen énekelget.

ZOLTÁN, a fiúk: huszonnyolc éves, állásnélküli, 
vegyészmérnöki tanulmányait félbehagyta, hiábavaló
an pályázgat, összeköttetést keres állandóan retteg a 
behívástól, közben csempészéssel keresi kenyerét.

ZITA, kislányuk: huszonkét éves, nem tud sem ren
des munkahelyet, sem férjet találni, ígérgetők, udvar
lók, szélhámosok veszik körül.

DELIBLÁTY LÁSZLÓ, Budapestre áttetelepült 
vállalkozó, Zsámbéki unokaöccse: kétes üzletekkel 
foglalkozik, ígérgető, felületes, hencegő szoknyava
dász.

FRANCISKA, a nagyi, Mancika édesanyja: nyolcvan 
éves, kissé szenilis, de sokszor fején találja a szöget.

MÁRKÓ, kávémérés-tulajdonos: a zavaros háborús 
időszak kispénzű és kisstílű vállalkozója, tipikus mon
tenegrói szerencsevadász.

NEMENYA, patrióta jelmezbe öltözött veszélyes 
szélhámos, nyerészkedő.

ELSŐ FELVONÁS
SZÍN: szerény családi otthon nappalija, hátul balról 

az előszobára, jobbról a konyhára nyíló ajtó, baloldalt 
a fiú-, illetve leányszoba, jobbról a fürdőszoba, stb. 
Középen mindenes asztal, székek, a sarokban hinta
szék a nagyinak, előtte kisebb méretű hordozható té
vé (amit Zoltán belépésekor kikapcsol, majd félrete
szi, lévén, hogy a készüléknek nincs több sze
repe), elöl a családfő karosszéke, mellette 
zsámolyon telefon. Valahol a falon nagy tü
kör. Mielőtt a függöny felmegy egy bekapcsol
va felejtett tévé hangja szól, nem túl harsogó- 
an: vadnyugati cowboy-film jellegzetes szöve

ge, indiánkurjongatások, lódobogás, pisztolylövések 
hallatszanak. Függönynyitáskor a szín félhomályban, 
elöl Zsámbéki a fotelben elmélyülten, rezzenéstelenül 
újságot olvas (az újság eltakarja arcát), hátrább, a má
sik sarokban Nagyi szundikál a karosszékben, orrára 
csúszott pápaszemmel, fején mulatságos, pántlikás 
sapkaszerűség, lába a zsámolyon, tarka pléddel leta
karva, előtte (háttal a nézőtérnek) a kéken viliódzó 
tévékészülék. Zoltán, a középkorú férfi a nézőtér felöl 
érkezik, csendben Nagyihoz megy, kikapcsolja, félre
teszi a tévét, megigazítja a takarót. Apjához lép, bele
tekint az újságba, majd előre jön a fénybe. Monológja 
pátoszmentes, szavait az emlékezés csendes öröme 
hatja át.)

ZOLTÁN Ez volt a mi családi fészkünk. Az Epres 
utcai Zsámbéki-ház. Megkopott, ódon 
falak..., három nemzedéknek nyújtottak 
oltalmat az elmúlt félévszázad viharaiban. 
Emlékszem, tőlünk balra laktak Bolló- 
kék, jobbra a Swanderlich-család, lej
jebb... a Futóék, Dánielék..., a Blazsekék, 
az öreg Kohn bácsi, amott, szemben a 
Deszpenics Gyúróék... Kertünk a katoli
kus temetőig ért, az utca végén az elha
gyatott zsidótemető téglafala magaso
dott. Két utcával lejjebb húzódott a régi 
vasútállomás, idehallatszott a mozdonyok 
dohogása. Reggel hatkor két rövid fütty
szó jelezte a szabadkai gyors indulását. 
Az az átkozott vasút! De sokan vágtak ne
ki a nagyvilágnak az utcabeliek közül is! 
Önként vagy kényszerből. Hogy azután 
sohase térjenek vissza. A vasút hozta 
ránk a világháború alatt a szőnyegbombá
zást is. Szüleim mesélték, hogy óriási volt 
a pusztítás az egész környéken, de a mi 
utcánk, csodával határos módon, nem ka
pott találatot. Mintha egy kijelölt őran
gyal őrködött volna az Epres utca házai 
felett... Csak a lakóira már nem futotta 
az erejéből. Azután újabb háború szakadt 
ránk...

(Zoltán el a színfalak mögé. A szín kivilágosodik, a 
szereplők életre kelnek. A konyhából behallatszik, 
amint Manci félhalkan, csak úgy magának nosztalgiáz
va énekelget, edénycsörgés kíséretében:

MANCI Ott, túl a rácson virulnak a rózsák,
Melyeknek kelyhe édes mézet ád... 
Cccc... uff, majdnem odaégett! (edénycsör
gés) A csoda vigye el! Ó, o, o...
Ott túl a rácson van a menyország,
Minőt nem látott soha senki még... 
La-la-la...



MANCI (kötényben, haja turbánba kötve, halkan
dúdolva konyhából be, tányérokat hoz, /iona 
alatt az asztalterítő) Jöhettek, kész az 
ebéd! (hangosabban) Mama, hallja? 
Eszünk! (Közelebb megy hozzá) Már 
megint alszik. Mama! Ébredjen, legyen 
szíves!

NAGYI (felriad, meglepődik, hogy a tévé nem szól
Öregesen, lassan beszél) Te kapcsoltad ki a 
tévét, Mancikám?

MANCI Én? Hozzá se nyúltam! Jöjjön, mama, ebé
delünk. Hagyja most azt a vacak tévét!

NAGYI (felkecmereg a hintaszékből, csoszog) Pedig
most volt a legérdekesebb... Már dél van, 
gyerekek? Hogy elszaladt az idő!

KÁROLY (leteszi az újságot, előveszi zsebóráját) De 
még mennyire, hogy dél van, anyuka! En
nél délebb már nem is lehet.

MANCI (Kedvesen a férjéhez) Kész az ebéd, Kár
oly! Zitácska szólt, hogy kicsit később 
jön, őt nem kell várnunk.

NAGYI Hát hogy milyen érdekes volt ez a film!
Képzeljétek! Egy asszony beleszeretett 
egy indiánba... Egy úrinő egy olyan... tol
las (mutatja az ujjaival) törzsfőnökbe.

ZSÁMBÉKI (ironikusan) Anyuka, ha sokat nézi azt a 
tévét, magának is kinőnek a tollai!

NAGYI (nem is hallja a megjegyzést) Jaj, Manci
kám, te csak főzöl, csak főzöl...

MANCI Mit csináljak, mama, enni muszáj! Akkor
is, ha háború van. (A  fiú szobája felé) Zo
li! Zolikám!

NAGYI Előbb elmegyek a fürdőszobába.
Ma n c i  jó, mama, de ne feledkezzen ott, kihűl az 

étel.
NAGYI Jövök mindjárt, csak... (fütyülgett)
ZSÁMBÉKI (segít az asztalt leteríteni, közben bekapcsol

ja a táskarádiót, a déli harangszó szól a 
pesti rádióból, szemrehányóan) Tán még 
mindig alszik az a gyerek?

MANCI (terít) Már hogy lenne gyerek, huszon
nyolc éves! Na és ha alszik? Szegénykém, 
hajnalban jött haza.

(Megszólal a telefon, Zsámbéki veszi fel)
ZSÁMBÉKI Halló..., tessék! Dobar dán... Nem, nem.

Nem, nem, nem. Téves, (ingerülten) Nem 
eladó, ha mondom!... Kérem, (leteszi) Volt 
szerencsém!

MANCI Ki volt az, Károly?
ZSÁMBÉKI Mit tudom én! Valaki már megint a ház 

iránt érdeklődött.
Ma n c i  Honnan szedik, hogy eladó?!
ZSÁMBÉKI Fogalmam sincs... Nem is érdekel! Kü

lönben hallottam, amikor Zoli érkezett 
hajnalban. Ügy bevágta az előszobaajtót, 
hogy azt hittem, hogy már bombáznak. 
(Csavargatja a rádiót, félhangosan, érthetet
lenül, híreket mondanak.)

MANCI Te is mindent meghallasz! Hi
szen tele volt a keze csomagok
kal. Tudhatod, hogy amikor ki
utazásról érkezik, mindig renge
teg cuccot cipel.

ZSÁMBÉKI Kiutazás! Ne röhögtess már! A szegedi 
ócskapiacon járt, a Cserepes soron. Kínai 
pacsnit meg toalettpapírt vásárolt, „Made 
in Hungary” ! A  fél ország rákapott a ma
gyar vécépapírra...

MANCI Ha jobb, mint a hazai.
ZSÁMBÉKI Biztosan szárnyasbetétet is „importált” .

Mert most ez a menő áru a nájlonpiacon. 
De az anyukájának ez „kiutazás” . Jó, hogy 
azt nem mondod, hogy kiküldetésben 
járt!

MANCI (rendezgeti a terítéket) Örülj neki, hogy fel
találja magát. Ülne itthon, és várná a jó 
szerencsét? Hogy majd felveszik valami 
rendes állásba? Majd ha Laci Pesten talál 
neki egy jó helyet, akkor nem fog csen- 
cselni. Hanem majd ő is úriember lesz. 
Jajistenem, az is csak ígérget, ígérget...

ZSÁMBÉKI (füléhez emeli a rádiót) Csend... cscscsc... 
Már megint emlegetik a bombázást...

MANCI (megáll a kezében a tányér) Jézusmária!
NAGYI (érkezik a fürdőszobából, a vécéöblítő gurgu-

lázása közepette) Mi történt, Károly? Mit 
mond a rádió?

ZSÁMBÉKI Bombáznak, anyuka, bombáznak!
NAGYI Hol bombáznak? Már megint Vietnám

ban?
Dehogy Vietnámban! Itt, mama, itt ná
lunk fognak bombázni. Érti?
(értetlenül) Nálunk? Kik, az oroszok?
Az amerikaiak, mama!
(hitetlenkedve) Az amerikaiak?! Ne be
szélj!
Bizony, mama, az amerikaiak. A NATO! 
(kimegy a konyhába)

ZSÁMBÉKI Azért nem kell azonnal mellre szívni, 
anyuka! (Epésen) Nem magát fogják 
bombázni, ne féljen...

NAGYI Hanem kit?
ZSÁMBÉKI Azokat ott lent... A  rezsimet. Azt fogják 

majd szépen kifüstölni.
NAGYI Jó, csak nehogy mellétrafáljanak.
ZSÁMBÉKI Az kéne ezeknek, egy jó kiadós bombá

zás! Attól megjönne az eszük!
NAGYI Na az... az biztos. A bombázástól, na, at

tól mindig meg szokott jönni.
ZSÁMBÉKI De azok is csak fenyegetőznek. Jár a szá

juk, aztán meg összeszarják magukat.
(a konyhából) Miket beszélsz, Károly? Az 
hiányzik még, hogy bombázzanak! Még 
képesek a határt is lezárni, és akkor mi
hez kezd a Zolink?

ZSÁMBÉKI (idegesen) Leendő vegyészmérnök és kí
nai pacsnikkal kereskedik. Csempész lett 
belőle, mit szépítsük a dolgot? Rémes! Az 
én időmben csak munkakerülők foglal
koztak ilyesmivel.

NAGYI Mondjátok már, mit csinált a Zoli? 
(már nagyon várja az ételt, amint Manci le
teszi a tálat, elkezdi kavargatni a szedőka
nállal)

MANCI (hozza a tálat, az asztalra teszi)
Semmit, mama, semmit! Maga csak szed-

MANCI

NAGYI
MANCI
NAGYI

MANCI

MANCI



jen és egyen, ne várja a többieket! 
(Zsámbékihoz) Vagy akkor küldjük fel 
Pestre Lacihoz! Úgyis mindig hív bennün
ket, hogy adjunk itt el mindent, költöz
zünk át...

ZSÁMBÉKI (kissé felemeli a hangját, érződik, hogy 
ez állandó téma a családban) Költözik a 
rosszseb! Én futamodjak meg? Akinek 
még a dédapja is itt született, ebben a vá
rosban? Hogy jött-ment betolakodók köl
tözzenek a házamba? Alig várják, hogy ki
tegyem a lábam. De abból nem esznek! 
Nem ám! Kivárom, amíg belebuknak a 
piszkos játékukba. M eg fogod látni, hogy 
elviszi őket az ördög!

MANCI (leül az asztalhoz) Csak nehogy minket 
vigyen el az ördög! Mások meg közben 
boldogulnak. Odaát.

ZSÁMBÉKI Felőlem boldogulhatnak. Sok szerencsét!
MANCI Laci már a második üzletet nyitja. Drága 

autójuk van. Nagyon megindult neki! 
Képzelem, hogy Jolánka hogy rázza a ron
gyot!

ZSÁMBÉKI ( lehiggad,, ő is helyet foglal) Hadd rázza, 
miért fáj az neked, ha Deliblátyné Pesten 
divatozik?

MANCI Nem fáj... (sóhajt), csak mondom. Már la
kást is vettek, nem is akárhol! Képzeld, a 
parlament mellett kaptak egy gyönyörű, 
négyszobás lakást! Hatalmas nappali, két 
gyerekszoba, háló...

ZSÁMBÉKI Be is kell ám azt télen fűteni!
MANCI Ne viccelj, ott minden házban központi 

fűtés van!
ZSÁMBÉKI Na pláne, azt kifizetni!
M ANCI Itt eladták azt a kétszobásat, amit Laci

kapott az intézettől. Persze, ingyen, mert 
ő akkor is feltalálta magát..., mert ő akkor 
is tudta, hogy melyik oldalra kell állni, 
hogy lakást kapjon az ember...

ZSÁMBÉKI Jól van, ha tudta. Nekem, hálisten nem
kell a lakás, van sajátom...

MANCI Igen, van sajátunk... Ezért gürcölünk
egész életen át. De a Laciék az ingyen la
kás árán most négyszobás luxuslakást 
tudtak venni! Budapesten!

ZSÁMBÉKI Nem érdekelnek az ilyen kisstílű ügyes
kedők. Nekem itt van az én házam. Az én 
házam, az én váram! Ezt legalább becsü
letesen szereztem. Senki előtt nem kell 
szégyenkeznem érte.

MANCI (sóhajt) Az ablakukból látszik a Duna meg
a gyönyörű Halászbástya... Mi meg...

NAGYI Melyik Laciról beszéltek? A  Blazsekról?
A Lajos fiáról?

MANCI (lekezelően) Dehogy a Blazsek! A Delibláty
Laci. Maga nem ismeri, mama. A Karcsi 
unokaöccse.

NAGYI Ja, mert a Blazsek Laci, úgy tu
dom, németben van.

ZSÁMBÉKI Persze, én majd beállók hozzá, a 
Delibláty László bolttulajdonos 
úrhoz segédnek, a pult mögé. A

fizikatanári diplomámmal! Ahelyett, hogy 
itthon áldozhatnék a híivatásomnak.

NAGYI A Blazsekék is eladták a házat. Már nem 
is járnak haza. Istenem, már alig maradt 
valaki az ösmerősök közül, meg a rokon
ságból...

ZSÁMBÉKI És majd jönnek hozzám vásárolni a volt 
diákjaim, akik már mind befutottak Pes
ten. (Feláll, széles gesztussal utánozza a 
kuncsaftokat) Jó napot, Zsámbéki tanár 
úr! Milyen jól áll önnek ez a szép citrom
sárga overall! És tessék mondani, tanár 
úr, nem hiányzik önnek néha a fizikala
bor? A homogén mágneses tér, amiről 
nekünk tetszett szavalni a gimiben? 
Kérek egy liter firnajszot, ha meg nem 
sértem! (leül, kis szünet után) És csókol ta
tom az Albert Einsteint az okos teóriájá
val!

MANCI Nincs abban semmi szégyen, ha az ember
dolgozik. Ki ismer minket Pesten?

ZSÁMBÉKI Azért akadnak...
M ANCI Eljárhatnánk színházba. Az operába, (só

hajt, elábrándozik) Száz éve nem voltam 
operában!

ZSÁMBÉKI Nem az operába ülnél te be, anyukám, ha
nem a pénztárba! Te lennél a csinoska 
kaszírnő... (feláll, utánozza a finomkodó 
pesti vásárlókat) „Csókolom a kisztihand- 
ját, drága Mancika... Puszi-puszi-puszi... 
De csinosnak tetszik lenni itt, a szadoli- 
nok között!... És ez a turbán! Nahát, fan
tasztikus!”

M ANCI (kapcsol, leveszi a törülközőt a fejéről, meg
igazítja a haját) Csak ne epéskedj, jó?!

ZSÁMBÉKI Neked még imponálna is az ilyen szöveg!
Lehet, hogy el is énekelnéd nekik az 
Iluska belépőjét... a Kukorica Jancsiból.

MANCI Nekem az imponálna, ha a gyerekek
rendes állást kapnának. Laci nagyon 
megígérte, hogy elhelyezi őket. Zolit egy 
vegyüzembe, ahol gyakorlatot szerez a 
leendő mérnöki diplomájához. Zitánkat 
pedig maga mellé veszi, titkárnőnek.

ZSÁMBÉKI Azt lesheted! Fél éve nem is jelentkezett.
MANCI Dehogynem! Nem emlékszel, a múltkor

is telefonált? Mondta is, hogy hamarosan 
minket is felkeres! (Felkel, Zoli szobája elé 
megy, beszól) Zoli, Zolikám, kész az ebéd! 
(Könyörögve) Gyere már, ne várjunk rád! 
Ki fog hülni a finom leves!

ZSÁMBÉKI (idegesen) Nem fogunk senkire várni! Ha 
kihűl, hát kihűl.

NAGYI A Kálmánom volt ilyen, mint a Zoltán.
Ilyen álomszuszék! Hát (kuncog), az aztán 
sohasem tudott felkelni! Mindig elkésett 
az oskolából.

MANCI Jaj, mama, ezt már mesélte száz
szor...

NAGYI Aztán mégis leérettségizett a Kálmá
nom, hálistennek. Derék ember lett belő
le. Sokra vitte Amerikában! Emeletes 
háza van...



ZSÁMBÉKI (epésen) Anyuka, Amerikában mindenki
nek emeletes háza van. A  mienk viszont 
emelt földszintes! Mégsem dicsekszünk 
vele. Akkor épült, amikor az amerikai 
cowboyok még a marháikat terelgették a 
Vadnyugaton! Mint a maga kedvenc film
jeiben, anyuka. És hatlövetű coltokkal ül
dözték a szerencsétlen indián őslakókat. 
Az ottani kisebbséget. Néha már én is in
diánnak képzelem magam. Csak nyilam 
nincs, hogy visszalőjek a betolakodó tele
pesekre.

ZOLTÁN (megjelenik az ajtóban, borostás, kialvat- 
lan, farmerben és pizsama felsőben, ásítva). 
Helló... (ásításból indiánkiáltásba megy át) 
Ááááá... iiiii... óóóó! Felkelt a Winettou... 
A  Nagy Lusta Sólyom!

NAGYI Szerbusz, Zolikám!
ZOLI Szia, nagyi, sziasztok ősök! Min kese

regsz már megint, öreg dakota törzsfő
nök? (átöleli apja vállát, megrázza)

MANCI Gyorsan mosdjál meg, kisfiam, és ebéde
lünk! Apádra rájött a dohogás. Azelőtt
ilyenkor volt a megbeszélés a tanáriban, 
most meg itthon emészti magát.

ZOLTÁN Oá... (nyújtózkodik, megpökdösi ujjait, kitö
röli a szemét, képzeletbeli dezodorral befújja 
a hónaalját) Megmosdottam! Jaj, de álmos 
vagyok... (ásít)

ZSÁMBÉKI (előveszi óráját) Hogy valaki délben legyen 
álmos!

ZOLTÁN Képzeljétek, öt órát ácsorogtam az éjjel a 
határon. Oáá! Mi van kajálni, muter?

ZSÁMBÉKI Ami van, az van. Ebben a házban nincs vá
logatás. Jól néznénk ki, ha még válogat
nánk is!

MANCI Finom leves, krumlistészta... Öt órát vár
tál? Hát ez szörnyű! És nem fáztál meg? 
De mi történt, Zolikám?

ZOLTÁN Csak a szokásos. Rájött a leltározhatnék a 
testvérekre. (Utálatos hangon utánozza a 
magyar vámosokat) ,,Ezt tessék kicsoma
golni... Hogy tetszik képzelni, ennyi pacs- 
nit kivinni az országból?! Nem tudja, ké
rem, hogy ez tilos?! Mégis, mit képzelnek 
maguk, mi vagyunk mi, meseország? 
Számla van?” Kiszedette velem az összes 
cuccot. Csak akkor hagyta abba, amikor 
odadugtam neki egy stek cigit.

ZSÁMBÉKI Mindenfelé a korrupció! Odaát is!
ZOLTÁN (belenéz a tálba) Már megint tészta...

Mondjátok, mi van ma?
ZSÁMBÉKI Péntek. Tésztanap!
ZOLTÁN (helyet foglal az asztalnál) Már szer

dán is az volt! Most már nálunk a szerda 
is tésztás, meg a péntek is? Tésztapén
tek, tésztaszerda... Krumplis tészta, má
kos tészta, túrós tészta... Az 
egész élet egy nagy túró, tésztá
val.

ZSÁMBÉKI (kioktatóan) Nagyon is finom! Jó 
étvágyat!

t ö b b ie k  jó étvágyat!

(Néhány másodpercig némán kanalazzák a levest
Nagyi kitartóan a már üres tányért is kanalazgatja.)
NAGYI (ábrándozva) A  Kálmánom imádta a ká

posztás cvekedlit, de cukrosán!
ZOLTÁN (neveti, közben megragadja a merőkanalat) 

Cvekedli! Mondd, nagyi, az valami kajafé
le a cvekedli? Én csak a cvekkerről meg a 
cvikipusziról hallottam.

MANCI Előbb tán az apád, nem?
ZOLTÁN Na, szedjél, fater.
KÁROLY (szertartásosan szed)
NAGYI Emlékszel, Manci? Istenem! Mindig azt

írja a levelében a Kálmán ( elérzékenyül), 
hogy ha még egyszer ehetne az én ká
posztás cvekedlimből... (szipog)... Ott ül
tünk, kint a gangon... a diófa alatt!

MANCI (hűvösen) Emlékszem, mama. Nem is volt 
soha diófánk.

NAGYI Hát akkor milyen fánk volt?
MANCI Mit tudom én! Lehet, hogy akác! (Zol

tánhoz, más hangon) Nem jött a nyugdíj, 
kisfiam. Mára ígérték, lessük a postást 
reggel óta. Holnap lesz pénzünk, veszek a 
piacon csirkét, lesz finom pipileves, jó 
lesz? (megsimogatja fia fejét).

ZOLTÁN Jó lesz, anyukám, de egyre kérlek: ha le
het, tészta nélkül. Mondjátok, Nemanja 
nem telefonált?

MANCI Nem, még nem.
NAGYI Nem, biztos nem volt akác. Dehogy! In

kább dió. (senki se figyel rá)
ZOLTÁN Aztán ha jön a Nemanya, vigyázzatok, mit 

beszéltek előtte! A bátyja nagy kutya 
Belgrádban. Valami miniszter, vagy tábor
nok. Nem kell okvetlenül előhozakodni a 
visszaélésekkel meg a disznóságokkal, fa
ter. Szidni a rezsimet!

ZSÁMBÉKI Majd odaállok dicsérni őket, mert ennek 
a Nyemanyának, vagy hogy hívják, minisz
ter a pereputtya!

ZOLTÁN Kérlek, ha nem esne nehezedre. Amíg el 
nem intézi, hogy felmentsenek a katona
ságnál. Semmi kedvem lövészárkot ásni a 
szlavón fronton. És lesni az agresszort!

MANCI Jézusmária, csak azt ne!
ZOLTÁN De ez a Nemanya el tudja intézni a dolgot

a bátyja révén. Csak azért mondom, mert 
irtó nagy patrióta a pasas... Pártkáder! 
Előtte nem lehet szapulni a rezsimet, 
mert akkor lőttek a felmentésnek. Utána, 
majd ha elintézte, akkor mondhatod, fa
ter!

ZSÁMBÉKI Szóval hallgassak..., fogjam be a szám. 
Már a fiam is leint!

MANCI Nem szeretem, ha az asztalnál politizál
tok!

ZOLTÁN (halkabbra fogja) Van egy szerencsétlen 
évfolyamtársam, a Kollár. Aki végigszen
vedte Vukovár ostromát. Sorkatonaként 
odavezényelték. Azt hallanátok, hogy mi
ket mesél! (suttogóra vált) Ott volt, amikor 
a nehéztüzérség a bácskai oldalról rom
má lőtte az egész belvárost. És amikor a



„győztes hadak felszabadították” a horvát 
szeparatisták fellegvárát..., ahogy az itteni 
propaganda szajkózta. Látta a halálfejes 
zászló alatt vonuló martalócokat... A meg
torlásokat, a fosztogatást A kórházból el
hurcolt fegyvertelen embereket. A meg
csonkított hullákat... Mit mondjak, idegen
roncsként jött haza a Feri. És most mégis 
kéthavonta berángatják tartalékosnak!

MANCI Szegény gyerek! Szegény, szegény fiú!
ZSÁMBÉKI Egyszer úgy is eljön a számonkérés órája! 

Senki nem kerülheti el!
ZOLTÁN Egyszer talán tényleg eljön, apám. De fé

lek, hogy addig még sok víz fog lefolyni a 
Dunán. És nagyon-nagyon sok disznóság 
megy végbe addig. Csak én nem akarom, 
nem akarom, értitetek? Nem akarom, 
hogy közöm legyen hozzá! Nem akarom, 
hogy belekényszerítsenek ezekbe az 
aljasságokba! M ég söprögető, mosogató 
tartalékosként se!

MANCI Jó van, kisfiam..., nyugodjál meg! Majd 
elintézzük valahogy...

ZSÁMBÉKI Valamikor voltak befolyásos barátaim, de 
sajnos, azoknak már nincs szavuk.

ZOLTÁN Csak ezt az évet, ezt az egy évet ússzam 
meg, amíg lediplomálok. Aztán...

MANCI Hátha addig a Laci talál neked egy állást
Pesten!

ZSÁMBÉKI (sóhajt) A  Laci... ( legyint)
ZOLTÁN Pest, vagy Bécs, vagy Frankfurt, 

mindegy, csak minél messzebb 
ettől a posványtól!

(Rövid döbbent csend)
MANCI (sóhajt) Szedjetek, szedjetek,

kihűl az étel! M iért nem szed

MANCI

tek? Karcsi, bevetted a gyógyszeredet? 
Mama, maga se vette be a vérnyomás el
leni tablettát.

NAGYI A pirosat? Azt bevettem. De várjál, lá
nyom... (kotorász a zsebében, az asztalra 60- 
rít egy csomó tablettát) Csak arra nem em
lékszem, hogy márna vettem be vagy teg
nap? (bekap néhányat)

MANCI És te, Károly?
ZSÁMBÉKI Nem vettem be, meggyógyultam. Olyan 

egészséges vagyok, mint a makk! Ügy ke
tyeg a pumpa, mint a svájci óra!... Csak 
néha kicsit megáll gondolkodni, hogy ér
demes-e folytatni.
Miket beszélsz, Károly?! Tán elfogyott a 
szívgyógyszered?

ZSÁMBÉKI Már három napja. De nem baj, mert há
rom nap alatt a szívgyógyszeren megspó
roltam egy kínai pacsni árát. Majd veszek 
is egyet a fiamtól. És reggelente kijárok 
futkosni a ház körül. Állítólag a szívesek
nek direkt jót tesz.

(Kintről ajtónyikorgás, lábdobogás hallatszik, a család
összerezzen, csendben fülelnek)
MANCI Cccss! Csend! Lehet, hogy a postás a 

nyugdíjjal! (Észbe kap, öszecsapja kezét) 
Jézusmáriaszentantal! (keresztet vet, sut- 
togva) Csak nehogy a behívót hozza! 
(idegesen) Menj be a szobádba, Zoli! 
Siess! Zárd be, kisfiam, az ajtót!

ZOLTÁN (besiet) Ne izguljatok, lehet hogy 
csak Nemanya.

NAGYI (nem érti a szituációt) Azt írta a 
Kálmán, hogy...

MANCI Hallgasson, mama, jön a postás!



Ma n c i

n a g y i
Ma n c i

n a g y i

Ma n c i

NAGYI Miért kell nekem, fiam, mindig hallgatni, 
ha jön a postás?
(erélyesen súgja Nagyinak) Figyeljen ide, 
mama: nincs itthon a Zoli. Érti? El-köl-tö- 
zött. Nem tudjuk, hol van. Lehet, hogy 
kül-föld-re ment.
Most ment be a szobába.
Jó, tudom..., de ha keresik a behívóval, 
akkor kell letagadni!
És ha a nyugdíjat hozza, akkor mit mond
jak?
Akkor ne mondjon semmit.

ZSÁMBÉKI (közben óvatosan, lábujjhegyen az ajtóhoz 
megy, hallgatózik, majd résnyire kinyitja, 
és kiles. Majd legyint, és hirtelen kitárja 
az ajtót: a küszöbön Zita és Márkó enye- 
leg) Itt van nektek a postás.... kisasz- 
szony!
(nem jön zavarba, vidáman, kézen fogva 
bevezeti Márkot) Sziasztok..., szia, apu, 
szia, anyu! Bemutatom nektek Márkot! 
A  barátom!
Szerbusz, kislányom!
(hóna alatt irattáska, övében maroktelefon, 
fontoskodva mindenkivel lekezel) Márkó 
vagyok...
(bemutatja az apját) Ő az Apu! Fizikazseni! 
Szokott előadásokat tartani a gravitáció
ról meg a mágnesességről... Néha leske- 
lődik... (pajkosan megpuszilja apját)
(tettetett csodálattal) Valóban?

ZITA

Ma n c i
m á r k ó

ZITA

m á r k ó
ZSÁMBÉKI Ugyan, kislányom, régen volt az!
ZITA

Má r k ó
ZITA

Ma n c i

m á r k ó
ZITA
m á r k ó
n a g y i

Ma n c i
n a g y i
Má r k ó
Ma n c i
Na g y i

Ma n c i
Na g y i

Ö pedig az én drága anyukám... Zeneta
nárnő, és gyönyörűen énekel. Neki van a 
legszebb hangja az egész városban! (Ironi
kusan) Sokkal szebben énekel, mint a te 
kedvenced, a Cécó...
Tényleg?
Majdnem operaénekes lett belőle! Csak 
akkor megjelent egy csúnya fizikus... (bo- 
hókásan az apjára mutat), és elcsábítot
ta!... De remekül tud főzni is... 
(megigazítja a haját, ledobja a kötényt, igyek
szik szépnek látszani, mélyre váltott hangon) 
Örvendek, Zsámbékiné...
(a feleség kezét is jó l megrázza) Márkó...
Ő pedig a nagyi...
(Nagyinak) Csókolom... Márkó vagyok!
Én meg özvegy Breznyák Jánosné, vagyis 
Franciska. Ő a vejem, Károly, ő meg a lá
nyom, Manci. Zitácska pedig az unokám. 
De a Zoltán unokámat ne kérdezze..., 
mert nem tudjuk, hogy hol van.
(integet a vendég háta mögött)
El-köl-tö-zött!
(értetlenül bámul)
Mama! Most már nem kell titkolózni. 
(nem vesz tudomást Manciről)
Az is lehet, hogy kül-föld-re 
ment.
Dehogy ment külföldre!
Ja..., visszajött? Nem mondtátok.
De van ám nekem még négy má

sik unokám is! Azok tényleg külföldön 
vannak!

MANCI Maga inkább csak egyen, mama... Nem 
mindenkit érdekelnek az unokák! Tessék 
helyet foglalni, Márkó! (összeszedi a leve- 
ses tányérokat)

ZSÁMBÉKI (udvariasan) Üljön le, fiatalember!
MÁRKÓ (zavartan keresi a helyet)
NAGYI (nem is hallja a megjegyzést)... Négy

unokám van Amerikában! ... Jaj, de már 
dédunokám is van, képzelje, az is Ameri
kában! Egy aranyos kislány! Ügy hívják, 
hogy... jaj, mindig kimegy a fejemből! 
Na hogy is?... Mancikám, segíts már! Va
lami légiriadóval kapcsolatos... Ja, Sziré
na!

ZITA Dehogy sziréna, Nagyi! Szeréna.
NAGYI (csodálkozik, mintha most hallaná először)

Szeréna? (próbálgatja) Sze... Szeréna. Á, 
ezek az idegen nevek! (legyint) Tudja, 
Mirkó...

MÁRKÓ Márkó...
NAGYI Márkó? Én meg Franciska vagyok...

Tudja, Márkó, nagyon jój megy a Kál
mánomnak Amerikában. Ő a fiam. Derék 
ember. Nem úgy élnek ám, mint mi itten. 
Á! Saját emeletes házuk van.

ZSÁMBÉKI (kimegy széket hozni) Felhőkarcoló, anyu
ka, felhőkarcolójuk van a Kálmánék- 
nak.

NAGYI Mit tudom én! Lehet, hogy felhőkarcoló
is. De képzelje, Márkó, a szomszédjuk 
egy néger.... Egy olyan igazi fekete né- 
ger!

MÁRKÓ Hát ez tényleg fantasztikus!
ZSÁMBÉKI Nem indián, anyuka?
ZITA  Hagyd ezt most, Nagyiii... Anyu, a Márkó

üzletember!
(tettetett szerénységgel): Csak kezdő... van 
egy kis kávépörköldém... (büszkén) „Kávé
márkó” . Ez a neve a cégemnek! 
(átszellemülten, az asztalt körüljárva skan
dálja): Kávémárkó! „Kávémárkó jár az 
élen, ezt fogyassza nyáron, télen !” ...
,,Kávémárkó jár az élen...“ Mit szóltok a 
szlogenjéhez?

ZSÁMBÉKI (epésen) Majdnem irodalmi... (jambikus 
hangsúllyal) ,,Ezt fo-gyassza nyáron-té- 
len...“ Olyan, mintha Arany János írta vol
na. (Márkához) Vagy Njegos?
Nem, nem a Nyegos írta. (büszkén) Ha
nem én! Én írtam, személyesen!
Nagyon szép!
Most akarja bővíteni a céget, (apjához) 
Lehet, hogy engem is felvesz... (fontos
kodva) A  csomagolóba!

ZSÁMBÉKI (megdöbbenve) A  csomagolóba?!
MANCI Csomagolóba? Adná isten...
NAGYI (Mancihoz) El akarja venni a Zitust? 
MANCI Jaj, mama... (igyekszik másra terelni a 

szót) Szóval a csomagolóban lenne hely a 
kislányunknak?

MÁRKÓ

ZITA

MÁRKÓ

MANCI
ZITA



MÁRKÓ (feláll, fontoskodva járkál): Khm.. Építenék
egy... mellékszárnyat, nem nagyot, csak 
egy... ööö..., egyelőre csak egy olyan... 
negyven,... hatvan négyzetmétereset, és 
ott lenne a csomagoló osztály.

MANCI Nagyon szép!
MÁRKÓ És akkor felveszek majd valakit, aki meg

felel, aki ugye, megállja a helyét a kávé
iparban, tud csomagolni...

MANCI Hát hogyne tudna! Az én kislányom? Na
hát hogyne tudna! Nagyon ügyes keze 
van, majd meglátja! Ügy tud az csomagol
ni, mint egy..., mint egy... csomagoló au
tomata!

ZSÁMBÉKI Mikor tanult csomagolni?
MANCI Nem tanult, de tud, magától tud. Mert 

ilyen intelligens... (zavartan nevet) De tes
sék inkább szedni, Márkó (tányért tesz elé
jük)!

MÁRKÓ Igazán restellem... Mindjárt megyek is...
Z ITA (leülteti a székre) Nem mész sehová! Csak

ülj le szépen. Ne félj, nem harapnak az én 
drága szüleim!

ZSÁMBÉKI Tessék csak szedni!
MANCI A Nagyi már úgyis befejezte (integet neki, 

hogy vonuljon félre)
NAGYI Azt mondtátok, hogy lesz kompót is...
MANCI Majd délután lesz kompót! (rámosolyog

Márkára, közben segít felállni a mamának, 
aki visszaül a hintaszékbe, kötést vesz elő, de 
figyel a beszélgetésre)

ZITA  (Márkához) Tessék, szedjél!
MÁRKÓ Köszönöm, igazán kedvesek! De csak

egy nagyon keveset... Éppen, hogy meg 
ne sértsem a háziasszonyt.

ZSÁMBÉKI Ma csak ilyen szerény ebéd van nálunk...
Tudja, pénteken mindig tésztanapot 
tartunk. Ez családi hagyomány nálunk. 
Ha péntek, akkor tészta!

Z ITA  (kedvesen utánozza apját) Ha péntek,
akkor tészta, tudod, Márkó?

MÁRKÓ Á, a tradíció! A  mi családunkban is nagy
ra tartjuk a tradíciót. Ha péntek, akkor 
nálunk: kecskesajt! (nevet a saját viccén) 
Igaz, a többi napon is főleg ez kerül az 
asztalra. Mert a mi fekete hegyeink kö
zött jobbára csak a kecske él meg. Meg az 
a néhány szegény állattenyésző, aki még 
nem szökött el onnan. Mint az én drága 
szüleim.

NAGYI (közbeszól) Nálunk sokszor volt káposztás
cvekedli pénteken. (Lassan kicsoszog a für
dőszobába).

ZSÁMBÉKI A sok zsíros étel után nem árt egy kisny- 
nyítés a gyomornak!

(A  fürdőszobából a vécéöblító hangja hallatszik, de Na
gyi azért ott marad)
ZOLTÁN (felöltözve visszajött a szobájából,

elmenni készül) Az bizony nem 
árt! A  sok zsíros falat után a kön
nyű tészta! (Márkéhoz) Szia, Zol
tán vagyok! (lekezelnek).

ZITA  Ő a bátyuskám!

MARKÓ Szerbusz, Márkó!
ZSÁMBÉKI Az emésztés nem köti le feleslegesen az 

energiát. Erre bizony ügyelni kell... Ha 
az ember szellemi munkát végez.

ZITA  Tudod, Márkó, az apu örökké a szakköny
veket bújja. Én még nem is láttam ilyen 
könyvmolyt, mint az apu!

MANCI Igazi tudós!
ZSÁMBÉKI Hát csak belenézegetek a jegyzeteimbe,

nem akarok kijönni a formából...
ZOLTÁN (egy nagy szatyrot rendez) Ennyi erővel ki

állhatna a piacra is...
MÁRKÓ Én nagyon tisztelem a tudományt! Talán

azért is, mert nekem nem sikerült... 
lediplomálnom.

ZSÁMBÉKI (érdeklődve) Milyen szakra járt, fiatalem
ber?

MÁRKÓ Hát..., az igazat megvallva, nem jutottam
el odáig, hogy szakot válasszak... Tudni
illik elakadtam a középiskolában. De hát 
a fizikát én is imádtam! Hogy is mond
jam, az olyan..., olyan okos tudomány! 
Mindenre talál magyarázatot. Hogy azt 
mondja:, minden test annyi vizet szorít 
ki...

ZSÁMBÉKI (kiigazítja, tanárosan) Minden vízbe már
tott test any-nyit veszít tömegéből, mint 
amennyi...

MÁRKÓ ÉS ZOLTÁN (1zárásban): ...mint amennyi az 
általa kiszorított víz súlya!

ZSÁMBÉKI (átszellemülten) Nagyszerű! És ki volt a 
fizikatanára, fiatalember?

MÁRKÓ Sajnos, már nem emlékszem a nevére...
Azt tudom, hogy később felcsapott önkén
tesnek, és átment Boszniába harcolni. A 
hazáért! Vagyis hát... (kuncog), fosztogat
ni. Gyűjtögetni magának... Minden hétvé
gén megpakolt autóval jött haza, hozta a 
szajrét: a frizsidert, a színes tévét... (ne
vetve) Csupa olyasmit, ami összefüggött a 
fizikával... De én inkább a kereskedelmi 
pályát választottam.

ZOLTÁN (Márkéhoz,ékezet nyújt) Szia, nagyon örül
tem! Nekem, sajnos mennem kell... 
(iróniával) Vár a sofőr meg a szolgálati ko
csi.

MANCI (büszkén) A mi Zolink vegyészmérnök!
Vagyis most készül diplomáim...

FRÉJ Addig is szolgálati kocsin jár a piacra.
ZOLTÁN Sziasztok, nem tudom, mikor érek haza...

a kiküldetésből!
MANCI (feláll, kikíséri fiát, kezével lesepri a pely-

heket a válláról) Aztán vigyázz magadra, 
kisfiam!

ZOLI Vigyázok, ne féljetek! Gondoskodik rólam
a titkárnőm! (el)

ZITA (odamegy apjához, átöleli) Apu..., mondha
tok valamit?...

ZSÁMBÉKI (elérzékenyülve) Hát persze, 
kislányom!

ZITA De nem haragszol meg?
ZSÁMBÉKI Én, terád, csillagom!? Miért 

haragudnék meg?



ZITA Azért, mert a Márké...
MANCI és ZSÁMBÉKI ( egyszerre, élhülve) A  Márké?
ZITA M ert a Márké...
Ma n c i  a  Márké?
ZITA Mert a Márké... nagyon rendes fiú!
MÁRKÓ (idegesen krákog, torkát köszörüli, közben 

gyors tempóban falja a tésztát)
MANCI Igeeen, rendes..., és?
ZITA És... (gyerekesen) a Márkénak szüksége

lenne...
Ma n c i  m í ... mire lenne szüksége, kislányom?
ZITA Szüksége lenne... egy kis tőkére! A  befek

tetéshez.
MÁRKÓ (félrenyel, elkezd csuklani. Leszórja a tésztát

a nadrágjára)
MANCI (pohárba vizet tölt a kanosából, Márkó ke

zébe adja) Jajistenem, meg ne fulladjon! 
Hozok egy törülközőt. (A fürdőszobához 
siet, az ajtó zárva, bekopog) Mama, mit 
csinál ilyen sokáig a fürdőszobában? 
Jöjjön már ki!

NAGYI ( bentről)  Pisilek!
MÁRKÓ (tovább csuklik)
ZITA (hátbaveri a fiút, akinek rögtön eláll a csuk

lása) Na, ez mindjárt segített. Hagyjad, 
anyu már rendben van. (letisztítja a fiú 
nadrágját) Szóval, a Márkénak szüksége 
lenne egy kis pénzre, hogy kibővítse az 
üzemet...

MÁRKÓ (nagyokat szuszog)
MANCI (kissé megnyugodott, de még tart a kellemet

len meglepetéstől) Ez nagyon szép! Amikor 
egy fiatalember törekvő!

ZITA És azt mondtam neki, a Márkénak... Azt
mondtam neki, lehet, hogy az apu...

MANCI Hogy az apu... ?
ZSÁMBÉKI Már mint én?
ZITA ...hogy az apu tudna neki kölcsönözni...

egy kis devizát!
(Döbbent csend támad)
MARKÓ (kiesik a villa a kezéből, lebújik az asztal alá,

keresni, Zita segít neki)
ZSÁMBÉKI (óriási meglepetéssel felpattan) Még hogy 

én?
MANCI De kislányom..., tudod jól, hogy nekünk

nincs devizánk!
ZSÁMBÉKI (zavartan) Na nem... Az... az... tényleg 

nincs, devizánk aztán... a legkevésbé... 
Csak volt, amíg dolgozhattam. Addig volt. 
Amíg ki nem rúgtak a gimnáziumból. El 
nem küldtek idő előtt nyugdíjba! Én 
voltam a gyanús elem. No, mindegy, 
elmúlt. De kivárjuk a végét! Lesz ez még 
másképp is!

Zi t a  Ne izgulj, apu! Persze, hogy lesz másként
is!

Ma n c i  jaj, ne izgasd fel magad, apukám! Vigyázz
a szívedre. Nem éri meg.

MÁRKÓ (tettetett felháborodással) így volt
nálunk is! Aki ért valamit, 
azt kirúgták. Az mindig gyanús, 
aki érti a szakmáját! Aki tud va
lamit!

ZSÁMBÉKI (lecsendesedve) Amíg dolgoztam, addig, 
ugye, félre tudtunk tenni valamennyit. 
Csak akkor jött ez a..., ez a rohadt rezsim, 
és rátette a kezét a pénzünkre!

MANCI (kínosan mentegetőzve a vendég előtt, köz
ben összeszedi a tányérokat) Vagyis a bank 
tette rá a kezét a pénzünkre, hehehe... 
Tudja, Márkó, bent rekedt a kevéske 
megtakarított pénzünk a bankban. Ki tud
ja, hozzájuthatunk-e valaha is?

MÁRKÓ (megjátszott indulattal) Bizony rá tette, azt
a mocskos, ronda kezét! Rá, a mi pén
zünkre rátette a mocskos kezét! Tudom! 
Én? Én nagyon is tudom! Á, hogy én hogy 
utálom ezt a rezsimet! Sötét gengszter 
banda! Mind kinyirnám őket, majku im... 
pfuj! Fognám a pisztolyt, és pang, pang... 
Nem, inkább egy kalasnyikot! Ratata...

ZSÁMBÉKI (gyanúsan mérlegeli Márkot)
ZITA Oefogja a hadonászó fiút) Csillapodjál te

is! De anyuuu... De apuuu... (suttogóra 
fogva a szót) Én a dugesz pénzre gondol
tam.

M ANCI (némi vonakodás után) Jaj, kislányom...
Hát mit is mondjak... De az az utolsó 
tartalékunk. Te is tudod, hogy kell gyógy
szerekre, az apád szívgyógyszerére... 
Meg ami nagyon-nagyon szükséges. Min
dig előadódhat valami (diszkréten Nagyi 
felé int).

ZITA De csak egészen rövid időről lenne szó,
anyukám!

ZSÁMBÉKI Sajnos, a nyugdíj rendszertelenül érke
zik, meg különben is, éppen csak hogy ki
jövünk belőle, (idegesen) Ezek meg köz
ben gazdálkodnak a megtakarított 
devizánkkal. Az én keservesen megkere
sett pénzemmel! Kellett nekik fegyve
rekre, hogy küldjék a határon túlra... 
Azoknak a fasisz ...

MANCI (meglöki a könyökével a férjét) Mit tudod
te, hogy mire kell az államnak az a 
deviza? Hogy tudnánk azt mi, mi, a kisem
berek, hogy mire kell egy kormánynak a 
pénzünk, nem igaz?

ZSÁMBÉKI Hogyne tudnám! Aknavetőre meg gép
pisztolyra!

MANCI Hát ezt csak így mondják...
ZSÁMBÉKI Ez így is van!
ZITA

MANCI
ZITA

MANCI

De apu, nem olyan sok pénz kell a 
Márkénak..., csak négy-öt ezer márka... 
Ötezer márka! Te jóságos ég! 
...Mindössze néhány hónapra... És akkor 
felépülne a csomagolórészleg, ahol én is 
dolgozhatnék! Ügy szeretnék már én is 
kereső lenni!
Ötezer márka, az rengeteg pénz, kislá
nyom.

MÁRKÓ (okoskodóan, megjátszott maga-
biztossággal) Úgy számolom, hogy öt..., 
hétezerből ki lehetne hozni az objektu
mot. Kétezret tudniillik már sikerült fel
hajtanom. (Táskájából prospektusokat vesz



ZSÁMBÉKI

MANCI
ZITA

ZSÁMBÉKI

MARKO

ki, kiteregeti az asztalra.) Itt vannak 
már a tervrajzok, az elképzelések... A 
kávéiparba mindenképpen érdemes be
ruházni... Vagyis hát más iparágba most 
tényleg nem érdemes. Mert, ugye, olyan 
időket élünk, hogy csak a kávéipar virág
zik.

ZSÁMBÉKI Meg a hadiipar. Hát elég ronda időket 
élünk!

MÁRKÓ (okoskodva, járkálva magyaráz) Tetszik 
tudni, nekem az az üzleti elvem, hogy 
az ember a mai világban, mit mondjak, 
mosógépet, ventillátort..., ööö..., gramo
font..., na meg pláne könyvet! Lehet, 
hogy vesz, de inkább nem vesz. Hát én 
legalábbis biztos nem! Mert minden a 
materiális helyzettől függ. Az pedig, 
ugye. nem nagyon rózsás!
Hát rózsásnak aztán tényleg nem mond
ható.
Nagyon okos... nagyon, nagyon!
Ugye? Ugye, milyen okos? (megsimogatja 
a fiú fejét)
(fenntartással méregeti Márkát, szem
üveget vesz elő, vizsgálgatja a prospek
tust)
Engem pedig, bevallom, csak ez érdekel, 
vagyis a materiális érvényesülés. A po
litika (fejét forgatja)... az nem! Meg hogy ki 
milyen nációhoz tartozik? Miért lenne az 
fontos? Engem az egyáltalán nem érde
kel. Aki igazi bizniszmen, az ilyesmivel 
nem törődik. A  politikával foglalkozzanak 
a politikusok, nem igaz?

ZSÁMBÉKI Nana!
MÁRKÓ Azért fizetjük őket, hehehe! Én izgassam 

magam, hogy hol lesz az országhatár? 
Meg hogy mi történik a határon túl? Sem
mi közöm hozzá! Intézzék el a politikusok 
egymás között. Minket pedig hagyjanak 
békén!

MANCI (bólogat) Bizony, az lenne a legjobb! Ha 
békesség lenne.

MÁRKÓ Olyan sok mindent mesélnek az embe
rek, hogy így, meg úgy, meg hogy a mie
ink miket csináltak odaát... A határon túl. 
Meg hogy azok miket követnek el a mie
inkkel szemben. Ki tudja, mi az igazság? 
Én nem láttam. Én a kávéval foglakozom, 
és pont. Mert a kávé az kávé!

MANCI^ Nagyon is így van!
MÁRKÓ Azt nálunk nem lehet kihagyni. A kávé ná

lunk nemzeti ital. Olyan, mint a... szilvapá
linka. A slyivovica. Csakhogy az lehúz, a 
pálinka, ellenben kávé az, ugye, felemel. 
A kávé az, ami..., ami előre visz..., ami po
zitív. Ami ébren tart. A  kávé a jövő itala!

MANCI Az, az, tényleg az! Én se tudok 
meglenni nélküle.

MÁRKÓ Itt akkor is kávéznak az embe
rek, ha kenyérre sincs pénzük.
Ezért a kávéra lehet építeni! Oda 
érdemes beruházni.

MANCI

ZSAMBEKI
ZITA

ZSÁMBÉKI

ZITA

ZSÁMBÉKI

MÁRKÓ

ZITA

ZSÁMBÉKI
ZITA

FELESÉG

MÁRKÓ

CSALAD

ZSÁMBÉKI

MÁRKÓ

ZITA

MANCI
MÁRKÓ

Nahát, még nem is hallottam egy fiatal
ember szájából, hogy ilyen okosan érvelt 
volna! Mit szólsz, Károly? Hát nincs iga
za?
(elengedi füle mellett, a prospektust nézegeti) 
A kávét pedig csomagolni kell! A jövő ita
lát! Na, apu, mit szólsz a Márkó tervei
hez?
Mit szóljak, kislányom? Nyakig vagyunk a 
háborúban. Minden nap várjuk a bombá
zást. Ilyenkor nem szoktak beruházni.
Jaj, ne legyél ilyen pesszimista, apukám! 
Meglátjátok, nem lesz semmi abból a 
bombázásból. Márkó nagyon rendes, még 
kamatot is fizetne...
(legyint): Nem az a lényeg..., vagyis hát 
még nem döntöttünk.
Havi tíz százalék... És garanciát is válla
lok!
Látjátok, milyen rendes? Még keresnétek 
is rajta!
Nem akarunk mi senkin sem keresni. 
(boldogan sóhajt): Látod, milyen ember az 
apu! Arany szíve van!
(sört, poharakat tesz az asztalra): Egy kis 

sör, jót tesz a csusza után... Károly, tölts 
a vendégnek, légy szíves!
(zsebében megszólal a maroktelefon, a csen
gőhang egy jellegzetes délszláv népi meló
dia) Bocsánat! (Montenegrói dialektus
ban válaszolgat, de szavait nem lehet megér
teni) Da... da... ja... ja, tu szám... E pa 
sta... bitye.. ajde, tyutyemo sze.. A  gye 
szi? Jel? Ne... ne... (elfordul, a nézőtér felé, 
hogy ne hallják) Szjutra, szjutra csoecse. 
Pét iljada... e..., pet... razumes, pet! Ajd, 
ajd, dobro... tyutyemo se!
(közben összesúgnak, Zsámbéki elutasítólag 
ingatja a fejét, Zita könyörög)
Azért majd még gondolkodunk a dol
gon... (kibontja a sört, tölt) Tessék, egész
ségére!
Kedves egészségükre! Természetesen! 
Csak tessék jól átgondolni a dolgot. Én 
különben most úgyis külföldi beszerző 
útra indulok..., egy nagyobb mennyiségű 
brazil kávéról lenne szó... Van egy have
rom a vámnál... Kissé rövidlátó, szegény 
(bizalmasan kacsint). Ügy elmegy mellette 
a kávés kamion a határon, mintha csak 
egy veréb szállt volna el!
A Márkónak van mindig a legjobb kávéja 
a városban! „Kávémárkó áll az élen, ezt 
fogyassza nyáron télen!”
Hát hogyne, a brazil kávé a legjobb.
Talán az unokafivérem eljöhetne a jövő 
héten a pénzért..., persze, csak ha 
pozitív lesz a válasz. És tudják nélkülöz
ni az összeget, mondjuk három hónap
ra... Havi tíz százalékos kamattal! Es 
természetesen azzal a garanciával, hogy 
a kislányuk bekapcsolódhat a termelés
be!



ZSÁMBÉKI (visszafogottan) Majd még gondolkodunk 
rajta, fiatalember... Hát akkor, egészsé
günkre! (iszik)

MÁRKÓ Kedves egészségére, Zsámbéki úr!
ZSÁMBÉKI (kifelé fülel, integet, hogy hallgassanak. Min

denki elhallgat) Csend..., csend!... Mintha 
sziréna szólna...

ZITA (nevetve) Ugyan, apu, már megint képze
lődsz! Dehogy sziréna! Csak egy autó tül
költ! Sziréna?! Hahaha! (megöleli apját) 

MÁRKÓ Riasztóberendezés lehetett. Lehet, hogy
a csirkefogók megpróbálták feltörni vala
kinek a kocsiját.

MANCI Jaj, Karcsi! Te meg a bombázás! Folyton
fested az ördögöt a falra azzal a sziréná
zással! A  sziréna egészen másként szól!

( Vécéöblítő-gurgulázás hangzik fel, Nagyi kilép a für
dőszobából, hátul a szoknyája felkapva, begyűrve a hosszú 
szárú bugyiba) Nem sziréna, gyerekek, hanem Szeré- 
na! Ugye, Zitus?

MANCI (odalép, restellkedve megigazítja a mamát)
Jaj, mama, hogy néz ki?!

NAGYI Hogy nézek ki? (sapkáját igazítja) Most
már megtanultam, hogy hívják a déduno
kámat! Szeréna. Istenem (elérzékenyülve), 
milyen szép neve van! Breznyák Szeréna! 
Olyan szép magyaros, nem? Breznyák 
Szeréna... Hát szebb, mint a Sziréna, 
százszor!
(idegesen) Hagyja már, mama, az unokákat 
meg a dédunokákat, az Isten áldja meg! 
Nem róluk beszéltünk.

ZSÁMBÉKI Pedig én határozottan hallottam a sziré- 
nabúgást. Lehet, hogy csak próba volt?
Az lehet, hogy csak próba volt!
(átöleli apját) Nem lesz itt semmiféle 
bombázás, apuka! Nyugodjál meg, meglá
tod, nem lesz semmi baj... Jön a tavasz, 
majd kimegyünk megint kirándulni a na
gyi szőlőjébe, a Fruska Gorába. Már- 
kónak van egy szép autója, egy remek 
Audi... Ő majd kivisz minket. Es akkor 
elfelejted ezeket a gyászos gondolato- 
kat!

MARKÓ (észbe kap) Ha csak nem az én autómat vit
ték el az előbb... O, májku... (keresi a kul
csot s zsebében)

NAGYI Most megyünk kirándulni, gyerekek?
Mert van a magyaroknál egy jó film, a 
Jávor Pállal meg a Szelezky Zitával. 

MANCI Nem megyünk sehová, mama. Csak nyu
godtan nézze a Jávor Pált.

MÁRKÓ Én meg kiszaladok, megnézem az autó
mat... majku im... Még képesek feltörni! 
Kurva banda!

ZITA Megyek veled... Sziasztok! Majd jövök
este... Gondolkozzatok a pénzen!
Apu..., úgy szeretnék már én is 
kenyérkereső lenni! Szia, nagyi, 
jó mozizást a Szelezkyvel!

MANCI Pedig most akartam nektek főzni
egy jó kávét!

Ma n c i

Ma n c i
ZITA

ZITA  Kösz, anyu. Az úgy se olyan, mint a
Márkó kávéja. „Kávémárkó jár az élen, 
ezt fogyassza...

NAGYI ...nyáron-télen!” ... Nekem azért főzhetsz,
Mancikám egy édesebbet.

Z ITA  Brávó, Nagyi! Majd hozok nektek a
Márkó kávéjából!

MÁRKÓ (visszaélép, húzná a lányt magával) Viszont
látásra, csókolom...! Köszönöm a finom 
ebédet, (Nagyi felé) a cvekedlit!

NAGYI Nincs mit..., Zsárkó.
MÁRKÓ Elnézést, szaladok, hátha az én autómat

feszegették. Ha el nem vitték közben... 
Majku... (Zitával együtt elviharzik)

MANCI (becsukja utánuk az ajtót, nagyot sóhajt a
csöndben) Akkor csak nektek főzök kávét.

ZSÁMBÉKI (leroskad h fotelbe) Főzzél, anyukám. Ha 
már az lett a nemzeti italunk.

(VÉGE AZ ELSŐ FELVONÁSNAK)

MÁSODIK FELVONÁS
SZÍN: ugyanaz. Történik egy héttel később. Mielőtt 

felmegy a függöny, egy ismert „kaubojnótan szól szöveg 
nélkül, a három aranyásóról szóló. Zoli piacozik, Zita 
elutazott, Nagyi a fürdőszobában. Manci takarít, székek az 
asztalra borítva.
MANCI

NAGYI

MANCI

NAGYI

MANCI

NAGYI

(pongyolában, haja bekötve, sietve porszívó
zik, takarít.)
(kilép a fürdőszobából, rendetlen öltözékben, 
félig begombolkozva, beleakad a lába a por
szívózsinórba)
Vigyázzon, mama! (kikapcsolja a gépet) 
Nem látja, hogy porszívózok?!
(fogatlanul, sisteregve) Jó reggelt, Manci
kám! Mi ez a nagy felfordulás?
Nem felfordulás, mama, hanem reggeli 
takarítás. Már megint elfelejtette betenni 
a fogsorát!
Jól van, rögtön visszamegyek a fürdőszo
bába!

MANCI De ne legyen bent sokáig,
mert én is szeretnék végre bejutni. 

NAGYI Nem leszek, ne félj!
ZSÁMBÉKI (Felöltőben kijön a szobából, ke

zében szatyor, bevásárolni indul) Jó reggelt, 
anyuka!



NAGYI Jó reggelt, Károly! (elvonul a fürdőszobá
ba) Megyek a fogamért.

ZSÁMBÉKI Menjen csak, anyuka, mert még valaki 
elviszi! (Maridhoz) Szóval kenyér, tej, 
joghurt...

MANCI Tojás..., liszt, élesztő..., sütök majd egy 
kis pogácsát... A  mosóport el ne felejtsd! 
Hányadika van ma, Károly?

ZSÁMBÉKI Tizediké. Március tíz.
MANCI Jesszusom! Tizediké! Akkor ma jön a 

Márkó fivére a pénzért!
ZSÁMBÉKI Na, és akkor mi van?
MANCI Hozzál, légy szíves, egy csokor virágot, 

olyan barátságtalan ez a lakás.
ZSÁMBÉKI Hát milyen legyen háborús időkben? Szó

val virág..., nekem újság, elem a rádióba, 
egy csomag gyertya.... Hadd legyen itt
hon, mert először úgyis a villanytelepet 
fogják bombázni...

M ANCI (kérlelően) Légy szíves, Károly! Ne kezd a
napot bombázással!

ZSÁMBÉKI Hát mivel kezdjem, szívem, ha folyton ezt 
emlegetik a külföldi adók? Már a célpon
tokat is kijelölték. Először az erőműveket 
és a tévéállomásokat fogják támadni, az
tán következnek a hidak...

M ANCI Olyan vagy, mint a halálmadár a gyászos
jóslataiddal! Hátha mégis megegyeznek, 
és nem lesz bombázás?!

ZAÁM B É KITe csak bizakodjál, anyukám... Szóval 
gyertya, gyufa, elem..

MANCI Jó, jó, gyertya, gyufa, elem..., de ne fe
lejtsd el a többit se!

ZSÁMBÉKI (pénztárcáját vizsgálja) Két százas talán 
elég lesz. Jól van, elmentem.

MANCI Szerbusz, siess vissza!
ZSÁMBÉKI Sietek... (el)
NAGYI ( visszajött, gombolkozik) Zitus alszik 

még?
MANCI (a port törölgeti a bútorokról) Nem alszik, 

elutazott Márkóval... Üzleti ügyben.
NAGYI Együtt utaztak?
MANCI Mi van abban? Együtt dolgoznak, együtt 

utaznak.
NAGYI Megvolt az eljegyzés?
MANCI Dehogy volt meg! Az még odébb van!
(Kintről csöngetés hallatszik)
MANCI Hát ez meg ki lehet? Jaj, hogy nézek ki?

(ledobja a pongyolát, a kendőt a fejéről, a 
tükör előtt megigazítja magát) Jövök! Azon
nal nyitom! (Nagyihoz) Mama, tegye rend
be magát, jön valaki! (kitárja a bejárati 
ajtót)

NEM ANYA (másodszor is becsönget. Megtermett, jól 
öltözött férfi áll az ajtóban, felöltőben, ka
lapban, irattáskával a kezében, járáskor 
erősen biceg, húzza egyik lábát) Jó napot! 
(papírról olvassa a címet) Zsám- 
békiék? Epres utca tíz...

MANCI (ijedten) Igen, Zsámbéki...
NEM ANYA Zsámbéki? Akkor jó helyen 

járok... A  kedves gyermeke már 
biztosan említette, hogy jönni

fogok. Én (hadarva, alig érthetően, elha
rapva a szavak végét) Nemanya Bulátovics 
vagyok...

MANCI (megkönnyebbülten, abban a meggyőződés
ben, hogy Márkó fivére) Ó, hogyne, már 
mindent tudunk! Tessék beljebb fárad
ni..., (bizonytalanul) Bulátovics úr! Én az 
édesanya vagyok. Tessék levetni a kabá
tot... Ide tessék akasztani...

NEM ANYA (krákog) Elnézést, hogy ilyen hajnali órán 
zavarom önöket... (felakasztja a kabátját, 
kezet nyújt Mancinak) Jó reggelt! Buláto
vics.

M ANCI Jó reggelt! Zsámbékiné! Nem tesz sem
mit, mi már régen felkeltünk! (Nagyira 
mutat) Ő a nagymama...

NEM ANYA (vele is kezet fog) Jó reggelt! Bulátovics.
NAGYI Jó reggelt! Breznyák Franciska vagyok...

Magának vannak gyerekei, fiatalember?
M ANCI Mama, hagyja most a gyerekeket! Tessék 

ide, az asztalhoz (leülteti a vendéget) Még 
hasonlít is a Márkóra!

NEM ANYA (körülményesen helyezgeti a beteg lábát, 
csodálkozva) Márkóra? Én? Milyen Már
kóra?

M ANCI (nevet) Hát az unokaöccsére!
NEM ANYA Az unokaöcsémre? Ja..., az lehet.
M NACI A  pénzért tetszett jönni, ugye?
NEM ANYA (zavarba jön ) A  pénzért?... Hát... ööö..., 

arról van szó, hogy...
MANCI Rendben van, már mindent megbeszél

tünk a férjemmel! Főzhetek egy kávét?
NEM ANYA Köszönöm, elfogadom. (Az asztalra teszi a 

táskáját, iratokat szed elő.)
MANCI Azonnal hozom! (kisiet a konyhába)
NAGYI (odatalepszik az asztalhoz) Tudja, hogy ne

kem már hat unokám van?
NEM ANYA Ejha! Ez nagyon szép!
NAGYI Sőt, már egy dédunokám is van! Ameriká

ban. De a Zoltán unokámat ne kérdezze, 
mert nem tudjuk, hogy hol van.

NEM ANYA (megütközve) Nem itt lakik a Zoltán?
NAGYI Néha itt lakik, néha nem lakik itt. Most 

éppen (ravaszul) el-köl-tö-zött!
NEM ANYA Hát akkor lehet, hogy nem is jó helyen já

rok?
NAGYI Azt kell mondani, hogy külföldre ment.

(Elneveti magát) Hát nem értem miért, de 
mindig le kell tagadni a Zoltánt, ha jön a 
postás.

NEM ANYA Ja, értem már! (nevet) Én nem vagyok 
postás! Előttem nem kell letagadni, 
kedves... nagymama. Én pont az ő ügyé
ben, a Zoltán ügyében jöttem!

NAGYI Igen? A  Zoltán ügyében?
NEM ANYA Igen, igen, a felmentés végett. Hogy ne 

kelljen bevonulnia tartalékosnak.
NAGYI Ja? Zoltán az unokám..., vagy 

mondtam már? Aki kiment, az meg a 
Manci, a lányom. A fiam pedig, a Kál
mán, az kint él Amerikában.

NEM ANYA Hát őt már biztosan nem hívják 
be..., ne tessék félni!



NAGYI Ne is, mert nagyon rendes ember! És jól 
megy neki, hálistennek! Emeletes háza 
van ott kint Amerikában. (Bizalmasan)  
Tudja, a ronda komonisták elöl menekült 
el még annak idején.

NEM ANYA Igen?
NAGYI De jól tette, hogy elment, nagyon jól tet

te! Mondhatom, nem bánta meg. Nem 
úgy élnek ám azok, mint itt nálunk, á! 
Dehogy!

NEM ANYA Hát igen, sokan eltávoztak annak idején, 
igaz. Pedig hát..., itt is szükség lett volna 
rájuk..., az országépítésben. Sajnos, nem 
bíztak a kormányunkban.

NAGYI Mindig azt kérdezi a levelében a Kálmá
nom, hogy mondja, anyuka, hogy bírják ott 
maguk elviselni azt a szörnyű komoniz- 
must? Azokat az istenverte pogányokat?

NEM ANYA (zavartan köszörüli a torkát) Hát... ö..., 
most már nincsen kommunizmus..., ked
ves nagymama. Annak már vége. Most de
mokrácia van. Most éppen egy demokrati
kus, szocialista kormány van hatalmon.

NAGYI Egyfene! Az is bolsi! Azok is pogányok!
Mind egyforma!

NEM ANYA (idegesen felpattan, bicegve sétálgat) Nem, 
tévedni tetszik, azért nem-nem-nem min
denki pogány meg bolsi..., ahogy tetszett 
mondani. Ez így nem teljesen igaz, ha 
megengedi, kedves nagymama. Mert itt 
vagyok például én. Mi vagyok én? (Pátosz- 
szál) Én, kérem, egy..., egy kimondottan 
nemzeti érzelmű, öntudatos hazafi va
gyok. Mondhatnám patrióta.

NAGYI Hah, én meg azt hittem, hogy a postától
jött!

NEM ANYA Egy patrióta, aki a lelkén viseli a nemzet 
sorsát! Jó, jó, nem mondom..., nem mon
dom. Azelőtt én is hittem a haladó eszmék
ben. Mi tagadás, megszédítettek azokkal a 
mesékkel, hogy önigazgatás..., testvériség
egység..., meg mit tudom én? Meg hát ott 
volt a család, ugye, arról is kellett gondos
kodni, se lakás, se jó állás... Tetszik tudni, 
hogy van az, amikor fiatal az ember? Fel
kerül vidékről a városba, és senki isme
rős. Csak a nagybácsi a pártbizottságban. 
Hát ő aztán igazán rendes volt hozzám. 
Amikor a hónom alá nyűit, és odavett ma
ga mellé. Pedig se diploma, se tapasztalat 
az ideológiában, semmi. Ügy kellett esti 
kurzuson kijárni a pártfőiskolát.

NAGYI A z  én Kálmánom meg polgáriba járt, de ő 
délelőtt!

n e m a n y a  á , nagyon nehéz volt! Az a rengeteg párt
történet meg a munkásosztály, meg a 
dialektika, a tőke, meg a... meg az el
nyomás...

NAGYI Hát hogyne!
NEMANYA Éjjeleket magoltam a Lenin 

munkáit. Már lázálmom volt 
az em..., empíriokriti... kriticiciz- 
mustól...

NAGYI Az volt egyszer nekem is! Enteriti-
szem.

NEM ANYA De higgye el, kedves nagymama: komitét 
ide, komitét oda, én azért a lelkem mé
lyén sohasem szűntem meg hívőnek len
ni! Azért mondom, hogy nem mindenki 
hitetlen és bolsi. Én pláne nem vagyok 
az. Mert engem a drága jó szüleim annak 
idején titokban meg is kereszteltek. Igaz, 
hogy sokat kockáztattak, ki is dobhatták 
volna őket a pártból. Sőt, nagytitokban 
még a templomba is betértek, persze, 
csak ha nem látta senki.

NAGYI így is kell! Nem úgy, mint ez az én Károly
vejem... A  Mancimnak a férje. (Közelebb 
hajol, bizalmasan, int, hogy figyeljen rá) Ez 
még templomba se jár! Tudja, mit mond? 
Hogy ő fizikus, azért nem muszáj neki 
templomba menni. Hallott már ilyet? Hát 
mondja, igaz az, hogy a fizikusoknak nem 
muszáj templomba járni?

NEM ANYA (visszatelepszik az asztalhoz) Nem, kérem, 
ilyen előírás nincsen. Különben nem is 
hallottam ilyesmiről.

NAGYI Közben meg úgy szidja ezt a mostani
rendszert... ha-ha-ha! Csak hallaná! Vörös 
banda! Ha-ha-ha! Azt mondja rájuk! Pisz
kos gazemberek!

NEM ANYA (megütközve) Gazemberek?!
NAGYI Igen! Meg háborús uszítók! Ha-ha-ha!

(hátba veri a vendéget) Meg tudná fojtani 
őket egy kanál vízben... ha-ha-ha! Pláne a 
vezetőjüket, azt a..., na, hogy hívják? 
(összecsapja a kezét) Hogy arra miket 
mond!

NEM ANYA Hát..., vannak, sajnos, akik nem szimpati
zálnak a vezetőségünkkel..., az elnökünk
kel..., ez kétségtelen. De hát erre joguk 
van a demokráciában! Nálunk az ilyesmi
ért -  sajnos -  senkit se zárnak be.

NAGYI (cinkosan) Tudja mit mond a vejem? Hogy 
hamarosan jönnek az amerikai bombá
zók, és kifüstölik ezeket... Igaz ez?

NEM ANYA Hogy kifüstölik? Mármint az elnökün
ket?!

NAGYI Ki, persze, azt a szöges hajút! Hehe-he...
MANCI (érkezik a kávéval) Itt a kávécska! Mama,

mivel szórakoztatja a kedves vendéget? 
Azt mondta, hogy reggelizni akar a kony
hában (int neki, hogy vonuljon el, majd a 
vendéghez) Tessék a kávé! Persze, nem 
olyan finom, mintha a Márkó kávéjából 
főztük volna...

NAGYI (lassan kicsoszog) Itt is reggelizhetek!
MANCI (súgja neki) Maga csak egyen kint a kony

hában!
NEM ANYA Köszönöm szépen... En nem vagyok egy 

kávészakértő... (babrál a kávéval)
MANCI (bizalmasan) Pedig hát a kávé a 

jövő itala! Igaz? „Kávé Márkó jár az 
élen...

NAGYI (a konyhaajtóból visszafordul) ...ezt 
fogyassza nyáron-télen” !



NEM ANYA (értetlenül) Igen..., majd megpróbálom. Ki 
fogom próbálni... Kávémárkó... (nem érti a 
dolgot) De hogy rögtön a tárgyra térjek: 
szóval arról van szó, ugye..., hogy az önök 
kedves gyermeke...

MANCI (elérzékenyülve) Nekünk a gyermekeink 
biztonsága a legfontosabb! Csak nekik le
gyen jó, mi nem számítunk!

NEM ANYA En nagyon..., nagyon megértem önöket,
meg hát őt is meg tudom érteni. Aki
ilyen szép, meleg családi fészekben él, 
ugyebár... Bár, az igazat megvallva (pate
tikusan), most, hogy ismét külső aggresz- 
szió fenyegeti az országot...

MANCI Tessék?
NEM ANYA Mondom, amikor külső agresszió fenye

get, most, amikor... a haza érdeke, ugye, 
azt követelné...

MANCI A  haza? Nem egészen értem, Bulátovics
úr... Hogy jön a kávéhoz... a haza?

NEM ANYA (szigorúan) Nem a kávéhoz jön a haza, 
asszonyom, hanem csak úgy általában 
mondom. Megnyugtatom önt, hogy én is 
ott lennék, méghozzá az első arcvonal
ban, ha ez a szerencsétlen, beteg lábam 
nem akadályozna meg! (Feláll, próbálgatja 
a lábát.)

MANCI (együttérzéssel) Ó, szegény ember! És
mondja, születésétől fogva... tetszik sántí
tani?

NEM ANYA Nem, asszonyom, (büszkén) Ezt a vuko- 
vári hadműveletben szereztem!

MANCI Ó, de sajnálom! Talán golyót tetszett kap
ni?

NEM ANYA Nem, nem... nem golyó. Gerenda. Egy 
marha nehéz gerenda. Az esett rá.

MANCI Talán az ágyúzás alatt? Egy összeomló
épületben?

NEM ANYA Nem, kérem. Ez később történt, a fate
lepen. Ott esett rá a gerenda. A  vukovári 
fatelepen, (legyint) Pont a lábfejemre. 
Szlavón tölgy, puff... Nehéz, mint a mén
kű! Telibe találta... (mutatja, hogy zuhant a 
fa)... a bütyköm. Amikor rekviráltuk az el
lenséges fatelepet.

MANCI Ó! És szokott fájni?
NEM ANYA (elérzékenyülve) De még mennyire hogy 

szokott. Sokszor sajog ám! (részvéttel mé
regeti saját lábát) Ha változik az időjárás... 
Ha jönnek a frontok. Mármint a meteoro
lógiai frontok. A  ciklon meg az anticik
lon...

MANCI Az, az, a ciklon, az szokott nekem is fáj
ni!

NEM ANYA A hideg meg a meleg. Á, hogy akkor hogy 
tud sajogni!... A hidegre!

MANCI Ugye? Nekem is arra szokott, a hidegre, 
itt, a hátam..., meg a csípőm.

NEBOJSA Nekem pedig ez a szerencsétlen 
bal lábam... Ezért, bármennyire 
is sajnálom, nem tehetek eleget 
a mozgósítási parancsnak. Tartó
san ki-szu-pe-rál-tak (sóhajt). Saj

nos, ez a szomorú tényállás! Ezen nem 
tudok változtatni!

MANCI Hát igazán, igazán nagyon, nagyon sajná
lom. Nagy csapás lehet ez Önnek! Meg a 
kedves családjának is. Hogy nem tetszik 
tudni bevonulni. Ó, ó, ó!

NEM ANYA Az, az, csapás. Nekik is, meg nekem is.
Egy nagy kő..., mit kő?! Egy hatalmas 
szikla nyomja a lelkiismeretemet. Ezek
ben a nehéz időkben, amikor, ugye, min
denkinek ott lenne a helye az első arcvo
nalban! Én meg... ( lábát nézegeti, legyint), 
ccc..., itt bicegek a hátországban.

MANCI Szegény ember!
NEM ANYA Mint egy lesántult... patrióta oroszlán.

(Sóhajt) Pedig hát a haza..., az mindig az 
első kell, hogy legyen!

M ANCI Igen... Hogyne... (sóhajt), a haza az első...
De azért (bizalmasan) egy üzletem
bernek... a kávé a második! Igaz?

NEM ANYA A kávé? Nem értem...
MANCI (hamiskásan) Bizony, hogy a kávé! Mert a

kávé, az nálunk nemzeti ital! így van?
NEM ANYA Már akinek..., elnézést, én inkább teázni 

szoktam. Ritkábban egy kis szilvórium... 
De csak egy kupica. Az egészség végett. 
Jót tesz a gyomornak.

MANCI Attól még a kávét csomagolni kell! Úgy
bizony!

NEM ANYA Mi-miért kell csomagolni?!
MANCI (nevet) Jaj, de viccesnek tetszik lenni! Hát

hogy jobban el lehessen adni! És ki fogja 
csomagolni azt a kávét..., úgy, mint az 
automata?... Na? Ki? Kinek van ehhez 
kézügyessége?

NEM ANYA Én? Énrám tetszik gondolni?
MANCI Dehogy magára! Hiszen biztosan hallotta:

meg van az már, hogy ki fog csomagolni! 
El van az már intézve... És az is, hogy hol 
fogják csomagolni!

NEM ANYA Ho-ho-hol?
MANCI Hogyhogy hol? Hát az új csomagolóban!

Ugye? Amit majd felépítenek a Már
kó val! Ebből a pénzből! (előveszi a borí
tékot, kezében forgatja) Az ötezer márká- 
bói!

NEM ANYA (felvillanyozódik) Ö... ö... ötezer márka? 
Öt ezer!? Ja..., kezdem érteni!

MANCI Na látja! Nézze, mi már mindent meg
beszéltünk a férjemmel. (Játszik a bo
rítékkal, amiről Nemanya le sem veszi a
tekintetét) Az igaz, hogy most nem a be
fektetések idejét éljük, de hát úgy gon
doltuk..., hogy hátha máshol haszno
sabb célokat szolgál majd ez a kis 
összeg...

NEM ANYA Persze, hogyne!
MANCI ...Ami nekünk, igaz, nem is olyan 

kicsi. Sőt, nagyon is nagy! Egy vagyon! 
De hát (meghatódik)... mi meghozzuk ezt 
az áldozatot... a gyermekünkért! 

NEM ANYA Igazán megható. Ez a szülői aggo
dalom. Ez az önfeláldozás! (Nyúl a boríté-



kért, de Manci véletlenszerűen arréb teszi) 
Hát... majd igyekszünk mindent megten
ni...

MANCI Nagyon hálásak lennénk...
NEM ANYA Majd odaszólunk ott, ahol kell..., a meg

felelő helyen. Azért is vagyok itt. Hogy 
odaszóljak. Mert néha azért el kell tekin
teni a szigorú szabályoktól.

MANCI így van. Én is mondtam a férjemnek,
hogy inkább adjuk oda azt a pénzt, tekint
sünk el a szabályoktól. Igaz, hogy nagyon 
nehezen kapartuk össze, de hát..., egy 
szülőnek a gyermeke a legfontosabb! 
(szipog).

NEM ANYA Hát hogyne, kérem, a gyermek! M egér
tem.

MANCI (jelentőségteljesen Nemanya elé teszi a borí
tékot) Itt van, ötezer márka. Tessék, szá
molja meg! ( elfordul, szipog, hangosan 
kifújja az orrát)

NEM ANYA (óvatosan körülnéz, nincs-e tanú, majd kézbe 
veszi a borítékot, belesandít, és azonnal zseb- 
reteszi) Nem, nem..., én teljesen megbí
zok önökben.

MANCI De csak tessék megszámolni
NEM ANYA Dehogy kell azt számolni! Ugyan, ugyan, 

hova tetszik gondolni!... Majd még szá
moljuk is!... Én megbízom önökben. Az 
igaz, hogy a kedves férje, amint hallot
tam...

MANCI Mi van a férjemmel?
NEM ANYA Úgy hallottam, hogy igen kemény ellen

zéki... De ne tessék félni, én tisztelem 
mindenkinek a meggyőződését.

MANCI Igazán szép magától!
NEM ANYA Nálunk mindenkinek joga van a saját el

lenzéki véleményére! M ég ha az olykor 
ellentétben is áll a hivatalossal! (feláll, 
visszateszi papírjait a táskába) Hát ak
kor..., asszonyom, meg is beszéltük a 
dolgot. ígérem, hogy odaszólok, ahová 
kell... Tessék megnyugodni, minden el 
lesz intézve. Akkor én talán el is men
nék...

MANCI Hová tetszik sietni? Nem is issza meg a 
kávét? Nem ízlett?

NEM ANYA Ó, dehogynem, nagyon finom! (belekortyol 
az italba) Nagyon finom! De ne tessék 
haragudni, sietnem kell... (kiszalad a szá
ján): Máshol is várnak... Vagyis hát még 
ma intézkedni akarok a kedves gyermeke 
ügyében!

MANCI Milyen rendes öntől! Aztán nézzék ám, 
hogy minél előbb felépüljön az a csoma
golórészleg!

NEM ANYA A csomagoló? Ja, hooogyne! Amint lesz egy 
kis időm, azonnal hívom a kőműveseket. 
Hát akkor... (feláll, udvariasan bic
cent a fejével) üdvözlöm a kedves 
férjét., és a fiát...

MANCI Talán a kislányomat, Zitát?
NEM NYA Igen, őt is sokszor üdvözlöm! A 

kislányt is. Az egész családot, a

MANCI

rokonságot is, és külön, a... nagymamát! 
Tessék neki megmondani, hogy (hamiská
san) most már nem kell senkit letagadni, 
ha jön a postás!
Ha jön a postás?

NEM ANYA Igen, a postás. És a Zoltán nyugodtan 
hazajöhet... kül-föld-ről!

MANCI Ó, hát ismeri a fiúnkat is?
NEM ANYA (jelentőségteljesen) Asszonyom, mi minden

kit ismerünk, akit kell!
MANCI Igazán?
NEM ANYA (kabátjáért, kalapjáért nyúl, diszkréten meg

tapogatja a zsebében a pénzt) Akkor..., na
gyon örültem... Még egyszer: a viszontlá
tásra, asszonyom! Nem felejtem el: hívni 
fogom a kőművest!

MANCI így van. Viszonzására, Bulátovics úr! 
Üdvözlöm Márkot!

NEM ANYA (udvariasan biccent, elsiet, megfeledkezve a 
bicegésről) Köszönöm, átadom! (az ajtóból 
visszafordul) És ki fogom próbálni azt a ká
vét! „Kávé Márkó jár az élen, ezt fogyasz- 
sza nyáron-télen!” Viszontlátásra! 
Viszontlátásra! (becsukja az ajtót, egy ideig 
a kilincsen a keze, elgondolkodik a történte
ken) „Ezt fogyassza nyáron-télen...” Fur
csa, furcsa, nagyon, nagyon furcsa.
(ielőjön a konyhából) Már el is ment a ven
dég?
Elment.
Csuda rendes ember, ugye? Templomba- 
járó!
Ezt meg honnan tudja, mama?
Nekem elmesélte.
És maga mit mesélt el neki?
Elmeséltem neki a Kálmánomat. (A karos
székébe telepszik, előveszi a kötést.) 
Mindenkit agyonra untat a fiával, mama!

ZSÁMBÉKI (érkezik a bevásárlásból, teli szatyrot cipel, 
virágcsokrot is hoz, kifulladva) Szerbusz
tok! Krumplit is vettem, azt mondják, 
hogy az se lesz...

MANCI Jól tetted! (elveszi férjétől a csokrot, vázát 
keres) Milyen szép virág! Drága volt?

ZSÁMBÉKI Elviselhető.
MANCI Én meg közben elküldtem a pénzt Már

kénak! A csomagolóra.
ZSÁMBÉKI (meghökkenve) Hogy küldted el?
MANCI Úgy, hogy itt volt az unokafivére, és elvit

te a pénzt. Ebben a percben ment el.
ZSÁMBÉKI (döbbenten) Ne beszélj! Csak úgy jött, fog

ta a pénzt és elvitte?
MANCI (megszeppenve) Hát megbeszéltük, Károly, 

hogy odaadjuk, nemigaz?
ZSÁMBÉKI Jó, de valami elismervényt talán aláírattál 

vele?
Elismervényt? Minek? Nagyon komoly 
embernek nézett ki.

NAGYI (közbeszól) Tényleg komoly ember, 
rendes, még templomba is jár!

MANCI Mama, maga most hallgasson!... 
Végső soron a Márkó unokfivére. Meg
ígérte, hogy gyorsan fog intézkedni a cso-
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>



magolóügyben, hogy a Zitus dolgozhas
son!

ZSÁMBÉKI ( idegesen)  Mancikám, honnan tudod, hogy 
az az ember a Márkó unokafivére volt? 
Hátha csak egy szélhámos! Legalább 
megjegyezted a nevét?

MANCI M iért lenne szélhámos? Rendkívül udva
riasan viselkedett. A  tetejébe még a lábát 
is húzta.

ZSÁMBÉKI És te mindenkinek adsz ötezer márkát, 
aki udvariasan viselkedik, és húzza a 
lábát?! Hogy hívják?

MANCI Valami... Bö... bö... Bulátovics!
ZSÁMBÉKI Bulátovics! Azokból annyi van, mint a 

nyű! De a keresztneve? Mi a kereszt
neve?

MANCI Mintha... Nenádot mondott volna... Vagy
Nebojsa?..., vagy Nemanya? Tán Nema
nya.

ZSÁMBÉKI (elhűlve rogy le a székre, alig tér magához) 
Na, ha Nemanya, akkor... (szívéhez nyúl, 
halkan) Adjál, légy szíves egy idegcsilla
pítót!

MANCI (ijedten) Jaj, mi van veled, Ká
roly? (A  zsebéből veszi elő a gyógy
szeres dobozt, idegesen rázogatja ki 
belőle a pirulát, vizet tölt) Rosszul 
vagy?

NAGYI (kuncogva) Nagyon tetszett neki, amikor 
elmeséltem, hogy a vejem hogy utálja 
ezt a mostani rezsimet. Hehehe... Meg 
tudná fojtani az elnöküket egy kanál víz- 
ben!

ZSÁMBÉKI (közben beveszi a gyógyszert., kortyint, de tor
kára szalad a víz, krákog) Na még ez is... 
Adjál, légy szíves, még egy tablettát!

NAGYI Ugye, jól mondtam neki, Karcsi?
ZSÁMBÉKI Jól mondta, anyuka... Nagyon jól mond

ta, anyuka... Mert ha a Nemanya volt, 
akkor...

MANCI (legyezgeti férjét) Jól vagy, Károly?
ZSÁMBÉKI Kitünően érzem magam... Mert ha a 

Nemanya volt az illető, akkor, Mancikám, 
te szépen odaajándékoztad a pénzünket 
ennek az átkozott rezsimnek.

MANCI (kétségbeesetten) Miket beszélsz, Károly?
ZSÁMBÉKI Ráadásul az anyósom szépen elmesélte, 

hogy mennyire utáljuk őket!
NAGYI (a fürdőszoba ajtajához csoszogott) Nagyon 

is tetszett neki! (elvonul)
ZSÁMBÉKI Képzelem... Szóval, küldtünk nekik aján

dékba egy láda muníciót. Ahhoz az akna
vetőhöz, amit még a szlavóniai háború 
idején vásároltak a devizánkon.

MANCI Hogy jön most ide az aknavető, nem 
értem...?

ZSÁMBÉKI Majd rögtön megérted! ( tagoltan, mint a 
kisdiákoknak) Akinek te olyan nagylel
kűen odaadtad a pénzt, az nem a Márkó 
unokafivére volt...

MANCI Hanem kicsoda?
ZSÁMBÉKI ...hanem az a Nemanya nevű pártfunkci, 

aki a Zoli behívója ügyében jött! Aki előtt 
nekem tartani kellett volna a számat, 
mert nagy kutya a fivére Belgrádban! Az 
anyósom meg közben szépen lefestette 
az egész családunkat!

MANCI (fogja a fejét, pityeregve) Jézusmária! Én 
mindjárt összeesek... Azért emlegette 
folyton az agresszorokat...

ZSÁMBÉKI Naná, enftyi pénzért én is emlegetném 
őket.

MANCI ...meg a hazafias kötelességet. Ó, én sza
már!

ZSÁMBÉKI (sóhajt) Most már mindegy. Legfeljebb...
abban bízhatunk, hogy elintézi a Zoltán 
felmentését.

MANCI Biztosan! Meg fogod látni, apukám, biz
tosan elintézi. Nagyon ígérgette, hogy 
többet nem kell bújkálnia a Zoltánnak. 
Nem is értettem, hogy mi köze van a Zol
tánnak a kávécsomagoláshoz... (észbe kap) 
Jajistenem!

ZSÁMBÉKI Mi van, mi történt?
MANCI Akkor mit mondunk a Márkónak?

(Mindketten elhallgatnak)

ZSÁMBÉKI A Márkónak? Megmondjuk neki 
az igazat.

MANCI Azt, hogy elkótyavetyéltük a ne
ki ígért pénzt?



MANCI

MANCI

ZSÁMBÉKI Kérlek, Mancikám, ne beszélj többes 
számban! Azt a pénzt te kótyavetyélted 
el, ha nem tévedek. Az utolsó megtakarí
tott garasainkat.... Különben mit mond- 
haszt mást?
(pityeregve) És akkor mi lesz Zitussal? 
Hol fog dolgozni?

( Csöngetnek, a házaspár rosszat sejtve, egy másodper
cig ülve marad, majd a második csengőszóra Manci az 
ajtóhoz siet)
MANCI (sírós hangon) Jövök! (a kitárt ajtóban 

Delibláty, mögötte egy csinibaba tipeg ma
gas sarkú cipőben)

DELIBLÁTY (divatos cuccban, a „fővárosból" érkező 
gavallér fölényével, széttárt karokkal lép 
be) Szerbusztok, drááága rokonaim! 
(Férfiasán megölelgeti Mancit) Mancikám! 
De csinos vagy, drágám, egyelek is 
meg! (megcsókolja) Puszi, puszi... c... 
mmmm! Mindig mondtam, hogy dör
zsölt pasas ez a Károly, van ízlése! De 
van ám! De még mennyire, hogy van! 
(egyre lejjebb csúszik a keze az ölelgetés- 
ben)
(ocsúdva a meglepetésből, a könnyeit tö- 
rölgeti) Szerbusz, Lacikám! Hát meg
jöttél?

DELIBLÁTY Jaj, még el is pityeredtél az érkezésem
re! Arany szived van, Mancikám! (Ká
rolyt is megöleli) Szeerbusz, Karcsikám! 
Te aztán nem öregszel, komám! (must
rálja a férjet) Hja, de így könnyű! Ilyen 
nyugalomban, ebben a csendes vidéki 
lakban! Ahol megállt az idő! Ahol nem 
történik semmi! (pajkosan, kacsintva) Az 
imádott asszonyka mellett...
(nem túl lelkesen) Szerbusz, Laci... Hát lá
tom, te se öregszel...

DELIBLÁTY Jaj, még be se mutattam nektek Betti
nát! A.... titkárnőmet. Ő Mancika, az én 
drága ángyikám!
Zsámbékiné... (bizalmatlanul lekezel a 
lánnyal)
(divatos tavaszi kabátban, alatta szűk pul
csi, miniszoknya, eddig zavartan ácsor- 
gott az ajtónál, kezében egy kisebb utazó
táskával, lekezel Mancival, kissé fennhé
jázva, csipogó hangon) Szióka, Betti va
gyok...

DELIBLÁTY Bettiké, o pedig az én híres professzor 
nagybácsim: Zsámbéki Károly!
Örvendek, Betti.
Kezét csókolom, Bettiké... Tessék le
vetni a kabátját! Kérem a táskát is! 
(elhelyezi a cuccot a fogason)
(hűvösen) Koszi.
Tessék, foglaljatok helyet! (az asztal
hoz invitálja őket) Hát ezt a meg
lepetést!

DELIBLÁTY így is akartam! Meglepni tite
ket! Egy kellemes meglepetést 
okozni nektek... Akik itt, ebben 
az áldott, vidéki, békés mil-
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liőben éldegélték. Nem úgy, mint mi, ott, 
abban a pesti bolondokházába! Áh! Még 
a levegő is egészen más! (mély lélegzetet 
vesz) Ugye, Bettiké?
(becsmérlően nézegeti az elavult bútorokat) 
Igen.

DELIBLÁTY Mondtam neked, ugye? (az ablakhoz 
megy) Olyan itt a levegő, mint a..., mint 
az Alpokban! Harapni lehet!

MANCI (tapintatosan) Jolánka... nem jött, Laci?
DELIBLÁTY Á, a Jolán! (legyint) Ő egyáltalán nem 

szeret utazgatni... Olyan otthon ülős faj
ta. Én meg..., folyton úton vagyok. Hiá
ba, ilyen az üzleti élet! Másképp nem 
megy. Ha fönt akarok maradni! Most is 
éppen le kell ugranom Belgrádba, üzleti 
ügyben, hát gondoltam, útba ejtelek tite
ket is...
(pálinkát, felesége poharakat vesz elő) Na
gyon kedves tőled.
Hát persze, meg is haragudtunk volna, 
ha elkerülsz... ha elkerültetek volna 
minket!

DELIBLÁTY Én? Az én szeretett rokonaimat? Akiket 
annyiszor emlegetek? Igaz, Bettiké?

BETTINA Igaz. (lehajolva kotorász a táskájában, fe
nekét mutogatja, neszeszert, abból körömre- 
szelőt vesz elő)

DELIBLÁTY Sajnos, most sincs sok időm..., csak ép
pen benéztünk hozzátok. Hadd lássuk, 
mit csináltok? (megveregeti Zsámbéki vál
lát) Remélem, nem zavartuk meg az ifjú 
párt?... Akik ebben a madárfüttyös, vi
déki kúriában fészkelnek! Turbékolnak 
egymásnak, mint a szerelmes gerlepár... 
Ugye? Eltaláltam?

MANCI Hová gondoltok! A világért sem zavar
tok! De mivel kínálhatlak meg bennete
ket? Mit hozzak? Kávét, teát?

DELIBLÁTY Mindent, Mancikám! (vidáman hahotá- 
zik) Lehet valami konkrétabbat is! Mert 
éhesek vagyunk ám, mint a farkas! 
Ugye, Bettiké?
Igen.
(pálinkát tölt a vendégeknek) Hát akkor, 
a kedves vendégek egészségére!

DELIBLÁTY (elveszi a poharkát, koccint) Píz én drága 
délvidéki rokonaim egészségére!

BETTINA (tartózkodva koccingat) Egészségére!
DELIBLÁTY (megborzong az italtól) Húúú...Ez aztán a 

kisüsti! Ahogy mondani szokták: kerítés
szaggató! (nevet) Na látod, ebből szíve
sen vinnék egy fiaskóval, hogy odafönt 
megmutassam azoknak a puhányoknak, 
hogy milyen az igazi tárgyi! Az igazi 
bácskai papramorgó!

ZSÁMBÉKI Szerbiából kaptuk. Szilva.
DELIBLÁTY Szilva? Hahaha! Szóval slyivo- 

vica. Meg se mondtam volna! De az is 
jó. Ugye, Bettiké?

BETTINA Igen.
MANCI Hát akkor én készítek is valamit 

nektek! (konyhába megy)

BETTINA
ZSÁMBÉKI



ZSÁMBÉKI És..., hogy megy az üzlet, Lacikám?
DELIBLÁTY Megy, mendegél... Nem panaszkodha

tott!, Karcsikám! De csinálni kell, nincs 
mese! Holnap reggel is irány Belgrádi 
Nincs ám pihenés, mint itt, nálatok! 
Reggeltől estig megy a hajsza. A kímé
letlen robot! Ez a piszkos biznisz. Ej, ha 
én is ilyen nyugodt életet élhetnék, mint 
ti! (kiles Manci után) Itt, ahol nincs az az 
őrült forgalom...

ZSÁMBÉKI Hát nincs, mert nincs benzin se.
DELIBLÁTY ...nincs rohanás, nincs stressz, mint 

fönt, nálunk. így van, Bettiké?
BETTINA így van.
ZSÁMBÉKI Rohanás az nincs. Legfeljebb egy kis 

nyomorgás.
DELIBLÁTY Hahaha! Imádom a humorodat, Karcsi

kám! Te beszélsz, aki ebben a kis nyu
godt birodalmadban éldegélsz? Mi kell 
ennél több?! Na, erre iszunk egyet!

ZSÁMBÉKI (koccintanak) Egészségedre! Néha azért 
történik itt is egy s más...

DELIBLÁTY Na jó, minden szökőévben egyszer van 
egy kis háború... Egy kis balkáni csete
paté. Néha egy kis mozgósítás. De aztán 
megint minden visszazökken a rendes 
kerékvágásba!

ZSÁMBÉKI Igen..., most is készül egy kis zökkenés, 
egy kedélyes kis bombázás.

DELIBLÁTY Hát igen, mondogatják. Áh, én úgy aggó
dom miattatok, amikor hallom a híre
ket! Sokszor mondom is Bettikének: 
mit csinálhatnak most az én drága roko
naim ott lennt, a déli végeken? Ugye, 
mondom, Bettiké?

BETTINA Igen.
ZSÁMBÉKI Mi is többször emlegetünk titeket!
DELIBLÁTY (meglepődve) Tényleg? Milyen rendesek 

vagytok!
ZSÁMBÉKI Igen, főleg a Zolink miatt emlegettünk...

Tudod, jó lenne őt elhelyezni Pesten...
DELIBLÁTY (megütközve) Pesten?
ZSÁMBÉKI Igen, gondoltuk, hogy ha találnál neki 

valamilyen gyakornoki állást..., egy 
vegyüzemben, mint leendő vegyészmér
nöknek. Egyszer említetted is, Lacikám, 
hogy talán tudnál szerezni neki valami 
kis állást...

ZSÁMBÉKI Én mondtam?
ZSÁMBÉKI Igen, egyszer Mancikával beszélgette

tek erről telefonon.
DELIBLÁTY Ja, igaz! Emlékszem. Dehát az nagyon 

régen volt!
ZSÁMBÉKI Tudod, úgy szégyellem, hogy Zoltán 

kénytelen csencselni. Szegény fiú, állan
dóan a piacok között ingázik... Kínai 
pacsnikkal kereskedik, egyezkedik a vá
mosokkal. Most is éppen úton 
van.

DELIBLÁTY Hát..., igen, igen, megértelek.
(Felkel, kezét Zsámbéki vállára te
szi) Hja, csak az a baj, öregem, 
hogy azóta ott is megváltozott a

ZSÁMBÉKI

helyzet. Ez akkor volt, amikor ott is min
den virágzott... Amikor mindenfelé ke
resték a munkaerőt. Sajnos, most már 
mások a körülmények... Meg, tudod... 
(bizalmasan), hogy őszinte legyek, most 
már egészen másként tekintenek ránk, 
szegény délvidéki rokonokra. Nem úgy, 
mint a háború elején... Akkor elég volt 
azt mondani, hogy (elváltoztatott hangon): 
„uram, én lentről jövök, Szerbiából, az 
elnyomásból..., ahol sárba tapossák a 
nemzeti mivoltomat!” És máris megnyílt 
előtted minden ajtó. Na, ez volt az én sze
rencsém! Érted? Hogy idejében mentem. 
Amikor még figyeltek ránk. Megvolt a 
részvét a háború miatt. De most...? Á! Az
óta teljesen megfordult a világ. Csak a 
hajtás, a tülekedés. Az embereket nem 
érdekli, hogy ki honnan jött. A kutyát se 
izgatják a szegény határon túli rokonok! 
Sőt! Attól félnek, hogy elvesszük a kenye
rüket! Érted? Vagy hogy alamizsnát 
fogunk kunyerálni.
Tudom, tudom, ezzel tisztában vagyok. 
Nem is tartok igényt szánalomra, vagy 
könyöradományra, ellenkezőleg: dolgoz
ni menne a fiúnk. Ezért ha hallasz vala
mit... Mégiscsak egy diplomás fiatalem
berről van szó...

DELIBLÁTY Hát majd igyekszem..., Karcsikám. De ti 
nem tudjátok elképzelni, hogy milyen 
nehéz ma egy fiatalnak álláshoz jutni 
ott. Ugye, Bettiké?
Igen. (keresztbe rakja a lábát)
A Zitusunk, a kislányunk is teng-leng...

DELIBLÁTY Tényleg, hát hol van a Zitus?
ZSÁMBÉKI Ő is éppen üzleti úton van. De nem ko

moly dolog.
DELIBLÁTY Biztosan ő is már nagylány lett!
ZSÁMBÉKI Hát... Huszonkét éves. Közben se egye

tem, se állás...
DELIBLÁTY Huszonkét éves! Te jóságos ég! Nahát, 

hogy elszaladt az idő! A kis Zituska 
huszonkét éves! Képzeld, Bettiké! A tér
demen lovagolt! Ennivaló dundi kislány 
volt! Most meg biztosan veszettül csi
nos, a mamájára!
Valami titkárnői állásra gondoltunk, hát
ha be tudnád protezsálni!

DELIBLÁTY Jaj, öregem, azért nem vagyok én mi
niszter! Itt van Bettiké példája: mondd 
meg szépen a professzor úrnak, hogy 
hány pályázatra jelentkeztél, mielőtt én 
felvettelek volna? Na, hányra? Nyolcra, 
vagy kilencre?

BETTINA Kilencre.
DELIBLÁTY És hogy kellett lépkedni az igazgató 

urak előtt? Mutasd meg, kérlek! 
BETTINA ( lerakja a kisollót, feláll, fenekét 

riszálva végigsétál a szobán) így. 
DELIBLÁTY És befűzni a papírt a nyomtató

ba?
BETTINA (mélyen lehajol) így.

BETTINA
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DELIBLÁTY És azt is meséld el, Bettiké, hogy mit 
követeltek tőled azok a romlott disznók?

BETTINA Azt, hogy..., azt hogy...
DELIBLÁTY Na, na? Mondjad szépen!
BETTINA Muszáj?
DELIBLÁTY Mondjad, Bettiké! Mit akartak veled 

csinálni azok a gyalázatosak?
BETTINA (pityeregve) Lefektetni...
DELIBLÁTY Na ehhez mit szólsz, öregem?! Hihetet

len, hogy hová süllyedtek az erkölcsök! 
És mi lett a vége, Bettiké?

BETTINA Az, hogy..., hogy utána mégis felmond
tak (elbőgi magát).

DELIBLÁTY Na, jól van, angyalkám... nyugodjál meg!
Most már nincs semmi baj... A  Laci 
bácsi vigyáz rád! (Zsámbékihez) Na, 
hallottad, öregem! Ez van. Ilyen kurva, 
becstelen világot élünk! Nem úgy, mint 
ti itt, ebben a tiszta, erkölcsös, becsüle
tes környezetben!

MANCI (érkezik a nagy hidegtállal, tányérokat, evő
eszközt hoz) Tessék, egy kis harapni
való!

ZSÁMBÉKI (segít megteríteni) Tessék, hazai falatok!
Ez aztán tényleg bácskai, a sógor hozta 
Kishegyesről.

DELIBLÁTY (visszaül az asztalhoz, összecsapja a ke
zét) Ezt a kedves vendéglátást! Na mit 
szólsz hozzá, Bettiké? Milyenek va
gyunk mi, délvidékiek? Ugye, hogy 
nincs párja a derék bácskaiaknak?

BETTINA Nincsen.
ZSÁMBÉKI Tessék, fogjatok hozzá! (székeket rendez, 

pálinkát tölt)
MANCI Egyetek, gyerekek, mintha otthon len

nétek!
DELIBLÁTY (összedörzsöli a tenyerét) Á, ennek nem le

het ellenállni! Ilyen kenyér nincs más
hol, csak a Bácskában! Majd elröpül! 
Na, mit szólsz, Bettiké? És ez a szalon
na! (megszagolja) Fenséges! Kolbász..., 
van itt minden!

MANCI Hát csak egy kis maradék a hegyesi kós
tolóból...

DELIBLÁTY Még ti panaszkodtok! Hát mikor láttunk 
mi utoljára ilyen gazdagon megterített 
asztalt, Bettiké?

BETTINA Régen.
DELIBLÁTY (a lányhoz) Mi az, nem eszel, angyalom?
BETTINA Szeretnék kezet mosni...
MANCI Tessék a fürdőszobába, Bettiké! (észbe

kap) Jaj, a mama! Hol a mama? Biztosan 
elaludt a fürdőszobában! Csak egy pilla
natot várjál, Bettiké. Károly, gyere, hoz
zuk ki a mamát! (diszkréten beszól a fürdő
szobába) Mama! Mit csinál ott bent? Jöj
jön már ki! Vendégek vannak...

KARCSI (feszegeti az ajtót, de belülről
be van zárva) Anyuka! A ven
dégek is szeretnének ám be
jutni!

BETTINA

MANCI Mama, jól van? (a kulcslyukon leselkedik) 
Károly, hozzál valamilyen szerszámot, 
feszítsük ki!

DELIBLÁTY Adjátok ide azt a kulcsot, majd én meg
próbálom!

ZSÁMBÉKI Nem lehet semmit csinálni, belülről be 
van zárva.

DELIBLÁTY Törjük be!
MANCI Isten ments! Majd inkább a Karcsi 

bemászik a hátsó ablakon!
ZSÁMBÉKI Én?! Nem is tudok mászni.
BETTINA Másik fürdőszoba nincs?
MANCI Nincs, Bettiké, sajnos. Csak egy kis tü

relem. Mindjárt ki fogjuk nyitni! (beszól)  
Mama! Az isten áldja meg, mit csinál 
ilyen sokáig a fürdőszobában?! 

ZSÁMBÉKI Mintha szólt volna...
MANCI (hallgatózik) Mama, jöjjön ki!
(Rövid csend, hallgatóznak)
NAGYI (bentről)  Jövök, jövök, csak pisilek! 
MANCI Na hálaistennek! Csak ha... jól van. Ak

kor jöjjön ki szépen, mama!
ZSÁMBÉKI Hogy hogy tud valaki ennyit... pisilni?! 

Nem értem.
(kilép az ajtón, rosszul van begombolva a 
slafrokja, félrecsúszott a sapkája) Mondjá
tok, mi ez a nagy sietség?
(sietve elrendezi a mama ruháját) A Betti
ké is be szeretne menni! (bemutatja any
jának a lányt) Ő Bettiké, Budapestről 
jött, a Laci titkárnője.
(finomkodva fog vele kezet) Betty va
gyok.
(megsaccolja tetőtől talpig) Én meg Fran
ciska. Vagyis Breznyákné. Szerbusz, 
Pétiké! Nem fázol?
Bettiké, mama! Bettiké.
Jól van, hallom..., én meg Pallika va
gyok. Menjél be, Pétiké! Már szabad a 
fürdőszoba!
(bevonul a fürdőszobába) Koszi.
De ne maradj bent sokáig!
Jöjjön, mama, ismerje meg Lacit, a Ká
roly unokaöccse, pesti vállalkozó! 

DELIBLÁTY (kezet fog Nagyival, füléhez hajolva, jó  han
gosan) Kézit csókolom, Nagyika! Deli
bláty László. Én vagyok az a csúnya 
pesti rokon, aki időnként ide szokott 
telefonálni!

NAGYI Szerbusz, Lacikám! De ne kiabálj, az is
ten áldjon meg! Hallok én jól. (Odatelep
szik László mellé) Aztán hogy ityeg a 
fityeg arra, felétek, Pesten?

DELIBLÁTY Ityegni ityeg, nagyika, csak a fityegéssel 
vannak néha gondok, hahaha! 

ZSÁMBÉKI Nana! Ügy látom, hogy azzal éppen 
nincs baj.

NAGYI Megvan még a Halászbástya? Meg a 
Margitsziget?

DELIBLÁTY Megvan, Nagyika! Nem vitték 
el az oroszok!

NAGYI Akkor jó. (Meglepődik a terített asztal 
látán, maga elé veszi a tányért) Mi az, gye-

( türelmetlenül toporog, szorongat
ja )
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rekek, már dél van? Hogy elszaladt az 
idő!

MANCI Dehogy van dél, mama! (elteszi előle a tá
nyért) Csak a vendégek kapnak egy kis 
tízórait. Mi még nem eszünk!

NAGYI Ja..., én azt hittem... És mondd, Lacikám, 
ismerted te az én fiamat, a Kálmánt?

ZSÁMBÉKI Honnan ismerte volna, anyuka, amikor
a Kálmán ötven évvel ezelőtt ment ki 
Amerikába? A Laci meg negyven éves.

NAGYI De jól tette, hogy kiment. Tudod, márna 
gazdag ember a Kálmán, emeletes 
háza...

MANCI Mama! Ne kezdje már megint a Kálmánt..
NAGYI ...a szomszédja meg egy igazi néger...
ZSÁMBÉKI Nem néger, anyuka, indián!
NAGYI Jól van, akkor hozom az albumot. M eg

mutatom a vendégeknek a régi házun
kat, a gangot a diófával... Nyáron mindig 
ott szoktunk ebédelni, a diófa alatt, ugye, 
Mancikám?

MANCI Persze, persze, mama. De erről majd
később mesél. Addig keresse meg azt 
az albumot!

NAGYI (elvonul a konyhába) Csak tudnám, hová
tettem?

BETTINA (kijön a fürdőszobából helyet foglal az asz
talnál)

MANCI Bettiké, tessék, vegyél! Nagyon finom a
szalonna is!

BETTINA (megvetéssel nézi a sok disznóságot) Kö
szönöm. Majd csak egy kis vajaskenye
ret. (Keresgél a kaja között) Lazac nincs 
véletlenül?

ZSÁMBÉKI Lazac???... Sajnos, Bettiké... Mifelénk 
nem terem meg a lazac. Vagyis hát a 
kereskedők nem kényeztetik el a vásár
lókat! Különösen mostanában, ezekben 
a háborús időkben.

BETTINA És kapribogyó?
MANCI Ó, ilyen finomságokat mi csak a filmek

ből ismerünk, Bettiké! De van egy do
boz szardíniám, meg kikiriki..., az olyan 
bogyós.

BETTINA Az micsoda, a kikiriki?
DELIBLÁTY Magyarul földimogyoró, angyalkám...
BETTINA Jaaa!
MANCI Hozzam a szardíniát?
BETTINA Koszi, ne fáradjál, ma inkább majd böj

tölök. Úgyis fogyiznom kéne.
DELIBLÁTY A  világért se fogyizzál, Bettiké! (pajko

san átkarolja a lányt) Tudod, hogy én 
mit szeretek? Na mit? Mit szeret a Laci 
bácsi? (a fülébe súg) Hahaha!

BETTINA Malac!
ZSÁMBÉKI Nálunk a vendégnek tilos a böjtölés,

Bettiké! Legalább ebből a sovány kolbá- 
szocskából tessék fogyasztani 
néhány karikát!

MANCI Mégis behozom a szardíniát!
Tegnap vettem a piacon, Horvá
tországból csempészik. Nagyon 
finom ám! (kimegy)
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BETTINA Koszi, nem keeell...
ZSÁMBÉKI (boros palackot bont, poharakat tesz az asz

talra, tölt) Egy kis bánáti rizling, hogy 
jobban csússzon a falat!

DELIBLÁTY Ez az! (beleszagol az italba, nézegeti) Á, 
micsoda bukéja van! Mennyei ital! Igazi 
nektár! Bettiké, ezt meg kell kóstolnod! 
Tölthetek, Bettiké?
(vonakodva) Csak egy icipicit...
És mondd, Laci, mit hallottál a Halá- 
székról? A Halász Jóskáról? Tudod, 
utcánkbeli. Ők is felmentek Pestre né
hány éve.

DELIBLÁTY Halász? Halász... Halász... Ja, a Halász 
Jóska! A  szobafestő!
Nem, nem szobafestő, szociológus, ha 
jól tudom. Azelőtt itt dolgozott a pártbi
zottságban. Biztosan emlékszel rá! (bi
zalmasan) Igazi komcsi káder volt!

DELIBLÁTY Lehet, hogy itthon komcsi káder volt, 
de Pesten, kérlek, kapitalista. Ponto
sabban szobafestő vállalkozó! Feltalálta 
magát az ember. Jólmenő szobafestő 
cége van!
A Halász Jóskának?! Mi köze neki a pik
torokhoz? Itthon folyton a tévében sze
repelt, dicsérgette a küldöttrendszert 
meg... a szocialista önigazgatást.

DELIBLÁTY Hja, kérlek, ideológiából ma már nem él 
meg az ember. Pláne a kapitalizmusban. 
Vagy leszel piktor, vagy felkötöd magad. 
Aki nem vállalkozik, annak felkopik az 
álla.

ZSÁMBÉKI Azért, látom, te nem panaszkodhatsz, 
Lacikám. Feltaláltad magad. Hiába, én 
már vén vagyok az ilyen kísérletezés
hez...

DELIBLÁTY Dehogy vagy vén! Csak kényelmes. Job
ban szereted az ilyen nyugodt tempót, 
ha az aranyos feleséged lesi a kívánsá
gaidat...
(érkezik a konyhából, Betti elé teszi a szar
díniát) Tessék a halacska! Ez aztán tény
leg diétás!
Nem kellett volna..., kösz.
Vegyél, kedves Bettiké...

DELIBLÁTY Egyél, csillagom, kell az energia! Ma 
még diktálni szeretnék neked... hahaha! 
(bizalmasan kacsint Zsámbéki felé, felpat
tan) Aztán holnap reggel repülünk! Elin
tézzük az üzletet Belgrádban, mielőtt 
jönnek a bombázók, hehehe! Még ben
zint is kell vennünk... apropó benzin: 
egyáltalán lehet venni üzemanyagot nála
tok?
Hol-hogy. Lehet, hogy sorba kell majd 
állnod.

MANCI A Zolink a múltkor egy fél napot 
ácsorgott. És csak tíz litert kapott. 

DELIBLÁTY M ég az hiányzik!
ZSÁMBÉKI Kannákban tartalékoljuk, őriz

getjük a pincében, ha sikerül beszerezni 
valamennyit.

MANCI

BETTINA
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DELIBLÁTY Na, erre nem számítottam! Pedig én 
nem várhatok. Karcsikám, nem tudnál 
valamennyit kölcsönadni, hogy feltölt
sem a tartályt? Majd ha jöttök Pestre, 
megadom kamatostul!

ZSÁMBÉKI Persze, persze... Igen, majd felhozok 
egy kannával...

DELIBLÁTY Hát..., hát... igazán rendes vagy, Károly!
Látod, Bettiké, milyenek vagyunk mi, 
délvidékiek?

BETTINA Látom.
DELIBLÁTY A  gatyánkat is adaadnánk a másiknak!

Az életünket is feláldoznánk egymásért!

Lehet, hogy neki nem marad egy csepp 
benzinje se, de mégis ad nekünk, hogy 
el tudjuk intézni a fontos ügyeinket... 
(Tettetett meghatottsággal megöleli Zsám- 
békit, homlokon csókolja) Karcsikám, Kar
csikám, hogy én hogy becsüllek benne
teket!

ZSÁMBÉKI (feszélyezetten) Ugyan, ugyan, semmiség.
Én úgyse nagyon megyek sehová. Van 
még tíz liter zöld szuperom, ha 
jól emlékszem. Azt fogom oda
adni. Az jó benzin, azt tőletek 
csempészik ide. Mert amit a 
románok hoznak, azzal nem jut
nál messzire!

DELIBLÁTY Látod, Bettiké, ezért vagyok én olyan 
büszke a gyökereimre! Hát akkor... (eme
li poharát) Isten-isten! A bácskaiakra, 
akiknek nincs párja a világon! 

ZSÁMBÉKI Egészségetekre! (koccintanak).
(VÉGE A MÁSODIK FELVONÁSNAK)

HARMADIK FELVONÁS
Függönyhúzás előtt ismét A három aranyásó... c. dal 

hangzik fel.
Történik tíz évvel később, a bombázások után. A hely

szín ugyanaz, bútorzat némileg átrendezve, ám tovább
ra is igen szegényes. Zsámbéki és felesége ünnepségre 
készül: a férj hatvanötödik születésnapját ünnepük. 
Zsámbéki deres hajjal, ingujjban, de ünneplő nadrágban 
ügyetlenül billeg a létrán: új égőket csavar a csillárba. 
Felesége ki-be járkál, edényeket rendez, tálal: vendégeket 
várnak.

ZSÁMBÉKI Nem kéne ilyen nagy cirkuszt csinálni 
ebből a szülinapból, Mancikám. Ez is 
olyan nap, mint a többi... Ccc, ez a hülye 
égő..., hogy a fene..., nem akar belemen
ni a foglalatba!... Biztosan hazai gyárt
mány! Adj egy másikat, kérlek!
Jaj, ne ügyetlenkedj, apukám! Itt a má
sik (felnyújtja). Nem nagy cirkusz, nyu
godj meg. Csak egy szerény kis családi 
vacsora a hatvanötödik születésnapod 
tiszteletére. Igazán megérdemled!
Ha tudnám, hogy miért kell ehhez tele
rakni a csillárt égővel? Tudod, hogy ez 
hány watt, anyukám?
Nem érdekelnek a wattjaid! Itt lesznek a 
gyerekek, és az ünnepi vacsorához fény 
kell. Slusszpassz!
Na de ennyi?!
Eleget vakoskodtunk a háború alatt. An
nak az időszaknak most már vége, hális- 
tennek! Tíz éve volt a bombázás. Akár 
ezt is megünepelhetnénk!
Inkább azt ünnepelnénk, mint a szüle
tésnapomat. Mi van azon ünnepelni 
való, hogy az ember hatvanöt éves? 
Mit kell azzal egyáltalán dicsekedni? 
Akkor is hatvanöt éves lennék, ha egész 
életemben nem csináltam volna sem
mit.
De te igenis csináltál, és mi büszkék va
gyunk rád! Majd meglátod, hogy milyen 
boldogan gratulálnak az unokák!
(fújtatva lekecmereg a létráról, nekitá
masztja a bejárati ajtónak) Lehet, hogy el 
se hozzák őket.
Már hogy mondhatsz ilyet! Megvan be
szélve, mindenki eljön! Zitusék és 
Zoliék is! Csak Kriszta nem tud jönni, 
Zoli felesége. (Némi gyanakvással) Állító
lag a doktori disszertációját készíti. Min
den nap bejár a pesti klinikára. 

ZSÁMBÉKI Mind messze vannak! Ezek fönt 
északon, amazok lent délen. Amióta
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Anyuka elment, szegény (égre emeli tek
intetét)..., olyan egyedül vagyunk, mint 
az ujjam. Nincs egy rokon az egész vá
rosban. Mind szétszaladtak a háború 
alatt. Azelőtt legalább a mama volt itt, 
ha a gyerekek el is mentek. De hát ő is 
elköltözött, szegényke... Most is bizto
san ott csücsül valamelyik bárányfelhő 
mögött, az ámbraillatú égi illemhelyen. 
Azelőtt meg hogy idegesített, ha nem 
tudtál bejutni miatta a fürdőszobába! 
Hogy dohogtál, ha beállítottak a ro
konok!... Gyere, húzzuk szét az asz
talt!
M ég a szomszédok is kicserélődtek. 
Csupa vadidegen lakik a környéken. 
Nincs is kedvem kimenni az utcára. 
Azért vannak ezek között is rendesek. 
Lehet, hogy vannak, de nem ismerem 
őket. Ők se ismernek engem. Nekik az
tán tökmindegy, hogy hány éves az öreg 
Zsámbéki... A  nevemet se tudják kimon
dani!
Majd megtanulják!
Dehogy tanulják! Ezek?! Csak az vigasz
tal, hogy a gyerekek már megállnak a sa
ját lábukon.
Ez a Márkó is hogy megemberelte ma
gát, mit szólsz hozzá? Elismert üzletem
ber lett! Pedig te nem nagyon voltál oda 
érte, apukám. Mihaszna szélhámosnak 
tartottad, valld be! Aki csak azért kerül
geti a lányodat, hogy pénzt csikarjon ki 
tőlünk.
Hát..., megnevelte a Zitus. Még magya
rul is megtanította! De azért még lenni 
neki mit bepótolni a félbehagyott tanul
mányaiból!
Az a fontos, hogy becsületes! Megbe
csüli a családját. Te is sokra mentél a 
műveltségeddel...

(Megszólal a telefon, Delibláty jelentkezik Pestről, Man
ci veszi fel a kagylót)
MANCI Halló, Zsámbéki lakás..., jaj, te vagy az, 

Lacikám! Szerbusz! Itt van, hogy ne len
ne itt az ünnepelt... (int a férjének, az 
legyingett, nincs kedve telefonálni) Gyere, 
a Laci, Pestről!... Szeretne neked gratu
lálni! (telefonba) Olyan szerény, nem sze
reti, ha ünnepük!... Ismered, ugye?... Én 
is mondtam neki! Egyáltalán nem kor 
az a hatvanöt év! Manapság.... (hahaha) 
Ccc, jaj, Laci, sose javulsz meg! (önkén
telenül megigazítja a ruháját, zavartan) 
Ne mondd... Sokszor üdvözlöm... Jolán- 
kát! Itt van az ünnepelt! (átadja a kagy
lót) Adom!

ZSÁMBÉKI Halló, szerbusz, Laci... (megha- 
tódottan) Köszönöm szépen...
Igazán jólesik... Koszi... Nem 
nagy dicsőség!... Hatvanöt év!...
Hehe... (legyint) Lassan minden
ről lemond az ember... Te

ZSÁMBÉKI
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nem..., te nem, az igaz! Te aztán tényleg 
nem öregszel! Az igaz. Mindig is nagy le
gény voltál! És mondd, Bettiké..., mit 
csinál? Hogyhogy kicsoda?... Hát a tit
kárnőd, az a kis csinoska..., akivel ná
lunk voltál... tíz éve, ha jól emlékszem..., 
a bombázás előtt... Az, az, aki lazacot 
evett volna a kolbász helyett... ha-ha- 
ha!... Na, ugye, hogy emlékszel!... Ja? 
Ne mondd!... Szóval férjhez ment... (fele
ségének súgja, a kagylót befogva) A Betti
ké férjhez ment! (Deliblátynak) Egy bác
skaihoz?... Nofene! Ügy látszik, megked
velte a mi fajtánkat... Vezérigazgató...? 
Nocsak!... Ejha!... És már két gyerekük 
van? Hahaha! (Mancihoz) Két gyereke 
van a Bettikének! A férje meg egy 
idevalósi. (Deliblátynak)... Tényleg?... A 
tanítványom volt Újvidéken? Diósi... 
Diósi..., most nem ugrik be. Diósi 
Dezső, vezérigazgató... Le a kalappal! 
Hát örülök neki, hogy így megállják 
helyüket a nagyvilágban... És mondd, 
a Halászékről mit hallottál, Laci?... Ne 
mondd!... Leányválallatot nyitott Bécs- 
ben... hahaha! (Mancihoz) A  vörös 
Halász..., az a szociológus..., aki felcsa
pott piktornak! Már külföldre is ter
jeszkedik... (Lacihoz) Hadd csinálja! Szó
val belülről bomlasztja a kapitalizmust... 
Ha már az önigazgatási szocializmus 
nem jött be neki... hehehe. Na, nem tar
talak fel, Lacikám, kösz, hogy hívtál, ne
ked is drága az időd... Te is vállalkozó 
vagy... Én? Hát... ööö..., éppen egy ta
nulmányt készítek... a háztartási ener
giapazarlásról.... Igen. Különös tekintet
tel a feleslegesen felkapcsolt villany
égőkre... Igen..., igen..., nem, nem 
hagytam abba. Dolgozom. Csinálom, 
csinálgatom..., miért ne, ha megfizetik, 
nem igaz?... Hogy-ne!... Ó, hogyne. Jól 
fizetnek... ̂ Szolidan. Nem panaszkodha- 
tom. Na, nem olyan jól, mint a Halász
nak, Bécsben..., de hát ne szóljon egy 
szót se az, aki nem vágott bele a vál
lalkozásba... Aki itthon maradt, aki bele
ragadt ebbe a balkáni pocsolyába. Nem 
igaz?... így van... Hát akkor még egy
szer: köszönöm a gratulációt, és sok 
sikert a vállalkozásokhoz... Ja, és sok
szor üdvözlöm Jolánkát, a feleségedet... 
Szerbusz, Laci, szerbusz, (leteszi a kagy
lót).
Látod, milyen rendes az unokaöcséd! 
Nem feledkezett meg rólad. És Zolinkat 
is elhelyezte Pesten!

ZSÁMBÉKI Nem nagy kunszt volt. Okleve
les vegyészmérnök..., némi tapasztalat
tal a kínai pacsnik gyártási technológiá
jában.

MANCI Akkor is... Milyen jó állást szerzett 
neki! És meg is állja a helyét a Zolink! ...



Apukám, szedd össze, légy szíves, a 
székeket, mindjárt itt lesznek! Jaj, nem 
is nézem azt a pulykát... Még nyak
kendőt is kell kötnöd! (kisiet a konyhá
ba)

ZSÁMBÉKI (a székeket rendezi, kicsit leül) Nyakken
dő, az minek?!... Várjunk csak: Zitáék 
vannak hárman, a nagy Márkó meg a 
kis Márkó..., vagyis a déli vonulat. Szó
val ők vannak hárman..., aztán Zoli 
meg a két gyerek..., Kriszta nem jön..., 
doktorál..., az összesen hat. Hat..., ja, 
meg mi ketten..., a két öreg Epres 
utcai..., az nyolc! (kifelé Manóinak) 
Nincs is nyolc székünk! (Számolja a 
szobábanlevő székeket) Egy, kettő..., há
rom, négy..., öt, hat, hét... Mondom, 
hogy nincs nyolc... Nem baj, nekem jó 
lesz a hokedli is a konyhából... (kifelé 
indulna, de megszólal a csengő, kintről 
hangfoszlányok..., a gyereket dirigálják, 
érkeznek Zitáék)

ZSÁMBÉKI Nyitom már! (izgalmában felborítja a szé
ket, a létra az ajtónak támasztva, körül
ményesen elteszi) Jövök! (kitárja az ajtót: 
a küszöbön Zita és Márkó: a kép hasonló, 
mint amikor először jelentek meg együtt, 
köztük a kis Márkó, ötéves forma ele
ven gyerek, Zita kezében virágcsokor, Már
kánál csomag, a kicsi kezében is egy 
szál virág, lelógó Crna Gora-i bajúszt fes
tettek neki, fején kauboj-kalap, derekán 
pisztolyöv, játékpisztollyal) Szeeerbusz- 
tok!

Z ITA Szerbusz, apukám! Gratulálunk a szüli-
napodra! (puszi, megöleli apját, átadja a 
csokrot). Isten éltessen sokáig!

ZSÁMBÉKI Köszönöm! Áh, elég volt ennyi is! Gyer
tek be! (ügyetlenkedik a csokorral, nem 
tudja, hová tenni, Zita kisegíti. Zsámbéki 
felkapja a gyereket) Hát szerbusz, te 
kis feketehegyi serif! Nem fogsz letar
tóztatni? Nézz oda, kiserkent a bajúsza! 
Látjátok ti ezt? Hahaha! Ötéves és már 
bajusza van! Belőled aztán nagy legény 
lesz!
(a gyereket rendezi) Hogy mondod a nagy
papának? Isten...?
(nyújtja a virágot) Isten.
Isten éltessen sokáig, nagypapa!
Sokáig... nagypapa!
Köszönöm, kisfiam, köszönöm.
(kezet nyújt, majd háromszor megcsókolja) 
Gratulálunk, apuka! Ezt magának hoz
tuk! (átnyújtja az ajándékot)
Köszönöm szépen... (elveszi a csomagot) 
Nem kellett volna, kislányom..., virág, 
ajándék... nem vagyok én pri
madonna! (beszól a konyhába)
Manci, Mancikám, gyere már, 
jöttek Zitáék!

MANCI (be, leveszi a kötényt) Szerbusz
tok, drágaságaim! (először a gye
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reket öleli meg) Hát kit látok én? Az én 
kis Márkóm megérkezett! Nézd, ezt a 
kemény fickót! Jujj, megeszlek! Mi vagy 
te, kauboj? (megcsókolja Zitát és Márkot 
is, a vejkó következetesen, szertartásosan 
háromszor vált puszit) Ja'}, de örülök nek
tek! Vegyétek le már a kabátot! Üljetek

. le!
KIS MÁRKÓ (a forgolódásban nagytata háta mögé bújik, 

és elsüti a pisztolyt) Bang, bang! Gratulá
lunk, nagypapa!

ZSÁMBÉKI (megdermed az ijedtségtől, szívéhez kap, 
alig kap levegőt, leül)

MÁRKÓ (szigorúan) Rögtön kapsz egy pofont, de
olyat! (szerbül, de elharapott szavakkal, 
alig érthetően) Kako se ponasas?! Dobí- 
cses...

MANCI Hagyjad, játszik a gyerek... Majd én
szépen... Tudod, Márkó, nem szabad a 
nagytatát ijesztgetni! Gyenge a szíve... 
Ő már idős, vigyázni kell rá!

ZITA Kisfiam, add ide azt a pisztolyt, légy szí-
ves!

KIS MÁRKÓ (felmászik a létrára) Nem adom!
MÁRKÓ (fenyegetően) Mi az, hogy nem adom?!

Azonnal ideadod! (elveszi tőle, és beteszi a 
zakózsebbe).

KIS MÁRKÓ (bőgni kezd, de gyorsan abbahagyja. Lemá
szik, és elmerülten játszani kezd egy kisau
tóval a sarokban.)

MANCI Ne sírj, kisfiam..., majd később visszaka
pod!

ZSÁMBÉKI Jól van, kipróbálta azt a pisztolyt... Hagy
játok a gyereket! Ha a felnőtteknek 
szabad!

Z ITA  Jól vagy, apukám?
ZSÁMBÉKI Persze, hogy jól vagyok! Ha kibírtam a 

bombázást... Amikor a hidakat robban
tották. Amikor az egész ház remegett a 
becsapódásoktól..., akkor tán elviselem 
az unokám játékpisztolyát is.

MÁRKÓ Majd én megmutatom a fiatalúrnak!
ZSÁMBÉKI Hagyjad, jól van...! Üljetek le! Hadd 

lássam már, mi van ebben a csomagban?
MÁRKÓ Meglepetés!
MANCI Jaj, minek vásároltok nekünk, költitek a 

pénzt!
Z ITA Csak egy kis figyelmesség, anyuka!
ZSÁMBÉKI (kibontja a csomagot, amelyből egy csíkos 

pizsama kerül elő, a szárán madzagokkal) 
Ejha! (maga elé teszi, próbálgatja a hosszú
gatyát)

MANCI Ezt a kedves ajándékot! Nahát! Ebben 
aztán nem fogsz fázni, apukám! Valódi 
flanel... Biztosan drága volt!

MÁRKÓ Csekélység...
ZSÁMBÉKI Most már jöhet a tél... Köszönöm szé

pen. De mondjátok már, hogy utazta
tok? Azok a kanyargós hegyi utak arra, 
felétek! Szörnyű!

H  MÁRKÓ Megszoktuk már, apuka!
ZSÁMBÉKI Anyátok mindig rosszul lett a 

szerpentinektől. Amikor még nyaralni
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jártunk az Adriára. Nem mert lenézni a 
szakadékba...
Ne is mondd, most is szédülök, ha rá
gondolok!
Én már megedződtem. Ügy hozzászok
tam a hegyekhez, mintha ott születtem 
volna...
Csakugyan?
Oda se neki! Inkább itt, a síkságon esik 
nehezemre a vezetés. Ezeken az unal
mas, nyílegyenes utakon.
(nevetve) Ott meg úgy szeli a kanyart, 
hogy csak úgy fütyülnek a kerekek! 
Mondják is a haverok: megy a tüzes
magyarica! (nevetnek)
Jézusmária! És nem félsz, Zitusom? 
(közben italt vesz elő, Zita a poharakat ren
dezi, töltenek)
(nevet) Ugyan, anyukám, mitől félnék? 
Sokszor én megyek le a kikötőbe..., 
intézni a behozatalt. Mindig sietni kell. 
Csak te ne siess!
Ott nem lehet vánszorogni az úton. Ille- 
delmeskedni, mint nálunk, mert azonnal 
rád dudálnak.
Hadd dudáljanak!
Mindig mondtam, hogy belevaló kislá
nyom van!... (pálinkát tölt mindenkinek, 
emeli poharát) Hát akkor..., egészsége
tekre!
Várjál, Karcsi! Vedd fel, légy szíves, az 
ünnepi zakódat! (ráadja) Ccc, sose sze
ret öltözködni! Hogy lehet valakit ingujj
ban köszönteni a szülinapján?
Az nem változtat a lényegen, anyukám! 
Mármint azon, hogy megvénültem... 
Dehogy vénültél meg, apuka!
Na, így már egészen más vagy! Még a 
nyakkendőt! (kezébe adja)
(ügyetlenkedik, segítenek neki) Már egé
szen elfelejtettem, hogy kell megkötni... 
Utoljára tíz éve volt a nyakamban, ami
kor még bejártam a gimnáziumba... Jó, 
akkor még egyszer: egészségetekre! 
Isten éltessen, apukám!... (felhörpintik 
az italt)
(háromszor megcsókolja az apósát) Sve 
najbolje, apuka!
Köszönöm! Köszönöm, Márkó! 
(homlokon csókolja az ünnepeltet, elérzéke- 
nyülve) Maradj meg nekünk, sokáig!... 
(nem komolyan) Sokáig?! Ugyan minek? 
Csak a terhetekre vagyok már!
Hogy mondhatsz ilyet, Karcsi?! Már 
hogy lennél a terhűnkre?
Ne mondj már ilyet, apukám! Most, ami
kor a hátunk mögött van már a háború! 
Na, szép kis béke, mondha
tom!...
Pedig minden úgy lett, ahogyan 
megjósoltad!... Egy valódi, bölcs 
jövendölőnek bizonyultál!
Az igaz!

Z ITA Emlékszel, Márkó? Mindent megmon
dott előre! A  bombázást, a hidak lerom
bolását...

MANCI Az áramszünetet..., hozta folyton a gyer
tyát! Hahaha! Emlékszel, apukám?

ZITA Mindent, még a rezsimváltást is megjó
solta... Azt is, hogy a nagy vezér Hágá
ban fog kikötni! (nevetnek)

MANCI Hogy el fogja vinni őket az ördög!
ZITA Mi meg csak hitetlenkedtünk!

MÁRKÓ Igazi Nabukonodozor!... Jól mondom?
ZITA (kedvesen) Nem Nabukodonozor, te bu

ta! Nosz-tra-dá-musz!
MÁRKÓ Akkor Nosztradámusz.
ZSÁMBÉKI (nevet) Na, ne túlozzatok!
ZITA De, így van, apukám! Nem is fizikus

vagy te...
ZSÁMBÉKI Hanem mi?
ZITA ...hanem csillagjós! (nevetnek)
MARKÓ Lehet, hogy a lottószámokat is meg 

tudná mondani! Mert az jól jönne, egy 
lottófőnyeremény! Építenénk belőle 
végre egy jó nagy kávécsomagolót! 
(nevetnek)

ZSÁMBÉKI Tényleg, Márkó, hogy megy az 
üzlet?

MÁRKÓ Kösz, megyeget. Most éppen egy 
boszniai szerződés van kilátásban... 
Azok az igazi kávébolondok! Ott aztán



folyik a kávé, éjjel-nappal! Csak ezek a 
határok ne lennének!

ZITA Rémes, hogy mennyit kell várakozni!
Idefelé is átnézték a kocsit. Minden zug
ba benéztek. Azelőtt a fegyvert keres
ték, most meg a csempészcigarettát. 
(Nevet) Még apuka csomagját is fel akar
ták bontani!

MANCI (kacagva) Nagyot néztek volna! 
ZSÁMBÉKI Jó, hogy nem kobozták el a gatyámat! 

(mind nevet)
MÁRKÓ (lemondóan) Állítólag megtörtént a 

fordulat, beköszöntött a demokrácia... 
Csak éppen semmi sem változott. Leg
alább is az üzleti életben! Most is min
denkit meg kell kenni, hogy elintézze
nek valamit. A  határt meg úgy őrzik, 
mintha két ellenséges országról lenne 
szó.

MANCI Lehet, hogy minket már át se engedné
nek, ha látogatóba indulnánk.

ZITA Jaj, dehogynem, anyukám! Csak gyer
tek, bármikor, nagyon örülünk majd 
nektek!

ZSÁMBÉKI Hát, én már nehezen szánom rá magam 
az utazásra. Én már csak itthon érzem 
magam a legjobban.

(Csengetés hallatszik, Manci az ajtóhoz siet. Érkeznek 
Zoliék. A kitárt ajtóban Zoli, a meglett férfi, mellette Zsol
ti és Blanka, a 7-8 éves forma gyerekek, mindegyiknél egy 
szál virág, Zoli kezében csomag)

ZOLI
BLANKA,
ZSOLT

(súg) Szakállad...

ZSÁMBÉKI
ZOLI
ZSÁMBÉKI

BLANKA

ZSOLT
ZOLI

Szakállad érjen bokáig! (átadják a virágot 
és az ajándékot az ünnepeknek, megpuszil
ják. A társaság jót mulat a köszöntőn. 
Blanka, Zsolti az ajándék átadás után 
csatlakozik kis Márkához, önfeledt játszás
ba kezdenek.)

M ANCI (elérzékenyülve szemét törölgeti) Istenem, 
hogy ezt is megértük...

ZSÁMBÉKI (meghatódva) Köszönöm, gyermekeim!
(elveszi az ajándékcsomagot) Nem kel
lett volna... Hadd nézzük! (kibontja 
a csomagot, egy vaskos könyv kerül elő) 
Nocsak! (szemüveget keres) Anyukám, 
nem láttad az olvasószemüvegemet?... 
Ide tettem az asztalra! (ügyetlenül ma
tat a bútorokon) Nem tetted el véletle
nül?

MANCI (nevetve, a többiek is mulatnak Zsámbékin)
Jaj, mindig elhagyja a szemüvegét! 
Dehogy tettem el! Nézd meg a zsebed- 
ben!

ZSÁMBÉKI (tapogatni kezdi zsebeit, végre az egyikben 
megleli a szemüveget) Valaki ide dugta... 
(felteszi az okulárét, olvassa a címet) Max
well: A mágneses tér anomáliái... Nagy
szerű! Ez még nincs meg! Hol találtad 
csak, Zolikám?

ZOLI Antikvárumban, véletlenül bukkantam

MANCI (boldogan ölelgeti a gyerekeket, majd a fiá
val is puszit vált) Szerbusztok drágasá
gaim! Jaj, végre megjöttetek!

(Többiek is a vendégek elé mennek, általános 
pusziszkodás megy végbe, kis Márkó is lekezel a gyerekek
kel)

ZOLI (megöleli apját) Szia, fater! Hogy vagy,
öreg dakota vezér? Gratulálok a szün
napodhoz!
Szerbusz, fiam! Köszönöm.
Hányadik is?
Ne kérdezd, nem számolom. Csak anyád 
tartja számon. Imádja a jubileumokat... 
(A gyerekekhez) Hát szia Blanka! Ohó, te 
már igazi kisasszony vagy! És milyen 
csinos! Mondd, neked talán már udvar
lód is van?
Szia, nagypapa..., te mindig viccelsz 
velem!

ZSÁMBÉKI Szerbusz, Zsoltikám, hogy megy 
suli?
Szia, nagypapa! Jól!
(a gyerekeket egymás mellé állítja, 
súg nekik -  a többiek csendben 
figyelik az előadást) Isten éltes
sen...

ra.
MÁRKÓ (nevetve) Micsoda világ! Már a mágne

seknek is vannak anomáliái? Ki gondolta 
volna?

M ANCI Az ilyesmiben leli örömét... Már az újsá
gok se érdeklik. A  híreket se hallgatja. 
Csak a mágnesesség, meg a wattok, 
meg a gravitáció...

Z ITA  Na, most lesz mit olvasnia egy ideig!
Majd neked is felolvas belőle, anyukám, 
esténként! (mindenki nevet)

MANCI Gyerekek, ti kimehettek még az udvar
ra, amíg nem terítünk... Játszatok kint, 
jó?

GYEREKEK Jóóó! Hurrá! (táncolnak)
ZITA  (kis Márkónak) Nem mászol fel a fára!

Értetted?
MANCI Készül a finom pulykasült! Körtekom- 

póttal! Szeretitek, gyerekek? 
GYEREKEK Igeeen!
ZOLI Mi az, hogy szeretik? Ebben a házban

nem válogatunk, igaz, fater?
ZSÁMBÉKI Nem is! (mind nevetnek, gyerekek elvihar- 

zanak)
a MÁRKÓ (nevetve) Még akkor sem, ha káposztás 

cvekedlit kapunk!
ZITA  Szegény Nagyi! Hogy örülne most, ha

látná a dédunokáit...

BLANKA,
ZSOLTI Isten éltessen sokáig...

MANCI (sóhajtva) Már két éve, hogy
elment, szegény! Isten nyu
gosztalja!

ZSÁMBÉKI Nem is tudná már összeadni a 
sok dédunokát!



(M EGSZÓLAL A CSENGŐ, érkezik Nemanya, aki
mostanára nevet és részben külsőt váltott, alig ismerhető
meg)

MANCI Azonnal! Nyitom! (a társasághoz) Ti 
csak üljetek, beszélgessetek, ne zavar
tassátok magatokat! Lehet, hogy a pos
tás.

TÖBBIEK folytatják a csevegést az asztalnál, nem
is vesznek tudmást az érkezőről.

MANCI (kinyitja az ajtót) Tessék!
NEM ANYA (elegáns úriember körszakállal, hajtókáján

pártjelvény, kezében irattáska, szórólapok
kal, már nem bicceg. Behízelgő modorú) 
Jó napot kívánok! A  Demokratikus Újjá
éledés Párttól vagyok...

MANCI Jó napot! Miben segíthetek?
NEM ANYA Egy akcióba kezdett pártunk..., de ha be

tetszene engedni...
MANCI Hát..., tessék!
NEM ANYA Nagyon köszönöm! Igazán nem akarom

Önöket sokáig feltartani... Látom, éppen 
ünnepelni tetszenek... Családi ünnep
ség?

M ANCI (állva beszélget a vendéggel) Igen, a fér
jem születésnapja.

NEM ANYA Ó, hát akkor jókívánságaim! Szóval nem
a legjobb időpontban érkeztem... Elné
zést! Csak egy pillanat..., csak egy pil
lanat... (helyet keres az aktatáskájának, egy 
székre teszi, kezet nyújt) Engedje meg, 
asszonyom: Nebojsa Nikolics, választ
mányi tag...

MANCI Örvendek, Zsámbékiné... És miről lenne
szó?

NEM ANYA Mint említettem, pártunk, a Demokrati
kus Újjáéledés Pártja -  vagyis a DUP 
(mutatja a jelvényt)..., ismerni tetszik a 
logonkat, ugye?

MANCI (közelebb hajol) Igen, láttam már.
NEM ANYA DUP, DUP, hajrá!... Ez a jelmondatunk!
MANCI Hogyne, hogyne, hallottam.
NEM ANYA Nos, pártunk, vagyis a DUP átfogó

akciót indított, amelynek célja...
MANCI Ó, mi nem lépünk be sehová! Köszön

jük! (küldené el)
NEM ANYA Egy pillanat!... Csak egy pillanat! Félre

tetszett érteni, asszonyom! Mi nem új 
tagokat toborzunk, hanem támogatókat! 
Ez lényeges különbség! (átszellemülten) 
Azokhoz a nagyszerű tervekhez gyűj
tünk támogatókat, amelyeket demokra
tikus pártunk tűzött maga elé az egész 
társadalom felvirágoztatása érdekében! 
Remélem, önök is azt kívánják, hogy fel
virágozzon ez az ország?

MANCI Természetesen!
NEM ANYA Gondoltam is! Nem szeretném

azt hinni, hogy önöket nem ér
dekli a felvirágoztatás... Azért 
is bátorkodtam becsöngetni 
Önökhöz. Nos hát, ehhez csak 
arra van szükség, hogy önök

is csatlakozzanak a DUP dicséretes 
akciójához... Tetszik tudni, hogy hányán 
támogatják már pártunknak ezt a... a 
magasztos, ezt a példa nélküli kezdemé
nyezését?

MANCI Fogalmam sincs.
NEM ANYA Százezer állampolgár! Százezer becsüle

tes hazafi áll mögöttünk, asszonyom, ál
lamalkotók és kisebbségiek egyaránt. 
Mert mi, kérem, nem teszünk különbsé
get. Nálunk nincs másodrangú polgár! 
Mindenkit szívesen fogadunk, aki támo
gatja a demokratikus újjáéledés nemes 
eszméjét! Legyen az akár a legjelenték
telenebb kisebbségi közösség tagja is! 
Hiszem, hogy önök sem akarnak ebből 
kimaradni...

M ANCI De miből, kérem?
NEM ANYA A támogatási akcióból (papírt, ceruzát

vesz elő). Most, amikor, ugye, a haza ér
deke azt követeli, hogy összefogjunk a 
demokratikus vívmányok érdekében!... 
És mindennek igazán csekély ára van..., 
egy aprócska adomány...

MANCI Szóval, fizetni kell!
NEM ANYA Igen, de teljesen önre bízom, asszo

nyom, hogy megválassza, mennyivel kí
vánja támogatni az egész társadalom 
boldogulásának ügyét! Lehet az, mond
juk, csekélyke néhány száz dinár..., ami 
egy szerényebb adománynak számít..., 
mondjuk a munkásrétegek számára. A 
tehetősebbek esetében azonban (körül
néz a szobában)..., szabad talán önöket 
is odasorolnom..., a tehetősek közé, 
ugyebár... ők, ugye, a tehetősebbek 
többet is áldozhatnak. Ha úgy tetszik 
gondolni, kikerekíthetjük egy ezresre 
is...

MANCI Várjon csak...Nem ismerjük mi egymást
valahonnan? Mintha már találkoztunk 
volna!

NEM ANYA (fölényesen)*^em hiszem, asszonyom...
Valószínűleg tetszett már látni engem a 
képernyőn... Ott szoktam szerepelni, a 
híradóban... Interjúkat készítenek ve
lem... Talán azért vagyok ismerős ön
nek!
Nem, nem, mintha már járt volna ná
lunk!
Kizárt dolog, hölgyem! Talán annak ide
jén az ellenzéki nagygyűléseken talál
kozhattunk... Ha el tetszettek oda járni. 
Ugyanis (szerénykedve) ott szónakoltam 
néhányszor... Ostoroztam a népnyúzó, 
antidemokratikus rezsimet, a legnehe
zebb időkben!

MANCI Igen? Erre nem emlékszem. De 
azért mégis olyan ismerős... Várjunk 
csak..., nem Nemanyának tetszik lenni? 

NEM ANYA (fölényesen) Szó sincs róla! 
MANCI (felismeri, elkiáltja magát) A biccegő 

Nemanya!

MANCI

NEM ANYA
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Ugyan, kérem! (összeiiti bokáját) Neboj- 
sa..., Nebojsa Nikolics, tisztelettel (né
hány térdgyakorlatot is bemutat). Tetszik 
látni, semmi biccegés...
(felemeli a hangját, izgatottan) Mégis ön 
a Nemanya! 0  az, Károly, felismertem! 
A  biccegő Nemanya, aki kicsalta a 
pénzt!
ODAFORDULNAK.
(gyanakodva közelebb jön, a kiejtésre fi
gyel)
Össze tetszik téveszteni valakivel... 
Nemanya, aki elvitte az ötezer márkát! 
Én?! Hová tetszik gondolni!
(férfias keménységgel) Jel, oklem si ti? Mi 
a neved?
(visszavonulna) Kérem, ezt az urat egyál
talán nem ismerem... e ha önöket nem 
érdekli pártunk akciója, akkor rögtön el 
is mehetek!
Hová sietsz, testvér?! Várjál! (elkapja a 
grabancát) Mondd csak meg szépen, 
hogy hívnak téged?
Kikérem magamnak ezt a durva, balkáni 
hangnemet... Vegye el a kezét!
Te vagy az a szélhámos Bulátovics, aki 
elvitted az ötezer márkámat?!
Aki megígérte nekem a protekciót a ka
tonaságnál?
M iféle katonaság?! M ég ez is!
Tudod te azt jól! Aztán mégis behívtak 
három hónapra tartalékosnak! Ott ha
saltam három hónapig a lövészárokban, 
a Dum* parton! Vártam az agresszort! 
(csípőre tett kézzel) Szóval ő az a csaló! 
Igen, ő az, most már egészen biztos va
gyok benne! Hogy átejtett a meséjével! 
És elvitte a megtakarított pénzünket... 
Én?! Már mint én?! Nem is láttam sem
miféle pénzt!
Az ötezer márkát se láttad, te szégyen
telen?! Amiből a cégemet bővítettem 
volna?! A  kezdőtőkémet, amiből egy fia
tal, perspektivikus üzletember megka
paszkodott volna?!
Nem láttam!
Nem láttad? Itt vakuljál meg?
Itt vakuljak meg! Csaszna rijecs! Csasz- 
na rijecs!
Szóval hazudsz is? Na akkor meg is 
vakulsz, te szemét! (nekiesik a torkának) 
Óriási félreértés...
Akkor is hazudott, amikor azt állította, 
hogy pereputtya van a minisztériumban! 
Te, vörös csirkefogó! Te kádersöpre
dék! Aki egy becsületes vállalkozót tet
tél tönkre!...A nemzet szégyene vagy! 
Engedjen el, amíg szépen mon
dom!
(mellkasával lökdösi a hátráló 
férfit) Hát tudod te, hogy mit 
csinálok én most belőled, te 
gazember?! Tudod mi lesz belő-
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led, te akasztófavirág? Fa-sí-ro-zott lesz 
belőled! Fasírozott, Lovtyen módra! 
(sikolt) Jaj, ezek összeverekednek! 
Fogjátok meg! Zoli, hívd a rendőrsé
get! (kirohan a konyhába)
(kitépi magát Márkó kezéből, menekülne, 
de Zita és Manci elállják a kijáratot) 
Engedjenek ki! (futni kezd az asztal 
körül, Márkó és Zoli nyomában) Felje
lentem magukat! Rendőrség! így bánni 
egy DUP vezetővel! Egy választmányi 
taggal! Egy leendő képviselővel! 
Kerítsük be a képviselő urat!
Védted a rezsimet, most meg megját- 
szod a demokratát?!
Ez őrült! Fogják le!
És megint pénzt kunyerálsz?! Van bőr a 
pofádon megint idejönni?! (előveszi a gye
rek pisztolyát, azzal üldözi a vendéget) 
Majd most meglátod! (elsüti a pisztolyt, a 
nők sikoltoznak) Idejössz, bepalizni az 
idős embereket? Lelőlek, mint egy 
kutyát! (a hajsza során többször elsüti a 
pisztolyt)
Segítség, gyilkosok! Megölnek!
(a konyhából, kezében söprű, úgy tartja, 
mint egy puskát) Fel a kezekkel! 
Adja meg magát! Azonnal adja meg 
magát! Különben lelőjük, mint a ku
tyát!
Gyilkosok! Gonosztevők! Hazaáru
lók!
(a konyhából érkezik egy serpenyővel, azzal 
püföli a vendéget) Még hogy mi vagyunk 
hazaárulók! Nesze, nesze!
Most megkapod a magadét! Ki fogom 
paszírozni belőled az adósságot! De 
előbb szitává lőlek... (ráfogja a gyerekpisz
tolyt) Ide azt a pénzt!
(keresztet vet) Hagyjátok abba! Jesszu- 
som, itt még vér fog folyni!
(a söprűvel bökdösi Nemanyát) Szitává 
fogunk lőni!
Apukám, te ne avatkozz! Tedd le azt 
söprűt, kérlek... (próbálja elvenni tőle) 
Jaj, a szived! Vigyázz magadra!

ZOLI (fenéken billenti Nemanyát) Ezt a protek
cióért kapod! Amiért nem intézted el a 
behívót!

NEMANJA (beugrik az asztal alá, onnan alkudozik) 
Segítség! ... Várjál, testvér... Tedd el azt 
a mordályt... Tárgyaljunk, mint két úri
ember! Értsd meg, most nincs nálam 
annyi.
Fizetsz, vagy kicsipkézem a fenekedet? 
Hívom a rendőrséget!
Majd előbb igazságot teszünk! Előbb 
fizet a gazember!

NEM ANYA Csekaj, csoecse... várjál! Várjál, 
ha mondom... Minek az erőszak? Ami
kor szépen is megegyezhetünk. Elho
zom holnap! Csaszna rijecs! E, majke 
me!

NEM ANYA
ZSÁMBÉKI

NEM ANYA

ZITA

MÁRKÓ

MANCI

ZSÁMBÉKI

MANCI

MÁRKÓ
ZSÁMBÉKI
MÁRKÓ



MÁRKÓ

NEM ANYA

MÁRKÓ

ZSÁMBÉKI

MÁRKÓ

NEM ANYA

MÁRKÓ

ZITA
NEM ANYA
MÁRKÓ

NEM ANYA

MÁRKÓ

ZSÁMBÉKI
MANCI

ZITA

NEM ANYA

ZITA
NEM ANYA

ZSÁMBÉKI
MÁRKÓ

NEM ANYA

ZITA

MANCI

ZOLI

Engem nem versz át! Ide a pénzt! Most, 
rögtön!
Jó, de csak ha elteszed azt a pisztolyt! 
(körülményesen kimászik, leporolja zakóját, 
Manci is segít neki rendbe tenni magát. 
Remegő kézzel előveszi a pénztárcát) Csak
hogy tudd: a DUP pénzét rabolod el! 
Ezért felelni fogsz!
Nem érdekel a DUP-od, se a pártügyeid! 
Fizetsz, vagy lövök!
Az aknevetőket is behajtjuk rajta! A 
bankban rekedt devizánkat!
Előbb az ötezer márkát fogja leszur
kolni!
(kutat a pénztárcában, remegő kézzel elő
vesz egy bankjegyet, nyálazza, majd az asz
talra teszi) E z e r -
Ezer... A  többit is! (zsebreteszi a bankje- 
gyet)
Ez csak ezer...
(újra körülményeskedik) Kétezer... 
(kikapja kezéből a pénztárcát, belemarkol, 
és kivesz még néhány bankjegyet) így, eny- 
nyi elég. És örülj neki, hogy a kamatot 
nem fizettetem meg veled!
(siránkozva) Tönkretettél!... Ez fegy
veres rablás! Mindannyiukat feljelen
tem!
Nem fogsz te senkit feljelenteni! Most 
pedig kotródj, hogy ne is lássalak!
Fel is út, le is út!
És ha futni tetszik, vigyázzon a lábára, 
kedves Bulátovics úr!
Amire az a szlavón gerenda ráesett... 
Nem sajog mostanában a bütyke, drága 
képviselő úr?
Hagyjanak békén! Majd még lesz dolguk 
a hatóságokkal! Tudom én, hogy maguk 
kicsodák! Ismerem az egész családot! 
A  múltjukat! A  jelenüket. Hazaárulók, 
katonaszökevények! Szeparatisták! Tu
dunk mi mindent!
Mi is tudunk ám mindent!
(az ajtóban) Na, ide se teszem be többé 
a lábam!
Ne is! Mert velem gyűlik meg a baja!
Ha nem akarod, hogy kilyuggassam a 
segged!
Majd találkozunk a bíróságon! (elvihar- 
zik)
(kidobja utána a táskát, becsukja mögötte 
az ajtót, felszabadultan nevet) Hát, jól 
megleckéztetted a gazembert, Márkó! 
(sportolók módjára összeüti a tenyerét a 
férjével, majd a többiek is követik a pél
dát)
(fejét fogva) Jaj, Istenem, csak ha végre 
kidobtuk!
Azt hiszem, elment a kedve a 
kunyerálástól! Cccc... Csak na
gyobbat kellett volna rúgnom...
Most már sajnálom, hogy nem 
húztam be neki egyet! A  három

hősiesen lépett 
a söprűvel! (ne-

hónap a lövészárokért... Megérdemelte 
volna!

ZITA  És apuka is milyen
fel! Bámulatos! Azzal 
vetnek)

MANCI M ég sose láttam ilyen harciasnak!
MARKÓ (megveregeti apósa vállát) Apuka, mától

magát is bevesszük a nemzetségbe! 
Mától tiszteletbeli feketehegyi, apuka! 
Zsiveó! (megöleli, háromszor megcsókolja) 
És... (ünnepélyesen) veszünk magának 
egy pisztolyt!

(M IN D E N K I nevet, tapsol, Zsámbéki vállát veregetik)

ZITA
ZOLI
ZSÁMBÉKI

MANCI

Az én bátor apukám!
Igazi hős voltál, fater!
(az átélt izgalmak kissé megviselték, bele
süpped a fotelbe, sóhajt) Most egyelőre 
hagyjuk tán azt a pisztolyt...
(aggódva vizsgálgatja) Egészen elsápad
tál, Karcsi... Jól vagy?

(TÖBBIEK is aggódva vizsgálgatják, elhallgatnak)

ZSÁMBÉKI (fáradtan) Jól..., csak egy kicsit elfárad
tam a nagy hadakozásban...

MANCI Hozzak egy pohár vizet? (tölt neki, tablet
tát szed elő) Vedd be, Karcsikám a szív- 
gyógyszert!

ZITA (homlokon csókolja apját) Szegény apu
kám! Jó kis születésnapi bulit rendez
tünk neked! Ugye?

ZOLI De legalább visszaszereztük a pénzt!
Vagy legalább is egy kis részét annak, 
amit elraboltak tőlünk. Ennek örülhetsz, 
fater!

ZSÁMBÉKI (lemondóan legyint) Most már mindegy, 
gyerekek...

M ANCI (int a többieknek, hogy hagyják pihenni) Te 
csak pihenjél, apukám, addig mi szépen 
megterítünl^... Tíz perc múlva kezdőd
het az ünnepi vacsora! (többiekhez, súg
va) Gyertek, segítsetek tálalni!

(Csendben az asztalhoz mennek, készítik a tálalást. 
Zsámbéki lehúnyja a szemét, hátradől a székében. A beállt 
csendben váratlanul kipattan az ajtó: a gyerekek hangos
kodva bevágtatnak, botokon „lovagolva”. Elöl Zsolti és 
Blanka indián fejdísszel, hangos indián kiálltással, „aua- 
aua...!n mögöttük kis Márkó, a „seriff, pisztolydurrogást 
utánozva kergeti őket, „bang-bang”... Körbeszaladnak a 
szobában, a szülők csitítanák őket. Blanka nagytata ölébe 
huppan, és egy mozdulattal fejére teszi a tolldíszt.)

BLANKA Nagypapa! Nagypapa! Védjél meg min
ket, te vagy a nagy törzsfőnök!

( V É G E )



Königer Miklós

Arcképek ceruzarajzzal
A húszas-harmincas évek két népszerű színésze, a 

Szabadkán felnevelkedett N A G Y  K A T Ó  valamint az 
Újvidéken született P E T R O V IC S  S Z V E T IS Z L A V , 
nemzetközi filmkarriert futottak be sokoldalú tehetségük- 
nek köszönhetően

Pályafutásukat kutatva; az első felismerés, hogy 
ahány lexikon, annyiféle adat és ugyanannyi nehezen el
lenőrizhető, pontatlan dátum, félrevezető, felületes portré
rajzok.

NAGY KATÓ -  későbbi művésznevén KATHE 
VON NAGY, KATE DE NAGY -  születési dátuma, 
helye is zavarba ejti az élet
rajzkutatót.

Egyes lexikonok 1904-et 
és Szatmárt, míg mások -  s 
ez a többség -  1909-et és 
Szabadkát jelölik meg szüle
tési dátumként.

A  „TEM PÓ ” című, 1932- 
ben megjelent, berlini újság 
szerint Nagy Kató 1910 ápri
lis 4-én látott napvilágot.

Amikor már több lexiko
non, s dokumentációs anya
gon átrágtam magam, a köny
vespolcomról előkívánkozott 
egy 1928-ban kiadott, gaz
dag, fotóportrékkal illusztrált könyv: „M I M AGUNK
RÓL” -  azaz filmművészek vallanak pályakezdésükről, 
pályafutásukról. Idézem a fiatal színésznőt:

-  „Szatmárban születtem, Budapest mellett./!?/ De 
rövid idő után szüleimmel Szabadkára költöztünk, 
ahol édesapám bankigazgatói kinevezést kapott.” -

Tehát Nagy Kató gyermekkorát Szabadkán, 
Palicson, egy frohdorfi kolostorban, majd egy erdélyi 
internátusbán töltötte.

Nem lehetett könnyű gyerek, hisz pubertáskorá
ban megszökik egy újságíróval, s feljelentésre a rend
őrség hozza vissza a szülői házba.

Végül is kompromisszumok árán, szülői beleegye
zéssel Budapestre kerül, hogy beiratkozhasson Gaál 
Béla filmszínészképző iskolájába.

Ez persze azt jelentette, hogy a következő viharos 
fordulattal, 1926-ban már a film akkori fellegvárában, 
Berlinben találjuk az eredeti szépségű, céltudatos fia
tal lányt.

Az alig 17 éves Nagy Kató, a szintén Berlinben tar
tózkodó és már ismert Korda Sándornál próbálko
zik. Majd Constantin. J. Dávid filmrendező -  ké
sőbbi férje -  készít vele próbafelvételt és ezzel akarva- 
akaratlanul elindul karrierje, mint némafilmszínésznő.

A rendező egy epizódszerepet kínál a „Férfiak há
zasság előtt” (1927) című munkájában, melyet to
vábbi négy filmfőszerep követ. Biztos helyét kiharcol
va a némafilm világában, szinte természetes lépéssel 
és tehetséggel veszi a következő akadályt és 1930-ban 
már „A MÁSIK” című hangosfilm főszerepét játssza.

Bizony az egyszerű átlépés a némafilmből a han
gosfilmbe, számtalan színész, színésznő „korai halá
lát” jelentette.

Gyors népszerűségére jellemző, hogy a közönség 
kedvencévé vált Káthe von Nagy egycsapásra szin
te valamennyi újság címlapja lesz, s feladatokkal évek
re előre biztosítottnak tűnik karrierje. A kor szinte 
minden jelentős rendezőjével s színészével forgatott 
együtt.

1932-ben az „Illusztrált Filmkönyvek” sorozatában 
Greta Garbó, Marlene Dietrich, Annabella és
mások mellett németül és franciául, -  fotómelléklettel 
-  könyv jelenik meg életéről, pályafutásáról...

Kitűnő nyelvérzékének köszönhetően több német 
film francia verziójában is játszik. Az akcentusra oly 
érzékeny franciák többször is hívják francia filmek ve
zető szerepére. Ismert, kedvelt és sikeres színésznő 
lesz Párizsban, Kate de Nagy néven.

Bevallom, annak idején Magyarországon nevét se 
hallottam. „Találkozásom” a színésznővel először itt 
Berlinben, a bolhapiacon történt. Egy filmdokumentu
mokat és elképesztő kacatériát árusító idős kereskedő 
kérdezte, hogyan kell kiejtenie a Nagy nevet: Nági, 
vagy Nagi... vagy...

A lassan sárguló, fárad
tan barnásodó képeslapon 
egy finom szépségű, fiatal 
arc figyelmeztetett, hogy ne 
hagyjam őt egy olyan árus
nál, aki még a nevét se tud
ja kiejteni.

Az elmúlt évtizedben az
tán egy kiállításra vágyó gaz
dag dokumentációs anyag 
(filmműsor, képeslapok; né
met, magyar, francia filmúj
ságok, eredeti fotók, ciga
rettareklámok stb). kerültek 
a birtokomba. Lépésről-lé- 
pésre.

Ami azt jelenti, hogy a 20- 
as, 30-as évek Berlinjében 
megszámlálhatatlan, magyar 
származású színész kereste 
szerencséjét a német filmvi
lágban.

Mint tudju, többeknek si
került is -  mint Lya de 
Putti, Eszterházy Ágnes,
Hollay Camilla, Lucy 
Doraine és másoknak a né
mafilm korszakában -  majd 
később Alpár Gitta, Eg- 
gerth Márta, Gaál Francis
ka, Bársony Rózsi, Vere
bes Ernő, Halmay Tibor,
Szőke Szakáll... és így to
vább.



Ezen elfelejtett színészekről kezdtem kutatni, bo- 
garászni-böngészni, lexikonokon átgyötrődni, privát 
gyűjtemények tulajdonosaival adatokat egyeztetni, 
képanyagokat csereberélni.

Csakis ezzel a metódussal -  ezen számomra egyet
len lehetséges úton -  lehetett Nagy Kató és 
Petrovics Szvetiszláv portréját is megközelíteni. 
De meg kell említenem a szombat-vasárnapi menete
léseket a bolhapiacokra; télen-nyáron, hóban-fagyban, 
néha gutaütéses hőségben... Bár éreztem, hogy ez 
már lassan szenvedély... S az értelme ennek a „meg
bolondult” munkának, hogy munkatársaimmal az 
elmúlt években több mint 15 filmtörténeti kiállítást 
rendeztünk Berlinben, Bécsben és Budapes
ten.

Mi lehetett Káthe von Nagy 
sikereinek titka?

Filmjeit ismerve, színészi képessége mai szemmel 
is eleven, élő, hihető. Vonzó megjelenése kitűnően 
párosult temperamentumos játékával, kellemes „ze
nés” énekhangjával.

A bakfislányoktól kezdve a naiva-szerepek vala
mennyi variációját természetes, magától értetődő te
hetséggel, „talpraesetten” játszotta. Később viszont 
pazarul váltott „a szegény, de álmodozó manikűrös
lánytól” a nagyvilági drámáig szinte valamennyi 
reszortba.

Fotogénitását is alaposan 
kihasználják a kameramanok. 
M eg merném kockáztatni, 
hogy kora Dómján Editje 
volt. -  Úristen, tudja-e még 
valaki, ki volt Dómján Edit?!

Egyik legnagyobb sikeré
nek könyvelhető, s melyet 
több nyelven is eljátszott, az 
1931-ben készült „KÖNNY” 
című zenés film főszerepe. A 
film külön érdekessége, hogy 
Kálmán Imre egyetlen di- 
rekt filmkompozíciója.

A legismertebb német, 
francia, olyaz színészek voltak 

a partnerei; mint Hans Albers, Heinz Rühmann, 
Lilian Harvey, Jean Murát, Willy Fritsch stb. 
Bár a magyar újságokban rendszeresen adtak hírt 
nemzetközi sikereiről -  sőt Váró Andor folytatások
ban írta meg életrajzát az Incze Sándor féle „Szín
házi Életben” -, Magyarországra soha nem hívták 
meg. A háború után pedig végképp kitörölték az isme
retségi listáról.

1939-ben az egyre sötétedő, egyre viharfelhősebb 
Németországból távozik, 22 filmszereppel a tarsolyá
ban, második férje oldalán, Párizsba. Franciaország
ban ismertsége folytán tovább forgat.

1952-ben még egyszer visszatér a lebombázott, 
szétégett Németországban, sikereinek színhelyére, az 
„Erdész Katinka” című nyugatnémet film fő
szerepére... s aztán húsz évi szünet -  azaz visszavo
nultan él Kaliforniában.

1973-ban Los Angelesben -  más források szerint 
Párizsban -  halt meg. Elfelejtve.

Az Újvidéken 1894 január elsején született. 
PETROVICS SZVETISZLÁV (IW AN  PETRO 
VICH, PETROVICS IVÁN, BOROSZLAV PETRO- 
VITSCH) születési helye, születésének időpontja vala
mennyi lexikonban megegyeznek.

S ez egy pillanatnyi fellé
legzés. Egy teljesen egyértel
mű, gazdag élet és pályarajz 
alakulhat ki a dokumentációk 
alapján... gondoltam.

„Találkozásom” Petro
vics Szvetiszlávval, egy ma 
már sajnos nem létező berlini 
kismoziban történt a 90-es 
évek elején

Egy délutáni, nyugdíjas
bérleti vetítésen került fel
újításra Richard Oswald 
-  1933-ban bemutatott -  
„Hawai rózsái” című 
filmje. S ha megnézzük a 

szereposztást, azonnal következtethetünk arra, hogy a 
hitleri hatalomátvételig milyen jelentős szerepet ját
szottak magyar művészek a né
met filmgyártásban. A zene
szerző Ábrahám Pál.

A főszerepekben: Eggerth 
Márta, Verebes Ernő és 
Petrovics Szvetiszláv adják 
egyenrangúan német kollégáik
kal együtt a színpadról adoptált 
filmoperett hőseit. Az egzoti
kus környezetben játszódó, sze
relmi turbulenciával alaposan 
megkavart, bűbájos zagyvalék 
történetet a felejthetetlen Áb
rahám Pál tette -  számtalan 
fülbemászó, sikeres slágerrel -  
fogyaszthatóvá... A film egyet
len -  ma is (New  Yorkban*) élő -, szereplője, a 92 éves 
Eggerth Márta)

A jóképű, elegáns, finom modorú, kellemesen 
kultúrált hangon éneklő-játszó IW AN PETRO- 
VICH a hősszerelmes szerepében meggyőző. Ké
sőbb megismerve több film jét -  úgy a néma, mint a 
hangosfilm korszakaiból -  elsősorban szimpatikus, 

férfias bonviván megjelenése, 
a szívdöglesztő „nagy Ő” sze
repei; szinte végig rányomták 
a bélyeget hosszú filmkarrier
jére.

Érettségi után a budapesti 
József Nádor Műszaki Egyete
men végez négy szemesztert, 
a tízes évek közepén.

Tanulmányait megszakítva 
Bécsbe megy, ahol a később 

v világhírűvé lett Czinner Pál
^ és Kertész Mihály filmjei

ü l  ben teszi meg első lépéseit a
5*  ̂ £ é *  nemzetközi filmvilágban:



1919: Embertelen, rendező: Czinner Pál
1920: Az Isten ostora rendező: Kertész Mihály
1920: Damaszkusz csillaga, rendező: Kertész Mihály 
1920: A  napraforgós hölgy, rendező: Kertész Mihály.

Keresettségére mi sem jellemzőbb, mint hogy 
ezekután felváltva találkozunk nevével magyar, né
met, osztrák, francia és Európában készült amerikai 
filmek főszerepeiben.

Budapesten 1920-tól hat magyar filmben játszik, s 
a magyar némafilmszínészet legismertebb aktőrei a 
partnerek, mint: Lóth Ila, Dénes Oszkár, Matya- 
sovszky Ilona, Boyda Juci, Bánki Vilma, 
Lenkeffy Ica...

1920: Hegyek alján, Lengyelvér, Veszélyben a 
pokol, A Tizenegyedik, rendező: Balog Béla

1921: Farsangi mámor, rendező: Garas M.,
1924: A  vén gazember, rendező: ?

Újból fellapozva a berlini SYBILLEN Kiadó 
1928-ban megjelent önéletrajzi vallomásának köte
tét; „A mi Magunk
ról...” , Iwan Petro- 
vich bizony szöges 
ellentétben áll az 
eddig leírtakkal:

„Építészmérnök
nek készültem. Bu
karestben, Prágá
ban és Belgrádban 
folytattam tanulmá
nyaimat. Emellett 
ének- és hegedűsza 
kon képeztem ma
gam, mert mindig 
erős vonzásom volt 
a klasszikus muzsi
ka iránt. Kitört az 
első világháború és 
kénytelen voltam 
bevonulni a szerb 
hadsereghez.

A háború végén 
tovább folytattam zenei képzésemet Belgrádban majd 
Párizsban. Felléptem a francia fővárosban, Berlinben 
és más európai nagyvárásokban.

1924-ben találkoztam először a filmmel!? 
Ez a művészi tevékenységem annyira magával ra

gadott, hogy ettől kezdve csak a film játszotta életem
ben a főszerepet. Hosszú ideig Hollywoodban forgat
tam, míg Európa vissza nem hívott. Azóta Párizs és 
Berlin műtermeiben élek.”

A nyolcvanas évek végén, a berlini egyetemi könyv
tár színházi szakán egy idős könyvtáros -  látva örömö
met, kitörő lelkesedésemet -  egy életre szóló taná
csot adott nekem:

„Vigyázzon a visszaemlékezésekkel, az idő optiká
ja jelentősen csorbítja a leírtakat. S a művészek pe
dig...?!”

IWAN PETROVICS filmográfiája nem tel
jes. Kutatásra vár. Megközelítőleg mintegy félszáz 
némafilm mimusa, kora egyik ismert művésze. A több

A második világháború végén egy újabb fordulattal 
már Bécsben találjuk. Osztrák, német, s francia karak
terszerepekkel folytatja útját, immár Münchenből.

A  felkérések, meghí
vások egyre ritkulnak, 
filmfeladatai mellett 
kénytelen a Szabad Eu
rópa Rádió bemondói 
tisztjét elvállalni. Kelle
mes baritonhangjával 
magyarul és szerbül 
viszi a híreket kelet-Eu- 
rópa fel.

1962. október 12-én 
hal meg a bajor főváros
ban.

Bános Tibor színház
történész, számos szí- 
nészportré-könyv szer
zője írja:

- „A magyar színház- 
történetben egyszerűen tovább másolják az eredendően is 
téves adatokat, ahelyett, hogy az így kapott információkat 
ellenőriznék!” -

Megpróbáltam megközelíteni Nagy Kató és 
Petrovics Szvetiszláv alakját. Még több éves munkára 
lenne szükség, hogy teljes élet- és pályafutásukat nyu
godt szívvel tárjuk fel a jövő színház- és filmkedvelői 
részére.

nyelven kitűnően beszélő szerb művészről megszám
lálhatatlan fotóképeslap és cigarettareklám készült, 
ami a népszerűség biztos jele volt annakidején.

A sokoldalú, képzett, rutinos színésznek természe
tesen a hangosfilm sem jelentett problémát. 1929-től 
is rendszeresen foglalkoztatták a német, s az oszt

rák filmgyártás
ban. A gentleman, 
a rezignált szívem
ber, elegáns úri
ember szerepkö
rében harminckét 
filmben kamatoz
tathatta szimpati
kus tehetségét.

1941-ben vi
szont váratlanul 
Budapesten talál
juk Petrovics 
Ivánt. A  Vidám 
Színpad szerződ
teti, s a magyar fil
mesek is örömmel 
foglalkoztatják a 

külföldön népszerű színészt. 1945-ig öt magyar film 
vezető szerepét játssza el.

(1941: Egy tál lencse 
1941: Magdolna 
1941: Életre ítéltek 
1943: Kalotaszegi 

madonna 
1943: M ACHITA

rendező: Farkas Zoltán 
rendező: Nádasdy Kálmán 
rendező: Rodriguez Endre

rendező: Rodriguez Endre 
rendező: Rodriguez Endre.)
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Lovas Ildikó (fő- és felelős szerkesztő), Mirnics Károly, Siflis Zoltán 
Lektor: Szabó József

Az Ü zenet megvásárolható

Szabadkán: a Limbus könyvesboltban (Boris Kidrič 6.) és a Danilo Kiš 

Könyvesházban (Köztársaság tér 16.)

Zentán: a Városi Könyvtárban (Petar Drapšin 16-18.)

Zomborban: a Lilás Könyvkereskedésben (Venac Radomira Putnika 24.)

Előfizethető a Književna zajednica -  íróközösség, Subotica 46600-678-6-8077 -  
Ü zenet zsírószámlán. Kérjük, hogy a befizetésről szóló bizonylatot küldjék el a 

szerkesztőség címére. Ára: 50 dinár. E lőfizetési díj egy évre: 200 dinár.

A szerkesztőség címe: 24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1/VII. 84-85. 
Levélcím : 24000 Subotica, Pf. 159. Tel.: (024) 555-333/282-es mellék.

Alapító: Szabadka Község Képviselő-testülete.

Kiadja: a szabadkai íróközösség.
A  kiadóhivatal címe: 24000 Subotica, M. Gorkij u. 8/1.
Tel.: (024) 553-042, fax: 552-521 
YU  ISSBN 0350-493X

Készült a szabadkai Grafoprodukt nyomdában. Igazgató: Özvegy Károly

Az Üzenet a világhálón: www.zetna.org.yu/uzenet.html 

E-mail: lovas@eunet.yu, dumas@sksyu.net

A  szám m egjelenését a Nemzeti Kulturális Alapprogram, az Illyés 
Közalapítvány, a Tartományi Művelődésügyi Titkárság és a 

szabadkai Önkormányzat támogatta.
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