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IN MEMORIAM 

(Németh Mátyás f élvétele) 

Fehér Ferenc 
(1928-1989) 



„VIRÁG MIÉRT LETTÉL?” 

Az úton — immár mindig, és hisszük, az id ők végezetéig — az a kisfiú 
mendegél rendíthetetlenül, aki hatvanegy esztend ővel ezelőtt indult el. A 
költő  volt az a kisfiú, abban a korszakban, amikor csodálatos módon min-
den költészetté vált papírján, amire csak emlékezett, és amire csak ránézett. 
S volt is mire emlékeznie és mire néznie! A bácskai szegénysorok érzelmi 
és tárgyi valóságát énekelte, amib ő l az embervilág éppen felmerülni és kilá-
balni készült. Mi, akik kor- és évfolyamtársai voltunk negyven esztend ővel 
ezelőtt, falusi kapros kertek illatát éreztük, amikor Fehér Ferenc verseit ol-
vastuk, és a birsalmákét a szekrény tetején a parasztházak tisztaszobájában, 
és valóban áhítattal tartottuk arcunkat a simogató vagy csíp ő  szelek elé — 
annyira meggyőztek és bűvöletükben tartottak bennünket versei. Autenti-
kus vallomások voltak ezek a veršek, és szívünkb ől beszélt az ifjú költő . 
Joggal hittük, hogy éppen az ő  művével törünk be az egyetemes magyar 
irodalomba, és a költ ő  neve Ott volt jelképes žászlónkra írva! Érzelmi és ér-
zelmes pillanatképek az ő  versei világunkról, és éppen azok, amelyek kü= 
lönben a legszemélyesebbek egész életm űvében. Odaadó, amikor önmagá-
ra és arra gondol, ahonnan vétettünk, a valóságra, kés őbb eszméjére, s vált 
a költő  a nagy akarások és eszmevágyak dalnokává. S nem volt tehát az 
élet- és költő i út minden szakaszában jól kimért s biztosan megjelölt — je-
lezték ezt a költészeti forrásai; egykori buzgásukat már nem észleltük, 
mert amikor a költő  a maga elvárásait a versben a világra mintegy ráképez-
te, egyúttal elégedetlenségét is kifejezte. A krízises önszemléletének kínjait 
élte tehát, de már megírta még az 1950-es években legtisztább vallomását a 
Bácskai tájkép után a Tisza-parti vallomások tizenkettedikjében. Sirató —
önsirató — ez a vers, az egyetemességet egyszer űségbe foglaló. Mint aki 

1989. július 31-én Újvidéken hatvanegy éves korában elhunyt Fehér Ferenc költ ő , műfordító, pub-
licista, a jugoszláviai magyar irodalom kiemelked ő  egyénisége 



tudta (pedig nem tudta), hogy a vágyott, az önmagát és valamennyiünk 
sorsát, létünk determináltságát megfogalmazó versét már megírta, a hallga-
tás és elhallgatás határterületein bolyongott. A költ ő  hónapokon, majd éve-
ken át nem adott jelt magáról, újság-írásaiban volt jelen inkább, vagy vala-
mi dacos ellenszegüléssel tett szemünk elé egy-egy verset, most már alkal-
mi karakterűt leginkább. De kész volt akkor már az Agyag cím ű  is, hogy a 
„teremtés képlékeny csodájáról" szólva a földre mutasson, amely — maga 
írta — bölcsője is volt, sírja is lesz. 

Mi e szomorú percben a maradandóság szavait mondogatjuk magunk-
ban, azokat a versszavakat, amelyekben éppen őáltala üzent ez az emberi-
költő i maradandóság: 

Virág miért lettél? 
Világ, mivé tettél? 
Mit érhetsz magad? 

Tested vájt fűzfatekn ő  
sorsod magábarejtő  .. . 
Terülj hát hanyatt! 

BORI Imre 

BÚCSÚ FEHÉR FERENCTŐL* 

A Vajdasági Íróegyesület, a Kanizsai Írótábor nevében búcsúzom Fehér 
Ferenctől — és búcsúzom mindenekelőtt a költő társak nevében: 

a költőtő l. 
A költő től búcsúzom, sejtve, tudva már, mit jelent költőként leélni egy 
életet — különösen felénk, ahol, ha jobban meggondoljuk, valójában ő  volt 
az első , akinek sikerült a töredékesség, a fragmentum átka el ől megmene-
külnie és szerves egészet, releváns költ ő i életművet építenie. Más költ ő-elő -
dök opusa is kikerekedhet az id őben, kikerekíthet ő , egésszé szerkeszthet ő  
még, ám az élő  szervezet zártságával bíró, egyanyagú első  teljesség költésze-
tünkben, a jugoszláviai magyar költészetben az övé. Még nem is tudjuk, 
milyen sokat jelent az ilyen teljesség egy kis közösség költészete, szellemi 
élete számára. Mérték, amelyhez viszonyítani lehet, hagyomány, amelyt ő l 

Elhangzott Fehér Ferenc temetésén Újvidéken 1989. augusztus 2-án 



el lehet rugaszkodni, amellyel pörölni lehet, amelyhez mindig vissza lehet 
térni. Biztos alap, amelyre aztán felhúzhatóa költészet végtelen tornya, fel-
húzható, magasítható egészen addig, amíg össze nem zavarodik nyelvünk, 
amíg le nem omlik minden, hogy aztán az ő  alapjain minden újrakezd őd-
hessen, ám immár nem a nullától .. . 

A költő től búcsúzom, a költészet szerény, halk munkásától, én, aki a 
szerénytelenség jelszavával indultam az irodalomba, sejtve, tudva már, 
mekkora erő re van szükség megmaradnia költészet szerény, halk munká-
sának egy életen át, és semmiféle fényes, magas csábításnak nem engedni, 
semmiféle fényes, magas csábításra nem lenni alkalmasnak, nem lenni al-
kalmas médiumnak. 

Ideje lenne már persze irodalmi életünk, költészetünk helyzetér ől komo-
lyan szót ejteni, ő  is mindig ezt várta, ideje lenne mára magunk módján 
megválaszolnia filozófus Heidegger kérdését: Miért maradunk vidéken ?, 
megválaszolni végre, ki és mi volt, ki és mi ma a provinciális — ám ez alka-
lommal nem ezekrő l a dolgokról kell szólnunk. 

Most, a halál — a költő  halálának órájában a költészet egyik központi, 
belső  kérdését kell érintenünk, mosta halál — a költ ő  halálának órájában a 
halálról kell szólnunk. Mert egyedül a költészet nem marad néma a halál 
elő tt. 

Meglepő , hogy ez a gyengéd mosolyú költészet, melyben rizs és muhar 
lángol szüntelen, mennyire át van sz őve, itatva a halállal. Halk szavúnak, 
halk tónusúnak tudjuk, igen, hiszen le kellett vennie a hangot, szinte el kel-
lett hallgatnia az élet és a halál végs ő  mozzanatainak tettenérésekor. 

Nagy kötetének, a Madarak folyójának — amelynek egy példányát külön 
beköttetett egy könyvköt ő  mesterrel, színes szalagokkal látott el, s azzal 
járta a vidéket, azzal dolgozott gyerekkorom súlyos misekönyvét, de Mal-
larmé egyetlen könyvét is eszembe juttatva (ha egyszer lesz múzeuma a ju-
goszláviai magyar irodalomnak, akkor ezt a könyvet ott majd központi 
hely illeti meg) — a Madarak folyójának címadó versében mondta ki éppen 
Fehér Ferenc a kimondhatatlant: a halált: 

„A halált is csak úgy értem én: 
nád bojtján ökörszem rezeg..." 

Megdöbbentő , ahogyan éppen a legkisebben, a parányibban tudja meg-
mutatni kimondani, megoldania legnehezebbet. Az ökörszem, a legkisebb 
európai énekesmadár példáján. Hasonló azonosulás ez, mint amikor fest ő  
barátja, Hangya önnön nevével azonosul... A legkisebbet mutatja fel, ahol 
a rezgés szinte azonosa leveg ő  rezgésével, ahol már szinte csak a leveg ő  
rezgését látjuk. S ugyanabban a pillanatban az egészet mutatja, a mindensé- 



get, azt ahol életnek és halálnak, létnek és nemlétnek nincs határa már, 
ugyanaz a rezgés a halál és az élet is. Igen, az ökörszemnek van egy másik 
jelentése is, az állat szeme, a legnagyobb szem — az Isten szeme valójában. 

„Herélt bikák szemében kormos napgolyó 
Kormos napgolyóban isten-látta szem" 

— írja a Pannon nirvánában. 
Igen, a nap az Isten szeme, az Isten szeme rezeg Ott a nád bojtján, ka-

lászfejen. 

„Egy kalászfejen billeg ő  bogárkán 
az Isten szeme egy csöppet elmerengett." 

A költészet szerény, végtelenül szerény, halk munkásának kellett marad-
nia egy egész életen át, azonosulni Európa legkisebb énekesmadarával, 
hogy kihordhassa, megszenvedhesse ezt a tiszta tónust, kimondhassa, fel-
mutathassa a legkisebbet, hogy kimondhassa, szavai közé foghassa ezt a 
rezgést lét és nemlét között, hogy kimondhassa: a legnagyobbat. 

Fényeskedjen csak nekünk Fehér Ferenc abban a rezgésben, fényesked-
jen békében — a Teremtő  maga is csak ott, úgy, abban fényeskedhet. 

Újvidéken, 1989. augusztus 2-án 	 TOLNAI Ottó 

FEHÉR FERENC HALÁLHÍRÉRE' 

Csak találgathatjuk, hogy valóban búcsúzóul szánta-e Fehér Ferenc az 
éppen most megjelenés el őtt álló válogatott verseinek kötetét, amikor a 
Pannon zsoltár helyett utólag az Akác és márvány cím mellett döntött, hi-
szen e címadó vers így indul: 

Sorakozó sírok. Kötéllel zörg ő  urnák. 
Örül a föld, az ős hamvasztókemence . 
Mert nem csak a láng — a visszahulló pernye 
szökkent majd új pitypangot, vadrózsa szirmát, 

hogy behullják újra hollószín lovak útját (...) 

Elhangzott a Vajdasági Íróegyesület és a Forum Lap- és Könyvkiadó gyászülésén 



Most úgy tűnik, hogy e szonettnek kezdő  soraiba bele kell éreznünk a 
költő  búcsúzási szándékát is, mint ahogy ennek a versnek ellentéteket hor-
dozó címében és a költemény egészében is benne érezzük ezt a gyökeret, 
amely Fehér Ferencnek egyértelm ű  kötődését jelzi a jugoszláviai magyar 
irodalom háború elő tti hagyományaihoz, lévén hogy az akácnak Szentele-
ky óta külön jelentése is van. Lappangva tehát benne volt, benne kellett 
hogy legyen az elköszönés kényszerű  vágyó, mert egy Olyan intuitív em-
bernek, mint amilyen Fehér Ferenc volt, idegszálának rezdülésével is rá 
kellett éreznie a jöv őre. És mi mást tett élete és költ ői pályája során, kér-
dezhetnénk, mint hogy figyelte és tolmácsolta számunkra a lélek rezdülése-
it. A maga érzékenységével, sokszor lázasan vagy éppen nosztalgikusan, de 
mindig a szenzibilitásának megfelel ő  költői hangján. Hogy a világ és az élet 
ellentétektől sem mentes viszonyát leginkább árnyalatokban gazdag szín-
skálán mutatta be, megint csak költ ő i alapállásából fakadt. 

Költő  volt. Költői világának vizsgálatára nyilván még számtalanszor 
vissza kell majd térnünk, ezért most ezen a gyászfedte helyen csak röpke 
számvetést végezhetünk, jelezve, hogy tizenöt verseskötetével, esszéinek, 
naplóinak és jegyzeteinek öt vaskos könyvével és mintegy tíz antológiájá-
val és műfordításkötetével a tiszta gondolkodást, ízlést és fegyelmet hagyta 
nekünk örökül. Munkájával valóban példát mutatott: költészetével és m ű-
fordításaival egyaránt. Mert hogy költ őként és műfordítóként egyformán 
nagy és jelentős, nem lehet vitás. 

Megrendülten mondta nekem hetf őn délelőtt Stevan Rai čković , amikor 
értesült Fehér Ferenc haláláról, aki egyébként ugyancsak hamarosan meg-
jelenő  magyar nyelvű  kötetének j ő  részét fordította: „Ereztem, hogy be fog 
következni. Irtam egy esszét, megküldöm a Letopisnak meg a Hídnak, 
amelyben éppen arról értekezem, mennyire közös a mi kett őnk Pannónia-
élménye. Ebben szinte egyek vagyunk." 

Tegyük hozzá: ahogyan Fehér Ferenc költ őként a maga világát akarta 
megértetni, műfordítóként is azokat a költ őket kedvelte els ősorban, akiket 
a saját versesztétikai szempontjai fel ő l közelíthetett meg. Gondoljunk csak 
Vasko Pipa és Slavko Mihali ć , Srečko Kosovel és Dragutin Tadijanovi ć , 
Blazse Koneszki és Giacomo Scotti vagy akár Miroslav Anti ć , Pal'o Bohuš, 
Pavle Popovi ć  és Ali Podrimja verseinek fordítására. 

„Barátság, égalji közösség, történelmi együttélésb ől fakadó megismerési 
szándék és ezeknek az irodalmaknak a bels ő  ismeret biztatott és vezérelt 
fordítói munkám során" — nyilatkozta impozáns, a jugoszláv irodalmak 
majd 140 alkotóját fölvonultató A madár árnyéka című  műfordításköteté-
nek megjelenése alkalmából. 



Homály. (Mint mikor valaki meghal.) 
Volt-e valaha más is? 
Olyan kihalt minden, mint lesz majd... 

— olvashatjuk a már említett Rai čković-kötet Tétova jegyzet cím ű , Fehér 
Ferenc tolmácsolta versében. És valóban, mi mást érezhetnénk most a döb-
benet perceiben, mint azt, hogy: olyan kihalt minden, mint lesz majd... 

BORDÁS Gy őz ő  
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BRASNYÓ ISTVÁN 
VERSEI 

KÖSZÖNET* 

N em regényekért az eltöltött id őért 
tartozom köszönettel 

a hatalmas világ népességének 
mely a határdombokról is betekinthetetlen 
Moholgunaras Félváros Kincstársor 
Brazília Mileševo Dreja 
Moholivölgy Völgypart Törökfalu 
Pecesor Sicósor Sz őkesor 
Kishegyes Feketics és Szenttamás 
majd visszafelé fordulva innen 
meredeken északi irányba 
a Szegedi úti szállások lakosságának 
(e területen látni 
évszaktól függetlenül 
a legtökéletesebb naplementét) 
s ahogy aztán az út vezet 
mintha búcsúba tartana velünk 
keresztez ődések kacskaringóin 
derékba törve 
a Kutaspusztán keresztül 
egészen a Magyariak soráig 
majd onnan megint csak északnak megyünk 
föl a Vidák soráig 
majd nyugatnak a Kancsárok soráig 
s újra északnak a Kupaksorig 
s innen egyenesen visz az út 
Gunarason át a Mackók soráig 

Elhangzotta Híd-díj átadásán 
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s ha itt jobbra fordulnánk 
keletnek 
az Uccák soráig 
ahonnan már semmi se 
Pobeda Kavilló Kevi 
(itt valahol kel 
nap mint nap az esthajnalcsillag) 
és az egészb ő l még mit sem láttam 
a birtokok hosszú sorát az upravákat 
az upravások százait akik 
mindenféléhez értettek 
akiktől minden vackot meg lehetett tanulni 
értelmes és értelmetlen dolgot 
végül szavaik megtanítottak regényt írni 
bevontak a világtörténelem téves eszmemenetébe 
hálva kincstári szalmazsákon vagy 
a puszta szalmán 
legjobban idénymunkás szerettem lenni 
vagy elütni az id ő t valahol a szállásokon 
eszmét cserélni miként szerszámnyelet 
a sor végén a kazal tetején a föld derekán 
vagy a ház sarkán 
rövidlátó fejemet méhkaptárba dugva 
télen kemencét fű tve 
jószágot gondozva miként Árkádiában 
vagy fametszeten a Szegények bibliájában 
mennyi idő  mindez haszontalanul 
lakván e földet 
semmit sem tudunk önmagunkról 
Topolyától Óbecséig 
külön-külön fejekben van a történetünk 
mindannyian egy-egy legenda 
hová cipelik sorsukat a sáros utakon 
gumicsizmásan vagy koloncként 
traktor után akasztva 
hogy most ki-ki a maga tengelyén van 
valahol útjelzőként állnak meg az utak végén 
még a sötétben is Ott maradnak 
pedig akkor már senki sem megy arrafelé 
mintha a tolvaj mázsaházba készül ődnének 
megmérni valami mérhetetlenül nagyot 
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ÉLŐK ÉS HOLTAK 

Hagyd az én váll-lapomat, 
ne cibáld azt a csillagot — mondta. 
Nem a te katonád vagyok. 

MUNKA 

Félbehagyják az egészet, 
sorra kiállnak elé, 
profánul és rongyosan, 
mielő tt a füsttől könny szökne szemükbe: 
körvadászat sem sikerülhetne jobban. 

KIS TRAGÉDIÁK 

A hideg szobában mintha esne a hó, 
szirti személyes holmik a régi Oroszországból. 
Fehér függönyök zuhannak lefelé, 
a jégvirág még nem ért el eddig —  
a tojás héja igen, 
csizma lép rá, talpa alatt recseg. 

EHHEZ 

Rövid szavak, rövid szavak járnak, 
egészen elmosódó duruzsolás. 
Lenvászon a semmibe sz őve, 
kilyuggatva óraütésekt ől. 
Valaki még ehhez tartaná magát, 
hogy indulna vagy érkezne, 
elérne a magas küszöbig 
a többiek szemébe gyújtva a lámpát. 
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HUHOGÁS 

Ezt az egészet letarolták. Most már 
a tükrön mennek fölfelé. 

Túl rövid lesz neked ez az ing, 
hamar elérik a b őröd. 

A laktanyákban hogyha fűtenének, 
megtudnák, mi a meleg, mi a hideg: 
de így csak az üres éjszakába lehelnek, 
markukba huhognak, mintha benne lennél. 

ELIRAMODNI 

Ami annyira világos, 
a befalazott műhelyajtó. 
Ahogy az egész dugába dő l, 
s a pince is kiemelve a mélyb ő l. 
Az ajtószárny csapkod, 
süket falaknak ver ődve, 
mintha denevér szárnyából szabták volna. 

TÖBBEN NEM IS 

Nehéz lesz itt megállapodni. 
A kút káváján kést fennek egyre. 
A trágyadomb túloldalán kürtöt fújnak, 
borbélytányéron hozzák-viszik a híreket. 
Sokat összezsúfolódtunk, 
többen nem is férnénk a világra. 

AHOGY MEGNEHEZÜL 

A gyalut most megélesítik, 
simítani bőrödet. 
Ahogy emlékezetb ő l fát döntenének, 
melynek itt kellett állnia .. . 
Ácsok, befogva a malomkőbe. 
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EMLÉKEZET 

Semmiféle sóhaj. A létra foka 
állja a sarat, hiába nyomja emlék. 
Itt az egészet fölvitték egykor, 
s ugyanott le is hozták, 
mielő tt mindenestül semmivé lett volna. 
Csak az idő  meg az idő tlenség 
tartja be szavát. 

AMI EGYSZERŰ  

Borús reggelen 
ránk néz a világ kutyája, 
valamije még van elkaparva, 
ezt védelmezi 
szemben a fölérhetetlen titokkal, 
ahol a pinceajtó kinyitva áll: 
lefelé, lefelé. 

Az egyszerű  
végig megtartja ugyanazt a formát, 
más lép ki alakjából, 
mindiga másik. 

NYITÁS ÉS CSUKÁS 

Aki szól, 
nem jut majd messzire. 
Egy régi kapu csak, 
senkiből sem marad több, 
véres deszka, 
melyre árnyéka esett, 
ki-be jár, 
ahogy nyitják vagy csukják. 
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EGY REGGEL 

Mi volt itt? 
Csak a fagyos gang. 
Egy kalap, mélyen a szembe húzva. 
Így sem lehetett kibírni sokáig. 
Kagylóhéj lapulta moslékban 
vagy eleven kagyló. 
Jöttek és mentek. 
Időbe telt, míg megvilágosodott: 
minden tárva-nyitva. 

VISZONTAGSÁGAIK 

Kihozta a tojások halmát 
a benti hóesésbő l. 
Haja az ajtó sarkára csavarodva, 
az egész világ sarokvasára. 
Nem lesz, aki kibogozza 
a kísérteties csikorgásból, 
erősebb a szél verdesése, 
valahol sír benne az ablak üvege, 
és gyűrődik meg ráncolódik 
a végetérhetetlen viszontagság. 

ÁRNYALÁS 

A töredék többet fog mondani az egésznél, 
a rész nem tart sehová, és nem terjeszkedik, 
megmarad a pellengérnél; 
máshonnan esik az árnyék. 

A ZIVATAR LEZÁRÁSA 

A vendégeket előbbre vezetik. 
Lesz, akit középre ültetnek. 
Szemük elő tt zivatar b őg, hajladozva, 
padló deszkája, szekrények fája nyikorog. 
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Így futna ki kis hajónk 
a villanyhálózat vezetékén 
a vízözön napfan. 

LUCA-NAP 

Valamit csak szeleteinek. 
A mozdulatlan bárdot ünnepelik. 
A csontokból csontváz mását faragják, 
és elindul majd. Jön szembe veled. 

Mennek át a havas szobán. 
Valaki a lámpát tartja magasra. 
A cigarettafüst elillan, 
megnő  a gyertyák kanóca. 

A tágasságba ami belefér, 
kigördül az üres ég alá. 
Valami barom szuszog a sötétben. 
Hosszan iszik a lángolásra. 

ÁBRÁND 

Az egész befröcskölve, 
a fal a vér színét kedveli. 
Nem jönnek rá a titok nyitjára, 
a korhadás rajzolja körvonalait. 

De amit belefúrtak az ég falába. 
Amire rámutatott a vakolókanál. 
Hosszabbra sikeredett meg magasabbra 
a képzeletbeli képnél. 
Erőszakosabbra, mint a halál. 

NÖVÉNYTAN 

Volt, ami bojtorjánt mondott, 
csörgött a fagyos fuvallatban. 



796 	 HÍD 

Pedig a katáng, virága nélkül, 
fekete szárral írt valami 
vakítót a hóra. 

KORA TAVASZ 

Kakas szól bele a délel őttbe, 
csupa kakasszó a délután. 
Ebbő l riadni föl, 
hirtelen verő fény. 
Hiába az egész vonulás, 
a nyomok az égig vezetnek, 
szertefutva 
az adott helyrő l. 

AMARRA 

Gondolod, még lesz id ő  telefonálni. 
Gondolod, még kinyújtják a huzalt, 
amely a szeles pusztán zümmög 
siralmas mondanivalót. 
Inkább amarra mégy, 
semmirő l sem véve tudomást. 
Amarra minden hosszabb, 
és egyre néptelenebb, fakóbb. 

FEHÉRSÉG 

Nem emlékszem a kilincsre, 
kettétörve az ajtó zára. 
Hogyan is találhatná kezem, 
míg ráver az üresség ablakára. 

Odarajzolva az alkonyatban 
suhanok a fehér falon. 
Nem érve hozzá, még hallgatom, 
mint köt meg a mészben árnyam. 
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Hogy hirtelen gyúló fény lidérce 
fehérrel végigönti, 
színén tükröz ődve csillan 
a lenti meg a fönti. 

Szívekre zuhanó kapubálvány. 
Minden megmarad törmeléknek. 
Darab hold süt a földre, vagy az se: 
tócsát öklendez a kút közelébe. 

Ebbe gyűrődött bele az egész: 
ahogy a fal sarkán elfordulok. 
Vízsugárral mossák a kövezetet. 
Vérrel öntözik a virágokat. 

ARÁNYOK 

Oly kíméletlen látvány 
látvány is alig 

Tejesüvegbe bámulnak 
a legyet nézik az alján 
— mitha minden megdöglött volna 

Kocsiszám érkezik a fa 
számlálják a kocsikat: 
kemény lesz a tél 

KÖTELÉK 

Elóremégy a hóesésben 
mint aki nem is innen érkezik 
már eldobva söprűjét és lapátját 
kirúgva minden ólak ajtaját 
ezüstszalagot húz maga után 
eloldott köteléket 
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FÜGGESZKEDÉS 

A ház eresze. 
A cserépbe írt betűk. 
Barnára festett oszlopok és deszkák. 
Egyetlen szög beverve. 
Ez a függeszkedés a láthatatlanban, föltartóztatni 
a küszöb előtt, a küszöb fölött, 
ahogy madár zuhanna szemben 
a tükör hátlapja felől. 

ZSOLOZSMA 

Szegény áruló madarak, 
megfoghatatlan nyomai a leveg őnek. 
Csoszogás, ami vadászik itt, 
álló éjszaka a lapozás, 
behúzott nyakkal, behúzott szárnnyal. 

KŐRAKÁS 

A kérdés, ami magam vagyok, 
keresi már a megoldását. 
Valahol meggyújtják a cigarettámat, 
máshol kiterítik ingem. 
A tűző  nap egykettő  végez mindennel, 
becsavarja a zászlót, 
mielőtt árnyat bontana. 
Hosszú volta lebegés. 
Eltűnik a kőrakás, amit hoztak. 

ÜRESSÉG 

Innentő l már majd egyedül. 
Egy csapáson, mely átvág az ábrán. 
Minden zöld. Forr, sustorog a szélben. 
De elakad a világ lélegzete. 
Hirtelen kitágul a szélcsend. 
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E robbanás csattan a barakk falán. 
Indaként tekeredik a fákra. 
A mindenség megmártózik benne. 
Mi kívül marad, magával rántja. 

A nem is visszhangzó űr rá a válasz. 
Föllobban az üresség szivárványa. 

Petri Nuutinen (Finnország) fotója 



A TERV 

Regénybrikett V. 

APRÓ ISTVÁN 

TB Tihamér élete megváltozott. A Nagy Fordulat lényegében azt jelen-
tette, hogy feladta patkányéletét, a magányból zajos, lármás világba költö-
zött. Lassan megtanulta az emberi nyelvet, újra volt mersze énekelni, s bár 
a nők továbbra is rendszeresen kirúgták, ezek már nem voltak könnyes 
odisszeiák — guanóként, szenvtelen rétegekben gy űlt a férfiúi tapasztalat. A 
beteljesedés maga pedig a Terv és az Objektum felt űnése volt. Ígéretnek, 
életcélnak sem kevés. 

„Kicsit kallódtam a n ők között. Elméletben ismertem a jól kivehet ő  
összefüggést a Dominó vendégl ő  és a Bem Lilike utcában megbúvó albérlet 
között, de balgán idegenkedtem a túlságosan kézenfekv ő  megoldásoktól. 
Többet akartam, nem is csoda, ha hoppon maradtam." 

De a Bem Lilike utca ett ől függetlenül is szimbólummá magasztosult. 
Eszmei és történelmi felemelkedésében nem kis szerepe volt Miloš gazdá-
nak, aki egyszerre eltökélte, hogy mindenáron kirúg bennünket a lakásból. 
Azelőtt csak akkor jelent meg a házban, ha a lakbértörlesztés nagyon ese-
dékes volt — kapálgatott az udvaron, amíg ki nem vittük neki a pénzt, de az-
tán a színét sem láttuk egy hónapig. Aztán váratlanul fejébe vette, hogy el-
adja a házat és tényleg kirúgott bennünket. Bosszúból azután némi felfor-
dulást hagytunk magunk után — nem ez a lényeg —, a szimbólum megszüle-
tett. Azt a lendületet, amely a Bem Lilike utcában mindennaposnak számí-
tott, később, már csak igen ritkán és legfeljebb röpke órákra tudtuk fel-
éleszteni. Aztán már annyira se." 

A Terv feltűnésének pontos körülményei pedig lényegében máig tisztázat-
lanok. Az első  írásos feljegyzések egy kocsmai beszélgetésig vezetnek vissza az 
opálos, ködös múlt kongó folyosóin. A sz űkszavú tudósítás azonban inkább 
csak a körülményekre szorítkozik, s bár konkrét utalás történik magára a 
Tervre, mibenlétér ő l nem esik szó. A feltehet ően nagy jelentőségű  titkolt tar-
talomra csak a kés őbbi források alapján következtethetünk. 
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„— És nincs menekvés? — kérdezte aggódva D. 
TBT sokatmondóan hallgatott, szemmel láthatóan élvezte a másik szo-

rongó, aggódó várakozását, a hatást, amit korábbi szavaival kiváltott. Szö-
szi is visszajött, de csak egy cigit kért, és máris ringott elfele a s űrűsödő  
füstben formás tompora és tagadhatatlanul ügyes pár lábacskája. A fiúk vi-
szont most mára kötelez ő  rutinpillantáson túl nem méltatták figyelemre 
őkecsességét. 

De van: a Terv! 
A Terv! — ujjongott D. 
A Terv — szögezte le TBT. 

Valónak pedig ezek a szavak kicsiny töredékei annak a szófolyamnak, 
amely (már akkor is) maga vala a Terv." 

„Valamit kerestünk rettenetesen kerestünk abban az id őben — írta TBT 
sok év múltán, amikor mára régi gondolatokat pusztán számba venni sem 
volt egyszerű . — Azt hittük, létezik egérút, és nem szükséges feltétlenül fe-
nekestül felforgatnia világot, hogy menedékre lelhessünk. Hiszen éppen 
idáig terjedt vélt bölcsességünk: »tisztában voltunk vele«, hogy nem tudjuk 
(következésképp nem is akarjuk) megváltania világot. Ma már látom, hogy 
ez kamaszos tévedés. A világ megváltása el ő l senki sem térhet ki, se nagy, se 
kicsi, sem erős, sem pedig csenevész! A hatalom birtokosai a szabadság, de-
mokrácia és más eszmények mindenkori bitorlói éppen erre a kishit űség-
re, erre a szánalmas begubózásra, a végérvényesen földre ejtett, megtört te-
kintetekre alapoznak. Es fogalmaznak, definiálnak, besorolnak, értékelnek 
szakadatlanul mindannyiunk helyett: éretlenek vagytok még a demokrá-
ciára... 

(Korai még, korai még a konty nekem, 
De hogyha nyáron erre jár, 
Idősebb leszek már, uram!) 

Itt mások a történelmi hágyományok. Persze. Igen, ott, náluk indokolt 
az elégedetlenség. Az szabadságharc. Elítéljük a diktatúrákat. A hatalom 
visszaéléseit. A koncepciós pereket. A hajszákat. A személyi kultuszt. No-
hát ilyet! Tankokkal! Nem, itt egészen más a helyzet. Ebben a bonyolult 
gazdasági és politikai helyzetben! Egyesek felforgatnak, és ezek kivétel nél-
kül felforgatók. Minden eszközzel harcolni fogunk! (Nem, nem a dogmá-
inkért. Habára mi dogmáink maga az igazság.) Minden eszközzel! Minden 
eszközzel! Minden eszközzel! 

Amit kerestünk, sohasem is létezett, nem létezik ma sem. Maga a keresés 
azonban talán megérte." 
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A Nagy Fordulat évében egyébként TBT sutba vágta regénykezdemé-
nyeit, mást sem írt, legfeljebb az egyetemi el őadásokon mímelte a jegyzete-
lést, ha nagy ritkán Ott is megjelent. Ez is a fordulat lényegéhez tartozott. A 
cseppfolyós, kullogó magány elől tartósan megszökött, mintha csak Mikka 
Makka fogta volna kézen, s Persze azt mondta volna: Fussunk! 

Egy ostoba évfolyami kiránduláson kezd ődött, félemeletes tengerparti 
hotelban, az ördög tudja már, hol. Odafelé a szomorúság lázárervines bar-
na gomolyagja még ott kukucskálta hegyek mögül, valahányszor TBT ki-
pillantott a busz ablakán, de az els ő  este minden tőből megváltozott. A tár-
saság hét nyelven beszélt (természetesen szó szerint), s minden nyelv meg 
is eredt szépen a békésen, csendesen induló vörösborozás alkalmával. A 
tengerrel, köszöni szépen, minden rendben volt (azért így, mert TBT utó-
lag erre a szép nagy darab vízre emlékezett legkevésbé), a kabócák tömény 
romantikával cirpelték tele a kora őszi éjszakát, és a lányok szeme ett ől (is) 
Olyan fátyolos kezdett lenni, mintha legalábbis ők itták volna meg azt a 
rengeteg sötétlila fényű  timsós bort, amit az életrevalóbbak idejekorán be-
készítettek. (TBT vezette a beszerz ő  különítményt, s nem is a vezérkedés 
nimbusza végett.) Pedig nem ők itták meg, hanem a fiúk, és ebb ől rövid 
időre nagy lárma kerekedett. Egy szlovák ikerpár harmonikát meg szaxo-
font hozott, és hangosabbak voltak a kabócáknál. A fiúk azonban ekkorra 
már sorban osontak ki az illatos mediterrán éjszakába, majd az okádástól 
véreres szemmel kerültek el ő , ha egyáltalán előkerültek. A nekihevült haja-
donok is csipegettek azért a borból, és egyre nagyobb aggodalommal, majd 
nyílt felháborodással vették számba a gyászosan fogyatkozó ifjú férfinépet. 
A szemekbő l tünedezni kezdett a fátyol, a csalódottság sárgászöld fényei 
villództak a tekintetekben, s egyszer csak rikácsolva kiebrudalták azt a né-
hány békésen hortyogó hímet is, akik még levitézlett nemüket a maguk 
módján a sarkokban képviselték. És ekkor jött Zorbas, ha nem is éppen a 
görög! 

Az ikerpár szép magyarnótákra zendített szlovákul, és TBT zsigereiben 
megmozdulta bor, meg valami hetyke virtus, ami különben nem szokott. 
Kevélyen elkapta az üveg nyakát, kieresztette a hangját (amit különben 
évek óta ő  maga is akkor hallott el őször), bokázott, hadonászott, mulatott, 
s ügyet sem vetett a csajok elképedt gy űrűjére, ahol most már az elragadta-
tás kék meg az olvadozó gyengédség barna szemvillanásai követték minden 
mozdulatát. 

— Lám, mégiscsak ért valamit, hogy edzésben voltam — mondta TBT utó-
lag, és nem a táncra, hanem a kocsmázásra gondolt, ami megmentette a 
dicstelen, idő  előtti elhasználódástól. 

Végül egy kissé telt idomú, de a maga módján azért formás falusi lány ci-
pelte el a szobájába. Reggel megállapította, hogy éppenséggel jobban is vá- 
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laszthatott volna, de akkor figyelmen kívül hagyta a tényt, hogy egyáltalán 
nem ő  választott. No meg nem is járt olyan rosszul. 

Oltsd már el azt a kurva gyertyát! — kiabált Vera, TBT zsákmányolója 
Verára, a szobatársn őjére, aki legalább ennél az imbolygó kis világosságnál 
szeretett volna ellesni valamicskét a fejleményekb ől. Vera azonban ingerült 
volt, TBT nem is értette, miért, s bambán utánanyúlt a csöcsnek, merthogy 
az a kiabálás miatt kicsúszott a markából. A másik Vera morgott valamit, s 
kiment, azután visszajött, megint gyertyát gyújtott, s komótosan, módsze-
resen vetkőzni kezdett. Nyilván tudta, miért, mert TBT a közelebbié Vera 
válla fölött egyre nagyobb érdekl ődéssel kezdte figyelni. Ebb ől persze 
megint kiabálás lett, gyertyaoltás, s TBT-nek Ott kellett folytatnia, ahol ab-
bahagyta. Vera a másik ágyról még hozzájuk vágta a bugyiját (nem ütött 
valami nagyot), aztán, úgy látszik, elaludt. 

Hülyeség sötétben kefélni! — fakadt ki Tihamér hosszadalmas markolá-
szás és tapogatózás után. 

Mi? — lihegte a lány saját anyanyelvén, az egyiken a másik hat közül. 
Válasz helyett Tihamér csak legyintett, mert észre sem vette, hogy ma-

gyarul szólalt meg. Persze a sötétben a legyintés sem volt olyannyira uni-
verzális megnyilvánulás, ezért fáradtan hozzátette az els ő  idegen nyelven, 
ami az eszébe jutott: 

Nicht wichtig. 
Mi? — kérdezte megint a lány, mert Persze nem német volt. 

TBT gyorsan a hasára fordította, mert a hosszú társalgástól kezdett elál-
mosodni. Jó húsos, gömbölyű  feneke volt, feszesebb, mint gondolta. A s ű-
rű  formátlan sötétségben továbbra is tapogatózásra kényszerült, ujjával ke-
reste a helyzet nyitját. Utóbb hosszasan célzott, helyezkedett, majd válto-
zatlanul a nyelvi és egyéb akadályok áthágására összpontosítva kiadta a ve-
zényszót: 

Go! 
Mi? — szisszent a lány, de TBT végleg berekesztette a vitát. 

Később arra ébredt, hogy kegyetlenül elzsibbadta karja, amit Vera feje 
alatt felejtett. Nem, mégsem erre ébredt, ezt csak ébredése után vette tudo-
másul, hanem gyengéd cirógatásra neszelt fel. Vera babusgatta kissé szédü-
lő  fejét, Vera, a másik ágyról. 

Gyere, nem fogja megtudni — mondta halkan a forgalomban lev ő  ne-
gyedik, vagy talán ötödik nyelven, s már húzta is ki az ágyból. TBT zsib-
badt ujjait rázogatva ment utána, maga se tudta, miért. Egyébként eléggé 
izgalmas hálóinge volt, combig érő  és sejtelmesen átlátszó, tapintásra pedig 
selymes és puha. Először kivezette a mirtuszbokrok közé, de a barátságta-
lan hajnali szürkületben egykett őre vacogni kezdett a foguk. A hideg érin-
tésére viszont Vera izgága mellbimbói majd átbökték csábos leplüket — 
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igaz, ez egy darabig odabent, a fürd őszobában is így maradt, ahová a lány 
sürgősen visszatoloncolta. Most már nem volt sötét, de TBT-nek Vera els ő  
heves csimpaszkodásai után rossz sejtelme támadt. Gyanúja csak fokozó-
dott, amikor a felhevült ágyszomszéd konkrétabb fogásokhoz folyamo-
dott. Persze a lány is észrevette, de annál vadabbul dörgöl őzött, kígyózott, 
markolt és harapott. 

— Ne haragudj, Szívi, de sok volta bor, kevés volt az alvás, és a barátn őd 
is facsart már rajtam néhányat — sorolta félrészeg őszinteséggel, és nagyon 
szeretett volna aludni. Vera azonban nem adta fel, alaposan felheccelte a 
gyertyaoltogatás, vagy valami más, és mindennel megpróbálkozott, amit az 
esze kiadott, amit valaha filmen látott és regényekben olvasott. 

„Egy ilyen agresszív, nekivadult n őstény előtt még a rézfaszú bagók 
szerszáma is csigabugává zsugorodná!" — morogta TBT önérzetesen, amint 
az erősödő  reggeli fényben végre saját szobája felé imbolyoghatott. Vera II. 
nagy nehezen elengedte, de csak azzal a feltétellel, ha miután kialudta ma-
gát, de legkés őbb este pótvizsgára jelentkezik, azaz találkoznak a parton. 

„Minek a partján?" — motyogta még félálomban, mert a tengerr ő l ismé-
telten megfeledkezett. 

A Nagy Fordulat tehát belegázolt Tihamér hétköznapjaiba, s önmaga 
előtt is a kiismerhetetlenségig bonyolította életét. Szerencsére azonban fel-
bukkant a Terv mint pislákoló mécses; mint sokat bíró pókfonál, mint egy 
távoli biztos magaslat, amely mindenkor segít megtalálni az egyedül üdvö-
zítő  irányt. Úgy is mondhatnánk, TBT abban az id őben a Tervnek becézett 
hagymázos álomban élt. S őt, odáig jutott, hogy. időnként maga az álom is 
kicsúszott ellen őrzése alól: úgy járt, mint Csuang Csou pillangója (vagy 
embere) „aki nem tudhatja, pillangó volta egy ember álma-e, aki álmában 
pillangónak képzeli magát, esetleg emberi mivolta a pillangó látomása, mi-
közben egy trópusi levélen szendereg". Egyik változatnak sem volt több 
értelme a másikénál. A tüneteket id ővel csak súlyosbította egy bizonyos 
Pusztai Péter nevezetű  rég halott parasztember felbukkanása, akinak zava-
ros feljegyzései a regényekben megszokott különös véletlenek egyike foly-
tán kerültek TBT kezébe. Nem is engedte ki többé karmai közül a sárguló, 
gyűrött füzeteket, szétes ő  poros könyveket, görcsösen beléjük kapaszko-
dott, velük támogatta alá a Terv itt-ott megbicsakló pilléreit. 

Egyelőre azonban a Pusztai felbukkanása el őtti korszaknál tartunk, s az 
különben is egy másik hosszú történet lenne. TBT viszont feljegyzett egyet 
s mást a Terv szófolyamának hordalékából is. (Lásd még: kocsmában szétgu-
ruló gyöngyszemek, asszonyhoz sunyító dezert őrök, mókuscickányok stb.) 

„Ritkán használtuk azt a szót, hogy kommuna. Inkább csak aTerv-ként 
emlegettük, kés őbb pedig az Objektumot azonosítottuk a Tervvel. Túl sok 
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volt a szó mellékzöngéje és nemzetközi használatú toldalékokkal túlságo-
san riasztó fogalmakat lehetett bel őle képezni. Maradtunk inkább az Ob-
jektumnál. 

— Majd ha meglesz az Objektum ... — hajtogattuk, és nem véletlenül. Vé-
gül is az volt a kulcs, aminek megvalósulásán, létrehozásán minden áll vagy 
bukik. Az Objektum maga volt a Terv, mert a puszta tartalom önmagában 
még vérszegény utópiának is kevésnek t űnt. (Bár ezt a szabályt sok helyen 
országos méretekben is figyelmen kívül hagyták). Mi azonban úgy éreztük, 
messzire száműztük magunktól az utópiát. Kommunát akartunk alapítani, 
évekig ennek éltünk és hitünk szerint szilárd talajon álltunk. (!)" 

„Ha ez nem sikerül, nincs értelme az életünknek. A világ komisz és ha-
zug. Úgy járunk, mint a szikaszarvasok, és nincs más kiút: saját, igazságos 
világot kell teremteni, ahol még érdemes valamibe belefogni, legyen az re-
gényírás vagy kecsketenyésztés." 

„— Majd kijózanodtok — mondták elnéz ően egyesek, de az évek múltak, 
és az Objektum kemény sziluettje továbbra is Ott lebegett a söröspoharak 
felett, hogy majdan átköltözzön a Ferenc-csatorna partjára." 

„Ezer liba, kiskomám! Tudod te, mit jelent ezer liba? Mennyi toll, 
mennyi hús ... No és persze, munka. Egy vagy két embernek egy éven át az 
lenne a foglalkozása, hogy felnevel ezer libát. Hiszen lesz köztünk mez ő -
gazdász, orvos, pedagógus, technikus, amit akarsz. Két-három szakmát 
mindenki meg tud tanulni. Az egyik gyárba jár, a másik a közösség földjét 
műveli, a harmadik a gyerekekkel foglalkozik, a negyedik könyvet ír. Egy, 
mondjuk, tíztagú közösség még azt is folyamatosan megengedheti magá-
nak, hogy egyvalaki szabad legyen akár hosszabb id őn át, ne vegyen részt a 
közvetlen termelésben, a pénzkeresésben, hanem írjon, tanuljon vagy utaz-
zon. Mindig más természetesen. Az ilyen közösségen kívül mikor lehet az 
embernek erre esélye? Nyilván soha." 

Az ezer liba, a mini halgazdaság, a kicsi, de intenzíven m űvelt termőte-
rület, a közös könyvtár, a m űszaki eszközök ésszerű  megosztása, a gyer-
mekek közös nevelése és mindemellett az egyén teljes jogú szabadsága, el-
különülése — mindez b őven, a legapróbb részletekig belefért a szófolyam-
ba, és sokat, nagyon sokat ígért. 

„Számolnunk kell az együttélés nehézségeivel is. Ha valakinek az a má-
niája, hogy órákig olvas a budiban, akkor neki olcsóbb egy külön budit 
építeni, mint folyton emiatt vitatkozni, veszekedni. A közös élet jó, de 
mindenkinek legyen meg a lehetősége arra, ha egyedül akar maradni, visz-
szavonulhasson, és senki se háborgassa. Ezért olyan fontos az Objektum 
alapos megtervezése: a közös helyiségek mellett az egyes családoknak külön-
álló lakórészeik kell hogy legyenek, a közösködés önkéntes elhatározás dolga 
mind kezdetben, a beszálláskor, mind pedig a kés őbbi hétköznapokban." 
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Figyelj — mondta TBT egy alkalommal D.-nek. — A kommuna szó már 
önmagában is vörös posztó lenne a hatalom szemében, és sohasen kapnánk 
építkezési engedélyt az Objektum tervrajzára, ha valahogyan nem leplez-
zük szándékunkat. Az Objektumnak ezért annyi bejárata lesz, ahány csa-
lád lakik benne, és a bejáratok mind külön házszámot is kapnak. 

Mint az ikerházak — bólogatott D. — Az ilyesmi nem ritkaság, közös 
építkezés saját pénzen, egy tet ő , azonos beosztás, külön élet. 

— Pontosan. Ha ezt a látszatot sikerül meg őrizni, akkor van esély az en-
gedély kiadására. Ezután pedig az a legfontosabb, hogy kizárólag gazdasági 
okokra hivatkozzunk, -és még véletlenül se emlegessünk értelmi vagy, uram 
bocsá, kulturális indokokat. Egyedül a pénznek nincs szaga, és csak annak 
van mellékzöngék nélküli és mindenféle gyanúsítgatásoktól távol álló be-
csülete. Ha a fiatalok összefognak, mert így olcsóbban tudnak építeni, 
megengedhető , ső t dicséretes a kezdeményezés, de egyetlen szó, amely a 
vállalkozás magasabb rend ű  tartalmára utal, buktathatja az egész ötletet. 
(Mert mi az, hogy tartalmasabb, emberibb élet? Talán ez a miénk nem elég 
tartalmas, nem elég emberi?!) 

TBT és D. hosszasan sorolták, egyre tódították a kiábrándító, lehangoló 
kilátásokat, mígnem annyira elkeseredtek, hogy szólni sem volt többé ere-
jük, némán ücsörögtek a kocsma legbels ő , sötét zugában, miközben oda-
kinn vakítóan f énylett a nyár. 

Az esetleges támadások esetleges védtelen célpontjainak száma szinte 
végtelennek bizonyult. Az Objektum és vele a Terv egyre bonyolódott, a 
leendő  alapítók tudatát megszállta a védelmi mechanizmusok, az elterel ő  
hadmozdulatok tömkelegének kidolgozása. A tényleges anyagi kérdésekig, 
hogy tulajdonképpen sikerülhet-e elegend ő  pénzt összehoznia kezdéshez, 
még el sem jutottak, mert egyre inkább bebizonyosodni látszott, hogy a 
védelmi feltételek kielégítése úgyszólván lehetetlen feladat. Végs ő  soron 
minden ravaszkodás mellett is csak puszta jóindulatukat és ártatlanságukat 
tudták volna szembehelyezni az örökké ideges hatalom ezernyi „védelmi" 
apparátusával. A kopókat azonban sohasem érdekelte az ártatlanság, ők 
mindig bűnösöket keresnek, és ha kell, találnak is. Ezért mindahányan oly-
kor elcsüggedtek, magukban otthon már feladták a harcot, de ezt egymás 
elő tt sohasem mutatták. Tovább hömpölygött a szófolyam, égig nyúltak a 
csatorna partján a falak. 

Mire pedig a söröskorsók erdejéb ől a valóság tisztására léphettek volna, 
valójában már minden eld őlt. Persze egészen másként, mint képzelték. 

(Folytatjuk) 



GODOT-RA LESVE  

DRAGO JANCAR  

SZEREЛLŐK  

FRANZ  
JOSEF  

FELICITA  

Első  felvonás  

Nagy szoba. Ablak, ajtó. Ágy, mellette szék. Középen régi íróasztal, feletti  

hosszú zsinóron zománcozott lámpaerny ős villanykörte ég. Enyhén leng.  

Franz az ágyon ülve a csizmáját próbálja lehúzni. Két kézzel, teljes er őből.  
Kifulladva abbahagyja, lihegve megpihen, majd újrakezdi. Megint hiába.  

Megjelenik Josef.  

FRANZ (megint abbahagyja) Hiába, nem megy.  
JOSEF (apró, óvatos léptekkel közelít hozzá) Magam is azt hiszem.  
(Megáll.) Sokáig küzdöttem ezzel a gondolattal, légy észnél, Josef, mond-
tam, még nem próbáltál ki mindent. Es elölr ől kezdtem a küzdelmet. (Di-
deregni kezd.)  
FRANZ Te fázol.  
JOSEF Egy kicsit tényleg fázom.  
FRANZ Tornássz egyet.  
JOSEF (nehézkes mozdulatokkal tornázni kezd) Lent a kapualjban csi-
náltam néha egy-két térdhajlítást. Vagyis inkább kinyújtóztam id őnként,  
mivel többnyire guggoltam. Egészen elgémberedtem abban a huzatban.  

FRANZ Jó, hogy nem látott meg valaki.  

JOSEF Nagyon vigyáztam.  
FRANZ A végén még elvertek volna.  
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JOSEF Mindig azért nem szoktak elverni. 
FRANZ Ha meglátják, hogy térdhajlításokat csinálsz egy idegen kapualj-
ban, akkor biztos, hogy elvernek. Nincs az az isten, aki megment a verést ő l. 
JOSEF Miért kell mindig nekem Ott kuksolnom a kapualjban? Olyan po-
csék ott a kukák mögött. Huzat van, és én reumás vagyok. 
FRANZ Ne a szolgálatra panaszkodj, ha elvernek, amiért tornagyakorla-
tokat végzel egy idegen kapualjban. 
JOSEF Nem is vertek el! 
FRANZ De elverhettek volna, amilyen el ővigyázatlan vagy. 
JOSEF Az elővigyázatosság annyit ér, minta szenteltvíz. 
FRANZ Már megint panaszkodsz? 
JOSEF Nem panaszkodom. 
FRANZ Dehogyisnem. 

Josef sértődötten elhallgat, Franz tovább küszködik a csizmájával. 

FRANZ Nem bírom lehúzni a csizmám. 
JOSEF Már miért akarnád lehúzni. 
FRANZ Mert tör. 
JOSEF Felhólyagzotta lábad? 
FRANZ Nem felhólyagzott, hanem feltörte. A csizma. Elaludtam csiz-
mástul, és feltörte a lábam. 
JOSEF Alvás közben? 
FRANZ Alvás közben, igen! Még sohasem hallottál olyat, hogy valaki-
nek a csizma alvás közben feltörte a lábát? 
JOSEF Nem. 
FRANZ Akkor most hallasz. Kérdezd meg akármelyik katonát, mikor 
kap hólyagot a lábára. A hólyag mindig kés őbb keletkezik. 
JOSEF Menetelés után, hát Persze. 
FRANZ Vagyis később. 
JOSEF Lehet, hogy álmodban meneteltél. 
FRANZ Ide hallgass. Hova akarsz kilyukadni tulajdonképpen, most 
hogy itt vagy végre a jó meleg szobában? A világ valóságos, és a csizma va-
lóban töri a lábam. 
JOSEF Mert. 
FRANZ Mit „mert"? 
JOSEF A világ valóságos, mert a csizma valóban töri a lábad. 
FRANZ Miért? Nem ezt mondtam? 
JOSEF Te azt mondtad, és. 
FRANZ (ingerülten) Miért ne mondhatnám azt, hogy és? Itt talán tilos 
ést mondani? Hol van az előírva, hogy mertet kell mondani és helyett? 
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JOSEF Úgy hiszem, ez nem elő írás kérdése. 
FRANZ Ez erkölcsi kérdés. Behozlak ide a melegre, nehogy teljesen 
tönkretegyen a huzat meg a reuma odalent a kapualjban, te meg elkezdesz 
panaszkodni. Meghívlak ebbe a szép kis szobába, te meg azt állítod, hogy 
nem tör a csizmám, hogy én csak úgy álmodtam az egészet. A kisujjamat 
nyújtom, és te az egész kezemet akarod. 
JOSEF (csillapítja) J61 van, no. Ne haragudj. Nem mondom többé, hogy 
mert. 
FRANZ Én sohasem megtörni akarom az embert, hanem meggy őzni. 
(Szünet, majd nyugodtan, szinte szomorúan folytatja). Az ellenséget is meg 
kell győzni, hát még a kollégánkat, akivel együtt vagyunk jóban-rosszban. 
Sose tudom megérteni, hogy az emberek miért nem hagyják meggy őzni 
magukat. Miért kell megtörni az embert, miel őtt meggyőzhetnénk? 
JOSEF Azért, mert... (elhallgat) 
FRANZ Jól hallottam? 
JOSEF Jól, de ez nyelvbotlás volt... (gyorsan jóvá akarja tenni) A csiz-
mád még mindig és valóban tör? Segíthetek lehúzni? 
FRANZ Megtennéd? 
JOSEF Szíves örömest. 
FRANZ De igazán? 
JOSEF Boldogan. 

Franz leül az ágyra, és kinyújtja a lábát. Josef háttal Franznak a combjai 
közé kapja a csizmát. Franz a másik lábát Josef fenekének feszíti. Er őlköd-
nek. 

FRANZ Remélem, nem érzed megalázónak a helyzetet. 
JOSEP Sohasem megalázó segíteni a bajbajutottakon. 
FRANZ Bocsáss meg, kicsit meg kell hogy taszítsalak. 
JOSEF Csak rajta. Semmi sem idegen t ő lem, ami emberi. 
FRANZ Különben sose fog lejönni. (A csizma lejön, Josef a földre hem-
peredik.)Bocsáss meg... és köszönöm. 
JOSEF (feláll, és odaadja a csizmát) Nincs mit. 
FRANZ Szívből köszönöm. 
JOSEF Igazán nincs mit. 
FRANZ Dehogynem. 
JOSEF Ugyan. 
FRANZ (lábujjait tornásztatva) Milyen szép is ez. 
JOSEF Mikor az egyik ember segít a másikón. 
FRANZ És nem tör a csizma. 
JOSEF (kinyújtózik és ásít) És most pihenhetnénk egyet. 
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FRANZ Azt már nem. Nem pihenni jöttünk ide. 
JOSEF Hanem? 
FRANZ Hogy dolgozzunk. 
JOSEF Igaz is. Godot-n. 
FRANZ A Godot-ügyön. 
JOSEF Godot? Lehet felőlem Godovics is. 
FRANZ Vagy Godin. Vagy Godonyi. 
JOSEF Vagy Godotenstein. 

Franz kicsavarja a villanykörtét, az ablakhoz lép, és félrehúzza a függönyt. 
A szobát csak a besz űrődő  utcai fény világítja meg. Franz elveszi az asztal-
ról a távcsőt, kézen fogja Josefet, s az ablakhoz viszi. Kezébe nyomja a 
messzelátót. Josef beállítja magának. 

FRANZ Első  emelet, balról a harmadik ablak. 
JOSEF A kapualjból jobban látni. 
FRANZ Körös-körül rozettás díszítéssel. 
JOSEF De itt kényelmesebb. 
FRANZ Amelyiknél hullik a vakolat. 
JOSEF Nincs büdös, és nincs huzat. 
FRANZ Látod? 
JOSEF (leereszti a távcs őt) Nem. 
FRANZ Hogyhogy nem látod? 
JOSEF Kívülről tudom az egészet. Amióta az eszemet tudom, ezt az ab-
lakot bámuljuk. 
FRANZ Csakhogy te eddig szabad szemmel nézted. Most pedig itt a táv-
cső . Tizenkétszer negyvenes. 
JOSEF (megint távcsövez) A dioptria megjárja. Csak kicsit homályosat 
mutat. 
FRANZ (kitépi kezéb ől a távcsövet) Persze, hogy homályos ! Ezt kell itt 
csavargatnod, hogy éles legyen. 

Josef sokáig kémlel a távcs ővel, és csavargatja a kereket. 

FRANZ Látsz már valamit? 
JOSEF Igen, most már látok. 
FRANZ Mit látsz? 
JOSEF Sötétséget. 
FRANZ Meg kell várnunk, míg felgyújtja a villanyt. 
JOSEF Nem emlékszem, hogy valaha is felgyújtotta volna. 
FRANZ Majd felgyújtja, nyugodt lehetsz. Hiszen erre várunk, nem igaz? 



GODOT-RA LESVE 	 811 

JOSEF Ahhoz nem kell távcs ő , hogy meglássuk, mikor lesz világos az az 
ablak. 
FRANZ Távcsővel jobban lehet látni. 
JOSEF Az ablakot? 
FRANZ Nemcsak azt. Mindent. Még annál is többet. Be lehet látni, be a 
szobába. 
JOSEF Látni lehet, mit m űvel a lakásban. 
FRANZ Mire készül. 
JOSEF Mit forral. 
FRANZ Mit rejteget. 
JOSEF Mit akar. 
FRANZ Mindent, de mindent látni lehet. 
JOSEF És hallani nem? 
FRANZ Hallani is, de az egy másik hatáskör. 
JOSEF Mindjárt gondoltam. 
FRANZ Mit gondoltál már megint? 
JOSEF Hogy mások is dolgoznak rajtunk kívül, bár ebben nem vagyok 
biztos. 
FRANZ Talán kezdjelek el megint gy őzködni? 

Franz behúzza a függönyt, visszacsavarja az ég őt. 

JOSEF Mit is akartam mondani? 
FRANZ Törd egy kicsit a fejed. 
JOSEF Tudom már. Éhes vagyok. 
FRANZ Már megint? 
JOSEF Hiszen még egyszer sem voltam. 
FRANZ Te mindig éhes vagy. 
JOSEF Engem nem kell gy őzködni. A jóllakott nem érti az éhez ő t. 
Uram, szánjon meg egy kicsit. 
FRANZ Ha jól meggondolom, kicsit valóban szánlak, Josef elvtárs. Az a 
hideg kapualj, az az átható huzat. 
JOSEF Meg az éhség. 
FRANZ Ha jól meggondolom, neked gyógyfürd őbe kéne menned, nem 
pedig Godot-ra lesni. 
JOSEF A gyógyfürdő  nem enyhíti az éhséget. Az a reumára jó. 
FRANZ Igaz. Bevallom, már-már meghatódtam. Figyeld meg ezt a hu-
manitárius gesztust. (Franz az ágynál lévő  asztalhoz megy, amelyen tányér 
van felszeletelt szalámival és kenyérrel, majd megkínálja Josefet.) Paran-
csolj, Josef elvtárs, terülj-terülj asztalkám. 
JOSEF Köszönöm, Franz elvtárs, igazán nem szükséges. 
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FRANZ Dehogyisnem. 
JOSEF Ugyan, dehogy. 
FRANZ Nincs abban semmi megalázó, ha az ember éhes. 

Franz fog egy szelet szalámit, odaviszi Josefhez, és udvarias mozdulattal 
odakínálja. Josef kissé meghajol, s két ujjal elveszi. Franz termoszt vesz el ő  
a kabátjából, lecsavarja a tetejét, tölt, és odakínálja. 

FRANZ Tessék. 
JOSEF Köszönöm. 

Franz megy, és hoz még egy szelet szalámit. Úgy adja Josef szájába, mint az 
ostyát. 

FRANZ Tessék, tessék. 
JOSEF Köszönöm, köszönöm. 

Franz tölt egy pohár pálinkát, és fog egy harmadik szelet szalámit. Josef két 
ujjal veszi el. Franz a pálinkát is odakínálja neki, de Josef mindkét keze 
foglalt. Franz mutatja, hogy kapja be a szalámit, Josef így is tesz, majd elve-
szi a poharat. Saját poharát Franznak adja. Mindketten megszagolják az 
italt, és elfintorodnak. Poharat cserélnek. 

JOSEF Pardon. 
FRANZ Pardon. 

Franz odaviszi neki a teli tányért, Josef mohón fal. 

JOSEF Köszönöm a bizalmat. 
FRANZ Igazán semmiség. 

Franz ledől az ágyra, és elégedetten figyeli Josefet. 

FRANZ Jó érzés segíteni a bajbajutottakon. Mióta nem ettél? 
JOSEF Mára második napon elfogytak a szendvicseim. 
FRANZ Túl mohó voltál. 
JOSEF De teám még volt. (Eszik, majd hirtelen megered a szava.) Ott 
álltam a kapunál. Egy résen át, a kapu egy repedésén keresztül egyenesen 
odaláttam az ablakára annak a... Godowskinak... 
FRANZ Godot. 
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JOSEF Godonyi. Éjszaka jó volt, mert nem kellett azon a résen kukucs-
kálni, sétálhattam a kapualjban, nappal meg elbújtam a kukák mögé. 
FRANZ Te nem vagy normális. Azt képzeled, hogy ezek nappal talál-
koznak? 
JOSEF Kicsodák? 
FRANZ Hát ezek. Ez a banda. Az ellenzék. 
JOSEF Azt mondtad, hogy egyedül van, hogy bezárkózott a szobájába, 
engedély nélkül. 
FRANZ Előbb egyedül van, aztán majd jön a bandája. Tudom tapaszta-
latból. 
JOSEF Tényleg? 
FRANZ Tényleg. 

Hallgatnak. 

FRANZ Patkányokkal nem találkoztál ott a kukák mögött? 
JOSEF Eggyel sem, elvégre volt patkányirtás ... azazhogy ... meg kell 
mondanom, hogy rémesen hanyag népek laknak ebben a házban, teljes a 
rendetlenség. Minden este leklaffogott a papucsában valami n ő , odaklaffo-
gott, és kiöntött salátát, makarónit, hagymát, amit csak el lehet képzelni. 
De nem ám a kukába. Csak úgy, a kuka mellé. 
FRANZ Egyenesen a földre? Micsoda rendetlenség! 
JOSEF Fenét a földre, egyenesen énrám. Mivelhogy ott guggoltam a ku-
kák mögött, nehogy meglássák, amint megfigyelést tartok. Es nem sikerült 
mindig félrehúzódni. 
FRANZ Még szerencse, hogy nem gulyáslevessel öntöttek nyakon. 

Josef sértődötten hallgat. 

FRANZ Na, mi baj? Csak folytasd... mi történt azután? 
JQSEF Semmi sem történt. 
FRANZ Csak nem sért ődtél meg a gulyás miatt? 

Josef konokul hallgat. 

FRANZ Miért, mit mondtam? ... Eridj már, egy kis gulyás ide vagy oda. 
Sursum corda, Josef elvtárs. 
JOSEF Semmi sursum corda. Nekem reumám van, én nekem kellett ott 
állnom a huzatban. Neked nincs reumád, és te itt fent voltál a melegben. 
Annyit feküdtél az ágyon, hogy felhólyagzotta lábad. 
FRANZ Az élet útjai kifürkészhetetlenek. Valaki mindig fent van, valaki 
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mindig lent. Amióta világa világ. C'est la vie. A világ valóságos, a csizma 
valóságos. 
JOSEF Egyszer igazán cserélhetnénk. Enyém volna a csizma, tiéd a való-
ságos világ. 
FRANZ (átöleli a vállát) Aki a csizmát viseli, azé a felelősség, ezt meg 
kell értened. A felel ősség pedig súlyos ... A csizma meg a felelősség között 
pedig ott az ember esend ő  sorsa, az ő , hogy is mondjam, halandó és töré-
keny mivolta. (Elereszti Josefet, és felhúzza a csizmáját.) Es most... a biza-
lomért bizalom jár. Mondd meg nekem, de ízibe: valóban egy falatot sem 
ettél? 

Josef nemet int. 

FRANZ Egy morzsát sem? 
JOSEF Csak egy kis teát. 
FRANZ (rosszkedv űen) Ne mérgesíts ! Jól tudod, hogy a teát isszák és 
nem iszik. Es azt is jól tudod, hogy ennyi ideig csak teán nem bírja ki az 
ember. 

Josef maga elé mered. 

FRANZ (megint nyájasabban, bátorítón) Előttem nem kell titkolódz-
nod. 
JOSEF (tétovázva) Ettem ... de csak pár salátalevelet ... mert abban sok a 
vitamin. 
FRANZ A kukából, vagy abból, ami mellé hullott? 
JOSEF Abból. 
FRANZ Merthogy vitamindús. 
JOSEF Azért. 
FRANZ Gusztustalan. 
JOSEF Teával leöblítettem. 
FRANZ A salátát? Teával? Persze, persze, gusztustalan. Nem mondom, 
jól feltaláltad magad. A nyomozás során az embernek leleményesnek kell 
lennie. Csak azt nem értem, hogyhogy nem láttál patkányt. Ahol gulyás 
van, ott patkánynak is kell lennie. 
JOSEF Nem volt se gulyás, se patkány. 
FRANZ Ne kötözködj ! 
JOSEF Én az igazságért harcolok. 
FRANZ Jó, akkor makaróni volt meg egér. 
JOSEF Nem volt egér. 
FRANZ Miért nem? 
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JOSEF Mert nem. 
FRANZ Egy egér biztosan volt. Egy icipici egérke. 
JOSEF Nem volt. 
FRANZ Jó, ha nem, akkor nem. De azért etted a salátát a kukából. 
JOSEF Leöblítve. 
FRANZ És elvertek, mert tornagyakorlatokat csináltál egy idegen kapu-
aljban. 
JOSEF Nem vertek el. 
FRANZ De elverhettek volna. 
JOSEF Vagy én őket. 
FRANZ Te őket? Te? 
JOSEF Igen, én. 

Zene. Súlyos, végzetes ária n ői hangra. Mindketten elhallgatnak, fülelnek. 

FRANZ Psszt. 
JOSEF Mit pisszegsz? 

Franz int Josefnek, bújjon el, Josef leguggol az ágy mögé. 

FRANZ Ez ő . 
JOSEF Ki az az ő ? 
FRANZ A főbérlő . Szereti a zenét, és nagyon érzékeny a zajra. 
JOSEF Én nem zajongtam. 
FRANZ Néha csak úgy tesz, mintha zenét hallgatna, valójában pedig 
(lábujjhegyen az ajtóhoz megy) ... valójában pedig itt áll az ajtónál, és (hir-
telen feltépi az ajtót) hallgatózik. 

Senki sincs az ajtó mögött. 

JOSEF Micsoda dolog ez, hallgatózni! 
FRANZ Ha én egyszer elkapom, megtudja, ki az a Franz. 

Az ária elhallgat. 

JOSEF De ugye nem fogod bántani szegénykét? 
FRANZ Csak azt kapja, amit megérdemelt a hallgatózásért. 
JOSEF Tudom már, te... igazoltatni fogod. 
FRANZ Ezt már megtettem. El őbb felmutattam neki az igazolványomat. 
Bekopogtam, megmutattam az igazolványt (kifordítja a zakóját), és közöl- 



816 	 HÍD 

tem vele, elvtársn ő , mi itt fogunk dolgozni, ez hivatali kötelesség, államti-
tok, szobafoglalás. 
JOSEF Államosítás. 
FRANZ Kisajátítás. 
JOSEF Földreform. 
FRANZ Hogy jön idea földreform, te tökfej. Ideiglenes lakásfoglalás. 
(Az ablakhoz megy, félrehúzza a függönyt.) Eszményi lakása szemben la-
kó delikvens megfigyelésére. 
JOSEF Mint amilyen ez a Godonyi. 
FRANZ Godowski. És belement. Ellenkezés nélkül. Nekem nehéz ellen-
állni. Bár a másik lakás egy emelettel feljebb jobb lett volna. De Ott valami 
tízgyerekes család lakik, akik azt se tudják, mi az az igazolvány. Ilyen kö-
rülmények között dolgozni! 
JOSEF Kidobtak? 
FRANZ Engem? Még soha. 
JOSEF Meg se vertek? 
FRANZ Még hogy engem? Mindig én vertem őket. 
JOSEF Engem már megvertek. De mindig tévedésb ő l. 
FRANZ Mert nem hordod magadnál az igazolványodat. Igazolvány nél-
kül az ember nulla. 
JOSEF Ki mondta, hogy nem hordom magamnál? 
FRANZ Akkor mutasd! 
JOSEF Milyen igazolványra gondol az elvtárs? 
FRANZ A személyidre! 
JOSEF (a zsebeit tapogatja) A csekk-könyvemet egyszer ellopták. 
FRANZ Te még nem is láttál csekk-könyvet. 
JOSEF Nemcsak hogy láttam, volt is csekk-könyvem. 
FRANZ Bejelentetted, hogy ellopták? 
JOSEF Bejelentettem, aztán visszavontam. 
FRANZ Miért? 
JOSEF Mert aztán megtaláltam a másik kabátomban. 
FRANZ Nagyon könnyelm űen kezeled a hivatalos papírjaidat, elvtárs, 
pedig hivatalos papír nélkül nincs igazoltatás, nincs eljárás, nincs ember. 

Josef még mindig a zakóját tapogatja, leveti, kifordítja. Kezében a zakóval 
hirtelen az ablak felé pillant. Gyorsan odalép, kissé félrehúzza a függönyt. 

JOSEF Fény! 

Franz a földre veti magát, Josef ugyancsak. 
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FRANZ Hol? 
JOSEF Az ablakban. 

Franz végigkúszik a szobán, felkapaszkodik az asztalra, kicsavarja az ég őt. 
Josef félrehúzza a függönyt, fogja a távcsövet, és az ablakhoz lopakodik. 

FRANZ Vizaví? 
JOSEF Vizaví. Első  emelet. 
FRANZ Balról a harmadik? 
JOSEF Ahogy vesszük. Innen nézve egy... kett ő , három ... a hetedik, 
onnan nézve meg egy kett ő , igen, a harmadik. 
FRANZ A vakolat, a rozetták? 
JOSEF (elveszi szeme el ől a messzelátót, és Franzra néz) Te nem látod? 
FRANZ Látom, csak káprázik a szemem... Mit bámulsz? Odanézz! 
JOSEF (feszült figyelemmel néz ki az ablakon) Miért? 
FRANZ Hülye. Fogd a távcs ő t. Mit látsz? 
JOSEF Ködöt. 
FRANZ Tekerd a kerekét, tekerd meg. 
JOSEF Hiszen tekerem... Igen, megvan. 
FRANZ Na? 
JOSEF Kicsit ugrál a kép ... remeg a kezem. 
FRANZ Mert csak teát iszol. 
JOSEF Ez az... egy asztal. 
FRANZ Tovább, tovább. 
JOSEF Mit tovább? 
FRANZ Mit látsz még? 
JOSEF Mit, mit? Egy üveget. Az asztalon. Nem tudom elolvasni a cím-
kéjét. 
FRANZ Semmi mozgás? Semmi élet? 
JOSEF Remeg ... az asztal ... az üveg is. 
FRANZ A kezed remeg... Ember, hol van egy ember? Egy embert aka-
rok! 

Josef leteszi a távcs őt. 

JOSEF Torkig vagyok a humanizmusoddal. A filantrópiáddal. Ha egy-
szer nincs ember, akkor nincs. Nem fogom kitalálni, ha egyszer nem léte-
zik. Nincs ember, nincs patkány, nincs egér. 
FRANZ Tehát ... semmi? 
JOSEF Semmi. Zéró. Nulla. 
FRANZ Te nihilista. 
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JOSEF Parancsoljon, uram, itt a távcs ő , találja meg, ha tudja. Ha a szám 
hazudik, hazudik a szemem is. Akkor én hazudok, akkor én nem harcolok 
az igazságért. 

Franz bizonytalanul fogja a messzelátót, Joseffigyeli. Franz leteszi, leül az 
ágyra, arcát a tenyerébe temeti. 

FRANZ (hirtelen ötlettel) Valaki felgyújtotta a villanyt. 
JOSEF Mélyen egyetértek. De én senkit se láttam. 
FRANZ A villanyt mindig felgyújtja valaki. 
JOSEF Elvileg. Ez esetben viszont nincs semmiféle bizonyítékunk. 
FRANZ Én mondom neked, 6 gyújtotta fel. 
JOSEF Godina? 
FRANZ Godot. 
JOSEF Lehetséges. De lehetett akár Jankovics is. 
FRANZ Hogy jön ide ez a Jankovics? 
JOSEF Amíg nincs rá bizonyítékunk, hogy Godín van ott vagy Gozzo, 
addig lehet ott Jankovics vagy Pozzo is. 
FRANZ Átkozottul okos fiú vagy. 
JOSEF Nem eléggé, nem eléggé. 
FRANZ Szinte már túl okos. 
JOSEF Lehetséges. Hanem egyet mondok: eleget filozofáltunk. Most 
már gondolkodhatnánk is valamicskét. És rájöhetnénk, hogy például kint 
ül az előszobában. 
FRANZ Pontosan. Vagy a vécén. 
JOSEF Vagy ott guggol az ablak el őtt, és sprézi a hangyákat. 
FRANZ Tenálad mindig guggol valaki. Vagy térdhajlításokat végez. Ne-
kem ebből elegem van. És miért sprézné a hangyákat? Miért? 
JOSEF Miért, miért? Azért, mert. Mert hangyák vannak a lakásban. Mert 
bemásznak az ablakon. 
FRANZ Igen, ebben van logika. 
JOSEF Logika, az van, csak bizonyíték nincs. 
FRANZ Nem minden a bizonyíték. A beismerés számít. 
JOSEF A bizonyíték intellektus kérdése, a bizonyíték nemcsak afféle in 
fiagranti, hanem töprengés, kombináció és következtetés, éles elme, egy-
szóval intellektuális folyamat. A beismerés pedig nyers er ő  kérdése. 
FRANZ Azt mondod, nyers erő ? 

E pillanatban felhangzik az ária, az átható női hang. Mindketten a földre 
vetik magukat. Josef az ajtóhoz kúszik és hirtelen kinyitja. Az ária még 
hangosabban szól. Becsukja az ajtót és feláll. Az ének elhallgat. 
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JOSEF Miért vetetted magad megint a földre? 
FRANZ A reflexek. 
JOSEF A kisebbrend űségi reflexek. 

Franz feláll, leveti a zakóját, a székre akasztja, felt űri az inge ujját. Az ab-
lakhoz lép és behúzza a függönyt. Felcsavarja az ég őt, az kigyullad, s a 
lámpát odahúzza az asztal fölé. 

FRANZ Na figyuzzá, hapsikám. Elegem van az intellektuális szöveged-
ből. Téged odalent nagyon kifújta szél. Mintha elfelejtetted volna, kicsoda 
Franz. Lyukas az emlékezeted. Olyan, akár az ementáli. 
JOSEF Javaslom, őrizzük meg a vita szellemi nívóját. 
FRANZ A fejedben is huzat van, nemcsak a csontjaidban. Majd én meg-
mondom neked, mi a nyers erő , mi a kisebbrend űségi érzés. (Fogja a szé-
ket, és kemény mozdulattal odarakja az asztalhoz.) Ideülni! 
JOSEF Minek? Már nem fája lábam. 
FRANZ Azt mondtam, ideülni! 

Josef leül. 

FRANZ Éjjel-nappal hajtottunk valamikor. Ha kellett, huszonnégy órán 
keresztül. Kezünkben voltak a nép ellenségei, a mindenféle csürhe, a söpre-
dék. Dolgoztunk, de a fejünket is használtuk, drága barátom. 
JOSEF (ijedten, alamuszi módon) Elhiszem, Franz elvtárs, maga értette a 
módját. 
FRANZ Mi az, hogy értettem, Josef elvtárs. (Josef arcába világít.) Bizo-
nyítékaink voltak, beismerő  vallomások, intellektus, minden. 
JOSEF Azoka régi szép id ők. 
FRANZ Nehéz idők voltak az olyan gazemberek számára, akiket a mar-
kunkban tartottunk. Akik azt hitték, túljárhatnak az eszemen. Én pedig 
hagytam, hadd üljön Ott az ipse, hadd gondolkozzon. Aztán el ővettem egy 
dobozos sonkát. (Elővesz a fiókból egy konzervet.) Majd fölfalta a szemé-
vel, odaraktam a konzervet az asztalra, így. (Odateszi a konzervet az asz-
talra.) Odaraktam az egyik oldalra. A másik fiókból meg el ővettem a gumi-
botot. (Gumibotot húz el ő  a fiókból, és gyengéd mozdulattal odateszi a 
másik oldalra.) Így. Az a piszok meg csak nézett, ide-oda. 
JOSEF (a gumibotról a konzervre pillant) Már értem. 
FRANZ A fenét érted. 
JOSEF Nézett ide-oda. 
FRANZ (pálinkát tölt, és iszik, aztán maga is forgatja a fejét) Gumibot-
sonka, gumibot-sonka. 
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JOSEF Tudom már. 
FRANZ Na...? 
JOSEF Előbb megverted, aztán enni adtál neki. És ő  beismerést tett. Va-
lóban nagyon intelligens megoldás, Franz elvtárs. 
FRANZ Kretén. 
JOSEF Elnézést kérek, de ez nem színvonal. 
FRANZ Hülye. Te akarod nekem megmondani, mi a bizonyíték, mi a 
beismerés, mi az intellektus, mi az in flagranti? Egyáltalán nem vertem meg. 
JOSEF (megkönnyebbül) Persze, miért is verte volna meg, ha egyszer 
nem volt szükséges. 
FRANZ De enni sem adtam neki. 
JOSEF Enni sem? Érdekes. 
FRANZ Lélektani módszert alkalmaztam. Az agyában kellett minden-
nek lejátszódnia. 
JOSEF Brain drain. 
FRANZ Wash. Brain drain wash. Hagytam, hadd gondolkodjon. Azt 
mondtam neki, választhat. 
JOSEF Gumibot vagy sonka. 
FRANZ Pontosan. Es tudta, hogy baj lesz. Mint az egér, amikor nézi a 
két egérfogót: sajt-szalámi, sajt-szalámi. 
JOSEF Sonka-gumibot, sonka-gumibot. 
FRANZ És mi van akkor, ha a konzervet választja? 
JOSEF Ez itta kérdés. 
FRANZ Sejtette, hogy ez a f ő  veszély. Már nem is hitte, hogy enni kap, 
ismert már bennünket, főként engem, mert engem valamikor mindenki is-
mert. 
JOSEF Ismerik ma is. 
FRANZ Ugyan ki? 
JOSEF Például én. 
FRANZ Akkor viszont mindenki ismert, érted, mindenki. Ez akkor 
köztiszteletben álló munka volt. De vissza a logikához. Hagytam, hadd f ő -
jön a saját levében, ahogy mi, szakmabéliek mondani szoktuk. Elszívtam 
egy cigarettát. Az agya majd felforrta szellemi er őfeszítéstől. És amikor 
megpuhult, megszabadítottam. Azt mondtam neki, ha együttm űködsz, és 
nemcsak a beismeréseddel, hanem bizonyítékokkal is, akkor megkapod a 
sonkakonzervet. Ha nem, akkor gumibotot kapsz. 
JOSEF Micsoda bölcsesség! 
FRANZ Több mint bölcsesség. Szimbólum. Nem az a kérdés, hogy za-
bálni vagy nem zabálni, verni vagy nem verni. Az érzéki felismerés dimen-
zióin zajlott az egész, és ez megnyitja a legkeményebb betonfejet is, érzéki 
szemléletével a szívig hatol. 



GODOT-RA LESVE 	 821 

JOSEF Ha engem kérdez ... (Néz ide-oda.) 
FRANZ ,Melyiket választod? 
JOSEF En a.. . 
FRANZ (türelmetlenül) Nos? 
JOSEF A konzervet. 
FRANZ Miért? 
JOSEF Mit miért? Mert sonka van benne. 
FRANZ Mindjárt gondoltam. Puszta falánkságból, puszta mohóságból 
döntenél így. Logikai következtetés útján, deduktív módszerrel kellene. 
JOSEF Aha. 
FRANZ Semmi „aha". Egyáltalán van olyan pillanat az életedben, ami-
kor nem vagy éhes? 
JOSEF A mostani biztos nem olyan. 
FRANZ A fogak ő rlő  mozgása, a rágcsálás, a falánkság fogja megsemmi-
síteni az emberi nemet. 
JOSEF (a konzervre mutat, és nyitót vesz ki a zsebéb ől) Kinyithatom? 
FRANZ Jók a fogaid? 
JOSEF Egytől egyig. 
FRANZ Ebben a korban? 
JOSEF Mert sok salátát eszem. Sok vitamint fogyasztok. 

• FRANZ A kukából. 

Josef vállat von, és elveszi a konzervet. Belemélyeszti a nyitót. 

FRANZ (egy darabig szó nélkül nézi, aztán) Mikor megette, megkapta a 
verést is. (Kézbe veszi a gumibotot.) 

Josef abbahagyja a konzervnyitást. 

JOSEF Azt mondod, hogy... 
FRANZ Azt mondtam, el ő tte nem, de azt nem mondtam, hogy utána sem. 
JOSEF Azt mondtad, hogy nem, s őt egyáltalán nem. 
FRANZ Mi a fontosabb, amit mondtam, vagy amit tettem? 
JOSEF Amit tettél? 
FRANZ A szó vagy a tett? 
JOSEF A tett. 
FRANZ A sonka vagy a gumibot? 
JOSEF (kicsit tétovázik, aztán eltolja magától a konzervet) A gumibot. 
FRANZ Amikor jóllakott, és kibeszélte magát és beismert és aláírt min-
dent, szinte már kívánta a gumibotot. 
JOSEF Kérte? 
FRANZ Egy jó pszichológus kitalálja az ember vágyait. 
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Hallgatnak. 

JOSEF (elteszi a konzervet a fiókba) Inkább mégis dolgoznék egy ki-
csit ... (fogja a messzelátót) Godonyin. 
FRANZ Mi itt nosztalgiázunk, az meg odaát röhög a markába. 
JOSEF A mi rovásunkra. Vizaví. 
FRANZ (dühösen) Hajtsunk rá erre a godot-ista bandára! Míg kézre nem 
kerül mind. 
JOSEF Majd megkapja ő  is a konzervjét. 
FRANZ Majd adok én neki godot-izmust. 
JOSEF A godot-izmus a huszadik század ópiuma. 
FRANZ Nem kell idegen szavakat használni. 

Josef az ablakhoz áll, kicsit félrehúzza a függönyt, és a hasadékon kidugja a 
messzelátót. Franz gumibottal a kezében jár fel és alá. Mindketten elég ide-
gesek. 

FRANZ Megint ez a várakozás, már teljesen kikészülnek az idegeim. 
JOSEF De ő  is ideges ám, biztosan ott guggol az ablak el őtt, és ideges. 
FRANZ Akkor miért nem kapcsolja fel a villanyt, miért eszi az idegei-
met? 
JOSEF Mindnyájan idegesek vagyunk, ez a neurózis, a stressz és a pszi-
chikai nyomás évszázada. 
FRANZ (gumibotjával az inge alá nyúl) Itt bent érzek valami nyomást, 
annyira nyom, hogy szinte fáj. 
JOSEF Nekem meg bizseregnek a hajhagymáim. 
FRANZ Talán viszket a fejed. Még hogy bizsereg! 
JOSEF És sajognak a fogaim. 
FRANZ A fenébe! Ki hallott már ilyet, hogy a fogak sajogjanak. 
JOSEF Csak nyugodtan, Franz elvtárs, csak nyugodtan! 
FRANZ Kit üssek meg, Josef, mondd, kit üssek meg? 
JOSEF Ezt a disznót, ezt a Godotensteint. 
FRANZ (letörten, zokogva) De ha egyszer se híre, se hamva... ha még 
csak a színét sem láttuk ... ennek a szörnyetegnek ... hogy üssek, ha nincs 
kit? 
JOSEF Ne idegeskedj, Franz elvtárs, látod, hogy megárt. 

Hallgatásukat csak Franz zokogása töri meg. 

JOSEF Majd jóra fordul minden, Franz. 
FRANZ (Josef vállára hajtja a fejét) Persze, a másvilágon. 
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JOSEF Még itta földön. 
FRANZ Semmi sem sikerül. 
JOSEF Dehogyisnem. 
FRANZ (kétségbeesve) Egyre kilátástalanabb ez az ügy. 
JOSEF Még nem eléggé. 

Hallgatnak. 

FRANZ Josef. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Tudod, min gondolkodom? 
JOSEF Nem, Franz. 
FRANZ Elgondolom, az a sok rossz, amit végigcsináltunk, mind hiába-
való volt? 
JOSEF Ne keseregj, Franz. Egy szemernyi rossz sem hiábavaló, akkor 
sem, ha kősziklára hullik. 
FRANZ Gondolod? 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Ezt mintha már mondták volna teel ő tted is. 
JOSEF Nem Franz. 
FRANZ Az embernek néha el kell gondolkodnia. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Gondolod, hogy utána depresszióba esem? 
JOSEF Nem, Franz. 
FRANZ Josef. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Tudod, mire gondolok? 
JOSEF Nem, Franz. 
FRANZ Hogy mi ketten nagyon sok mindent végigcsináltunk. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ És még mindig milyen jól megértjük egymást. 
JOSEF Nem, Franz. Akarom mondani, igen, Franz, igazad van. 
FRANZ Olyan jó veled beszélgetni. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Csöppet sem unalmas. 
JOSEF Nem, Franz. 
FRANZ Egészen jókedvre derítettél. 
JOSEF Igen, Franz. 
FRANZ Mást nem tudsz mondani? 
JOSEF Nem, Franz. 
FRANZ De hát kit üssek meg? 
JOSEF Nem tudom, Franz. 
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Franz hirtelen feláll. 

FRANZ A fenébe is, igenfranz, nemfranz, azt akarod, hogy beguruljak? 
JOSEF Nem, Franz... Igen, Franz... Azazhogy igen, Franci. Csak be ne 
gurulj megint. 
FRANZ Nem gurultam be, csak egy kicsit felemeltem a hangomat. Ha-
nem, Józsikám, tudod, hogyan szólítottak engem valamikor? 
JOSEF Hogyan, Franci? 
FRANZ Franzlnak. Becézve. Szólíts te is Franzlnak. Ez olyan közép-eu-
rópai. Olyan gemütlich. Nagyon kérlek, szólíts Franzlnak. 
JOSEF Franzl. Franzl elvtárs. 
FRANZ Csak Franzl. 
JOSEF Franzl. Köszönöm a bizalmat, Franzl elvtárs. 
FRANZ Szóra sem érdemes. 

Franz egy kupléénekes pózába vágja magát. 

FRANZ (hangol) Ich bin... ich bin... ich bin... 
JOSEF Cisz, cisz! 
FRANZ (magasabb hangon) Ich bin vom Scheitel ... Ich bin... 
JOSEF Fisz, fisz. 
FRANZ (énekel) Ich bin vom Scheitel 

bis zum Schwanzl 
der gute, alte 
Kafkafranzl. 

JOSEF Hogy volt! Hogy volt! 
FRANZ (egyre önfeledtebben táncol és énekel) 

Ich bin vom Scheitel 
bis zum Schwanzl 
der gute, alte 
KafkafranzL 

JOSEF Hogy ez milyen szépen hangzik. Mint az, hogy Abteilung! Meg 
Schreibtisch ... mit Fisch. Mint az, hogy Mitteleuropa! Sacher-torta! 
FRANZ Oldja a feszültséget. 
JOSEF Az ember szinte megkönnyebbül. Nem sajognak többé a fogai, 
nem bizseregnek a hajhagymái, nem viszket a fejb őre. 
FRANZ (tölt két pohárral) A forró snapsz szétárad az ember ereiben. 
(Kiissza a magáét, a másik poharat Josefnek kínálja.) 
JOSEF (udvariasan elhárítja) Tudod mit, Franzl? Nekem is van becene-
vem, amelyen csak a meghitt barátaim szólítanak. 
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FRANZ Csak ne legyen túl bizalmas hangzású. Mert a három lépés tá-
volságot tartani kell. 
JOSEF Ha nem érzed túl bizalmasnak, szólíts úgy, hogy: Josl. 
FRANZ Josl? Ez nem is név. 
JOSEF Dehogyisnem, Franzl, de még mennyire hogy az. A Josefb ő l 
származik: Josef, József, Josl, Józsi, és így tovább. 
FRANZ Nem bánom, legyen Josl. 
JOSEF Köszönöm, Franzl. 
FRANZ Nincs mit, Josl. 
JOSEF Már hogyne volna. 
FRANZ Ugyan, ugyan. 

Átölelik egymást. 

FRANZ (közben) Franzljozl. 
JOSEF Jozlfranzl. 
FRANZ Két test. 
JOSEF Egy lélek. 

Zergetollas kalapokat vesznek el ő, énekelnek, és ritmusra cserélgetik 
más fején a kalapokat. 

FRANZ és JOSEF Ich bin wom Scheitel 
bis zum Schwanzl 
der gute, alte 
Kafkafranzl. 

Dörömbölnek az ajtón. Ököllel verik. 
Elhallgatnak, egymásra merednek. 

FRANZ (terpeszbe áll az ajtó előtt) Ne zavarjanak munka közben. 

A dörömbölés megsz űnik. Franz eljön az ajtótól. 

FRANZ Láttad, ennyit tesz a tekintély. 

E pillanatban felcsendül az ismert ária. Mindketten megremegnek. Fülel-
nek. Josef eldugja a kalapokat. Franz bedugja a fülét. Az ária véget ér. 

FRANZ Így. Ezt is elintéztük. 
JOSEF Folytathatjuk a munkát. 

egy- 



826 	 HÍD 

FRANZ (elhúzza a függönyt) Szerintem elaludt. 
JOSEF Hátha nem bírta lármától. 
FRANZ Az ilyet a lárma nem zavarja. Ezt tudjuk az elméleti szakköny-
vekbő l. 
JOSEF Már megbocsáss, Franzl ... te meg az elmélet. 
FRANZ Vagy úgy? ... Te meg az elmélet? Ad egy: Mezsdunarodnij Go-
dovszkij almanach. Ad kettő : Godot. Pamjatnyiki tvoresesztva i zsiznyi, 
ad három: Kak on zsivjot i rabotajet — Matyerijali i publikaciji — valameny-
nyi forrás alátámasztja, hogy minél nagyobb a zaj, ez annál mélyebben al-
szik. 
JOSEF Ezek egyoldalú források: The Third Annual Conference on the 
Godoism and Noise, published by Theoretical Godoistic Group ... és kü-
lönösképpen az Institut für Allgemeine Godoismus kiadványa: Godot, Die 
gelbe Posaune und Schock, és a többi, és a többi — a szerz ők túlnyomó ré-
sze azt a meggy őződését fejti ki, hogy zavarja a lárma. (Észreveszi, hogy 
Franz rosszkedv ű .) Idegesíti... szóval egy kicsit irritálja. 
FRANZ Csak egy kicsit. 
JOSEF Egy icipicit, épp csak hogy el tud aludni. 

Hallgatnak. 

JOSEF Franzl, ugye nem vagy rosszkedv ű . Ne haragudj, de hiányosak a 
forrásaid. 
FRANZ Nem vagyok Franzl. Az én nevem Franz. Igenis, Franz. 

Hallgatnak. 

FRANZ Szóval így állunk. Az ember felhozza a másikat a huzatos kapu-
aljból. Megmenti a reumától. Enni ad neki. Elbeszélget vele. Megengedi, 
hogy a becenevén szólítsa. Megosztja mindenét. Erre a másik: a bizonyítás 
intellektus kérdése, a beismerés meg semmi. Én azt mondom, és, ő  azt 
mondja, mert. Én azt mondom, nem zavarja a zaj, ő  azt, hogy zavarja... 
De a kurva életbe, mi lesz így a világból? Hova jut így ez a rohadt világ, ha 
már minden reumás idejöhet, hogy az Allgemeine Godoismusból idézges-
sen nekem, minden vegetariánus visszapofázhat, aki a kukából zabálja a sa-
látát. És ki megy majd az ügyeletbe, kérdem én, ki fog egyáltalán ügyeletet 
tartani ezen a kibaszott világon? 

Csend. 

JOSEF (fogja a messzelátót, és az ablakhoz megy) Én következem. 
FRANZ (élesen) Állj! 
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Josef megáll, Franz pálinkát tölt a pohárba. Erőltetett szívélyességgel. 

FRANZ Igyál. 
JOSEF Most igazán nem kérek, Franzl, Franz elvtárs. 
FRANZ Dehogyisnem, Josi, Josl elvtárs. 
JOSEF Igazán nem kérek, már ne vegye rossz néven, köszönöm a bizal-
mat. 
FRANZ Még nem is ittál. Eddig csak zabáltál és visszapofáztál. 
JOSEF Nem alapoztam eléggé. Csak salátát ettem. 
FANZ (Josef szájához nyomja a poharat) Igazán nem szép t őled, hogy 
nem iszol az egészségemre ezek után, hogy meghitt barátok lettunk... 
Nem kell kiinni... csak egy kortyocskát, a barátod egészségére. 
JOSEF (iszik egy kortyot, vadul köhög, fuldoklik) Köszönöm, Franzl. 
FRANZ Jól van, Joz1. (Hallgatnak.) Tudtam én, hogy jól fog esni. 

Hosszabb csend. Josef kifújja magát, és bizonytalanságban várja, mi fog 
következni. 

FRANZ És most feküdj le. 

Josef csodálkozva bámul, kissé fél. 

FRANZ Feküdj le, azt mondtam. Fáradt vagy. 
JOSEF Nem vagyok fáradt, Franzl elvtárs. Szíves örömest ügyelek. Már 
megszoktam a virrasztást. 

Franz mozdulatlan, pattanásig feszült. 

FRANZ Feküdj le, mondtam halkan és vészjóslóan. 

Josef az ágyhoz megy és leül. 

JOSEF Halkan és vészjóslóan. 
FRANZ Igen. Jól hallottad. 

Josef lefekszik. Franz fogja a széket, odateszi az ágy fejéhez. Kicsavarja az 
égőt, félrehúzza a függönyt, leül a székre, és a térdére teszi a messzelátót. 

FRANZ Ki kell pihenned magadat, Jos1. Túl sokat képzel ődsz. Ettől bi-
zsereg a fejb őröd, ettől lüktetnek a fogaid. Én majd itt ülök melletted, és 
ügyelek helyetted. Innen is lehet látni. 
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JOSEF Köszönöm a bizalmat. 
FRANZ Nincs mit. 
JOSEF (suttogva) De, de, de. 
FRANZ (mint egy altatódalt) Nem, nem, nem. 

Rövid csend, aztán Josef felkönyököl. 

JOSEF Franzl elvtárs, én már nem értem, mire megy itt a játék. 

Josef visszafekszik. Csend. Megint felkönyököl. 

JOSEF Csak azt akarom megkérdezni, vajon hány évet kaphat az ott, ab-
ban a szembens ő  lakásban? ... Az a Godowski. 
FRANZ (hűvösen) Az nem a mi dolgunk. Feküdj 1e. Egy kis szünetre 
van szükségem. Végig kell gondolnom valamit. 

Josef lefekszik. Franz szájába vesz egy darab kenyérhéjat, és elkezdi rágni. 
Mozdulatlanul néz ki az ablakon. 

FRANZ Söpredék. 

Rágcsál. 

Második felvonás 

A helyszín ugyanaz. Franz ott ül az ablaknál, mozog az állkapcsa, majszol 
valamit, a messzelátót tisztítja. A függöny széthúzva, csak az utcai fény vi-
lágítja meg a szobát. Josef ébredezik, amikor Franz ezt észreveszi, gyorsan 
odaviszi a széket az ágy fejéhez, összehúzza a függönyt, felcsavarja az ég őt, 
világos lesz, odahúzza a lámpát, és Josef arcába világít. Josef eltakarja a 
szemét. 

JOSEF Ki az? 
FRANZ Én vagyok. 
JOSEF Ki az az én? 
FRANZ (elfordítja a lámpát) Nem ismersz rá a kezemre? Ez egy becsüle-
tes kéz. Hadd öleljelek át. 
JOSEF (rosszkedv űen) Te vagy az? Már megint? 
FRANZ Ki más? 
JOSEF Lehetne egyszer másvalaki is. 
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FRANZ De megint én vagyok. Sokáig voltál távol, Josl. Merre jártál ál-
modban? Kelj fel, hadd öleljelek meg. 
JOSEF Várj, Franci. Még nem ébredtem fel. 
FRANZ Mennyi idő  kell neked, hogy felébredj? Hogy ráismerj az em-
berre? 
JOSEF Nem kell a szemembe világítani, hogy felébredjek, és ráismerjek 
valakire. Felébredek én magamtól is, csak eltart egy darabig. 
FRANZ Felébred ő  magától is. Én meg helyette és önként itt virrasztok, 
ügyeletet tartok. Zavarja, hogy át akarom ölelni, zavarja a fény. 
JOSEF Nem a fény zavar, hanem az érzékenységed. Mire jó hajnalok 
hajnalán ez a nagy hevesség? 
FRANZ Nem hajnalok hajnalán, hanem éjnek évadján. 
JOSEF Még ki se nyitottam a szemem, te már jössz az emberi mivoltod-
dal. 
FRANZ Meg akartalak ölelni annak örömére, hogy megint együtt va-
gyunk. Ez olyan nagy bűn? 
JOSEF Az isten szerelmére, Franz, hiszen egész id ő  alatt együtt va-
gyunk. 
FRANZ Árulj el nekem valamit, Josef. Komolyan kérdezem: nem ala-
csony a te vérnyomásod? Akiknek alacsony a vérnyomásuk, azok ilyen 
nyűgösek reggelente. 
JOSEF Nem alacsony a vérnyomásom. 
FRANZ Szóval rendben van. 
JOSEF Nincs reggel. 
FRANZ , Jó, akkor nincs. 	 , 
JOSEF En nem vagyok nyűgös. Sem morózus, sem morcos. Es viszont. 

Rövid csend. 

FRANZ Hamar elfelejtetted, hogy is volt odalent a kapualjban. Hogy át-
járta a huzat a reumás csontjaidat, hogy futkároztak körülötted az egerek, 
és hogy öntöttek le gulyáslevessel. 
JOSEF Nem vagyok történész, hogy mindenre emlékezzek. 
FRANZ A történelmi érzék éppúgy hiányzik bel őled, mint a hála érzése. 
Még álmodban sem jutottam eszedbe. 
JOSEF Tényleg nem álmodtam semmi rosszat. 
FRANZ Még hugyozni is nélkülem jársz. Úgy horkoltál, akár egy disz-
nó. És most bezabálsz majd, akár egy disznó. 
JOSEF De mib ő l? 
FRANZ A salátából, amit a kukába dobtak. Bezabálsz, és aztán megint 
mondasz valami laposat, amit ől szúrás áll a mellembe. 
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JOSEF Elfelejted, milyen nehéz gyerekkorom volt. 
FRANZ (a mellét fogja) Dehogy felejtem. 
JOSEF Ezért nyugtalanok az álmaim. 
FRANZ Akinek nyugtalanok az álmai, az álmodik. Te álmodtál. Valld 
be, hogy álmodtál. 
JOSEF Nem álmodtam. 
FRANZ De álmodtál. 
JOSEF Nem álmodtam. 
FRANZ De igen. Akkor miért beszéltél álmodban? 

Josef nem felel, mire Franz odahúzza a lámpát, és az arcába világít. 

FRANZ Na? Miért beszéltél álmodban? Miért hánykolódtál az ágyon? 
JOSEF (kis szünet után) És mi van akkor, ha álmodtam? 
FRANZ Mi az, hogy „mi van akkor"? Ki vele! 
JOSEF Mit akarsz az álmaimmal? Foglalkozza saját álmaiddal. 
FRANZ Foglalkozom is. És mindig megosztom veled őket. 
JOSEF Persze, azt a zuhanást, ami után mindig fölébredsz. Kit érdekel 
ez? 
FRANZ Akkor miért hallgatod mindig olyan mohón, ha nem érdekel? 
Elveszed, fölfalod az álmaimat, mint a salátát vagy a gulyást, megrágod, be-
falod, de nekem nem adsz a magadéból. Különben az a lényeg, hogy beval-
lottad. (Elereszti a lámpát, az leng.) A lényeg a beismerés ... Hogy őszinte 
legyek, tulajdonképpen nem is érdekel. 
JOSEF Hát nem érdekel? 
FRANZ Hát nem érdekel. Téged úgyis mindig elvernek álmodban. Akár 
az életben. Egyáltalán mi a különbség a kett ő  között. 
JOSEF Most nem vertek el. 
FRANZ Na ne mondd. Ezt másnak beszéld be. 
JOSEF Becsületszavamra. 
FRANZ Becsületszavadra? 
JOSEF Nem vertek el. De... ha nem kérdezed, nem fogom elmondani. 
FRANZ Egyszer már kérdeztem. 
JOSEF Kérdezd meg még egyszer. 
FRANZ No, mirő l álmodtál? 
JOSEF Ő róla. (Az ablak felé mutat.) 
FRANZ Az lehetetlen. 
JOSEF Nem lehetetlen, Franz. Róla álmodtam. 
FRANZ Godot-ról? 
JOSEF Pontosan. De nem valami jelentéktelen godot-istáról, hanem róla 
magáról. Ott guggoltam a kapualjban a kukák mögött, és egyszercsak vala- 
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ki megkopogtatta a vállamat. Felugrottam, hogy védjem magam, de erre 
nem volt szükség. Semmit sem szólt, csak nézett a kék szemével. Mind-
járt tudtam, hogy ő  az. Elindultam vele, mentünk utcákon, tereken, ud-
varokon, kerteken át. Észrevettem, hogy sántít a bal lábára, és meg-
tudtam, hogy nyulakat tart. Igen, nyulakat tenyészt. Mutatott is egy gyö, 
nyörű  angóranyulat. Pici kis nyúl volt, mind a ketten megsimogattuk. Ó 
meg csak nézett ráma kék szemével, a nyúlnak piros szeme volt, neki kék, 
akvamarin, vezéri szem, nézett, és ezt mondta: az a természet rendje, hogy 
a kicsi nagyra nő . Ekkora nyúl elkezdett n őni. És tudod, mekkora lett? 
Oriási .. . 
FRANZ Nálad is nagyobb? 
JOSEF Még hogy nálam? Mit nálam, nagyobb az autóknál, nagyobb a 
házaknál, .a városnál, a feje a felh őket verte. 

Csend. 

FRANZ És nem bántott? 
JOSEF Godot nyula? 
FRANZ Miféle nyúl, te hülye. Mikor ártott valakinek is egy Piros szem ű  
nyúl ! Ő , Godot. 
JOSEF ,Mikor ártott valakinek is Godot a kék szemével. Ő  nem csinál 
semmit. Ó csak van, az utca túlsó oldalán vagy valahol másutt. Csak van. 
Akik ártanak, azok mindig a godot-isták. Egyszer például miattuk vittek el 
rabszállítón. Igen, jól hallottad, egy presszóból, rabomobillal: Ott ültem 
gyanútlanul, ittam a teámat, és dolgoztam, vagyis füleltem. Hát nem elkez-
denek verekedni a söntésnél? Micsoda bunyó kerekedett! 
FRANZ Óriási. 
JOSEF Pokoli balhé lett. És engem is elvittek a vereked őkkel együtt. Az 
volta legszörnyűbb, hogy nem volt nálam az igazolványom. 
FRANZ Kínos. 
JOSEF Rémes. 
FRANZ Szóval te is kaptál. A hátadra, mi? 
JOSEF Velem mindig történik valami félreértés. Mert nehéz gyerekko-
rom volt. 
FRANZ Jól kidumáltad magad hajnalok hajnalán ezekkel az álmokkal. 
JOSEF Ez a második nem álom volt. 
FRANZ Ha nem álom volt, mondd el, mit beszéltek a godot-isták. 
JOSEF Nem emlékszem. 
FRANZ Erőltesd meg kicsit az agyadat. 
JOSEF (megerőlteti az agyát) Hiába erőltetem, semmi sem jut az eszem-
be. Talán a verés miatt. 
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FRANZ Fenét a verés miatt. Úgy találtad ki az egészet. Micsoda hitetlen, 
korcs nemzedék. Meddig kell még kínlódnom ezekkel? 

Felhangzik az ária. Mindketten megdermednek. Így maradnak egy ideig. 
Az ária véget ér. Lépések hallatszanak, papucsklaffogás. 

JOSEF Atyaúristen! A bal lábára sántított. 
FRANZ Ki sántított. 
JOSEF Ő . Ahogy ment az utcán, az udvaron, sántította bal lábára. 

A lépések közelednek. 

FRANZ Psszt. Valaki erre sántikál. 

Josef az ágy mögé bújik, Franz négykézlábra ereszkedik, és az ajtó felé má-
szik. Josef visszafojtott lélegzettel figyeli. Az ajtónál Franz hallgatózik, az-
tán fogja a kilincset, megpróbálja kinyitni. Nem megy. Az ajtó megmozdul, 
Franznak ütközik. Kinyílik, és Ott áll Felicita. 

FRANZ (feláll) Aha! 
FELICITA Mi az, hogy „aha"! 
FRANZ Aha mint aha. Ahacius. Ahasvér. 

Felicita szipkába tűzött cigarettára gyújt, és belép. 

FRANZ Nálunk nem szokás dohányozni. 
FELICITA Aha. De nálunk igen. (Tölt egy pohárkával, és iszik.) És inni 
is. 
FRANZ Néha mi is szoktunk. Ha nem tévedek, önöknél id őnként áriá-
kat szoktak hallgatni. 
FELICITA Aha. Amikor kedvünk tartja. Maguk meg énekelnek, ugye? 
FRANZ Kell egy kis szórakozás. 
JOSEF (az ágy mögül) De csak munkaidő  után. 
FELICITA Szólt valaki? 
FRANZ Én nem. Talán ön? 
FELICITA Ha én szólok, akkor tudom, hogy szólok, és tudom, hogy 
mit mondok. És amit mondok, azt alá is írom. 
FRANZ Ez a helyes. A kihallgatási .jegyz őkönyv minden példányát alá 
kell írni. 
FELICITA Maga azt ír alá, amit akar, én viszont úgy vélem, hogy itt ide-
je volna szellőztetni. (Az ablak felé indul.) 
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FRANZ Kérem szépen, ne tessék kinyitni az ablakot. 
FELICITA Nagyon áporodott itt a leveg ő . Sőt úgy vélem, egyenesen 
büdös van. 
FRANZ Talán a gulyástól. Odakozmált. 
FELICITA Csak nem azt akarja mondani, hogy maguk itt f őzni szok-
tak? (Beleszagol a leveg őbe.) Nem ebben állapodtunk meg. Ebben a szobá-
ban áporodott a leveg ő , emberi testek szagától áporodott. (Eszreveszi Jose-
fet.)Miért bújt ez az ember az ágy mögé? 
FRANZ Ez az ember bajban van. 
JOSEF Nem vagyok bajban. Térdhajlításokat végzek. (Csinál egy-ket-
tő t. ) 
FELICITA És miért végez térdhajlításokat más lakásában, ha bajban 
van? 
FRANZ (határozottan) Túl kíváncsi az elvtársn ő . Engedjen meg nekem 
is egy kérdést: nem Godot-néhoz van szerencsénk? 
FELICITA Kicsodánéhoz? 
JOSEF (angolos hangsúllyal) Mistress Godot? 
FELICITA Madame Godot? 
JOSEF Yes ma'am. Vagy mademoiselle, édesmindegy. 
FELICITA Az én nevem Felicita. Godot-nénak a hírét se hallottam. 
FRANZ Akkor másképp tesszük fel a kérdést: önöknél tenyésztik Go-
dot nyulát? 
FELICITA Nem, uram. 
FRANZ Tenyésztenek önöknél egy nagyobb méretű  nyulat? 
FELICITA Nem, uram. 
FRANZ Vagy óriási vagy egészen rendkívüli méretű  nyulat? 
FELICITA Nem, uram. 
FRANZ Vagy kicsit? Egy nyulacskát? 
FELICITA Nem, uram, mi nem foglalkozunk nyúltenyésztéssel. 
FRANZ (dühösen) Miért nem mindjárt ezzel kezdte? 
FELICITA (még dühösebben) Miért nem mindjárt ezt kérdezte? 
FRANZ Nekem abszolúte senki nem fogja el ő írni, hogy mit kérdezzek. 
Abszolúte senki. 
FELICITA Abszolútum, kedves uram, többé nem létezik. 
FRANZ Hogyhogy? 
FELICITA Mert nem létezik. 
FRANZ Hát akkor mi van? 
JOSEF Ez az, akkor mi van egyáltalán. 
FELICITA Abszurditás. Az emberi lét abszurditása lépett minden ab- 
szolútum helyébe. Ezt ma már minden taknyos tudja. (Hirtelen darálni 
kezdi, akár egy leckét.) Az abszolútum mögött nem áll valamiféle fels őbb 
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erő , az abszolútum abszurd, mindössze abszurd módon rugalmas mecha-
nizmus, amit nem lehet leállítani, ez a végs ő  metafizikai képlet, az abszur-
ditás pedig nem azt jelenti, hogy az ember által létrehozott mechanizmusok 
nála is erősebbek, hanem azt, hogy belekényszerítik az embert egy olyan 
játékba, amelyben n őttön nő  a teljes vereség valószínűsége. Ebben áll az 
abszolútum és az abszurd viszonya, nem másban. Világos? 

Franz és Josef elképedve bámulja. 

FELICITA Azt kérdeztem, világos? 

Franz krákog, hogy meg tudjon szólalni. 

JOSEF és FRANZ (bizonytalanul) Iiii...gen. 
FELICITA No ha világos, akkor kérem, hogy csendesebben vigadjanak. 
JOSEF Mi itt dolgozunk. 
FELICITA Csak dolgozzanak, de egy kicsit halkabban. Mert amikor 
maguk itt dolgoznak, mi elmélkedünk. (Távozik, az ajtóban megáll.) O 
quanta species! Cerebrum non habet. 

Felicita távozik, becsapja az ajtót, Franz és Josef hosszan bámul utána. 

FRANZ Mondtam, hogy meg kellett volna kötözni. 
JOSEF Miért nem mutattad meg neki az igazolványodat? 

Csend. 

JOSEF Szerintem nem tud aludni. 
FRANZ Ez könnyen lehetséges. 

Csend. 

JOSEF Franci, te értetted? 
FRANZ Nagyjából. 

Csend. 

FRANZ Előbb Godot óriási nyula, aztán idejön egy n ő  ... Micsoda 
őrület. 
JOSEF Még nem az igazi. 
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Csend. 

FRANZ Kicsit belebonyolódtunk, úgy érzem. 
JOSEF Meg képzelődtünk is. 
FRANZ Én egyáltalán nem képzelődtem. 
JOSEF Hát ki képzelődött? 
FRANZ Te. Te találtad ki a piros nyulat. 
JOSEF Fehér volt. Csak a szeme volt Piros. 
FRANZ Piros, mi? 
JOSEF Piros, igen. 
FRANZ Godot-é meg kék, mi? 
JOSEF Godot-é meg kék, igen. 
FRANZ És sántított a bal lábára, mi? 
JOSEF De még mennyire, a bal lábára, az udvaron, igen. A saját szemem-
mel láttam, tudd meg. 
FRANZ Na, nekem ebb ől elég. (Fogja a széket, és odalöki az ablakhoz.) 
Leülni! (Megragadja Josefet, leülteti a székre, kezébe nyomja a távcs őt.) 
Dolgozni! Virrasztani! (Kicsavarja az égőt, elhúzza a függönyt.) Figyelni! 
(Josef kedvetlenül emeli szeméhez a messzelátót.) Elegem van a meséidbő l 
meg a piros nyuladból. Egy szót se többet. Egy szót se! Megértetted? (Josef 
bólint. ) 

Franz az asztalhoz megy, el őhúzza a fiókból a gumibotot, és az asztalra te-
szi. 

FRANZ Az igazat megvallva, nem nagyon szeretem a n őket. Ahol meg-
jelenik egy nő , ott minden összezavarodik. Többé semmi sem világos. Az 
ember törheti a fejét. A n őknél nem használ sem a szép szó, sem a gumibot, 
sem a sonka, még az igazolvány sem. Végigklaffognak a lépcs őn, a kuka 
mellé dobják a salátát, áriákat hallgatnak, nem alszanak és badarságokat be-
szélnek. Egyáltalán, a n ők túl sok oxigént fogyasztanak. Ha tíz évvel ez-
előtt kétmilliárd ember élt a földön, akkor ma ötmilliárd. Már ett ől sem le-
het rendesen lélegzeni. És ha meggondolom, hogy ennek az ötmilliárdnak a 
fele nő , akkor az egészet megette a fene. Hogy lehet élni ilyen körülmé-
nyek között? Semmi sem világos többé, semmi sem történik. Mindenki lé-
legzik, a nők kiváltképp. (Franz lefekszik az ágyra, mélyeket lélegzik. Fel-
áll.) De ez csak a látszat, barátocskám. (Josef feláll, és feszülten néz ki az 
ablakon. Mondani akar valamit.) Hallgass! Egy szót se, azt mondtam. Ez a 
nyugalom, ez a csend, ez csak a látszat mozdulatlansága. Mert valójában 
egy godot-ista már meggyújtotta a gyújtózsinórt, és az izzik, izzik a föl-
dön, a kövezeten, pontos terv szerint a trinitrotoluol felé. 
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JOSEF (végre szóhoz jut) Hűha! 
FRANZ Mit hőzöl? 
JOSEF Hű , az anyját! 
FRANZ (odarohan) Csak nem ő ? 
JOSEF De igen. Godot. 
FRANZ A nemjóját! Látsz valamit? 
JOSEF Nyugalom, Franz. Csigavér. 
FRANZ Mit csinál? Ír? Olvas? Mit látsz? 
JOSEF Egy lábat látok. 
FRANZ Es még? 
JOSEF Egy férfiláb, semmi kétség. Feltámasztva az ágytámlára. Sz őrös. 
Feltűrte a pizsama szárát. A lábán zokni. Fuszekli. 
FRANZ Mozgás? 
JOSEF Igen... mozog... most elt űnt. 
FRANZ (csalódottan) Eltűnt? 
JOSEF El. 

Josef leereszti a messzelátót, Franz még egy darabig kinéz az ablakon, az-
tán behúzza a függönyt, és felcsavarja az ég őt. 

FRANZ Csak nem zokniban alszik? 
JOSEF Az legalább nem töri fel. 
FRANZ Mit akarsz ezzel mondani? 
JOSEF Van, aki csizmában alszik, és álmában a csizma feltöri a lábát. 
FRANZ Te megint vitatkozol. Egy karnyújtásnyira a sikert ől. Egy kar-
nyújtásnyira. 
JOSEF Adja a kezét. Most van egy karnyújtásnyira, Gloucester. 
FRANZ Miféle Gloucester? 
JOSEF Igen, egy karnyújtásnyira. Mert ami ezt a sikert illeti, ez az 
enyém. 
FRANZ A kettőnké, Józsikám, a kettőnké. Közös. 
JOSEF Egyáltalán nem közös, mert én láttam egyedül. Láttam a lábát. 
Perdöntő  bizonyítékot szereztem. 
FRANZ Meghalok a röhögést ő l. 
JOSEF Amit láttam, azt bizonyítja, hogy odaát valakinek lába van. Vagy-
is létezik. 
FRANZ Persze, mert én mára végére jártam. Az el őbb, mialatt aludtál, 
volt nála egy nő , vedd tudomásul. 
JOSEF Na ne mondd. 
FRANZ Te egy ronda szőrös lábat láttál, egy ócska zokniban — én vi- 
szont egy nőt. Az 6 pizsamájában. Pici volt, karcsú, vörös hajú, és csak a 
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pizsamanadrág volt rajta. (Kihúz az ágy alól egy b őröndöt, előszed belőle 
egy kötelet.) A fehér, sima hasán a férfipizsama madzagja. (Mutatja magán 
kötéllel, milyen volt.) Így. Aztán... járkált. Járkált fel és alá. A társa, semmi 
kétség. Tapasztalataim szerint... (Josef mozdulatlanul bámulja.)... Mit bá-
mulsz? 
JOSEF Folytasd. 
FRANZ ... a mi munkánktól elválaszthatatlan az erotika... tudvalev ő , 
hogy ... Most mit bámulsz? 
JOSEF Tovább, tovább, mister Gloucester. 
FRANZ Mit tovább, mit akarsz ezzel mondani? 
JOSEF Azt, hogy nem mondasz igazat, mister. 
FRANZ Gondolod, depressziós vagyok? 
JOSEF Nem depressziós, hanem hazudós. 
FRANZ Azt akarod ezzel mondani, hogy még sose láttam távcs őn nő t 
bugyiban? 
JOSEF Pizsamában. 
FRANZ Pizsamában vagy bugyiban vagy anélkül. 
JOSEF Lehet, hogy láttál, de nem mostanában. 
FRANZ Hanem mikor? 
JOSEF Mondtam már, hogy nem vagyok történész. El se látsz odáig, 
Franz. Rajtad a távcs ő  sem segít. Nincs is rá szükséged. Neked mese kell. 
Meg én. Ezért vagyok itt. Te hintás. 

Csend. 

FRANZ Ez nem fair. 
JOSEF (felordít) Mi nem fair, fairness, fair play, ferrari, he? Az, hogy az 
aljas hazugságaiddal az önérzetembe gázolsz? Az? 
FRANZ (ordít) Ne ordíts, légy szíves. Nem vagyok süket. Kopognak az 
ajtón, egyre erősebben. Dörömbölnek. Mindketten elhallgatnak. Az ajtót 
nézik. 
FRANZ (halkan) Na tessék. 
JOSEF (halkan) Miért hazudsz? A hazug embert könnyebb utolérni, 
mint a sánta kutyát. 
FRANZ Az az igazság, Josef elvtárs, hogy kissé megromlott a látásom, 
amióta itt vagyok, ebben a helyiségben. Tudod, jó ideje már, hogy belevág-
tam ebbe a vállalkozásba. Ki van a szemem, ki vannak az idegeim. Ezért 
esem Olyan gyakran depresszióba. Neked ezt meg kellene értened. Teljesen 
mindegy, hogy én figyelem, vagy te figyeled, Jozl vagy Franzl, az a f ő , 
hogy teljesítsük a feladatot. Nem igaz? 
JOSEF Tulajdonképpen igaz, de .. . 
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FRANZ Mi az, hogy „de", Josef elvtárs, ha egyszer ez az igazság. Miért 
kell megbántani egy rövidlátó embert? 
JOSEF Nem akartalak bántani. 
FRANZ De sikerült. 
JOSEF Akkor elnézést. 
FRANZ Nem történt semmi. 
JOSEF De igen. 
FRANZ De nem. 
JOSEF Ez igazán nem volt szép t ő lem. 
FRANZ Nem számít. 
JOSEF Dehogyisnem. 
FRANZ Dehogy. 

Csend. 

JOSEF Nem fontos, hogy az enyém legyen az utolsó szó. Te most fáradt 
vagy. Feküdj le, hunyd le a szemed, aludjál. 
FRANZ Nem vagyok fáradt. 
JOSEF De fáradt vagy. Ég a szemed. 
FRANZ (a szemét dörzsöli) Megdörzsölöm, és nem ég. 
JOSEF Feküdj le, Franz. 

Franz lefekszik, és tekintetével követi Josefet. 

JOSEF Hunyd le a szemed. 

Franz lehunyja a szemét. 

JOSEF Így. Én tudom, mi a reuma, tudom, mi a huzat. De belátom, van-
nak súlyosabb dolgok is ezen a világon. És bánt, hogy olyan csúnyán bán-
tam veled. 
FRANZ Nem érdekes. De valahányszor a rövidlátásommal hozakodik 
elő  valaki, aztán konokul a megbánását bizonygatja, elkezd lüktetni a ha-
lántékom. Ez a baj. És most lüktet. Tapogasd meg. 

Josef odamegy hozzá, és megtapogatja a halántékát. 

FRANZ Kicsit feljebb... itt... érzed? 
JOSEF Nem. 
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Franz hirtelen teljes erőből beleharap Josef karjába, az felnyög a fájdalom-
tól és menekülne, de Franz már talpon van, hátracsavarja Josef karját, és 
térdre kényszeríti. 

FRANZ Érzed már? Most már érzed, igaz? Már érzed, ugye? 
JOSEF A karomat. 
FRANZ Nem a karod, hanem azt, hogy fáj. A fájdalmat, azt érzed. 
(Megrántja Josef karját.) Fáj ? 
JOSEF Fáj. 
FRANZ Azt gondoltad, Franz öreg, Franz vak, Franznak már csak a fe-
hér bot marad, a koldusbot. Franznak l őttek, Franzot meg lehet alázni. 
Csak azt felejtetted el, hogy Franz agyafúrt, hogy jók még a fogai, hogy 
Franz nem fog engedelmesen lefeküdni. 
JOSEF Jézus, a reumám. 

Franz elengedi, Josef a földre hemperedik, és a karját fogja, Franz terpesz-
ben áll felette. 

FRANZ A világ valóságos, és a karod valóban fáj. 

Franz az asztalhoz megy, és tölt egy pohár italt. Kiissza. Josef feláll, és las-
san az ágyhoz megy. Leül. Mindketten hallgatnak. 

FRANZ Nem soká tartotta lázadása, mister! Megint minden a helyére 
került. Aki tudja, hol a helye... 
JOSEF ... az örül annak, amit kap. 
FRANZ Aki megzabolázza a szavait... 
JOSEF ... az nem magának tartja meg a javakat. 
FRANZ Aki az igazság mellett áll .. . 
JOSEF ... az a békesség mellett áll. 
FRANZ Mi volt ez? 
JOSEF A Talmud. Misna, 128,2 zsoltár. Különös, sohasem ismertem a 
Talmudot. 
FRANZ Most ezt is megismerted... Látod, nem is olyan nehéz. Ha fáj 
valamije az embernek, mindjárt tudja, hol a helye. A szöveg már jön ma-
gától. 

Josef a karját lóbálja, Franz tölt neki, és odanyújtja a poharat. Josef el akar-
ja hárítani, de meggondolja magát, és kiissza. Franz az ablakhoz megy, el-
húzza a függönyt, és a szeméhez emeli a messzelátót. 
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JOSEF Soká lesz még reggel? 
FRANZ Mit akarsz a reggellel. Hol van az még? 
JOSEF Ha már reggel lenne ... akkor én elmennék. 

Csend. Josef leteszi a távcs őt, és behúzza a függönyt. 

FRANZ Igen? Szóval elmennél? Mintha innen csak úgy el lehetne menni. 
Megtudhatnánk kérem, mi az az ok, ami ilyen döntésre késztette excellen-
ciádat? 
JOSEF Az igazság pillanata ... és tulajdonképpen ... a reuma... nem hagy 
gondolkodni. 
FRANZ A reuma nem hagyja gondolkodni. 
JOSEF Fáradt vagyok, nagyon elfáradtam. Megöregedtem ... ez már nem 
nekem való. 
FRANZ Azt akarod mondani, hogy a vörös hajú? Pizsamában? Bugyi-
ban? Hogy ez már nem neked való? 
JOSEF Nem a kis vörös, hanem az a láb. Csak egy lábat láttam. Te nem 
tudod, mit jelent ez, mert te nem látsz. De én tudom, hogy rosszabb, ha lát 
az ember. Ott egy láb, zokniban, egy sz őrös férfiláb, feltűrt pizsamanad-
rágban, az ágy támlájának támasztva... itt vagyok én, és ezt a lábat figye-
lem. Ott a láb, itt vagyok én. Köztünk meg az egész rendszer, a godosz, a 
lüktető  mindenség. Es az a kérdés, ki hordozza ezt a lábat, azaz kit hordoz 
ez a láb. És miért? Es hova készül? 
FRANZ Tudtam, hogy ez lesz bel őle. Irigykedsz, mert én egy vörös hajú 
nő t láttam, te meg csak egy sz őrös férfilábat, még ha az övét is. 
JOSEF (kétségbeesve) Semmit sem értesz. Most nem arról van szó, hogy 
ki mit látott. Most az a kérdés, mi ez az egész. Az egész. A godosz. Én nem 
látom semmi értelmét. Én el szeretnék menni. 
FRANZ Csak úgy odébbállnál? Mindazok után, amit együtt átéltünk. 

Csend. 

FRANZ Jól meggondoltad? 
JOSEF Talán visszajönnék. De szabad elhatározásomból. 
FRANZ Azt mondod, szabad elhatározásodból. 

Franz hátratett kézzel, a nézőtér felé. 

FRANZ Nem sok hiányzik, és ellepnek bennünket a patkányok, ő  meg a 
szabad elhatározásról beszél. (Josefhez fordul.) Tudod, mi vagy te? Egy 
büdös disznó. Az vagy. (Csend.) Bebüdösítetted az egész szobát. El őjöttél 
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a kukák közül a kapualjból, ahol nyakon öntöttek gulyással. Pacallal. Ide-
hoztalak, hogy higiénikus körülmények között dolgozhass. Mindent elvi-
seltem. Először mindent bemocskoltál, bebüdösítettél, aztán fölzabáltad a 
szalámimat, aztán itt henteregtél az ágyamon, aztán bal lábbal keltél fel, 
házsártos voltál, mint egy vénasszony, elkezdtél filozofálni az álmosköny-
veidből, és a végén még dezertálni akarsz. Te görény. 

Franz fogja a kötelet, járkál körülötte, Josef forog a saját tengelye körül, 
Franzot követve, aki mindig a háta mögött van. 

JOSEF Csak levegőzni akartam egy kicsit. 
FRANZ Én meg üljek itt a te bűzödben. Én meg dolgozzak, tegyem 
tönkre az egészségem, a látásom, miközben te bebüdösítesz mindent, és sé-
tafikálsz ki-be. Hát nem. 

Franz hurkot vet Josef nyaka köré. Josef döbbenten, szörnyülködve tapo-
gatja a kötelet. Mozdulni próbál, Franz meghúzza a kötelet, Josef más 
irányban próbálkozik, a kötél nem engedi. Josef mozdulatlanul áll, Franz 
az ágyhoz köti a kötél másik végét. 

FRANZ Ennyit a szabad elhatározásról. You, lucky boy. 

Bőröndöt és kosarat húz elő  az ágy alól, a kosárból kivesz két kalapot és egy 
ostort. Az egyik kalapot Josef, a másikat a maga fejére teszi. Josef kezébe 
nyomja a bőröndöt, a kosarat meg a széket, karjára dobja a kabátot. 

FRANZ (csördít egyet) Menni akartál, nem? 

Meghúzza a kötelet, Josef elindul az asztal körül. A színpad szélén megáll-
nak. Josef elesik. 

FRANZ (széles mozdulattal) Ne beszéljünk többet róla.(Megrántja a kö-
telet.) Felállni. (Szünet.) Ha elesik, mindjárt elalszik. (Megrántja a kötelet. 
Állj fel, te disznó ! Közelebb ! (Josef feláll, és háttal közeledik.) Állj! (Josef 
megáll.) Fordulj! (Josef megfordul.) Nagyszerű . Mindenki itt van? Min-
denki ide figyel? (Josefet nézi, megrántja a kötelet, Josef felemeli a fejét.) 
Énrám figyelj, te disznó! (Josef ránéz.) Ez az. (Szájdezodort vesz el ő  a zse-
béből, belefúj a szájába, zsebre vágja a dezodort, krákog, köp, megint el ő-
veszi a dezodort, belefúj a szájába, majd visszarakja a zsebébe.) Így. Min-
denki ide figyel? (Josefre néz, meghúzza a kötelet.) Indulj! (Josef elindul.) 
Állj! (Josef megáll.) Mindenki készen áll? Na, mi van? Tán a falnak beszé-
lek? 
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Rendben. Azazhogy ... Tudom már, hol a bibi. Miért nem pihen meg soha. 
Próbáljuk csak megvilágítani. Jogában áll? Igen. Akkor nem akar. Logikus. 
És miért nem akar? Ugy gondolja, ha belátom, mennyire hajthatatlan, ak-
kor megmásítom a döntésemet. Ez az ő  nyomorult számítása. Mintha csak 
hordárra volna szükségem! ... Úgy figyelem, mintha én volnék az ő  helyé-
ben, és fordítva. Mintha nem a véletlen hozná másként. Mindenki megkap-
ja a magáét. (Megrántja a kötelet.) Indulj, te disznó. (Josef összeszedi a hol-
mit, és elindul.) Gyerünk. (Elöl Franz, Josef utána.) Ahelyett hogy kirúg-
nám, akarom mondani, ahelyett hogy egyszerűen kitenném a szűrét, és 
seggbe rúgnám, amilyen jó szívem van, elviszem Isten barmainak a vásárá-
ra, Ott még talán kapok érte valamit. Az igazat megvallva, az ilyeneket nem 
lehet elzavarni. Legjobb volna az ilyet agyonütni. 

Josef megdermed, keze lehull. Leoldja nyakáról a kötelet, és a földre dobja. 

FRANZ Na, mi van? 
JOSEF (sírással küszködve) Ez már több a soknál. 
FRANZ Mi a több, hapsikám? 
JOSEF Minden, minden. Te kész volnál megölni engem. 
FRANZ Hiszen ez csak játék. 
JOSEF Hányat felhúztak már a csillárra ilyen játék közben? A te segédle-
teddel. Hányan lettek öngyilkosok? 
FRANZ Hagyjuk a történelmet. 
JOSEF Nem szeretem az ilyen játékot. 
FRANZ (összeszedi a holmit, és bedugja az ágy alá) Hát élj valóságos 
életet, ha ez a vágyad. De szebb az sem lesz. 

Franz odamegy az ablakhoz, egy darabig távcsövez, aztán unottan leteszi. 

JOSEF Látsz valamit? 
FRANZ Semmit, de akkor sem adjuk fel. 

Josef leül az ágyra. 

FRANZ Most pedig feküdj le. 
JOSEF Az előbb keltem fel. 
FRANZ Feküdj le, azt mondtam. Eleget mászkáltál. 
JOSEF Sokat kibírok. 
FRANZ Ha fekszel, jobban tudok koncentrálni. 
JOSEF Mire? 
FRANZ Arra, odaát. Arra a söpredékre. A reakcióra. 



GODOT-RA LESVE 	 843 

JOSEF Minek a reakciójára. 
FRANZ Csak nem kezded megint: Csak nem kezdesz megint lázadozni? 
Jó voltam hozzád, aztán a fejemre n őttél. Elfelejtetted, milyen büntetést 
kaptál a lázadásodért? Elfelejtetted, hogy csak egy karnyújtásnyira álltál a 
szakadéktól? Csak az ujjammal kellett volna pöccintenem, és lezuhansz, 
Gloucester. Elképesztő , hogy az ember milyen önfej ű . Ez — itt — most — 
nem — játék. Világos? (Josef bólint.) Akkor feküdj le, ahogy mondtam. 

Josef lefekszik, Franz odaviszi a széket, leül az ágy fejéhez. Kitölti a mara-
dékot az üvegb ől, iszik egy kicsit és odakínálja Josefnek. Josef nemet int, 
Franz kiissza az italt. Franz a térdére helyezi a távcsőt. Egy ideig csend. 
Felhangzik az ária. Franz a széket feldöntve az ajtóhoz ront, Josef felkö-
nyököl. Az ária elhallgat. Felsóhajtanak. Josef lefekszik, Franz visszaül 
hozzá, a távcs ő  a térdén. 

JOSEF Franz elvtárs, megengedné, hogy visszamenjek a kapualjba? Ott 
az én helyem. Elbújnék a kukák mögé, és szabad szemmel figyelném az ab-
lakot. 
FRANZ És testedzést folytatnál. 
JOSEF Nem, becsszóra. 
FRANZ Dehogyisnem, ismerlek én téged. Te sose hagyod abba. És me-
gint elvernének. Meg ennéd a salátát. A higiénia nem éppen er ős oldalad. 
JOSEF De kérem, leöblítettem teával. 
FRANZ Ezt már hallottuk. Apropó: édes volta tea? 
JOSEF Szacharinnal volt édesítve. 
FRANZ Fúj. 
JOSEF A huzat se zavarna. 
FRANZ A gulyás sem? 
JOSEF Az sem. 
FRANZ Nem számít. Neked itt jobb. 

Franz tör a kenyérbélből, a szájába veszi, és gyorsan majszolja, mint a hör-
csög. Ezt párszor megismétli. 

FRANZ (magyarázkodva) Mindig csak a belét eszem. Nem bírom elrág-
ni a héját. Mindig beakad hátul. 
JOSEF Persze, mert már rendes kenyeret sem tudnak sütni. 
FRANZ Hátul alámennek a morzsák. Nehéz letisztítani. 
JOSEF Hogyhogy hátul? 
FRANZ Ahogy mondom, hátul. 
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JOSEF (felkönyököl, lelkesen) A protézised mögött? Hátul, a protézised 
mögött? 
FRANZ Nem is a fülem mögött. 
JOSEF Franz elvtárs, neked protézised van? 

Franz vállat von, rágcsál tovább. 

JOSEF Fog helyett igazi protézis? 
FRANZ , Igazi, igen. Hát aztán? 
JOSEF Es tea protéziseddel haraptál belém? 
FRANZ Miért, más volt, mintha foggal haraptam volna? Még jobban 
fájt. A világ valóságos, és a harapás fáj. 

Franz abbahagyja a rágcsálást, és odakötözi Josefet az ágytámlához. Josef 
nem ellenkezik. 

FRANZ Ne haragudj, de nem szeretném, ha vérszemet kapnál e felfede-
zés után, mint az el őbb, a rövidlátásom felfedezésekor. Ezért most megint 
durvább eszközökhöz kell folyamodnom. Ez már túl unalmas volna. 
JOSEF Úgy megsajnáltalak pedig. Tudom, mi ez. Nekem is kihúzták 
már néhány fogam. 
FRANZ Az enyémek maguktól kihullottak, szabad elhatározásukból. 
JOSEF Azért, Franci, mert nem eszel salátát. 
FRANZ Baszd meg a salátádat. 
JOSEF Jó a skorbut ellen. Kolumbusz hajósainak mind kihullottak a fo-
gaik, mire felfedezték Amerikát. Mert nem ettek salátát. 
FRANZ Pont Amerikát kellett azoknak is felfedezniük. Megmaradt vol-
na minden foguk, mi meg békében volnánk. 

Szünet. 

JOSEF És ... nagyon fáj ? 
FRANZ A fogaimra gondolsz? Nem fájnak, mert nincsenek. 
JOSEF Úgy gondolom, amikor harapsz. Akkor biztosan fáj. 
FRANZ Csöppet sem. Csak pohár legyen mindig az embernél. Utazás 
közben kellemetlen. 

Csend. 

JOSEF Neki nincs foga, és nekem fája harapása. Félig vak, és én vagyok 
megkötözve. Abszurdum. 
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Franz összegyúrja a kenyérbelet, a szájába veszi és csócsálja. Josef igazít a 
kötelékén, kényelmesebben elhelyezkedik, lehunyja a szemét. Hirtelen ki-
nyílik az ajtó. Belép Felicita. 

FELICITA Mi ez a lárma megint? 
FRANZ Nem lármáztunk, most tényleg nem. 
JOSEF Becsület szavamra. Már rég nem lármázunk. 
FELICITA Akkor ki ébresztett fel engem? 
JOSEF Talán csak képzelődött, asszonyom. 
FRANZ Talán csak eszébe jutott valami. 

Felicita meglátja Josefet. 

FELICITA Ez meg miért van megkötözve? 
FRANZ Mert így kell lennie. 
FELICITA (Josef hez) Maga szerint is így kell lennie? 
FRANZ Ő  kérte így. 
FELICITA (Josef hez) Maga kérte így? 
FRANZ Ez jó az ízületi bántalmakra. Kigyógyítja az ízületeket. 
FELICITA Kérem, ez engem nem érdekel. En csak békességet akarok. 
Csendet és nyugalmat. Allergiában szenvedek, ha tudják, mi az. 
JOSEF 03  hogyne. Mi jól ismerjük a betegségeket. 
FRANZ Es a könyörületet. 
FELICITA Helyes. Nekem azonban nincs szükségem könyörületre. Én 
csak békességet akarok. Mert ha nincs béke, akkor jöjjön a háború. Pace 
suspecta tutius bellum. 
FRANZ Mit mondott? Ez aztán több a soknál. 
JOSEF Mit mondott? Ez aztán több a soknál. 
FRANZ A mi türelmünknek is van határa. 
JOSEF Mit képzel? 
FRANZ Ismételje el, amit mondott. 
FELICITA Papa, pater, patrum, peperit papissa papellum. 
FRANZ (ünnepélyesen) Elvtársnő , hogy világosan lássa a dolgot: mi itt 
dolgozunk. Mi szolgálati ügyben vagyunk itt. 
FELICITA Ha dolgoznak, akkor ne lármázzanak. Amikor kivették ezt a 
szobát, azt mondták nekem, hogy ez veszélyes, de csendes munka. 
JOSEF Így is van. 
FRANZ Miért vitatkozik az elvtársn ő ? Miért vitatkozik a hivatalos kö-
zeggel? 
JOSEF Franci, kérlek, ne izgasd föl magad. Megint lüktetni foga halán-
tékod. 
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FELICITA Miért kiabál, ha egyszer lüktet t őle a halántéka? 
FRANZ (kezében a távcs ővel elindul Felicita felé) Mi itt dolgozunk, elv-
társnő , és olyan hangosan dolgozunk, ahogy akarunk. 
FELICITA De nem az én lakásomban. 
JOSEF Mutasd meg neki az igazolványodat, Franz, mutasd meg az iga-
zolványodat. 

Franz kotorászik a kabátjában, keresi az igazolványt, akadályozza a táv-
cső, nem tudja, hova tegye. Nem találja az igazolványt, kézen fogja Felici-
tát, ki karja tuszkolni, de Felicita ellenáll. 

FELICITA Engem ne lökdössön ... Az én nevem Felicita... Ne lökdös-
sön az elvtárs. 

Franz eltuszkolja az ajtóig, Felicita megkapaszkodik az ajtófélfában. Ki-
nyúl az ajtón, előkap egy söprűt, és ráüt Franz kezére, mire az elejti a táv-
csőt. Josef közben megpróbál megszabadulni a kötelékeit ől, hogy Franz se= 
gítségére siessen. Csend lesz. 

FRANZ Elvtársnő , maga kiütötte a kezemb ő l a távcső t. 
JOSEF Miért tette? Most majd megharapja magát. 
FELICITA Azt próbálja meg. 

Franz egy ideig tétovázik, támadjon-e, vagy vonuljon vissza, aztán az ágy-
hoz fut, és kihúzza alóla a b őröndöt. Kinyitja, és elővesz egy revolvert. Ke-
zében a fegyverrel tart Felicita felé a beállt csendben. 

FRANZ Az elvtársnő  rátámadott egy hivatalos közegre. Remélem, tisz-
tában van a következményekkel. 
FELICITA Remélem, uram, tisztában van az okokkal. Causa, causalis, 
causalitas. 

Franz Felicitára szögezi a pisztolyt, ez suhint a söprűjével, és kiveri a fegy-
vert Franz kezéb ől. Feszülten, harcias testtartásban merednek egymásra. 
Franz a pisztoly felé mozdul, hogy felvegye, Felicita követi mozdulatát. Ez 
néhányszor megismétl ődik. Franz feladja, és kiegyenesedik. 

JOSEF Ilyenek a filozófusok, ha söprűt kapnak a kezükbe. 
FRANZ (kétségbeesetten fordul Josefhez, a karját dajkálja) Láttad, mit 
művelt? Te vagy a tanúm. 
JOSEF Miért megint én? 
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Felicita megmozdítja a söprű t. 

FRANZ (méltósággal) rendben van, elvtársn ő . Nem bánom. De ez többé 
ne forduljon elő . 
FELICITA Nem fordul elő , ha nem fognak lármázni. 
JOSEF Nem fogunk lármázni, csendben fogunk dolgozni. 
FELICITA Majd meglátjuk. (Távozik, az ajtóban megáll.) O miseras 
hominum mentes! 

Sietve távozik, bevágja az ajtót. Franz leül az ágyra, Josef lábához. 

JOSEF Ugye, Franz, mindig van valami, ami azt sugallja, hogy létezünk. 

Franz nem válaszol. 

JOSEF Elég kutyául állunk, nem? (Franz nem válaszol, kis idő  múlva 
együttérzéssel.) Nagyon fáj? 
FRANZ Nekem a te meghunyászkodásod fáj. A kompromisszum, amit 
az előbb kötöttél. 
JOSEF A megkötözött ember mindig hajlik a kompromisszumra. De egy 
idő  után kiderül, hogy történelmi kompromisszumról volt szó. 
FRANZ Ezért vernek el mindig téged. 
JOSEF Most nem vertek el. 
FRANZ Mit akarsz ezzel mondani? 
JOSEF Semmit. Nekem ennyi elég. 
FRANZ Mást nem is érdemelsz. 

Csend. 

FRANZ Mondd, Josef, visszajönnek még egyszer azok a régi szép id ők? 
JOSEF Vissza. És sokkal szebb id ők jönnek. Csak ki kell tartani. Az em-
ber gyorsan emelkedik, és magasra tör. 

Csend. 

FRANZ Minél tovább töröm fejem, annál inkább biztos vagyok benne, 
hogy igazad van... (Kioldja Josef kötelét.) Nézd már meg, mit csinál Go-
dowski. 

Josef mozgatja elgémberedett tagjait, fogja a messzelátót, odamegy az ab-
lakhoz, és egy ideig figyeli a szembens ő  lakást. 
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JOSEF Azt hiszem, elaludt. 
FRANZ Csak aludjon. A mi eszünkön nem fog túljárni. El őbb vagy 
utóbb minden kiderül. (Szünet.) Most pedig segíts levenni a csizmámat. A 
világ valóságos, és a csizma valóságosan tör. 
JOSEF Mert. 
FRANZ És. 

Josef a combja közé kapja Franz lábát, húzza a csizmát, Franz Josef feneké-
nek feszíti a lábát. 

JOSEF Mert. 
FRANZ És. 

Josef elhemperedik, kezében a csizmával. Mindketten felsóhajtanak. Josef 
feláll, és odaül Franzhoz az ágyra. Franz sötét szemüveget tesz fel, Josef 
szeméhez emeli a távcs őt. Mindketten a néz őteret nézik. 

FRANZ Egyet jegyezz meg: senki sem veheti el t őlünk, amit végigél-
tünk, a nyomozást. 

Mindketten kenyérbelet tépkednek, a szájukba veszik, állkapcsuk sebesen 
mozog. Ugyanabban a pillanatban, egyszerre hagyják abba. 

JOSEF Csak kenyérre fussa mindig. 
FRANZ Kenyérre mindig futja. 

Megint szájukba vesznek egy kis kenyérbelet, és rágják. Megint egyszerre 
hagyják abba. 

JOSEF Nem gondolod, hogy ez az ügy valóban veszített a jelent őségébő l? 
FRANZ Még nem eléggé. (Szünet.) Amíg forog ez a kurva föld. 

Egyszerre kenyér a szájba, sebes rágcsálás. Abbahagyják. 

JOSEF Húzzam le a másik csizmádat is? 

Csend. 

FRANZ Nem kell. (Szünet.) És ezt sem kellett volna. 

Mozdulatlanná merevednek. 

(Vége) 

Gállos Orsolya fordítása 



NABUCCO A LEVEGŐBEN  

Játék sok hangra és egy repülőre  

BALÁZS ATTILA  

SZEREPLŐK  

I. LÉGIKISASSZONY (ESZTER) 
Н . LÉGIKISASSZONY (JUDIT) 

NŐI HANG 
IDEGES FÉRFIUTAS 

KERESKEDELMI UTAZÓ  
KISFIÚ (MARC') 

ANYU  
DADA  

PAP  
IMMÁNUEL KANT 

KISFIÚ (PALKÓ) 
KAPITÁNY (ÖDÖN) 

SEGÉDPILÓTA 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG 

ANNA  
RÉSZEG HANG 

SÁTÁN 
TORONY 

ÉS MÁS HANGOK 

In memoriam G. Verdi  

A Raindrops keep falling on my head instrumentális változata halkan, zsi-
vajgás, repülőmotor zúgása — figyelmeztet ő  jel!  

LÉGIKISASSZONY I. Dear passengers are kindly requested to fasten  

their seat-belts .. .  
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LÉGIKISASSZONY II. Hölgyeim és uraim, kedves utasok! Magyar vo-
natkozásban ez azt jelenti, hogy legyenek szívesek és .. . 
IDEGES FÉRFIUTAS Mit mond? 
NŐ I HANG (nyugodtan) Még nem mondta. 
IDEGES FÉRFIUTAS De majd mondja, ugye? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Ha netalán egy kicsit hallgatna... 

Erősödik a motorok zúgása. 

KISFIÚ Mit fúja néni, anyu? 
ANYU Mentőövet. 
KISFIÚ Nem is fújja. Felfújódik az magától. Nem tudtad? 

• DADA Pszt, ne idegesítsd édesanyádat! Inkább énekeljük el, hogy: 
nagymama vár ránk, szép ősz hajával. 
ANYU Ne énekeljünk, inkább legyünk csendben, jó? 
DADA (kissé sértődötten) Most énekeltem, meg legközelebb Piros pün-
kösd napján. 

Motorzúgás. 

LÉGIKISASSZONY II. Európa felett szakadozottan felh ős. A Dunán 
innen és a Dunán túl enyhe keleti szél fúj. A légnyomás ezeregy millibar. A 
horoszkóp szerint kellemes utazásra számíthatunk Tasmániáig .. . 
IDEGES FERFIUTAS Vajon elolvasták-e ezek a kínai horoszkópot is?! 
KISFIU Mit ír a néni ingén, anyu? 
NOI HANG Csakugyan, hoztad a kínai horoszkópot? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Már megbocsássanak, de mit kezdenek a 
kínai horoszkóppal Tasmániában? 
IDEGES FÉRFIUTAS Pszt, nem hallom, mit mond! 
KISFIÚ (türelmetlenül) MIT ÍR AZ INGÉN?! 
ANYU (bánattal a hangjában) Azt, hogy isten veled ... Isten veled, vén 
Európa! 
DADA Vár bennünket Tasmánia és a tasmániai nagymami. 
ANYU Isten veled, Margitsziget, Üll ői út és Ullői úti fák. Isten veled, 
Vörös Postakocsi, Anna presszó és édes Gerbeaud... 
DADA Isten veled, rigójancsi! 
ANYU Isten veled, Budapest! 
DADA Isten veled, Magyarország! 
ANYU Isten veled, egész világ! (Sírva fakad.) 
IDEGES FÉRFIUTAS Micsoda?! Ki mondta, hogy isten veled, egész vi-
lág? Valaki meghülyült ebben a gépben?! 
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KERESKEDELMI UTAZÓ (halkan) Ha valaki meghülyült ebben a 
gépben, az csakis te lehetsz. 

Raindrops keep falling.. . 

I. LÉGIKISASSZONY Kávét vagy kólát óhajt? 
KISFIÚ Egy kávét kérnék szépen! 
DADA Még mit nem! 
ANYU A kávé nem tesz jót a szívnak... 
DADA A szívnek, ugye? Ezt akarta mondani: a szívnek. 
ANYU (kissé sértődötten) Azt mondok, amit akarok. 
DADA Vigyázzon, még nem vagyunk Tasmániában .. . 
IDEGES FERFIUTAS (idegesen fütyörészve) Ha nem leszünk, majd le-
szünk — phú ... nem ment még el az eszünk — ph ű  ... Kisasszonyom, mikor 
eszünk? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Van piros, fehér, s őt zöld fogkefém, evés 
után jön a fogkrém. 
KISFIÚ Jaj, csak azt ne! 
DADA Micsoda? Tán hallottál valamit? 
ANYU Nem tesz jót a szívnek. Szegény apu is. (Sírva fakad). Szegény 
aput is .. . 
PAP Közeledünk Isten felé. 
DADA Jéj  a Pap úr is velünk utazik Tasmániába! 
IDEGES FERFIUTAS A pap elvtárs mit mondott? 
KERESKEDELMI UTAZD Biztos azt, hogy mindannyian repülünk. 
KISFIÚ Mi is van, milyen Mániába utazunk? 

Motorzúgása Raindrops keep falling dallamára .. . 

PAP Kisebbek vagyunk egy mákszemnél. 
IMMÁNUEL KANT Egy tárgy észlelésénél valamely objektumról alko-
tott fogalom egyáltalán, amelyr ől az az empirikus predikátumot tartalmaz-
za, közvetlenül kapcsolódhatik egy megismerési ítélethez, és ezáltal tapasz-
talati ítéletet alkothat. 
IDEGES FÉRFIUTAS Hisz ez, ez maga az ítél őerő  kritikája! Mintha 
csak a nagy Immanuel Kant szavait hallanám! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Ő  ezt biztosan tudja, az ő  alsófokú táncis-
kolájával. 
ANYU Mitő l olyan epős ez a kereskedelmi utazó? 
DADA Epéset akart mondani. Nem ep ős, hanem epés. 
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ANYA Én éppen ep őset akartam mondani. Nekem, azaz Marcinak dadá-
ra van szüksége, meg els ősorban apára. Nem holmi akkurátus nyelv őrre. 
Én déli származású vagyok, és úgy beszélek, ahogy akarok, nem? Ez vilá-
gos. Különben is Bartók azt mondta, hogy... 
DADA Nem Bartók mondta, és nem ezt mondta... 
IDEGES FÉRFIUTAS (nyerítve) Kant, Bartók, Kodály! Mennyi híres 
ember együtt! 
KERESKEDELMI UTAZÓ No látja! Ez a gép nem zuhanhat le! 
PAP Istentől való vétek lenne. 
KERESKEDELMI UTAZÓ Ha még tudná, hogy egy ideges férfiutas-
nak álcázva Sophia Loren is velünk tart. 
PAP Sophia? Az maga a bölcsesség. 
KERESKEDELMI UTAZÓ (ellágyultan) Az maga a szépség. A felesé-
gem volt ilyen: kicsit nagy orrú, izmos, kerek. Olcsó filmekben kezdte, ké-
sőbb egy nagy szakácskönyvben megírta életét — élete boszorkánykonyhá-
jában. Cipó-combjának illatos melege... Cip ő , nem cipő : cipó-combjának 
bársonyos belseje... 
ANYU Szépen versei. De cipó helyett néha ő  is cipőt mond. 
DADA Szándékos botlás. 
IDEGES FÉRFIUTAS Biztos a neorealizmusra céloz. Én ismerem a 
neorealizmust. Én onnan n őttem ki. 
KERESKEDELMI UTAZÓ No, valljad be szépen, hogy te vagy a So-
phia Loren, s akkor a felét megbocsátjuk! Itt a magasban úgysem láthatnak 
rendesen. 
IDEGES FÉRFIUTAS Kik nem láthatnak? Porka Madonna, ha nem is 
láthatnak, de hallhatnak. 
KERESKEDELMI UTAZÓ Hát persze: ez a játék lényege! 
KISFIÚ Ki játszik itt? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Az apukád. 
ANYU (sikoltva) Ennek a gyereknek az apja meghalt! Kérjen bocsána-
tot! 
KERESKEDELMI UTAZÓ (szomorúan) Én is meghaltam. Nem kérek 
bocsánatot. 
PAP Béke poraikra! 
II. LÉGIKISASSZONY Nagyon szépen kérjük az utasokat, maradjanak 
egy kicsit csendben! Most repülünk át két felh ő  közt, a kapitánynak össz-
pontosítania kell. Most összpontosítsunk mi is, aztán majd elénekelhetünk 
valamit. 
IDEGES FÉRFIUTAS Ebéd elő tt? 

Csend, csak a motorok zúgása. 
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ANYU (suttogva, indulattól reszket ő  hangon) Pimasz, cinikus fráter a 
hülye fogkeféivel. Méghogy ő  is meghalt! Akkor nem tátaná itt a száját. 
DADA (ironikusan) Akkor már rég ő  is Tasmániában lenne. 
ANYU Nem tűröm a gúnyolódást céljainkkal és reményeinkkel! 
DADA (megszeppenve) Nem úgy gondoltam, te is tudod. (Suttogva.) 
Szeretlek, ne haragudj ... Most is kívánlak, ezért vagyok ilyen kiállhatatlan. 
ANYU (felkacag) Akkor is, amikor itt ez a Sophia Loren? 
DADA Pszt... itt a magasban és mindenütt. 
ANYU Elment az eszed. Még meghallja a gyerek... 
DADA Én őszintén mondtam neked, hogy egy gyerek nem akadály. At-
tól én még ráérek foglalkozni veled is. Megsimogathatom egy kicsit a ke-
zed? 
KISFIÚ Ugyan, ne csináljátok már megint. Várjátok meg legalább, míg 
odaérünk. 
ANYU + DADA (egyszerre) Pszt! 
II. LÉGIKISASSZONY Sajnáljuk, a házi mozi ma nem m űködik. Éne-
keljünk el helyette valamit? 
PAP Hajjaj, kinek van kedve énekelni ma. Milyen id ők járják! Mi azért 
nem vesztegetjük az id őnket, tudja-e Kant úr? Én például fejb ő l tudom az 
ön következő  mondatát. 
IMMÁNUEL KANT Tényleg? 
PAP Nem viccelődöm! A szemlélet sokrétűségének szintetikus egységé-
rő l alkotott a priori fogalmak — bár én itt nem értenék egyet önnel teljes 
egészében .. . 
IMMÁNUEL KANT (ásít) Hát, ami azt illeti, én is szívesen elfogyaszta-
nék egy kaszinótojást. (Csend, majd halkabbra fogva.) Mit gondol, mit ka-
punk enni? 
PAP Fogalmam sincs. Azt akartam mondani, hogy az a priori fogal-
mak... 
IMMÁNUEL KANT Furcsa bogár az az ipse a tarka keféivel. Csalódott, 
meglehetősen cinikus. Ismeri? 
PAP A priori... Szóval, nahát... Csakugyan cinikus. Tényleg furcsa bo-
gár. A felesége többször is megcsalta távollétében, úgy hírlik, azóta mintha 
egy kicsit háborodott lenne néha. 
IMMÁNUEL KANT Ejha, megcsalta? Isten tervez, asszony végez. 
Nemde? 
PAP Micsoda bölcsesség. 
IMMÁNUEL KANT Es kikkel csalta meg? 
PAP Valami éjszakai jöttment alakokkal. 
IMMÁNUEL KANT (nevetve) Démoni! Ha, HA, HA. Onök mindent 
tudnak. Nos, lássuk tovább! Ki az a helyes kis n ő  azzal a gyerekkel? 
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PAP Khm, hát az egy özvegy. Úgy hívják, hogy Anyu. 
IMMÁNUEL KANT A gyerek pedig Palkó? 
PAP Nem Palkó, hanem Marci. Egy ideig mindannyian úgy éltek, mint 
Marci Hevesen. Menő  fej volta férj. Aztán lecsúszott, és fejbe l ő tte magát 
az asztal alatt. 
IMMÁNUEL KANT Ugyan! Aztán miért? 
PAP Szobrot emelt, szobrot döntött. 
IMMÁNUEL KANT (nevetve) Ugyan már! Amennyire én ismerem a 
helyzetet, kereke világon sokakkal megesik. Ez még nem tragédia. 
PAP És ön, Kant úr, ha szabad kérdeznem: mikor lett ilyen cinikus? 
IMMÁNUEL KANT Menet közben. Tehát a szobor rossz oldalán állt, 
amikor döntötték? 
PAP Tehát szívesen megenne egy kaszinótojást? 
IMMÁNUEL KANT Meg én, becsületemre! Tehát mégis rosszul he-
lyezkedett? 
PAP Nem tudom pontosan. 
IMMÁNUEL KANT Na jó ... Szívesen bekapnánk az eszme kaszinóto-
jását tízezer méter magasságban is. (Csend.) Es ki ez a rosszul álcázott 
dada? 
PAP Az egy .. . 
IMMÁNUEL KANT Mit keres a forgópisztolya melltartójában? 
PAP Biztonsági szempontból .. . 
IMMÁNUEL KANT (gúnyosan) Biztonsági szempontok, nocsak! El-
árulom magának: ön nem pap! 
PAP Az ördög vigyen el! Ön pedig nem Immanuel Kant. 
IMMÁNUEL KANT Nagyszerű , végre egy okos szó ezen a gépen! Sen-
ki sem azonos önmagával. Repüljünk így tova az éterben! 
II. LÉGIKISASSZONY Mondtuk már, hogy el kellene énekelni valamit? 
Mi legyen az? 
KISFIU (énekel) Felmászott a nyúl a fára. La, la, la. . 
NŐ I HANG Mi otthon mindig énekeltünk. 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG Akkor is, amikor a legnehezebb 
?olt. 
NŐ I HANG Mi nem bírtunk zene nélkül. 
TÖBBEN Mi sem, mi sem, mi sem! Ah, zene nélkül nem is lehetett volna! 
NŐ I HANG Az én édesanyám mindig énekelt: kis kút, kerekes kút. 
TÖBBEN Kis kút, kerekes kút. La, la, la. 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG Tudja, a legid ősebb testvérem 
énekelt legszebben. Kicsit dadogott, de úgy dalolt, mint a pacsirta. 
TÖBBEN Nekem hat testvérem volt, nekem hét, nekem kilenc... 
NŐ I HANG Nekem egyik testvérem dadogott. 
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KERESKEDELMI UTAZÓ Nana, azt magácska csak úgy gondolja! 
II. LEGIKISASSZONY Ne kiabáljon bele, jelentkezzen! 
NŐ I HANG Anyám mindig énekelt. A mi szívünkben mindig muzsika 
szólt. 
KERESKEDELMI UTAZÓ Ha egyszer nékem sok pénzem lesz, felülök 
a repülő re! 
TOBBEN Ha egyszer nékem ... tralalalalala. 

LEGIKISASSZONY A kapitány megint egy kis csendet kér. Újabb 
két felhő  következik. Nagyon szépen kérném önöket, mindenki üljön 
vissza a helyére! 
KISFIÚ Nekem pisilnem kell. 
DADA Pszt, most nem lehet. 

LÉGIKISASSZONY A segédpilóta véleménye szerint a gyereket azért 
nyugodtan meg lehet pisiltetni. 

Raindrops keep falling, motorzúgás — hirtelen dübörgés, sikoltozás, identi-
fikálhatatlan kiáltás: V É G U N K VAN !!! 

I. LÉGIKISASSZONY Nyugalom, nyugalom, semmi sem történt! 
ANYU Marci, Marci!!! 
KISFIÚ Anyu, anyu ! ! ! 
IMMÁNUEL KANT Nyugodjál meg, kisfiam, semmi sem történt. Csak 
bukfencezett egyet a gép. Mondjak valami mesét? Tudod-e, ki volt az a 
Kopernikusz bácsi? 
PAP Elnézést, asszonyom, örvendek. Én Papp Károly vagyok. Ön So-
phia Loren? 
IDEGES FÉRFIUTAS Sophia ki az apukád! Amint valaki sötét nap-
szemüveget visel, meg egy kicsit olaszosan beszél, mindjárt azt hiszik róla, 
hogy olasz világsztár. Pedig csak a Váci utca hatása. Porka Madonna! 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG Palkó, Palkó, Palkó! 
PALKÓ Kié ez az identifikálhatatlan hang, aki utánam ordítozik? 
DADA Maradj veszteg, Palkó fiam! Nekünk már úgyis mindegy, tégedet 
is befogadhatunk. Eggyel több vagy kevesebb. 
NŐI HANG (sikoltva) Oda Magyarország! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Attól függ .. . 
IMMÁNUEL KANT Netalán valami mesét? 

LÉGIKISASSZONY Összetört a kaszinótojás. 
LÉGIKISASSZONY Nem baj, majd ráreszeljük a szendvicsre. 

LÉGIKISASSZONY Nincs is szendvics. 
LÉGIKISASSZONY Nem baj, majd csinálunk. 

I. LÉGIKISASSZONY Tudod te egyáltalán, mi az a kaszinótojás? 
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II. LÉGIKISASSZONY Tudom. 
NŐ I HANG Add már ide a kínai horoszkópot! 
II. LÉGIKISASSZONY Én Pontosan tudom, hogy milyen az a kaszinó-
tojás. 

LÉGIKISASSZONY (gúnyosan) Na milyen a kaszinótojás? 
NŐ I HANG Hoztad-e egyáltalán? 

LÉGIKISASSZONY A kaszinótojás, kérlek, a kaszinótojás ... Nahát, 
a kaszinótojás — sima, tömött és sérülékeny, akár... akár 

LÉGIKISASSZONY Akár Európa?! Vagy ez a gép? Vagy az én mel-
lem? Fogd meg! 

LÉGIKISASSZONY Itt? 
LÉGIKISASSZONY Fogd meg, ha mondom! 
LÉGIKISASSZONY (sírva fakad) Nem merem. Mi légikisasszonyok 

vagyunk, és nem csinálhatunk hülyeséget tízezer méter magasságban. 
LEGIKISASSZONY Húzd be a függönyt, és fogd meg jól! 
LÉGIKISASSZONY (szipogva) Te visszaélsz az érzelmeimmel! Nem 

vagy jó hozzám, pedig tudod, mennyire szeretlek... Én bízom benne, bí-
zom benne, hogy majd egybekerülhetünk Tasmániában. Mindent vállalok. 
Én éjjel-nappal dolgozom majd, akár egy, akár egy... harisnyagyárban is!!! 

LEGIKISASSZONY Pih, baszd meg a harisnyagyáradat! Szaladj, vi-
gyél egy kígyótojást annak a hülye spinének, aki a kínai horoszkóp után sá-
pítozik. Egyik horoszkópban sem áll jó a szénánk, én mondom neked! 

LÉGIKISASSZONY (rémülten) Mit mondasz?! 
ÉRTELMETLEN SZÖVEG EGY HANGSZÓRÓBÓL Khrrr, khmpl, 
argh, zvrg, abrc! 

LÉGIKISASSZONY Na, szaladj! Hív a kapitány. Aztán csak jót mondj 
rólam ! 

Az utastéri zsivaj ajtócsapódásra elhal. Csak a gép egyenletes zúgása, mű-
szerek halk csipogása. 

LÉGIKISASSZONY Szolgálatára, kapitány úr! 
KAPITÁNY Mit csináltok ti Ott az Esztivel? 
II. LÉGIKISASSZONY Készítjük az ebédet. 
KAPITÁNY (dühösen) Nem megmondtam, hogy ne játszadozzatok 
egymással, amikor repülünk?! 
II. LÉGIKISASSZONY Csak f őzzük az ebédet... 
KAPITÁNY Ha nem fértek a bőrötökbe, jelentem a toronynak. Nem le-
ányintézet ez! 
І . LÉGIKISASSZONY (rémülten) Csak azt ne, kapitány úr! Mindent 
megteszünk, amit óhajt, csak azt ne! 
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KAPITÁNY (elégedetten) Egyébként mi a helyzet az utastérben? 
II. LÉGIKISASSZONY Egyelőre még azért normálisnak mondható. Ki-
csit fokozódik az izgalom, ahogy közeledik Tasmánia. 
KAPITÁNY Hab, milyen bolond az ember! De hát azt már Madách is 
régen megírta. Most, hogy Amerika összeroppanta vacak t őzsdéjével meg 
amerikai álmával együtt, most irány, Tasmánia! Mindenki oda igyekszik, 
ha van Ott nagymami, ha nincs. Hah! 
II. LÉGIKISASSZONY Igaza van a kapitány úrnak. 
KAPITÁNY Naná, hogy igazam van! Egyébként nem baj, ha az izgalom 
némelyest fokozódik. A repülés dramaturgiája megköveteli ezt — ugye? 
UGYE!!! 
SEGÉDPILÓTA (álmából riad horkanva) A légnyomás odakinn... 
KAPITÁNY Osszeroppant az amerikai álom vagy sem? 
SEGÉDPILÓTA Óssze. Definitívé. 
KAPITÁNY Na látjátok, mondom én! (Csend.) A Papp Laci a helyén 
van? 
II. LÉGIKISASSZONY A Papp Karcsira gondol, kapitány úr? 
KAPITÁNY Arra. Nem azt mondtam? 
SEGÉDPILÓTA 	Papot mondott mindenképp. 
KAPITÁNY És a Dada is a helyén van? 
II. LÉGIKISASSZONY Kicsit szerelmes ő  is, de még lehet rá számítani. 
KAPITÁNY (üvöltve) Kupleráj ez, nem repül őgép ! ! ! Mondom én ! Most 
ugyan kibe szerelmes a Dada? Tán a Szürrealizmusba?! 
SEGÉDPILÓTA Ha, ha, ha! 
KAPITÁNY Bizony isten, amint földet érünk, elmegyek a Központba, 
és kikérem magamnak. Nem vagyok én kuplermutter! 
SEGÉDPILÓTA + II. LÉGIKISASSZONY Ha, ha. 
KAPITÁNY (megenyhülten) Na jó, mondom én. Melegítsétek tovább az 
ebédet! Már az én gyomrom is korig. Majd eszünk ez után a két felh ő  
után. 
II. LÉGIKISASSZONY Igenis, kapitány úr. 

Ajtó nyílik — zsivaj —csapódik — csend. 

KAPITÁNY Jó lány, csak néha egy kicsit elengedi magát. 
SEGÉDPILÓTA Uhüm. 
KAPITÁNY Hanem, mondok neked egy titkot... 
SEGÉDPILÓTA Ühüm. 
KAPITÁNY Ezek ketten testvérek az Esztivel. 
SEGÉDPILÓTA Tényleg? 
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KAPITÁNY Tényleg. Én mondok neked egy ennél is nagyobb titkot. 
Lehet, hogy én vagyok az apjuk... 
SEGÉDPILÓTA Ugyan már! 
KAPITÁNY A lányok nem tudják. Azt sem, hogy testvérek. Mondom 
én neked! 
SEGÉDPILÓTA Uhüm, hallgatlak... bekapcsoltam az automatát. 
KAPITÁNY Ne viccelj! Azaz: mondom én neked. Akkor még butikom 
volta Váci utca tájékán. Kvázi a lila n ő i pongyolákra specializáltam ma-
gam, közben meg a lila pongyolák mögött — na, mi? 
SEGÉDPILOTA Dunsztom sincs, vagy lila gőzöm. 
KAPITÁNY Lila gőzöm? He, he, de rég hallottam. Mondom én. Szóval, 
a lágy nő i selymek mögött: na, mi? 
SEGEDPILÓTA Nem tom. 
KAPITÁNY Figyelj ide! (A Raindrops keep fallingot fütyüli.) Ez... meg 
aztán sok más. Kapcsolsz? 
SEGÉDPILÓTA Rögtön. 
KAPITÁNY Hülye! Nem úgy gondoltam, hogy a gombot nyomku-
rászd! Arra gondoltam, hogy érted-e, mit mondok. 
SEGÉDPILÓTA Nem vagyok én imbecillis. 
KAPITÁNY Rád bízom. Hanem: a lágy n ői selymek mögött micsoda? 
SEGÉDPILÓTA Cip ő -combok bársonyos belseje... 
KAPITÁNY Jaj, istenem, ma már mindenki költ ő ! A lágy női selymek 
mögött igazi szajré: lemezek, kazetták, de f őleg kazettás magnók, hangtor-
nyok — áttörtem a hangfalat! He, he, he! (Csend.) Akkoriban a hongkongi 
vonalon közlekedtem. De szép id ők voltak! Mit mondjak, akkor még jól 
bírtam magam. Megvolt mindegyik fogam, jót nevettem az egészhez. 
Óssze tudtam kötni a kellemest a hasznossal. Ott ismerkedtem össze ez a 
két kis rüfke édesanyjával, oh, hongkongi éjszakák! 
SEGÉDPILÓTA Hun kong, hun nem. 
KAPITÁNY Nagyon csinos n ő  volt. Nappala tranzisztorgyárban dol-
gozott, de nem strapálta hülyére magát mégse. Magyarnak vallotta magát, 
bár sosem járt Pesten. Szenzációs, érted? Kicsit középzártan beszélt, 
egyébként minden oké. Hosszú láb, meleg barna kissé mandulaszem. Mon-
dom neked, beléje habarodtam. 
SEGÉDPILÓTA Meghiszem. 
KAPITÁNY Kés őbb elmondta, hogy az ő  ősei kicsit lemaradtak egykor. 
Valahogy elbambultak, aztán nem találtak vissza a f őcsapathoz soha többé. 
Az is lehet, hogy koncul vetették oda az ellenségnek őket a nagy nyomulás 
közben. Valami bels ő  viszálykodásról lehetett szó. Aztán — temérdek há-
nyódás után — sikerült megkapaszkodniuk valahogy azon a földön. Jóma-
ga, nagy lemondások árán, zsebszótárból gazdagította anyanyelvtudását. 
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Sírva vallotta be, hogy Adyt még nem érti ugyan, de érzi és szereti. (Szü-
net.) Te érted Adyt? 
SEGÉDPILÓTA Az írta azt a sárga cserebogarat? 
KAPITÁNY Az. Volt neki egy csinos kis bankszámlája is, amúgy meg — 
hogy is mondjam —csupa érzék meg vagina... Eszter reá ütött, Jutka már 
kevésbé. Na, be kell vallanom, hogy Eszterrel simán ment: amint megjött 
az első  menstruációja, felvették kisasszonynak. Ám Jutka esetében kemény 
közelharcot vívtam a Légivasúttal. Nem kellett nekik. Kegyetlen, de így 
igaz: nekem se kellett volna, ha állítólag nem az én gyermekem. (Csend.) 
Látod, nekem egyenes lábam van, neki meg görbe. De mit ő l? 
SEGÉDPILÓTA Talán kalciumhiány? 
KAPITÁNY Nem, az nem fordulhat elő  a gyermekeimmel... Nekem 
sok kalciumom van. Talán valami angol beütés? 
SEGÉDPILÓTA Lehet, hogy nem egypetéj ű  ikrek? Van ilyen. 
KAPITÁNY Hm, mondta is mindjárt a bírálóbizottság... 
SEGÉDPILÓTA Ki volt az elnök? 
KAPITÁNY Ő . 
SEGÉDPILÓTA Hülyeséget kérdeztem. 
KAPITÁNY Még jól bírja magát... 
SEGÉDPILÓTA Meg szereti is. Jó szeme van. A torony tetejér ő l min-
dent lát... Hanem aztán mi lett veletek? 
KAPITÁNY Azzal a nővel meg velem? Hát, minden szerelem utóbb ki-
fullad ... Ez történt. Er ős honvágya volt, a dupla vé igézetében mindig a 
Vereckei-hágót meg a Váci utcát emlegette, amikr ől csak hírb ől hallott. De 
azért honvágy. Erősebb, mint nekem. Megígértem neki, hazahoztam — és 
ezzel mindent tönkretettem. Végünk lett... Gyógyíthatatlan frigiditás lett 
úrrá rajta alig egy év leforgása alatt. Vagy talán nimfománia? 
SEGÉDPILOTA Biztosa Váci utca hatása. Valamikor elégetett boszor-
kányok hamvait szórták szét azon a tájon. 
KAPITÁNY Ázsiai babona. Mindenesetre valahogy eltárgyiasultunk, 
vagy hogy mondják — egymástól. Ő  elenyészett az Anna presszó irányába, 
én pedig — pár er ő tlen legyintés után — elindultam ezredik hongkongi utam-
ra. Kés őbb minden hangtorony ebonittükrében az ő  kedves arcát láttam, 
minden mikrofonomon az ő  finom tapintását éreztem .. . 
SEGÉDPILÓTA Szomorú dolog. De mi lett a gyerekekkel? 
KAPITÁNY Elvitte az egyiket, a másik maradt. Könnyeim fátylán át 
nem is láttam, hogy csalfán a jobbik lábút vitte el... Rossz apa voltam, sose 
néztem gyermekeim lábára! (Sír.) 
SEGÉDPILÓTA Na, ne! 
KAPITÁNY A nehezebb esetet hagyta nekem. 
SEGÉDPILÓTA Kurva! 
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KAPITÁNY Sosem mondtuk el gyermekeinknek. Előbb a metrónál dol-
gozott, aztán akadt valami állandó, jól men ő  palija. Nős volt az illető , de 
ment neki minden, akár a karikacsapás. Hatalma volt, becsukatta az üzle-
tem. Minek is egy pilótának? Két lovon ült .. . 
SEGÉDPILÓTA Aha, szobrot emelt, szobrot döntött .. . 
KAPITÁNY A fenébe a szobrokkal, én az életr ől beszélek! A lovak nem 
érdekelnek. A legnagyobb ló én vagyok! Sose volt id őm a családomra. 
Mosta gyerekeim is kapitány úrnak neveznek ... HÁT NORMÁLIS EZ?! 
SEGEDPILÓTA Jézus isten, kapitány úr, mi az ott?! 
KAPITÁNY Valami lila gőz! 
SEGÉDPILÓTA Meg bíbores ő ! 

Felbődülnek a masinák. Dübörgés, sikoltozás — identifikálhatatlan kiáltás: 
VÉGÜNK VAN!!! 

KAPITÁNY (túlharsogja a hangzavart) Nincs, nincs, nincs! Nincs még 
vége! Hongkongban vadul szeretkeztünk a hangtornyok árnyékában! Sze-
relem, szerelem, oh, istenem, sose feledtesd velem! Vadul téptük egymást a 
hangorkánban, akár itt, akár most — akár Ázsiában, akár Tasmániában. Fe-
leségem eltűnt a történet vérzivatarában. De én mindig lestem a gép piciny 
ablakán keresztül. Tisztelt hallgatók, ma itt van ő  is ebben a gépben. Szőke 
vagy fekete, ott ül a száztizenhármas ülésen — ellopattam a kínai horosz-
kópját, nehogy az legyen benne, még ma találkoznia kell velem! 
NOI HANG Vissza a horoszkopóm, édes-kedves magyar pókom! 
SEGÉDPILÓTA Bíbores ő , valami selyemsuhogás! 
KAPITÁNY Anyám, vadul szeretkeztünk a hangtornyok árnyékában. 
Lópaták dübörögtek a Hortobágyon végig, és hortobágyi lópalacsintát et-
tek kannibál módra. Kedves segédpilóta! Imruska! Nyomd meg a gombot! 
Ne engedd ezeket az égi lovakat! Apokalipszis, jaj, apokalipszis! 
LÉGIKISASSZONYOK Jaj, apukalipszis, jaj, apukalipszis! 
SEGÉDPILÓTA Ezennel bejelentem a kényszerigazgatás bevezetését! 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG Csak azt ne, csak azt ne! 
KAPITÁNY A kínai horoszkóp, jaj, azt mutatja... jaj, hogy a patká-
nyok szöknének a süllyed ő  hajóról. 
IDEGES FÉRFIHANG (rimánkodva) Kérek szépen egy darab ejt őer-
nyő t! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Leszállított áron, ugye?! 
PALKÓ Hogy bemajréztak, ugye? 
ANYU Dudu, hol vagy? 
DADA Nem vagyok Dudu. Hol van Marci?! 
ANYU Hevesen, Hevesen... 
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PAP Hol van ilyenkor Immanuel Kant? 
IMMÁNUEL KANT Itt, az ész peremén. Láblógózok. 
SEGÉDPILÓTA Mi ez?! Valami nagy női selyemkendő ?! 555 méteres 
nagyságban? 
KAPITÁNY Nem tudom. Ez egy lila nő i pongyola az égen. 

Selyemsuhogás, a gép küszködik. Mintha párnába fúródna: tompított hang-
gal erőlködik, a szereplők fokozódó szuszogása, zihálása — kiáltás: K O - 
VETJUK KAPITÁNY URUNKAT! 

Hatalmas jaj, aztán a gépek normalizálódó zúgása. 

KERESKEDELMI UTAZÓ (megkönnyebbülten) Még nem biztos, hogy 
sikerült eladni, de túl vagyunk a s űrején. 
PAP Halló, útban Tasmánia felé — minden jel szerint a magyar ősanya 
állta utunkat. Halló, halló ... Kinek hallózok én? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Biztosa kapitány úr erotikus álmainak. 
ANYU A Sophia elájult! 

LÉGIKISASSZONY Most már nyugodtan feleszmélhet, drága Sophia. 
Elmúlta dolog. 
IDEGES FÉRFIHANG (ernyedten) Nem vagyok Sophia ... hányszor 
mondjam. 

LÉGIKISASSZONY Az nem baj. Művészek és gengszterek egyaránt 
viselnek fekete szemüveget. Mindenki az, aminek hiszik. Ebbe nem árt be-
lenyuuodni. 
II. LEGIKISASSZONY Egyébként meg a legnagyobb feminista is félhet 
a repüléstől. Jobban, mint a horgolástól. 

LEGIKISASSZONY Te meg hallgass! Téged senki se hívott! Inkább 
találj ki valami konstruktívat! 

A gép egyenletes zúgása, beáramló oxigén, terefere. 

LÉGIKISASSZONY Hölgyeim és uraim, az élet ilyen! Egyet fordul 
a sors Rubik-kockája, és ki tudja, ki kerül ki mellé. Ha repülünk, ha nem, 
erre számítanunk kell. 
IMMÁNUEL KANT Így van, szép kisasszony! 
II. LÉGIKISASSZONY Sosem lehet tudni, kit kivel hoz össze a sorsfor-
dulat a fellegekben... Kés őbb majd helyreteszünk mindenkit. Nem biztos, 
hogy Kant úr jó hatással van arra a kislányra, de egyel őre maradjon így. 
ANNA A bácsi egy kicsit unalmas, de szép füle van. 
NŐ I HANG (nyugtalanul) Anna, Anna, Annuska! Hol vagy? Gyere 
vissza! 
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ANNA Még egy kicsit, anyuci! Olyan jót játszunk. 
KAPITÁNY Jól hallom?! Ennek egy harmadik lánya is van? 
SEGÉDPILÓTA Ne aggódjon, kapitány úr, vagyis hát: fel a fejjel, bará-
tom!Ebbő l nem lesz légikisasszony, hanem író. 
KAPITÁNY (felhördülve) Magyar író?! 
SEGÉDPILÓTA Az nem. Valószínűleg tasmániai író lesz. 
KAPITÁNY De hiszen az majdnem mindegy!!! 
SEGÉDPILÓTA Nem mindegy. Úgy több esélye van a Nobel-díjra. 

Gép, zúgás, felh ők — ami csak ideillik. 

I. LÉGIKISASSZONY Így van ez: minden kis nép csírájában magával 
viszi a maga irodalmát. No, ne legyünk ilyen irodalomközpontúak. Mi a 
zenét is a szívünkben visszük. Énekeljünk el valamit! 
NŐ I HANG Anyám mindig énekelt. A mi szívünkben mindig a muzsi-
ka szólt. 
I. LÉGIKISASSZONY Tényleg? 
NŐ I HANG Ázsia mindig keserűen szép daltól visszhangzott. 
IDEGES FÉRFIHANG Meg Itália is. 
KERESKEDELMI UTAZÓ Akarja mondani, Olaszország? 
I. LÉGIKISASSZONY Príma ötlet! Rögtön elejét vesszük minden vi-
szálykodásnak, ha valós érték ű  nemzetközi olasz operát énekelünk. 
ANYU (lelkesen) Úgy van, éneköljünk! A Dada... a mi Dadánk! Na-
gyon szépen dalol. 
DADA Amikor akartam, nem lehetett. Most téptük ki magunkat Európa 
méhébő l — máris nótázzunk? 
IMMÁNUEL KANT Nagyszerű ! Úgyis Európa kegyetlen bölcs ődalai-
tól zeng az egész világ. 
DADA Most nincs kedvem. 
ANYU Dada! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Igaz, egy dadának nem áll jogában nem 
énekelni. 
IDEGES FÉRFIHANG (ideges férfihangon) Nekem se könnyű . Én is 
legalább két személyt egyesítek magamban ... Én, én, én ... nekem se 
mindegy. Ha az egyik fél énekelni akar, miért ne énekelne a másik is. A ma-
gyar reneszánsz is olasz gyökerekb ől szívta nedét, meg az olasz is. Szláv-
ból, németből, és ki tudja még! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Most kivételesen ez is igaz. Európai olvasz-
tótégely .. . 
ANYU Petőfin át Adyig... 
KAPITÁNY Gyanítok valamit. 
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SEGÉDPILÓTA Ugyan?! 
KAPITÁNY Mégse Ady írta a sárga cserebogarat. Zúg az éji bogár... 
IDEGES FÉRFIUTAS Istenem, Mamma mia, nekimegy!!! Ki mondta, 
hogy, nekimegy?! 

LEGIKISASSZONY Tessék békén maradni! Kicsit összekeveredtek a 
drótok, amikor bukfenceztünk. Most néha besz űrődik a pilótafülke zaja, 
de nincs semmi baj, mert ők is hallanak bennünket. Játékunk még mindig 
ép és egészséges. Az egyenlőség és kölcsönösség elvén alapul. Senki se csa-
pott be senkit; még egy kicsi, és jön Tasmánia. Így van, Jutka? 

LÉGIKISASSZONY Így van, kezemet a szívemre... Senki se megy 
semminek, mindjárt Tasmánia. Es kész. 
KERESKEDELMI UTAZÓ Tegye csak a kezét a kolléganője mellére. 
Láttam, mit csináltak az imént .. . 
II. LÉGIKISASSZONY FŐZTÜNK! 
KERESKEDELMI UTAZÓ (gúny osan) Kaszinótojást? 
MARCI Anyu, Tasmánia Ázsiában van? 
ANYU Hát, túl az Óperencián — mindenképp. 
MARCI És a nagymaminak van bumerángja? 
ANYU Mije? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Az, ami visszavág .. . 
IDEGES FÉRFIUTAS (töprengve) Nem tudom, igazából nem tudom... 
Van-e Ázsiának reneszánsza? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Van neki, de kicsi. 
PALKÓ Engem egy kérdés foglalkoztat, úgy objektíve: fekete a tasmá-
niai nagymami? 
MARCI Teljesen mindegy, ha van neki bumerángja. 
KERESKEDELMI UTAZD Ha feketébe öltözik, nem is látszik. 
ANYU KRETÉN! 
DADA Kerüljük a felesleges konfliktusokat... 
ANYU (kikelve ma gából) Most már azért nyugodtan elmehet a .. . 
IDENTIFIKÁLHATATLAN HANG Picsába, tényleg! Énekeljünk 
már el valamit! 
RÉSZEG HANG Túl az Óperencián, fészek stb. 
II. LÉGIKISASSZONY Csakugyan príma ötlet! Mi lenne, ha valós érté-
kű  nemzetközi olasz operát énekelnénk? Akkora Sophia elvtársn ő  is ér-
tené. 
IDEGES FÉRFIUTAS Értem én a magyar operettet is. Végtére is az én 
nagytatám .. . 
DADA (érdeklődve) Csakugyan, hol tanult meg ilyen szépen magyarul? 
IDEGES FÉRFIUTAS Biztos, hogy nem Tungúziában! Az én nagyta-
tám... 
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NŐ I HANG (középzártan) Egyszér, egyször én is jártam Tungúziában. 
KAPITÁNY Ki emleget itt Tungúziát? ! Tasmániába megyünk, nem az a 
sztori? 
SEGÉDPILÓTA Ühüm. 
ANYU Milyen szépen mondja ez a n ői hang azt, hogy egyször. 
DADA Nem azt mondja, hogy egyször. 
ANYU (kényeskedve) Én nem azt mondtam, hogy egyször. Ha nem 
tudsz rám figyelni, ne számíts rám! 
DADA Azért a végtelenségig engem se lehet zsarolni. 
SEGÉDPILÓTA Uhüm. 
ANYU Bartók Béla is megmondta... 
KERESKEDELMI UTAZD Hangzavart! Az kell nekünk! 
DADA Isten veled, rigójancsi! 
PAP Eddig hallgattam, de most már nem bírom tovább. Hogy jön ide a 
rigójancsi? 
MARCI+PALKÓ+ANNA Hah, ne csináljátok már megint! 
KAPITÁNY Tasmánia, Tasmánia... Eszter, Jutka, küsleányaim, fussa-
tok már ide! Szeretett atyátok hóna alá, hadd mondjak el nektek valamit: 
anyátok, édes jó anyátok ... sosem szerette a zenét ... az én, a mi zenénket. 
Mindig is jobban imádta a nagy kínai hangfalt. 
DADA Megjegyzem, az óriás kínai hangfalat. 
ESZTER+JUTKA Ah! Az óriás kínai hangfalat?! 
MARCI+PALKÓ+ANNA Maoó, Miauó, Miaú, Miaú! 
DADA Rettenetes gyerekek! 
IDEGES FÉRFIUTAS És mindannyian egy gépben! 
NŐ I HANG Akárcsak egy nagy család. Egy nagy ázsiai család! 
KERESKEDELMI UTAZD Nagy ... nagy... Szabó család,, ha szabad 
ezzel a kifejezéssel élnem. (Csend.) Na mindegy. (Cinikusan.) Enekeljünk 
el csakugyan valamit ennek a macskaev őnek itt. Verdi jó lesz? Szállj, szállj, 
gondolat. Egy, kettő , három! 

Csend. 

KERESKEDELMI UTAZÓ Na, mi van? Egy, kett ő , három! 

Előbb félénken, majd egyre bátrabban: részletek Verdi Nabucco c. operájá-
ból. Aztán légzsák, zuhanás: a kórus zuhanóan belesikolt — ismét káosz, re-
csegés, villámlás, csattogás, majd sátáni hangon: 

SÁTÁN Mi van? Énekelünk teli szájjal, közben valakit nem hívtunk meg 
az utolsó vacsorára? 
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Csend. 

IMMÁNUEL KANT Tessék helyet foglalni közöttünk! Magyarok, ez 
itt: maga a sátán! 
SÁTÁN Íme, Kant úr! Ön hogy keveredett ebbe a társaságba? Ön is ma-
gyar? 
IMMÁNUEL KANT A nagytatám, de végül is mindenkinek a nagytatá-
ja az: magyar vagy sem. 
SÁTÁN És ön is ezekkel a szakadárokkal tart? 
IMMÁNUEL KANT Amolyan passzív megfigyelőként. 
SÁTÁN Jól vigyázzon, nagy sebességeknél könnyen relativizálódik min-
den. Az ember fiúnak képzeli magát, közben lány. Azt hiszi, kívülálló, 
közben benne van a slamasztika kell ős közepében. Azt hiszi, ő  az anyukája 
valakinek, közben meg önnön kisfia. Ilyen magasan sosem lehet tudni sem-
mit biztosan... 
KERESKEDELMI UTAZÓ Hogy kit visz el az ördög, kit nem. Sátán ex 
machina! 
SÁTÁN Csend! Szóval boszorkányokat égettünk valamikor a Váci utca 
környékén, most meg szökünk a tetthelyr ő l? 
IDEGES FERFIUTAS Nekem ahhoz semmi közöm! 
SÁTÁN Most hirtelen nincs, ugye? Útleveleket el őkészíteni! Ön miért 
nem borotválkozott meg? 
DADA Én kém vagyok, kérem szépen. 
SÁTÁN Ja, az más. Vigyázzon, lassan lejár az útlevele. 
DADA Köszönöm. 
SÁTÁN Anyu, önnek ki kellene cserélnie a fényképét az útlevélben. Az 
idő  kicsit elröppent menet közben, nemde? 
DADA Majd találunk neki valami plasztikai sebészt odaát. 
SÁTÁN Rendben, most az egyszer... Ez a Palkó? 
ANYU Nem, ez a Marci. 
SÁTÁN De megnő tt! Ismerem az apját. Nagyon hasonlít az apjára. 
ANYU A tekintete különösen. A többit már elmosta az id ő . Istenem, 
hogy felejt az ember! 
DADA Ne izgasd föl magad feleslegesen. Régen volt, tán igaz sem volt. 
SÁTÁN Sajnos, igaz volt. Lássuk tovább! Hát ön kicsoda? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Azt mindannyian szeretnénk tudni. 
SÁTÁN Nem öntől kérdeztem! 
IDEGES FÉRFIUTAS Én Sophia Loren vagyok. 
SÁTÁN Abban az esetben én meg a Jane Fonda. Orvendek! 
IDEGES FÉRFIUTAS (siránkozik) Epp elég panaszom van a magyar 
légivasútra, ne tessék engem gúnyolni, szinyor ördög. 
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SÁTÁN Ki itt az ördög? Ahhoz nekem nincs elég szexepilem. Én is egy 
közönséges légialkalmazott vagyok, csak a dolgomat végzem. Te pedig egy 
közönséges kivénhedt római buzi, aki statiszta volt a neorealizmus fényko-
rában. Aztán amikor más id ők következtek, eltették láb alól Pasolinit, gy ű -
löletből, ugye? Gondoltad, a szocialista országokban olyan hülyék, hogy 
még eladhatod magad Sophia Lorenként. De idessüs, a MAFILM sem any-
nyira hülye! Az ostoba te vagy! A vak is látja, hogy neked többször kell 
borotválnod a lábad, mint nekem. Hogy lehetsz ilyen ostoba? 
KERESKEDELMI UTAZÓ Én láttam egyszer, sült kecsegét evett a Si-
posban .. . 
SÁTÁN Te meg ne kotyogj közbe! Sophia Loren, hah? Az igazi Sophiát 
még én sem tudtam megkefélni, hozzád meg egyenest nem is lenne gusztu-
som. (Szünet.) És most mi van? Az ausztrál filmgyártásban bízol? Elme-
hetnél kengurunak! 
IDEGES FÉRFIHANG (az idegösszeroppanás határán) Én nem akarok 
semmit, én csak beleilleszkedtem a számomra kitalált szerepbe. Én Kucsera 
István vagyok, és tönkretettem a téeszt Karcagon, és fekete szemüveget 
vásároltam dollárért a Kígyó utcában, és fogalmam sincs, hogy miért va-
gyok én most Sophia Loren. Igaz, megpróbáltam valami olasznak mutatni 
magam, de hát — itt az útlevelem! 
SÁTÁN (lakonikusan) Útlevél? Az semmit sem jelent. Néha nehéz meg-
kapni, de semmit sem jelent. Ennyit se! 
ANYU Jaj, ne mutogasson a gyerek el ő tt! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Nem szokta fürdetni a saját gyermekét? A 
gyereknek még nagyobb van. 
PAP Mije van a gyereknek? 
DADA Csak viccel a Sátán úr. A gyereknek nincs semmije. Kiheréltük, 
hogy ne szaladjon messzire... 

Csend. 

SÁTÁN (sátáni röhögéssel) Akkor énekeljünk! Szereti Verdit? 
KERESKEDELMI UTAZD Nagyon. Az operaénekesnőknek szép fog-
soruk van. 

A kórusa Szállj, gondolatot énekli. 

KAPITÁNY Mi történik ott hátul? 
SEGÉDPILÓTA Már megint az ördög cseszegeti az utasokat. 
KAPITÁNY Hogy dögölne már meg! Mindig az én járatomon t űnik fel, 
és megjátssza magát. Unatkozik a szerencsétlenje, de miért éppen mindig 
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bennünket ver a balsors? Mindig a szegény kirepül ő  magyarokat abcúgol-
J а ...  
SEGÉDPILÓTA Valami miatt pikkel ránk.  
KAPITÁNY Osszekever bennünket a hunokkal. Megöregedett már.  
Nem jól lát, nem olvas. A hunok még az ördögnek is a begyiben voltak.  
Mit csináljunk? Világosítsuk fel?  
SEGÉDPILÓTA Most már késő . Ő  is csak ember. Megrekedt valahol  
Ferenc Jóska idejében. Mára repülést sem érti igazából, csak úgy tesz,  

mintha értené. A múltkor majdnem pórul járt, amikor nem kötözte le  

magát.  
KAPITÁNY Vén dilis. Így potyázik mindig Tasmániáig. (Szünet.) Mi  
lenne, ha az Eszter egy kis hastánccal elterelné a figyelmét?  

SEGÉDPILÓTA (megszeppenve) Az Eszti nem teheti...  
KAPITÁNY És miért nem?  
SEGÉDPILÓTA ... mert terhes.  
KAPITÁNY Ki az apa!!!???  
SEGÉDPILÓTA (halkan) Az öreg ördög tudja... Lehet, hogy te.  

Hörgés, fuldoklás .. .  

SEGÉDPILÓTA Segítség, segítség! A kapitánynak infarktusa van.  

Odön, Odön, bírsz beszélni?  

Khrrr? khmpl, argh, zvrg, abrc!  

SEGÉDPILÓTA Odön, nem muszáj ! Elveszem én feleségül! Megle-
szünk boldogan, csak az áldásodat kérem. Majd a Jutka dolgozik egy haris-
nyagyárban, mindent kiterveltünk — csak az atyai áldásodat kérjük!  

KAPITÁNY Pih, harisnyagyár, pih ... phhhhhh. Nem ér az eeee ... eee-
eegész ... egy lyukas ... hhhhharis ... harrrrisnyát se- shhhhe eeeeeeee-h.  

A kormánybot ott van... Ott van a, a .. .  

SEGÉDPILÓTA (sikoltva) Ö d 5 n !!!  
KAPITÁNY (utolsó erejével) Az egész kormány ott van a szék alatt...  

prrrhhhh. (Alig hallhatóan.) Európa felett az égbolt szakadozottan...  

szakadozottan...  
SEGÉDPILÓTA Felh ős?  
KAPITÁNY Felhős. Az égbolt ... az égbolt ... milyen szép ma az égbolt  
— az ördög vigye el!  
SEGÉDPILOTA Odön, tán meghaltál? Ne hagyj magunkra bennünket!  

KAPITÁNY Benneteket? Én maradok magamra.  
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A gép egyenletes zúgása, m űszerek halk csipogása. Felerősödő  kórus, majd 
csend. 

JUTKA (vívódva) Valójában nem tudom, miért dolgoznék én rájuk. 
Mindketten felnőtt emberek. Még ha Tasmániában is .. . 
MARCI Pisilnem kell. 
ANNA Nekem is. 

A motorok harmonikus zúgása fokozott diszharmóniába, er őlködésbe 
megy át. 

PAP Hiába masszírozom, úgy látszik, nem segít... 
SEGÉDPILÓTA Az istenit! Pedig a kapitányoknak két szívük van... 
Hogy épp most mondja fel mindkettő  a szolgálatot!!! 
PAP - 	lehetne egyenest oxigénpalackra kapcsolni az agyát? 
SEGDPILÓTA Nem tudom. En valójában nem vagyok pilóta! 
PAP - 	sem vagyok csodadoktor. 
SEGDPILÓTA Én... én a debreceni kollégium után hamisítottam .. . 
hamisítottam a .. . 
PAP Kár, hogy ez itt és most derül ki — a magasságos éterben! 
SEGÉDPILÓTA Én akartam mondani, de sehogysem jutottam t őle szó-
hoz. Olyan jó ember volt, mindig csak a családjáról beszélt. Igen, nagyon 
sokat beszélt a családjáról... Halló, torony?! Torony?! 
Halló! 
PAP - 	torony? 
SEGDPILOTA Melyik torony? 
SEGÉDPILÓTA Bármelyik! Halló, utasítást kérek! 
TORONY (búgó női hangon) Itta 212-es ellenőrző  torony, jó napot kí-
vánunk ! 
SEGÉDPILÓTA Jó napot! 
TORONY Ez csupa hangfelvétel. Tizenkett ő  nulla nulláig uzsonna-, az-
tán pedig ebédszünetünk van. Uzenetét rögzítjük. Minden rendben? 
SEGÉDPILÓTA Semmi sincs rendben! 
TORONY Oké! További kellemes repülést. Az ég legyen önökkel! 
SEGÉDPILÓTA (üvöltve) Veszítjük a magasságot!!! 
TORONY Európa felett az égbolt szakadozottan felh ős. Tasmánia fel ől 
erős ellenszél fúj. Sebessége eléri a két és fél gondolategységnyi sebességet. 
A légnyomás meglehetősen nagy. A hajózási viszonyok... 
SEGÉDPILÓTA Fucking idiots! Mindenki megőrült! 
PAP Az erkölcsi eresztékek bizony fellazultak odalenn, és abszurd drá- 
ma uralkodott el mindenkin, Krisztus keresztre feszítése után ki tudja, 



NABUCCO A LEVEGŐBEN 	 869 

hányban. Először immunrendszerünk kollapszusa következik be, aztán 
jön az utolsó nagy slágvort. Nincs fedezék, kirántották lábunk alóla talajt, 
szárnyainkat szegték! 
SEGEDPILÓTA Miféle dulakodás az ott, hátul?! 

Sikoltozás, majd lövés dördül. 

ANYU Neeeeeeeee! 
PAP Szentséges úristen, az ördög kikezdett anyuval, a Dada pedig rál őtt! 
SEGÉDPILÓTA Veszítjük a sebességet!!! Dekompenzálódunk! Mi 
van?! 
PAP Ilyet életemben nem láttam! Az ördög elvigyorodott, és Immanuel 
Kanttal a hátán kiugrott a gépb ől! Nyitva a hátsó ajtó, minden repül! 
SEGÉDPILÓTA Mindenki kötözze le magát, a oxigénmaszkot feltenni, 
minden hegyes tárgyat legömbölyíteni ... mi van még? 
PAP Utolsó kenet. 
SEGÉDPILÓTA Ne hadonássz az öklöddel az orrom el őtt! Most már 
késő . 
PAP Tehetetlen szarházi. Mit csináljunk? 
SEGÉDPILÓTA Nem trom, énekeljünk! 

A gép zuhanó hangja. 

IDEGES FÉRFIUTAS (magánkívül) Hii, hi-hi, velem úgyse tudják 
mindezt elhitetni! Milyen jó vicc, nahát! Tasmánia, Mamma mia, jövünk! 
ANYU Marci, Marci! Gyere vissza, a lábam közé! 
DADA (kétségbeesetten) Hová lett a revolverem?! 
MARCI Apu, segíts! 
PALKÓ Mi van, tán bemajréztál? Olyan ez, mint a hullámvasút. Juhúúú! 
II. LÉGIKISASSZONY Eszti, Eszti! Elájultál? 
NŐI HANG A kofferem! 
II. LÉGIKISASSZONY Eszti, Eszti, elájultál?! 
NŐ I HANG Kérem vissza a kofferem! 
ANYU Pattog a fejemben, szorít! Tán csak nem leszek migrénes? Dada, 
hol vagy? Szeretnék visszabújni önmagamba... 
KERESKEDELMI UTAZÓ Személyzet! Mi van a pilótákkal? 
II. LÉGIKISASSZONY M-m-minden a 1-1-legnagyobb rrrendben! 
KERESKEDELMI UTAZÓ Értem, végünk van. 
PAP (a hangszórón keresztül, túlharsogja a hangzavart) Nyugalom, a se-
gédpilóta elvtárs mindent megtesz! Tudja valaki irányítania gépet? Ismét-
lem: tudja valaki még irányítania gépet a sorson kívül? 
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KERESKEDELMI UTAZÓ Nem. Most már értem: Nabucco a leveg ő -
ben. Utolsó utazás  .. . 
PAP Ismétlem: tudja-e valaki irányítania gépet?!  
KERESKEDELMI UTAZÓ (rezignáltan) Csak az ördög, de az leszállt  
errő l a vonatról.  
SEGÉDPILÓTA (a hangszórón keresztül, hörögve) Oxigént! Az oхigén-
maszkot feltenni! A kormány már megtette az els ő  intézkedéseket! Szeren-
csésen fogunk landolni! Énekeljünk! Oxigén és ének. Rajta! Minden oké,  
Nabucco, Nabucco!  
IDEGES FÉRFIUTAS Miről van szó, milyen kormány?  
KERESKEDELMI UTAZÓ Az eszed törékeny tokjáról és a huszonva-
lahányadik század kibillent kormánylapátjáról. Err ő l!  
SEGEDPILÓTA Oxigént!  
TORONY Halló, Nabucco-2? Nabucco-2! Itt a Föld! Sikerült megsem-
misíteni a gépből kiugró terroristákat. Halló, maradjanak veszteg a követ-
kező  utasításig. A következ ő  utasításig! Bátran, az utolsó utasig, értem?  
Még nem kaptak engedélyt a lezuhanásra!  
SEGEDPILÓTA Értem.  

Motorzúgás, leveg ő  fütyülés, szél süvítése.  

KERESKEDELMI UTAZÓ Az utolsó utazás mindenkor — id őn és téren  
át. Nagy betonszobrok feje fölött. Kinek érdekes még nádszáléletünk?  

ANYU Nekünk. Énekeljünk!  
KERESKEDELMI UTAZÓ Anyunak igaza van! Énekeljünk! Szállj,  
szállj, gondolat!  

A sikoltozásból torzan, de egyre kivehet őbben kibontakozik a g o n d o-
lat.  

Robbanás.  

SEGÉDPILÓTA A hazáért!  
KERESKEDELMI UTAZÓ A hazáért!  
ANYU A hazáért!  
HANGOK A hazáért! A hazáért! A hazáért! 
IDEGES FÉRFIUTAS A szabadságért!  
GYEREKEK Hollaratti-ria-ria, hollara-hu-hu!  

NŐ I HANG A tasmán—magyar barátság keretében létesült Bumeráng  

Erlájnz utasszállító gépének katasztrófáját hallották, kedves hallgatóink.  
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Csüggedni nem szabad! A gyermekek megmaradtak az úttör ő  jövőnek. 
Bízzunk a világban, a szabadon szárnyaló emberi gondolatban. Gyerekek, 
elénekelnétek még valamit a fekete dobozba? 

Szállj, szállj— gondolat! 

(Vége) 

Nyilas Ilona (Magyarország) felvétele 
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Hangjáték 

MAJOROS SÁNDOR 

SZEREPL ŐK 

TAKARÍTÓNŐ  
PALOTAY 

ÖREG 
FIÚ 

MÁRIÓ 
LÁNY 

KOVÁCS 
KOVÁCSNÉ 

TITKÁR 
MŰSORVEZETŐ  

Történik napjainkban, egy nagy sportlétesítmény öltöz őjében. 

Valahol a távolban nagy csattanással bezárul egy vasajtó. A hang néhány 
másodpercig kitartóan zeng, utána visszhangszerű  vibrációkat keltve elhal-
kul. Még hallatszik az iménti robaj utórezgése, amikor lépések kezdenek 
kopogni egy k őfolyosón. A lépések hangja fokozatosan er ősödik, majd hirte-
len elhallgat. Ajtónyikorgás. 

PALOTAY (távolabbról) Van itt valaki? 
TAKARÍTÓNŐ  (leteszi a fölmosáshoz használt vödröt: pléhzörrenés) 
Kit keres? 
PALOTAY (még mindig távolról) A hirdetés miatt jöttem. 
TAKARÍTÓNŐ  Nem tudok semmilyen hirdetésr ől. Ha be akar irat-
kozni, a fölvételi osztályra kell mennie. Ez itt az öltöz ő . De várjon csak! A 
titkár még nem érkezett meg, minden ajtó be van zárva. Jöjjön, jöjjön be 
ide. Itt is megvárhatja. 
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PALOTAY (közeledik) Nem tud a hirdetésrő l? 
TAKARÍTÓNŐ  Mért kellene tudnom? Nem vagyok én m űsorvezető ! 
(Tovább zörög a vödrével.) 
PALOTAY De ha már itt dolgozik, látnia kellett a cédulát ... Oda van 
rajzszögezve a hirdet őtáblára. Az van rajta, hogy játékosokat keresnek egy 
sportvetélkedőre. Állítólag itt kell jelentkezni az öltöz őben. 
TAKARÍTÓNÓ Az lehet. De én akkor sem tudok semmit. Nekem az a 
dolgom, hogy tisztára mossam a padlót, letöröljem a tükröt, meg fölitas-
sam a masszázsasztalról a vért. 
PALOTAY (csodálkozik) Vért? 
TAKARÍTONŐ  Meg a mocsokfoltokat. Mért néz ilyen riadtan? Igen, a 
vért. Ez egy nagy sportklub. Itt nem babra megy a játék... 
PALOTAY Azt akarja mondani, hogy életre-halálra? 
TAKARÍTÓNŐ  (Odébb megy. Egy csapból vizet ereszt a vödörbe.) 
Nem mondok én semmit. Én csak egy alkalmazott vagyok. De... 
PALOTAY (Közeledik) Nem tud a hirdetésrő l? 
TAKARÍTÓNŐ  Mért kellene tudnom? Nem vagyok én műsorszervez ő ! 
(Tovább zörög a vödrével.) 
PALOTAY De ha már itt dolgozik, látnia kellett a cédulát ... Oda van 
rajzszögezve a hirdet ő táblára. Azt írja rajta, hogy játékosokat keresnek egy 
sportvetélked őre. Állítólag itt kell jelentkezni az öltöz őben. 
TAKARÍTÓNÓ Az lehet. De én akkor sem tudok semmit. Nekem az a 
dolgom, hogy tisztára mossam a padlót, letöröljem a tükröt, meg fölitas-
sam a masszázsasztalról a vért. 
PALOTAY (Csodálkozik) Vért? 
TAKARÍTÓNŐ  Meg a mocsokfoltokat. Mért néz ilyen riadtan? Igen, a 
vért. Ez egy nagy sportklub. Itt nem babra megy a játék.. . 
PALOTAY Azt akarja mondani, hogy életre — halálra? 
TAKARÍTÓNŐ 	(Odébb megy. Egy csapból vizet ereszt a vödörbe.) 
Nem mondok én semmit. Én csak egy alkalmazott vagyok. De... látni 
azért látok. Lehet, hogy többet is mint azok, akik jegyet váltanak a mérk ő -
zésekre. Járt már ilyen öltöz őben egy fontos mérkőzés után? 
PALOTAY Nem. Soha. 
TAKARÍTÓNŐ  (Megint a vödörrel csörög. Távolabbról beszél) Örül-
jön neki. Tudja, mi minden van itt szétszórva? Az elhasznált fecskend őktő l 
a menstruációs vattáig minden! Nézze! Jöjjön csak ide! Na, mi ez? 
PALOTAY, (Undorral) Gumióvszer. 
TAKARÍTONÓ Látja, igazat beszéltem. 
PALOTAY (Zavartan) Hát ... erre nem számítottam. A papír szerint 
sportvetélkedőről van szó. Bárki részt vehet benne, korra, nemre vagy 
erőnléti állapotra való tekintet nélkül. 
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TAKARÍTÓNŐ  (távolabbról) Így szokták összeszedni az utánpótlást. 
Nem tudja melyik szakosztály hirdetett? 
PALOTAY Csak annyit tudok, hogy a gy őztesnek egy dízel Golf lesz a 
jutalma. 
TAKARÍTÓNŐ  (gúnyosan) Á, szóval magát is a pénzzel fogták meg! 
Könnyen és gyorsan akar meggazdagodni. 
PALOTAY Téved! Én .. . 
TAKARÍTÓNŐ  Ne, ne tagadja! Nincs ebben semmi szégyellnivaló. A 
baj csak az, hogy fogalma sincs, mit kell majd csinálnia. 
PALOTAY Nem baj. Fiatalkoromban rendszeresen futottam. Most sincs 
súlyfölöslegem, és a reflexeim is t űrhetők. 
TAKARÍTÓNŐ  Irigylem a magabiztosságát. (Távolodik, és közben zö-
rög a vödörrel.) Én bezzeg félnék nekivágni! A játéka lehet ő  legkomolyabb 
dolog a világon. Tudja, miért? Mert mindig csak egyvalaki nyerhet. A többi 
veszít. És a veszteség sokszor többe kerül, mint a f őnyeremény. 

Hirtelen erős búgás támad, folyamatosan zengő  mély basszushang, amit rö-
vid időközönként éles csattanások szántanak át. A csattanások visszhan-
godva halkulnak el. Ez a kombinált hanghatás néhány másodperc után el-
csöndesedik. 

PALOTAY (riadtan) Mi volt ez?! 
TAKARÍTÓNŐ  A légtisztító. Majd megszokja. 
PALOTAY Es... és ez a tükör? Ez mire való? 
TAKARÍTÓNŐ  (bosszankodva) Arra, hogy a bajnok urak gyönyör-
ködhessenek az izmaikban. Mire másra? 
PALOTAY De itt az egész fal tükörb ő l van! Ugy érzem magam, mint... 
mint egy táncteremben! 
TAKARITÓNŐ  (közeledik) Lehet, hogy Ott is vagyunk: táncteremben. 
PALOTAY Tehát mégis tud valamit a játékról? 
TAKARÍTÓNŐ  Nem. Nem tudok semmit. Mindjárt hét óra. Be kell fe-
jeznem a fölmosást, mielő tt ideérnek a többiek. Várjon türelemmel. A tit-
kár majd mindent megmagyaráz. Addig üljön oda a padra, és nézegesse a 
sportújságokat. 
PALOTAY (rezignáltan) Azt hiszi, tudnék most olvasni? 
TAKARÍTÓNŐ  (csattanva leteszi a vödröt) Jól sejtettem: maga fél! 
Ezért akart magabiztosnak látszani. Azt hitte, evvel a pózzal el őnyt szerez-
het magának azokkal szemben, akik nem tudják leplezni félelmüket. Ugye, 
igazam van? 
PALOTAY Részben ... Még sohasem próbálkoztam ilyesmivel ... Apám 
arra tanított, hogy a pénzért mindenkinek keményen meg kell dolgoz- 
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fia. És ha valaki keményen dolgozik, nem fog hiányt szenvedni semmi-
ben... 
TAKARÍTÓNŐ  (fölkacag) Szóval rájött, hogy félrenevelték! Ne búsul-
jon, nem maga az els ő , és nem is az utolsó. Egyszer mindenki megpróbálja 
félrelökni a készen kapott elveket. 
PALOTAY (közbevág) Ne értsen félre, én .. . 
TAKARÍTÓNŐ  Dehogy értem félre! Maga egy krónikus álmodozó. 
Azt hiszi, elég egy merész döntés, és visszakapja a szabadságát. Szép is len-
ne! Csakhogy a régi elvek helyét újak foglalják el! Mert ha nem vette volna 
észre, azzal, hogy bejött ide, újból elkötelezte magát: meg akarja szerezni 
a Golfot, mert szüksége van rá. Igen, így gondolkodik, látom az arcán. Es 
nem is sejti, hogy ez a gondolkodás már majdnem, elvszerű ! 
PALOTAY Zavarba hoz, asszonyom... Már magam sem tudom, mit 
higgyek. 
TAKARÍTÓNŐ  (vigasztalón) Ne törődjön velem. Én csak egy fecseg ő  
takarítónő  vagyok. De nézze csak: jött valaki! 

Ajtónyikorgás. 

ÖREG ,(távolabbról) Itt kell jelentkezni a fölhívásra? 
TAKARITÓNŐ  (hangosabban) Milyen fölhívásra? 
ÖREG Erre, ni! 
PALOTAY (hüledezve) Letépte a hirdetményt?! 
OREG Le én! Aki akarta, eddig m2 elolvashatta, nem? 
TAKARÍTÓNŐ  (epésen) És maga olvasta? 
OREG Ötször is! 
TAKARÍTÓNŐ  Akkor biztosan tudja, hogy ITT kell jelentkeznie. 
ÖREG (közeledik) Persze, hogy tudom! Csak biztosra akartam menni. 
Furcsállottam, hogy mindjárt hét óra, és még ilyen kevesen vannak. 
TAKARÍTÓNŐ  En a személyzethez tartozom. 
ÖREG Annál jobb! Legalább elmondja majd, hogy mirül van szó. 
PALOTAY Hiába fárad, én sem tudtam kiszedni bel őle semmit. 
TAKARÍTÓNŐ  Amit tudtam, megmondtam. De most már mennem 
kell. Vigyázzanak egy kicsit a padlóra, amíg meg nem szárad. Az ajtót nyit-
va hagyom: ha esetleg jön valaki, könnyebben idetalál. (Távolodva.) Vi-
szontlátásra, és sok szerencsét! 
PALOTAY, (hangosabban) Viszontlátásra! Köszönöm az útbaigazítást! 
TAKARÍTONO (távolról) Felejtse el! A szerencsében bízzon, ne az 
ösztöneiben! 
OREG (Palotayhoz) Mért mondta ezt? 
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PALOTAY (tűnődve) Furcsa egy nőszemély... Az a gyanúm, sokkal 
többet tudott, mint amennyit elárult. 
OREG Mondott valamit a játékrul? 
PALOTAY Semmit. 
OREG Nem tetszik nekem ez az egész. Olyan, minta zsákbamacska. 
PALOTAY Rosszabb. (Bizalmasan.) Ha nem tudná, ebben az öltöz őben 
vérfoltok teremnek a padlón! 
OREG El akar ijeszteni? 
PALOTAY Dehogy akarom. Azt mondom, amit hallottam. 
OREG A takarítón őtő l? 
PALOTAY Ő tő le. 
OREG Á, a nők mind ilyenek. Kárognak, mint a varjak. 
PALOTAY És ha igaza volt? 
ÖREG Hogy érti ezt? 
PALOTAY Az a gyanúm, itt vérre megy a játék. 
OREG (idegesen) Akkor nem írták volna ide, hogy (zörög a papírral, és 
akadozva olvas) „jelentkezhet bárki, korra, nemre, vagy er őnléti állapotra 
való tekintet nélkül" ! 
PALOTAY Hát éppen ez benne a gyanús. Hallott mára haláltáncról? 
OREG (némi t űnődés után) Igen, hallottam. Az Olyan emberre mondják, 
hogy haláltáncot jár, aki a vesztit érzi. 
PALOTAY Nem erre gondolok. Van egy párbaj, amit vaksötétben vív-
nak. A padlóra szőnyeget terítenek, hogy ne lehessen meghallania lépése-
ket, a levegőt meg beillatosítják tömjénfüsttel. Ez elnyomja a testnedvek 
szagát. Az ellenfelek ezután gézhálót kötnek az arcukra, hogy csökkentsék 
szuszogásuk zaját, és tőrt vesznek a kezükbe. A kés pengéje pontosan ti-
zenkét centiméter hosszú. Azért ennyi, mert ezzel már halálos sebet lehet 
ejteni az ellenfélen, de csak a közvetlen közeléb ől. Ebben a párbajban min-
denki egyforma eséllyel indul. Nem számít sem a korkülönbség, sem az 
erőnléti állapot. Küzdhetnek n ők férfiak ellen, de öregek fiatalok ellen is. 
OREG (mérgesen) Eh! Civilizált ország vagyunk! Nálunk nem engednek 
meg ilyesmit. 
PALOTAY Civilizált ország! No és az orosz rulett? Az is be van tiltva, 
mégis játsszák, szertea világon. 
OREG (dühösen) Hagyja már abba! 
PALOTAY Fél? 
OREG Nem félek, de nem szeretem az ilyen beszédet. Maga rémeket lát, 
vagy csak meg akar félemlíteni? 
PALOTAY Lehet, hogy rémeket látok, de azt azért el kell ismernie: egy 
dízel Golfot sehol sem adnak ingyen. 
ÖREG Ezt én is tudom, de nem hiszem, hogy párbajoznunk köll érte. 
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PALOTAY Logikai játékra gondol? 
OREG Valami olyasmire. 
PALOTAY Olyanra, mint a sakk? 
ÖREG Igen. 
PALOTAY Maga szerint a sakkozás sport? 
OREG Hát, ahogy vesszük. 
PALOTAY Szerintem nem. A sakk, az sakk. Itt másról lesz szó. 
ÖREG Mindegy. Ne rágódjunk rajta. Az a fontos, hogy mindjárt hét 
óra, és még csak ketten vagyunk. 
PALOTAY Téved: hárman. Lépéseket hallok. (Közeled ő  léptek.) 
FIÚ (távolról) Csókolom! A bácsi tépte le a papírt? 
OREG (meghökkenve) Miféle papírt? 
FIÚ A hirdetést. Láttam, hogy megállta tábla el őtt, aztán eltűnt a papír. 
Maga vette le? 
OREG Mér' érdekel? 
FIÚ Mert én is szeretnék játszani. 
ÖREG Nocsak! Alig látszik ki a földb ő l, és játszani szeretne! Hány éves 
vagy, fiam? 
FIU A jövő  hónapban leszek tizenhárom. 
OREG (fojtott hangon súgja Palotaynak) Hazudik, nincs ez még tizen-
kettő  se! (Hangosabban.) Túl fiatal vagy, fiam! Ez a játék nem gyerekeknek 
való ! 
FIÚ Nem jól tudja a bácsi. A papírt én is elolvastam. Az állt rajta, hogy 
bárki jelentkezhet... 
PALOTAY Igazad van. Gyere, ülj idea padra. A bácsi csak tréfált. 
Ugye... ő  ... elfelejtettünk bemutatkozni egymásnak. Palota. vagyok, Pa-
lota. Ede. 
ÖREG Örvendek. De... ne haragudjon ... én nem árulom el a nevemet. 
Nem azért, mert valami takargatnivalóm van, hanem ... mer úgyse monda-
na magának semmit. A név csak zavar. Legjobb lesz, ha öregnek szólít. Te 
is, fiam, szóllíts csak öregnek. 
FIÚ (közeledik) Jól van, de akkor én sem mondom meg az enyémet. 
PALOTAY Attól félsz, hogy megtudják a szüleid, hogy jelentkeztél? 
FIÚ Apám meghalt. De anyám biztosan megrémülne, ha megtudná. 
Nem szereti az ilyesmit. Még focizni sem enged, annyira félt. 
ÖREG És mégis jelentkeztél? Mi lesz, ha megsérülsz? 
FIÚ Tudok én vigyázni magamra! 
PALOTAY (derül) Hát persze! Minden fiatal azt hiszi, hogy tud vigyáz-
ni magára. Frissek, ügyesek, és gyorsak, mint a villám. Na de mi lesz akkor, 
ha bejön a titkár, és azt mondja: „Uraim, legyenek szívesek diktálják be az 
adataikat!" Az öregnek biztosan megengedi majd, hogy saját kez űleg irat- 



878 	 н íD  

kozzon föl, s ő t lehet, hogy neked is, fiú, de utána kérni fogja az igazolvá-
nyokat! Akkor mit mondasz majd neki?  
FIÚ Hát... azt, hogy még kiskorú vagyok.  
PALOTAY Rosszul teszed.  
FIÚ Miért?  
PALOTAY Mert a titkár azt fogja mondani, hogy kiskorúak csak szül ő i  
beleegyezéssel vehetnek részt a játékban!  

OREG Nem hiszem, hogy ennyire elkomplikálják a dolgot. Az ilyen  
versenyekre úgy köll jelentkezni, mint egy sorsjátékra: kapunk egy papírt,  

ráírjuk a nevünket, és kész. Senkit se érdekel, honnét jöttünk, meg hogy ki  

küldött bennünket. Ennyi titoktartás minden szerencsejátékban kötelez ő .  
MÁRIÓ (távolabbról, csattanó hangon) Vagy úgy! Nem is tudtam, hogy  
mi lottójátékosok leszünk!  
PALOTAY Bocsánat, kihez van szerencsém?  

MÁRIO Mindent hallottam: itt nem divata bemutatkozás. Ugye, öreg?  

ÖREG Hallgatózott?  
MÁRIÓ Isten őrizz! Véletlenül erre sétáltam, és bekukkantottam az aj-
tón.  
OREG Ki a fene maga, és mit akar?  
MÁRIÓ Ezt én is megkérdezhetném t ő led, apuskám. (Közeledik.) De  
hogy lásd, kivel van dolgod, inkább bemutatkozom: Márió vagyok, a baj-
nok!  
OREG Bajnok? Na ne vicceljen!  
FIÚ Igen, ő  az! Zónaközi bajnok volt félnehéz súlyban!  
PALOTAY Birkózó?  
MARIO Bunyós. Nem hallottál a Favágóról?  
PALOTAY Nem.  
MARIO Én vagyok az, Márió Dolmi, a Favágó.  
OREG És most azért jött ide, hogy fölaprítson bennünket?  
MÁRIÓ (nevet) Fölaprítani? Ha-ha! Azért jöttem, hogy megnyerjem  a 
játékot. Nem, nem a pénz miatt. Az orvosom azt mondta, száguldozzak  
minél többet a friss leveg őn, mer ez erősíti a szaglóidegeket.  
PALOTAY Ami azt illeti, nekem sem ártana egy kis illatterápia.  
MÁRIÓ Ahhoz előbb szét köll hogy verjem az orrod.  
PALOTAY Ho ... hogy érti ezt?  
MÁRIÓ (csipogva utánozza) „Hogy érti ezt?" Pfuj! Fölfordul a gyom-
rom az ilyen beszédt ől! Hogy akarsz küzdeni, haver, ha ilyen marhaságo-
kat kérdezel?  
OREG Mér? Mit kérdezzen?  
MÁRIÓ Semmit. Mondja azt, hogy: kussoljá, haver! Le köll rohanni az  
ellenfelet. Ez a legjobb taktika. Ha belemászol a pofájába, nincs ideje véde- 
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kezni. (Hangot vált.) Na de mi vagyok én: tornatanár? Nekem köll megta-
nítanom a társaságot rohamozni? Nem, ma este mindenki a saját szabályai 
szerint játszik. 
OREG Az a gyanúm, maga se biztos benne, hogy nyerni fog. 
MÁRIÓ (felröhög) Hát hogy a fenébe lennénk biztos benne. Azt hiszi-
tek, többet tudok err ő l az egészről, mint ti? Ha bunyózni kéne, kiverném a 
fikát az orrotokbul, de ki mondja, hogy bunyózni köll? Lehet, hogy az öcsi 
találja föl magát a legjobban, mi pedig mehetünk a francba vakarózni! 
PALOTAY Mindjárt hét óra, és még csak négyen vagyunk. Attól félek, 
ha nem leszünk elegen, meg sem tartják a versenyt. 
OREG Miért? Holnap nem ér rá? 
PALOTAY Holnap már kés ő  lesz. 
MÁRIÓ (csodálkozva) Tán csak nem doppingoltál, haver? 
PALOTAY Nem, nem doppingoltam. De nem hiszem, hogy holnap is 
vállalkoznék erre az egészre. 
LÁNY (távolabbról) Jó estét! Lehet még jelentkezni a játékra? (Pillanat-
nyi csönd.) Elkéstem? 
MÁRIÓ Tudtommal nem. 
LÁNY (közeledik) Egy órával ezel őtt még kint volta hirdetés, de most 
nem láttam sehol. 
FIÚ A bácsi vette le, Ott van a zsebében! 
OREG (szemrehányóan) Mondtam már, fiam, hogy szólíts öregnek! A 
bácsiknak pocakjuk van, és b űzlenek a nokedlit ől. Ha besorolsz közéjük, 
úgy érzem magam, mintha azt mondtad volna: „Te agyalágyult vén ma-
jom!" 
FIÚ (megszeppenve) Bo ... bocsánat ... nem akartam megsérteni. 
LÁNY (zavartan) Maguk... máskor is játszottak már? 
PALOTAY Mibő l gondolja? 
LÁNY Olyan nyugodtak, mintha... mintha otthon lennének. 
MÁRIÓMér idegeskedjünk? 
LÁNY És ez a sok tükör? Miért van itt? 
PALOTAY Ezt mi sem tudjuk. Lehet, hogy csak dísznek. 
LÁNY Fél hat óta járkálok a parkban. Képtelen voltam rászánni magam, 
hogy bejöjjek. 
ÖREG Nem csudálom. Olyan sötét a folyosó, mintha korommal lenne 
bemeszelve. 
LÁNY Nem a sötétségt ől féltem, hanem a küzdelemt ől. 
PALOTAY Küzdeni mindenütt kell. Odakint is. 
LÁNY Igen, de az másfajta küzdelem. Sokkal több lehet őség van a 
kompromisszumra. 
ÖREG A... mire? 
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LÁNY A kompromisszumra. Arra, hogy elkerüljük a kellemetlen szituá-
ciókat. 
OREG (mormog) Kompromisszum ... szituáció ... A fene se tud itt el-
igazodni. 
PALOTAY Ahogy vesszük, ahogy vesszük. Ha egy lány talpraesett, 
könnyen elkerülheti a küzdelmet. Nem kell hozzá más, csak egy jó há-
zasság. 
LÁNY Úgy gondolja? Szerintem ez nem elég. Ha egy lány jó partit csi-
nál, még nem biztos, hogy boldognak érzi magát. Es ha egyszer rájön, 
hogy valami hiányzik az életéb ől, mindent megpróbál, hogy kiirtsa magá-
ból a vágyakozást. Azért tesz így, mert a kudarcért nem okolhat senkit, 
csak önmagát..Ez a legcéltalanabb küzdelem a világon. 
PALOTAY Nem értem: Az el őbb még azt mondta, fél attól, hogy küz-
denie kell, és most beismeri, hogy küzdeni fog, amíg él. 
MÁRIÓ Jópofa. 
FIÚ Világos, mint a nap: aki lelkizik, az felejteni akar, de aki sportol, az 
nem felejthet, mert a sportban tanulni kell. Legel őször a versenyszabályo-
kat, később meg azt, hogy lehet becsapni az ellenfelet. 
OREG A sportban nincs idő  tanulni, fiam. Mindig a gyorsabb gy őz. 
MÁRIÓ (ingerülten) Eh! Ures duma! A tempó, a tempó a lényeg! 
PALOTAY Lehet, hogy igaza van, Márió, de azért el kell ismernie, 
hogy maga is küszködött már felemás érzésekkel. 
MÁRIÓ (atyáskodón) Nézd, pajtás, ha kimész a ringbe, már nem gon-
dolsz semmire. Egyszerűen leblokkol az eszed. Olyan vagy, mint egy hülye 
robot, amit arra programoztak, hogy üssön és elhajoljon. Hiába mondta az ed-
ződ, hogy vigyázz a hapsi jobb kezére, meg hogy ne engedd túl közel magad-
hoz, te csak azt motyogod: ütni, elhajolni, ütni, elhajolni; mint egy ingaóra. 
OREG Nem tudom, én még sose bokszoltam. 
MÁRIÓ Ez már baj. Aki nem tud bokszolni, annak fogalma sincs, mi a 
küzdelem. 
LÁNY Azt akarja mondani, hogy aki futott, úszott, vagy lovagolt, az 
nem nyerheti meg ezt a játékot? 
MÁRIÓ Mért mondanám? A küzdelemr ő l volt szó, nem? Ez az én véle-
ményem. 
PALOTAY A küzdelem azt jelenti, hogy létezik valahol egy cél, amit el 
kell érni. És ha biztosan tudjuk, hogy van ilyen cél, akkor nem érdekes, 
meddig tart a küzdelem. 
OREG Úgy beszél, mint aki nem akar meggazdagodni. 
PALOTAY Maga szerint meg fogunk gazdagodni? 
OREG Egyikünk. És remélem, én leszek az. 
PALOTAY A pénz nem számít. 
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Kusza háttérbeszélgetés. Mindenki méltatlankodik, mindenki hallatja a 
hangját, csak a Fiú nem. 

LÁNY Nincs igaza. A pénz igenis számit. Nélküle egyikünk sem vállalta 
volna, hogy szembenézzen önmagával. 

Kísérteties hangon búgni kezd a légtisztító. A zaj néhány másodpercre el-
vágja a beszélgetés fonalát. 

LÁNY (riadtan) Úristen! Mi volt ez?! 
PALOTAY Ne féljen: csak a légtisztító. Néha megkergül, és dübörögni 
kezd. Majd megszokja. 
KOVÁCS (távolról) Gyere, anyukám! Megtaláltam az öltöz ő t. 
KOVÁCSNÉ (távolról) Nem késtünk el? 
KOVÁCS Még nincs hét óra. (Közeledik.) Jó estét. Lehet még jelentkez-
ni a játékra? 
OREG Mind a ketten játszani akarnak? 
KOVÁCSNÉ Tegnap láttuk a plakátot, és gondoltuk, megpróbáljuk, 
hátha sikerül. 
OREG Házasok? 
KOVÁCS Igen, házasok vagyunk. Számít ez valamit? 
MÁRIÓ (mérgesen) Már hogy a fenébe ne számítana! A házasok falaz-
hatnak egymásnak! 
ÖREG Falazhatnak, és falaznak is! 
MÁRIÓ Jó, hogy nem cs ődítették ide az egész rokonságot! 
KOVÁCS Ne féljenek, nem játszunk össze. 
MÁRIÓ (gúnyosan) Megnyugtattál, haver, marhára megnyugtattál. A te 
szavad nekem garancia. 
OREG Úgy van! Adjon garanciát! 
KOVÁCS Miféle garanciát? 
OREG Hogy nem játszanak össze. 
KOVÁCS A szavamat adom. 

Márió kacag. 

PALOTAY - 	lenne a legjobb, ha csak egyikük nevezne be. 
KOVÁCSN Azt már nem! Együtt jöttünk, együtt is fogunk játszani! 
MÁRIÓ (komoran) Az még a jövő  zenéje. 
KOVÁCS Azt hiszi, megijeszthet? Ebben a játékban mindenki részt ve-
het, még házaspárok is. Gyere, anyukám, leülünk ide a tükör elé. Itt nem 
leszünk útjában senkinek. 
LÁNY Hét óra van. Lejárta határidd. 
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Valahol a távolban nagy csattanással bezárul egy nehéz vasajtó. A hang né-
hány másodpercig kitartóan zeng, utána visszhangszerű  vibrációkat keltve 
elhalkul. 

FIU Becsapta a szél a kaput. 
KOVÁCSNE (nyugtalanul) Mit jelent ez? Foglyok vagyunk? 
OREG Most már csak egyféleképp lehet kijutni innen: a f őkapun. 

Zúgni kezd a légszivattyú. 

KOVÁCS Mi ez a hang?! 
LÁNY A légtisztító. 
KOVÁCS Mekkora lehet ez az épület? 
FIÚ Van benne uszoda, kosárlabdapálya, céllövölde, meg vagy fél tucat 
tréningterem. 
OREG Honnan tudod? 
FIÚ Apámtól. Ő  gyakran járt ide. 
KOVÁCSNE Figyeljenek csak! 

Gyöngén hallható susogás távolabbról. 

LÁNY Mintha szárnysuhogás lenne. 
MÁRIO (kajánul) Jönnek az angyalok. 
PALOTAY Szerintem ez emberi hang. 
KOVÁCSNÉ Szerintem is. A színházban suttognak így az emberek, 
amikor az előadás kezdetére várnak .. . 
OREG A közönség! Megjött a közönség! 
FIÚ (távolabbról) Innen jön a hang, a tükör mögül. 
KOVÁCS Biztosan a vízvezetékcs ő . 
MÁRIÓ Az hát! Az ilyen marha nagy épületek tele vannak rakva csövek-
kel. Nem is csoda, hogy... 

Éles sivítás, aztán csattanás. 

ÖREG Hé! Ki oltotta el a villanyt? 
PALOTAY Mindenki maradjon a helyén! Van nálam öngyújtó. 
KOVÁCSNÉ (fölsikít) Juj ! Ráléptem valamire! 
PALOTAY Mondtam, hogy mindenki maradjon a helyén! Mindjárt vilá-
gos lesz. (Halk kattanás.) 
MÁRIÓ (flegmán) Világos? A szentjánosbogár ehhez képest görögt űz. 
FIÚ Gyújtsunk meg egy újságot! 
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KOVÁCS Még csak az kéne! A plafonon fecskend ők vannak. A füst 
üzembe helyezné őket! 
PALOTAY Várjanak csak! Ha jól emlékszem, az ajtó fölött vannak a 
biztosítékok. 
MÁRIÓ Értesz az áramhoz? 
PALOTAY Nem értek, de lehet, hogy csak valami apróság. (Távolabb-
ról.) Idetolnák a masszázsasztalt? 
MARIO Nem lehet. Le van csavarozva. 
FIU Majd én hozok segítséget! 
OREG (ráförmed) Maradja fenekeden! Még csak az hiányzik, hogy elté-
vedj ebben a .. . 

Éles süvöltés, ami fokozatosan elcsöndesedik. Elégedett kiáltások. 

PALOTAY Gyorsan megtalálták a hibát. 
LÁNY És mintha világosabb is lenne. 
FIU Az előbb csak néhány lámpa égett, most meg mind be van kapcsolva. 
KOVÁCS Valaki jön! 

Pillanatnyi csönd. 

TITKÁR (távolról) Jó estét! A klub titkára vagyok. Elnézést kérek az 
előbbi sötétségért. Kiégett az egyik f őbiztosíték, de már rendben van min-
den. 
OREG Már attól féltünk, hogy „haláltáncot" köll járnunk. 

Nevetés. 

TITKÁR Egyelőre még nem árulhatom el, mit kell csinálniuk, de ne fél-
jenek, nem lesz haláltánc. 
KOVÁCS De azt azért megmondhatná, mikor kezd ődik a játék. 
TITKÁR Előbb tisztáznunk kell néhány részletkérdést. Ha jól látom, 
maguk hiten vannak, nekünk viszont hat szerepl őre van szükségünk. 
PALOTAY Szelektálni fognak bennünket? 
TITKÁR Nem egészen. A szelekciót, hogy úgy mondjam, önöknek, 
érintetteknek kell elvégezniük. 
MÁRIÓ Miért nekünk? Nem is ismerjük egymást! 
TITKÁR Ha mi végeznénk a szelekciót, az eltávolított személy megvá-
dolna bennünket, hogy visszaéltünk a hatalmunkkal. 
PALOTAY Nevetséges érvek! Ránk tukmálják a munka nehezét! Nem, 
ezt nem vállalhatjuk: döntsön a Ház! 
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Helyeslő  közbekiáltások. 

TITKÁR Nem dönthetünk, kérem. Ennél a játéknál alapföltétel a diszk-
réció. A plakátra még azt sem írtuk ki, mennyi lesz a gy őztes jutalma. 
MÁRIÓ Dehogynem! Egy dízel Golf. 
TITKÁR Egy dízel Golf? (Nevet.) Ez volt a csalétek. A valódi jutalom 
készpénz lesz. 
KOVACS Nofene! És mennyi, ha szabad érdekl ődnöm? 
TITKÁR A dízel Golf árának tízszerese. 

Meglepett morajlás. 

TITKÁR Azért nem írtuk ki a plakátra, mert attól féltünk, nagy lesz a to-
longás. 
PALOTAY Nem értem, miért titkolóznak. Az ember hajlamos azt hinni, 
hogy a bolondját járatják vele. 
TITKÁR Ne féljen, nem fogjuk becsapni. Maguk — egy kivételével — részt 
vesznek egy társasjátékban. A szabályokat és a kezdés id őpontját majd ak-
kor fogom ismertetni, ha eldöntötték, ki lesz az, aki elhagyja az öltöz ő t. 
ÖREG (zsörtölődve) Ez zsákbamacska! 
MÁRIÓ Rosszabb, öregem, sokkal rosszabb: ez disznóság! 
KOVÁCS Úgy van! Hogy várnak t őlünk teljesítményt, ha előtte össze-
veszítenek bennünket? 

Többen is helyeselnek. 

TITKÁR Önök mind feln ő tt emberek... 
MÁRIÓ Na és az öcsi? 
TITKÁR No igen. Ő  fiatalabb. De a kor nem számít. 
MÁRIÓ (mérgesen) Nem hát! Csak az a fontos, hogy vitatkozzunk, meg 
hogy bevalljuk egymásnak a legféltettebb titkainkat. No, rajta, nyilatkoz-
zatok: kinek köll legjobban a lóvé? 
PALOTAY Azt hiszem, ezt nehéz lesz eldönteni. 
KOVÁCSNÉ Az nem is olyan biztos. Maga mondta az el őbb, hogy a 
pénz nem számít. 
PALOTAY (idegesen) Csak addig nem számít, amíg kevés van bel ő le, de 
ha nagyobb összegről van szó .. . 
MÁRIÓ (közbevág) No nézd, csak! Miből lesz a cserebogár?! Az el őbb 
még a küzdelem volta téma, nem a pénz. Most itta ragyogó alkalom: aki 
küzdeni akar, legyőzheti saját kapzsiságát. Ez a legtisztességesebb küzde-
lem a világon. Ugye, kislány? 
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Méltatlankodó zúgolódás. 

TITKÁR De emberek! (Nehezen csitul a lárma.) Emberek, így tényleg 
nehéz lesz dönteniük! Most hét óra múlt tizenkét perccel. Nyolckor visz-
szajövök, addig egyezzenek meg. 
OREG És mi lesz, ha nem sikerül? 
TITKÁR Akkor lefújjuk az egészet. (Megint méltatlankodás.) Értsék 
meg, nem vállalhatjuk a per kockázatát! 
OREG Es a garancia? 
TITKÁR A nyereményre gondol? 
OREG Nem. Attól félek, nem bírjuk majd végigcsinálnia játékot. 
TITKÁR (távolodik) Nyugodjanak meg. Mindannyian alkalmasak! 

Zúgni kezd a légtisztító. 

KOVÁCS Na, ez elment. 
LÁNY Furcsa ember. Olyan merev volt, mint egy gép. 
KOVÁCS Akár ember, akár gép, most jól kitolt velünk. 
LÁNY Ahogy vesszük. Meghagyta nekünk a döntés jogát. 
PALOTAY Maga naiv, aranyoskám. Miféle jog az, aminek nincs törvé-
nyes alapja? 
KOVÁCS Mindegy. Nyolc óráig döntenünk kell. Ki itt a legid ősebb? 
OREG Én. 
KOVÁCS Akkor maga lesz a korelnök. 
OREG Micsoda? 
KOVÁCS Korelnök. Maga vezeti a gy űlést. 
MÁRIÓ Gyű lésezni akarsz? Eredj a fenébe .. . 
KOVÁCS Nem akarok gyű lésezni, de nem szeretném, ha mindenki egy-
szerre beszélne. Ha korelnököt választunk, csak az beszélhet, akinek az 
öreg megadja a szót. 
ÖREG Nekem ez nem tetszik. Inkább szavazzunk. 
KOVÁCSNÉ Szó sem lehet róla! Engem már az elején kiszúrtak! 
PALOTAY Szerintem is az lesz a leghelyesebb, ha nem szavazunk. 
KOVÁCS Hát akkor mi legyen? 
LÁNY Beszélgessünk. Van elég id őnk. 
FIÚ Alig több mint félóra. 
PALOTAY Az rengeteg id ő . Biztosan meg fogunk állapodni. 
MÁRIÓ Nincs miben megállapodnunk, világos minden: a n őknek köll 
elmenniük. Vagy egyiknek, vagy mind a kettőnek. 
KOVÁCSNÉ (fölháborodva) Kikérem magamnak! Csak... csak úgy ki-
hajítana az utcára, mint egy ribancot! 
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KOVÁCS Ne izgulj, anyukám, majd én megbeszélem az úrral. 
MÁRIÓ (lekicsinyl őn) Akarod, hogy kimenjünk a folyosóra? 
PALOTAY De uraim! 
LÁNY Jó1 van. Legyen úgy, ahogy akarják, elmegyek önként! 
KOVÁCSNE Nem mégy sehová! Majd az urak közül valaki. Elvégre ud-
variasság is van a világon, nem? 
MÁRIO Én csak azt akartam mondani, hogy a n ők nem bírják úgy a 
strapát, mint a férfiak. Az már más kérdés, hogy mennyire lesz igazságos, 
ha ti ketten itt maradtok, és közülünk megy el valaki. 
KOVÁCS Együtt jöttünk, együtt is megyünk. 
ÖREG Nem akarok veszekedést, de szerintem is egyiküknek ki köll 
mennie. 
KOVÁCS Á, szóval mégis összeesküdtek ellenünk? 
MÁRIÓ (ingerülten) Dehogy esküdtünk össze! Értsék már meg végre: 
maguk házasok! Nem tolhatnak ki velünk! 
KOVÁCSNÉ (gúnyosan) Na és maga? Maga mit keres itt? Megette már a 
kenyere javát, és még mindig kaparni akar?! Minek magának a pénz, vén 
kujon! 
OREG Na... de... 
PALOTAY Ne firtassuk, hogy ki miért van itt. Próbáljunk inkább szót 
érteni. 
KOVÁCSNÉ Miért ne firtassuk? Megtámadtak bennünket. Jogunk van 
védekezni ! 
KOVÁCS Úgy van! Mondja meg, miért kell neki a pénz! 
OREG Azt hiszik, megijesztettek? Ezt maguknak! 
KOVÁCSNÉ Szemtelen! 
MÁRIÓ Na most aztán elég! Majd az öreg is megmondja, minek neki a 
pénz, de most rajtatoka sor! 

Dulakodás hangjai. 

PALOTAY Várjanak! 
KOVÁCS (kétségbeesve) E ... engedjen el! 
MÁRIÓ (fenyeget őn) Beszélj ! 
KOVÁCSNÉ Ne bántsa! Jaj, istenem! 
MÁRIÓ Kuss! 

Vászonreccsenés. 

KOVÁCS Az ingem! Elszakította az ingem! 
LÁNY (kicsit távolabbról) Én elmegyek! Hallják? (Pityereg.) Én .. el-
megyek! 
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MÁRIÓ (kiabál) Marad! Mindenki marad! Na beszélsz végre? 
KOVÁCS Beszélek... de... engedjen el... kérem. 

Kovácsné följajdul, zokog. 

KOVÁCS (lehiggadva) A nevem is tudni akarja? 
MÁRIO Nem fontos. 
KOVÁCS Megmondom: Kovács Endre vagyok. A feleségem, Adél. Ti-
zenkét éve vagyunk házasok. Ebb ől kilenc évet apósoméknál töltöttünk 
egy faházban ... (Elcsuklik a hangja.) 
KOVÁCSNÉ Apámnak a fa volt a mániája. A t űzhely kivételével min-
dent fából készített. Ez még nem lett volna baj, mert a fa jó épít őanyag, 
csakhogy apám nem értett az ácsmunkához .. . 
KOVÁCS (közbekiált) Kocamester volt! Elfuserálta az egész házat! 
KOVÁCSNÉ Igen, mert néhány év alatt föllazultak az eresztékek, és ha 
fújta szél, recsegni kezdett minden. 
KOVÁCS Ha végigmentünk a folyosón, majd megsüketültünk! 
KOVÁCSNÉ Ha meg aludni próbáltunk, órákig hallgattuk a többiek re-
csegését. Valaki mindig motoszkált. Legtöbbet persze apám, mert álmat-
lanságban szenvedett, de anya sem volt kivétel. A bátyám nem is bírta so-
káig. 
PALOTAY Kiborult? 
KOVÁCS Fenét! Elköltözött hazulról. 
LÁNY És maguk? Miért nem költöztek el? 
KOVÁCSNÉ Nem volt hová, aranyoskám. Tudod, milyen nehéz ma-
napság lakáshoz jutni? 
LÁNY Na de egy albérlet .. . 
KOVÁCS Albérlet? Az éjjeli őri fizetésemb ő l? 
PALOTAY Tehát maradtak. 
KOVÁCS Maradtunk. Kilenc évig. 
KOVÁCSNÉ Kilenc évig és három napig. 
ÖREG Honnan tudja ilyen pontosan? 
KOVÁCSNÉ Akkor volt a tűzvész. 
PALOTAY Tűzvész? 
KOVÁCSNÉ Leégett az egész ház. 
KOVÁCS Porig. 
PALOTAY Na és ... Mi történt az öregekkel? 
KOVÁCS Odavesztek mind a ketten. 
PALOTAY Hát ... ez szomorú. 
KOVÁCS Az bizony. 
PALOTAY És mi történt aztán? 
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KOVÁCS Beköltöztünk az áruház pincéjébe. Azóta ott lakunk. A csö-
vek meg a villanyvezetékek között. 
KOVÁCSNÉ Endre ugyanis az áruházban dolgozik. Éjjeli ő r. 
OREG Egyszer én is jártam az áruház pincéjében. Olyan büdös volt, 
hogy könnybe lábadt a szemem. Hogy tudnak meglenni abban a szagban? 
KOVÁCS Nyáron még elviselhető , de télen! Télen maga a pokol! Az 
egész pince tele van vendéggel. 
LÁNY Vendégeket fogadnak a pincében? 
KOVÁCS Kénytelenek vagyunk. 
PALOTAY Hívatlan vendégek? 
KOVÁCS Igen. Szürke bundájú hívatlan vendégek. 
OREG Á, szóval patkányok! 
KOVÁCS Eltalálta. Anyukám, mutasd meg nekik a combod. 
KOVÁCSNÉ De... 
KOVÁCS (ingerülten) Mutasd meg! 

Ruhasusogás. 

KOVÁCS Na, itt van. Tessék, nézzék meg! 
PALOTAY Egy forradás. 
LÁNY Megvágta magát valamiben? 
KOVÁCSNE Megtámadtak a patkányok. 
OREG A patkányok? ! 
KOVÁCS Némelyik tízkilósra is megnő . Mindent megrágnak, ami elé-
jük kerül. 
KOVÁCSNÉ Amióta megtámadtak, kénytelenek vagyunk fölváltva 
aludni. 
KOVÁCS Értik most már, miért van szükségünk a pénzre? Ha gy őzünk, 
vehetünk magunknak egy garzonlakást ... Ne zavarjanak el bennünket .. . 
Adják meg az esélyt, hogy... 
MÁRIÓ Na, jól van. Maradjanak. De az öreg? Remélem neki van lakása. 
OREG Van hát! De ez nem jelenti azt, hogy nekem nincsenek gondjaim. 
MÁRIÓ Na és mifélék, ha szabad érdekl ődnöm? 
ÖREG Egészségügyiek. 
MÁRIÓ Ezt mindenki mondhatja! 
OREG Azt hiszi, hazudok?! Nézze! Nézzen ide! 
MÁRIÓ , Egy seb. Na és. 
OREG Es ez a nyakamon? Tudja, mi ez? 
MÁRIÓ Sömör. 
OREG Sömör a fenét. Ez lepra! 
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A lány sikít. Riadt háttérbeszélgetés. 

MÁRIÓ (nyugtalanul) Csak semmi pánik! Hazudik! Látom rajta, hogy 
hazudik! 
ÖREG Nem hazudok. Miel őtt nyugdíjba mentem, három évet Arábiá-
ban töltöttem. Biztosan ott szedtem össze. 
KOVÁCS (távolabbról) Hívják a titkárt! Azonnal hívják idea titkárt! 
OREG Ne féljen, nem vagyok fert őző . Ez szárazlepra. 
KOVÁCSNÉ Mindegy! Azonnal hívják idea titkárt! 
MÁRIO Még mit nem! Ha megtudja, hogy leprás van közöttünk, azon-
nal lefújja a játékot. 
PALOTAY Igaza van. Maradjunk csöndben. 
LÁNY (idegesen) De hát... ez az ember leprás! El kell különítenünk, 
mert különben minket is megfertőz! 
OREG Mondtam már, hogy nem fertőzök. Szárazleprám van. ' 
MÁRIÓ Száraz vagy nedves, egyre megy! El kell t űnnöd innen, apus-
kám ! 
KOVÁCS Helyes beszéd! Kergessük el! 
KOVÁCSNÉ Itt van egy söprű ! Ezzel távol tarthatjuk magunktól! 
MÁRIÓ Mozgás! 
FIÚ Ne! Ne zavarják el! Nem fert őző ! 
MÁRIÓ Pofa be, öcsi, vagy kimész te is! 
PALOTAY Lassan a testtel! A fiúnak igaza van. Ha kizavarjuk az öreget, 
megvonjuk tőle az esélyt, hogy pénzt szerezzen, és gyógykezeltesse magát. 
LÁNY Én is azt mondom, hogy maradjon, de a biztonság kedvéért ültes-
sük a sarokba. 
KOVÁCS (zsörtölődik) Ha így folytatjuk, sosem egyezünk meg. 
KOVÁCSNÉ (ingerülten) Úristen! Mibe keveredtünk! 
MÁRIÓ Akkor most menjen vagy maradjon? 
PALOTAY Maradjon. Szüksége van a pénzre. 
MÁRIÓ (gúnyosan) Ha győzöl, ugye, átpasszolod neki a nyereményt? 
PALOTAY Természetesen nem. De a játékjogot nem vitatom el t őle. 
KOVÁCS (cinikusan) Mi is hálával tartozunk neki, amiért kiállt mellet-
tünk. Ugye, anyukám? 
OREG Nem szóltam egy rossz szót se maguk ellen. 
KOVÁCS Hogy szólt-e vagy sem, az most nem érdekes. Maradjon. Ve-
gyen részt a játékban, de az elkülönítéshez én is ragaszkodom. 
PALOTAY Fölösleges. A szárazlepra csak addig fert őz, amíg meg nem 
jelennek a tünetei. Az öreg már túljutott ezen a stádiumon. 
KOVÁCS De azért nem árt, ha odaültetjük a sarokba. 
OREG (rosszallóan) És még maga beszélt arról, hogy kiközösítettük! 
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KOVÁCS Beszéltem, de ez más. 
OREG Mér lenne más? Az igaz, hogy beteg vagyok, de nem ártok vele 
senkinek. 
MÁRIÓ Ne károgj annyit! Orülj, hogy itt maradhatsz! 
LÁNY Mindjárt fél nyolc, és még semmit sem döntöttünk el. 
PALOTAY Igaza van, sietnünk kell. Jöjjön, odavezetem a székhez. 
KOVÁCSNE Nézzék! Megfogta a kezét!! 
PALOTAY (távolabbról) Ne féljen, asszonyom, nem lesz semmi bajom. 
KOVÁCSNÉ Es ha nem mondott igazat? Ha nedvesleprája van?! 

Dermedt csönd. 

PALOTAY (zavartan) Nem... nem volt semmi oka, hogy hazudjon. 
KOVÁCSNE Szerintem igen. Tudta, hogy csak akkor maradhat, ha be-
adja nekünk ezt a mesét a szárazlepráról. Különben rögtön elzavartuk vol-
na. 
KOVÁCS Vagy mi menekültünk volna el. 
MÁRIÓ Ugy van! És ez neki sem felelt volna meg, mert egyedül nem 
versenyezhet! 
PALOTAY Eh! Ostobaság! Akár el is titkolhatta volna a betegségét! 
OREG (távolról) Hát persze. 
KOVÁCS Nem titkolhatta el, sarokba szorítottuk. Csak azért maradha-
tott, mert őszinte volt. 
KOVACSNÉ Részben, drágám, részben. 

Többen is helyeselnek. 

PALOTAY Nincs igazuk! Itt nincsenek részigazságok! Vagy teljesen 
őszinték leszünk egymáshoz, vagy... 
MÁRIÓ Hohó, barátocskám! Az őszinte ember nem védekezhet! Az 
őszinte embert üti-veri, aki éri! Itt hazudni kell! Minél nagyobbat, annál 
Jobb! 
LÁNY Vagyis nemcsak az öreg, a házaspár is hazudott. 
KOVÁCS (sértődötten) Honnét veszi ezt a sületlenséget? 
LÁNY Sehonnét. Azt mondom, amit Márió gondolt. 
KOVÁCS Ha ezt gondolta, tévedett. Mi őszinték voltunk. 
PALOTAY Igen, őszinték voltak! És őszinte volt az öreg is! 
KOVÁCSNE Azért védi annyira, mert megfogta a kezét. 
KOVÁCS Ha megfogta, hát megfogta. Magára vessen. 
MÁRIÓ Eh! Mit vacakolunk annyit? Zavarjuk el mind a kett ő t! 
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Néhányan helyeselnek, a Lány és az Öreg méltatlankodik. 

PALOTAY (dühösen) Várjunk csak! Biztos abban, hogy maga nem ért 
hozzá? Mikor bejött, olyan heves volt, minta forgószél. Majdnem földön-
tött bennünket. Biztos benne, hogy nem ért hozzá az öreghez? (Csönd.) 
Na, mi van? Miért hallgat? És maguk? Biztosak benne, hogy nem fert őződ-
tek meg? 
FIÚ En biztos vagyok benne. Végig itt ültem a tükör el őtt. A bá ... vagy-
is az öreg Ott topogott az asztal körül. Nem értem hozzá. 
KOVÁCS (idegesen) A fene tudja, hogy hozzáértünk-e vagy sem. Min-
denesetre maradjon ott, ahol van. Maga idejöhet, de el őbb mossa meg a 
kezét. 

Vízsugár zaja kicsit távolabbról. 

PALOTAY Így rendben lesz? 
MÁRIÓ Részemrő l oké. 
LÁNY Az lesz a legokosabb, ha elhúzódunk egymástól. 
ÖREG (távolabbról) Ha ennyire fél, mér nem megy haza? 
KOVÁCS Nem is rossz ötlet. Ha nem tévedek, az el őbb el akart menni, 
ugye? 
LÁNY Igen, de azóta meggondoltam magam. 
KOVÁCS Meggondolta magát? Hát ez furcsa. Egy leprás van köztünk, 
akitől maga úgy fél, mint a tűztő l, és mégis marad. Miért? 
LÁNY Szükségem van a pénzre. 
KOVÁCS Ezt mindenki mondhatja. 
KOVÁCSNÉ Meg kell győznöd bennünket, aranyoskám. 
MÁRIÓ (türelmetlenül) Ne húzzuk az időt! Már elmúlt fél nyolc! 
LÁNY Ha a többiek beszélhettek, nekem is jogom van hozzá. 
MÁRIÓ Hát persze, hogy jogod van, de siess, mert kifutunk az id őből! 
PALOTAY Attól fél, hogy kimagyarázza magát? 
MÁRIÓ Attól félek, ha elkezd beszélni, reggelig se hagyja abba. A n ők 
mind ilyenek. 
KOVÁCSNÉ Na de .. . 
PALOTAY Ne vitatkozzunk ilyen semmiségeken. A végén tényleg kifu-
tunk az id őből. Beszéljen, mi oka van rá, hogy maradjon? 
LÁNY Ne féljenek, nem fogok fecsegni. Fecseg helyettem az apám épp 
eleget. 
KOVÁCS Miért? Ki az apja? 
LÁNY A városi tanács elnöke. 
MÁRIÓ Nofene! 
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PALOTAY Schrődinger Ottó a maga apja? 
LÁNY Igen. 
KOVÁCS Schrődinger létére játszani akar?! Hallatlan! 
MÁRIO Jópofa! Ugye mondtam már, hogy jópofa? 

Többen is zúgolódnak. 

LÁNY Rögtön megmagyarázom. 
MÁRIÓ Fölösleges! Világos minden: te vagy az outsider, kisanyám! 
KOVÁCS Úgy van! 
OREG (távolról) Menjen ki! 
KOVÁCSNÉ Nem küldhetjük el! Őszinte volt, megérdemli, hogy vé-
gighallgassuk! 
PALOTAY Igen, végig kell hallgatnunk. Rajta: beszéljen! 
LÁNY (szipogva) Apám jóvoltából négy évig Londonban tanultam. 
Anyám műfordító és .. . 
MÁRIÓ (idegesen) A lényeget, a lényeget! 
LÁNY A második évben terhes maradtam az egyik évfolyamtársamtól. 
Amerikai volt. Azt ígérte, elvesz feleségül, ha megszülöm neki a gyereket. 
De aztán hazautazott, én pedig ott maradtam, túl az ötödik hónapon. Ti-
tokban szültem, hogy idehaza meg ne tudják. De apámat nem lehetett be-
csapni. Egy este váratlanul betoppant hozzám, és meglátta a száradó pelen-
kákat. Nem tehettem mást, bevallottam neki mindent. Elöntötte a pulyka-
méreg. Sosem láttam ilyennek azelőtt. Azt üvöltözte, hogy tönkretettem 
politikailag, mert kompromittáltam a Schr ődinger famíliát. Három nap 
múlva már itthon voltunk. A fiamat azóta sem láttam. Londonban maradt, 
valamelyik intézetben .. . 
KOVÁCSNÉ Az intézet címét sem tudod? 
LÁNY Nem. Azért kell a pénz, hogy megtaláljam. 
PALOTAY Én megértem az apját, kisasszony. Ő  a város első  embere, 
nem tűrhet maga körül semmilyen erkölcstelenséget. 
KOVÁCSNÉ És az nem erkölcstelen, hogy az a fickó faképnél hagyta? 
Ha egy lány erkölcstelenséget csinál, arról mindig maguk tehetnek, férfiak! 
MÁRIO Nem éppen. Inkább az alkalom meg a körülmények. 
KOVÁCSNÉ Körülmények! Minden férfi csak azt akarja. 
PALOTAY Azért vannak kivételek is, asszonyom. 
KOVÁCSNÉ Lehet, hogy vannak, de ezek ritkák, minta fehér holló. És 
különben is: lányfejjel szülni ma már nem erkölcstelen. 
PALOTAY Schrődinger Ottó szerint az. Ezért hagyta Londonban a gye-
reket. 
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KOVÁCS Majd megbékül. Előbb-utóbb minden nagyapa megszereti az 
unokáját. 
LÁNY Az én fiamat nem szereti meg soha! 
KOVÁCSNÉ Dehogynem! Mérget vehetsz rá, hogy megszereti! 
LÁNY Az én fiam nem olyan gyerek, mint a többi. Az én fiam... néger. 

Csönd. 

MÁRIÓ Na, jól van. Maradj itt, és ha tudod, nyerd meg a játékot. Mon-
dom, ha tudod, mert t őlem ne várj segítséget. 

Zúgni kezd a légtisztító. 

KOVÁCS A fene egye meg ezt a vacakot! Hány óra van? 
ÖREG, (távolabbról) Háromnegyed nyolc. 
MÁRIO (mérgesen) Elbasztunk negyed órát, és semmire se jutottunk. 
KOVÁCS Dehogynem. Eldöntöttük, hogy a lány is maradhat. 
MÁRIÓ Azt köllött volna eldönteni, hogy ki menjen el. 
KOVÁCS Menjen el a fiú! Neki nem kell a pénz! 

Márió, Kovácsné, az Öreg helyeselnek: 

FIU (riadtan) Nem igaz! Nekem is kell a pénz! 
MÁRIÓ Ugyan minek? Vízibiciklit akarsz vinni? 
FIÚ Nem. Anyámnak kell a pénz. 
MÁRIÓ Az anyucinak? Ó, de megható! A csemete gondot visel anyuci-
ról! (Hangot vált.) Tudod, mit? Ha nem hordod el magad, kapsz két akko-
ra pofont, hogy... 
PALOTAY Ne bántsa! Hadd mondja el, mit kezdeni a pénzzel. 
ÖREG (távolabbról) Beszélj, fiú! 
MÁRIÓ Maga ne pofázzon! Teliköpködi a levegőt bacilusokkal! 
PALOTAY Nem fert őző  .. . 
MÁRIÓ Mindegy. Maradjon csendben. Előbb befejezzük. Na, mi lesz, 
öcsi? Beszélsz végre? 
KOVÁCSNÉ Nem látja, hogy fél magától? Maga gorilla! 
LÁNY Majd én beszélek vele. 
KOVÁCS Gyorsan, gyorsan! Múlik az id ő ! 
LÁNY Azt mondtad, anyádnak kell a pénz. 
FIÚ Igen. Mióta apa meghalt, albérletben lakunk. Anyámnak nincs szak-
mája, nehezen kap munkát. Takarítani jár meg kertészkedni, de olyan ke-
veset keres, hogy még az élelemre is kevés. Az utóbbi id őben mégis drága 
ruhákat meg kalapokat vásárol .. . 
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LÁNY A takarításból? 
FIÚ Azt mondja, abból, de én tudom, hogy hazudik. Azel őtt sose for-
dult elő , hogy tíz után jött volna haza, most meg... most meg néha éjfél 
után hozzák, kocsival. Es mindig másik kocsival... 
LÁNY Értem. Azért akarsz gy őzni, hogy megkíméld anyádat ett ő l a .. . 
FIÚ Megfogadtam, hogy eljövök, és megnyerem a versenyt! A Golf ára is 
elég lett volna, de ez... ez a rengeteg pénz! Akár házat is vehetünk bel ő le 
valahol vidéken, és még mindig marad annyi, hogy nyugodtan élhetünk né-
hány évig. 

Pillanatnyi csönd. 

KOVÁCS Nos, mi a döntés, Maradjon a fiú? 
LÁNY Igen. 
KOVÁCS Maradjon. 
PALOTAY Szerintem is. 
OREG, (távolról) Maradjon. 
MÁRIO (sziszegi) Szarás ! 
KOVÁCS Mennyi időnk maradt? 
LÁNY Tíz perc. 
MÁRIÓ (idegesen) Tíz perc?! Úristen! 
KOVÁCSNÉ És csak maguk ketten maradtak. 
MÁRIÓ Mi ketten? 
OREG (távolról) Palotay és maga. 
PALOTAY Tévednek. Márió egyedül maradt. Én ugyanis kiváltságos 
vagyok. 
MÁRIÓ (ingerülten) Már hogy a fenébe lennél kiváltságos, apuskám!? 
Mindannyian egyformák vagyunk! 
PALOTAY Maguk igen, de én nem. Én voltam az els ő . 
OREG Igaza van, ő  volt az els ő . 
MÁRIÓ Ha a sorrendet nézzük, akkor Kovácsék voltak az utolsók. Ne-
kik kell elmenniük. 
PALOTAY Már megbeszéltük, hogy Kovácsék maradhatnak. Magának 
kell kimennie, Márió ! 
LÁNY Még hét perc! 
OREG Úgy van! Magának köll mennie! 

Döbbent csönd. 

KOVÁCS Elég a komédiázásból! Márió, ebben a társaságban maga az 
egyetlen, aki nincs kutyaszorítóban. 
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MÁRIÓ És a Palotay? 
KOVÁCS Ő  volt az első . Neki nem kell nyilatkoznia. 
MÁRIÓ (kiált) Hát mindenki megbolondult?! A kurva életbe! Palotay! 
Ki vagy te?! Az előbb egy leprással enyelegtél, most meg orránál fogva ve-
zeted az egész bandát! Ki vagy te?! A Megváltó?! 
PALOTAY (nyugodtan) Nem vagyok megváltó, de hiszek őseim istené-
ben. 
MÁRIÓ (gúnyosan) Á, szóval zsidó! 
PALOTAY Az vagyok. 
MÁRIÓ (idegesen) Akkor... akkor megveszem tőled az elsőség jogát. 
Ha győzök, fele a tiéd! Rendben? 
PALOTAY Maga nem Jákob, én pedig nem vagyok Ézsau. Ez a jog nem 
eladó. Nincs mit tennie, Márió. Vagy önként hagyja el az öltöz őt, vagy 
együttes erővel hajítjuk ki! 
KOVÁCS Na, gyerünk, mozgás ! 
MÁRIÓ (riadtan) Várjatok! Mondani akarok valamit! 
KOVÁCS Van ideje? 
LÁNY Öt perc. 
MÁRIÓ Tudjátok, mit mondok? Azt, hogy ti gyilkosok vagytok! Ro-
hadt gyilkosok mind egy szálig! 
PALOTAY Ezt meg honnan viszi? 
MÁRIÓ Benne vagyok egy buliban. Úgy menekültem be ide. Az a két 
fickó Ott a bejárat el őtt engem vár. Tartozom nekik. Ha nem viszem ki a 
pénzt, lelőnek, mint egy kutyát!! 
PALOTAY Amikor bejött, vidám volt és magabiztos. 
MÁRIÓ Mért... mert meghallottam, hogy Golfot lehet nyerni. Biztos 
voltam benne, hogy megnyerem... Er ősebb vagyok mindenkinél ... meg 
gyorsabb .. . 
ÖREG (távolabbról) Ilyen állapotban úgyse gy őzhet! 
KOVÁCS Reszket, minta nyárfalevél. 
LÁNY Az a tócsa .. . 
KOVÁCS Osszehugyozta magát! 
PALOTAY (szelíden) Maga már föl is adta, ugye, Márió? 
MÁRIÓ A pénz! Elviszem a pénzt! Odadobom a lábuk elé, és ... és 
szabad leszek! Száguldozhatok a friss leveg őn! Úristen, szabad leszek, 
szabad! 
PALOTAY Maga már megbékélt a tudattal, hogy meg fog halni. Ugye, 
Márió? Maga már halott. Két lábon járó halott. 
ÖREG (távolabbról) De mi még élünk! Nyomorékok vagyunk és sze-
rencsétlenek, de élünk! 
KOVÁCSNÉ Ne vegye el t őlünk a reményt, Márió! Menjen ki szépen. 
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KOVÁCS Hallotta? Mindjárt nyolc óra. Induljon! 
MÁRIO Gyilkosok. Rohadt gyilkosok! 

Dulakodás hangjai. 

PALOTAY (riadtan) Fogjuk le, mert még összetör valamit! 

Csörömpölés, szuszogás. 

KOVÁCS A karját! Tekerje hátra a karját! 
PALOTAY Nem bírom! 
KOVÁCS Itt a nadrágszíjam! Kötözzük meg! 
KOVÁCSNÉ A nyakára! A nyakára! 
LÁNY Megfullad! A kezére tekerje! 
ÖREG (távolról) A nyakára! 
PALOTAY Nem lehet, rövid. 
KOVÁCS Dehogynem! Nézze! 
MÁRIÓ Agh! 
KOVÁCS Igy ni, most szorítsuk meg. 
LÁNY Vigyázzanak. Kékül a szája széle! 
KOVÁCS Ne törődjön vele! Hány óra? 
LÁNY Nyolc! 
KOVÁCSNÉ Gyorsan! Gyorsan! 
PALOTAY A lábát. Valaki fogja meg a lábát! 
KOVÁCS Hová vigyük! 
ÖREG (távolabbról) Vigyék ki. Azt fogják hinni, hogy az a két fickó 
tette! 
KOVÁCS Már késő . Mindjárt itt lesz a titkár. 
FIÚ A vécébe! Vigyük a vécébe! Ott nem fogják keresni! 

Fújtatás, szuszogás, ajtónyikorgás. Zúgni kezd a légtisztító, utána zene, 
tapsvihar, ováció. 

LÁNY Nézzék! Átlátszó lett a tükör! 
KOVÁCSNÉ Úristen! Mögötte volta néz ő tér! 
LÁNY Mindent láttak és hallottak! 
KOVÁCSNÉ Most... most mit fogunk csinálni? 
PALOTAY Semmit. Várunk. 
MŰSORVEZETŐ  (szenvtelen gépi hangon) Kedves nézőink! Játékos 
sportvetélkedőnk ezennel végetért. Kérjük, adják le szavazataikat. A zseto- 
nokat az üvegfal el őtt elhelyezett dobozokba kell beleejteni. Játékosaink 
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nevét a dobozok bal fölső  sarkán találhatják meg. A torlódás elkerülése vé-
gett, kérjük, egyenként szavazzanak. Az eredményt körülbelül félóra múl-
va közöljük, addig hallgassanak egy kis zenét.  

(Zenefüggöny)  

Zeuonas Bulgakovas (Szuzjcturг iv) felvetek  
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GRADOWSKY Nekem itt nincs mit keresnem, mégis leszálltam ebbe a  

tömegsírba. Szent kötelességemnek tartom népem s a világ színe el őtt,  
hogy, elmondjam, amit itt láttam .. .  
KRONIKÁS Zalmen Gradowsky. 1909-ben született a lengyelországi  

Suwalkiban, később Lunában lakott, a grodnói körzetben, foglalkozására  

nézve tisztvisel ő . Az auschwitzi tábor krematóriumában dolgozott, a spe-
ciális osztag embereként, 1943 elejét ől. Kéziratát, a nyolcvanegy teleírt la-
pot 1945. március 5-én találták meg, amikor is a hármas számú hajdani  
hamvasztókemencének a térségében folytattak ásatásokat. A kézirat egy  

katonakulacsba dugva, mélyen a földben rejt őzött.  

Krzysztof Penderecki: Dies irae. Oratórium az auschwitzi gy űjtőtábor áldozatainak emlékére.  
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GRADOWSKY Elásom a kézirataimat a hamuba, a krematórium terüle-
tén, egy olyan helyen, ahol biztosan ásatásokat végeznek majd, hogy fényt 
derítsenek az ártatlanok millióin elkövetett gaztettekre. 
A kéziratokat családom tagjainak ajánlom, az ő  emléküknek, akiket élve 
hamvasztottak el Auschwitzban: 
feleségemnek, Szonyának... 
Anyámnak, Sárának .. . 
Eszter húgomnak .. . 
Lüba húgomnak... 
apósomnak, Rafaelnek... 
sógoromnak, Wolfnak... 
ANONYMUS Kutassatok mindenfelé, minden talpalatnyi helyen! Alat-
tatok dokumentumok vannak... 
KRÓNIKÁS Ismeretlen táborlakó, a speciális osztagnak a tagja. Jiddis 
nyelvű  följegyzéseire 1952 nyarán, a hármas számú volt krematórium tér-
ségében találtak rá. 
ANONYMUS Ezt mi, a speciális osztagban alkalmazottak ástuk el titok-
ban, hogy az eljövend ő  világot megismertessük a b űntettekkel. Mi magunk 
már régen elveszítettünk minden reményt ... Meg vagyon írva Jób könyvé-
nek hetedik részében: „Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehe-
let, és az én szemem nem lát többé jót. Nem lát engem szem, amely rám 
néz; te rám veted szemed, de már nem vagyok!" 
HERMANN Szeretteimnek, feleségemnek és lányomnak... Kedveseim, 
ez év júliusának elején nagyon megörvendeztetett a leveletek; gyógyír volt 
itteni szomorú napjaimban... 
KRONIKÁS Így kezd ődik a levele Heim Hermannak, a 106113 -as szá-
mú lágerlakónak, aki 1943 márciusától a különleges osztagnak volta tagja. 
Franciául írt levelét feleségének és leányának, Simonának küldte Párizsba, s 
azt 1945. február 20-án, egy ledugaszolt üvegben találták meg az emberi 
hamvak pernyéje közt. 
HERMANN Utoljára küldök hírt magamról. Napjaink meg vannak 
számlálva. Ha egy napon megkapjátok ezt a levelet, én már azoknak a lá-
gerlakóknak a milliói közt leszek, akik örökre elt űntek erről a világról. 
HOSS Heinrich Himlernek, a birodalmi SS-vezet őnek a parancsára az 
auschwitzi gyűjtőtábor az emberirtásnak olyan hatalmas gócává lett, mely-
hez hasonló soha, de soha nem létezett .. 
KRÓNIKÁS Rudolf Höss SS-Oberstrumbahnfürer, az auschwitzi gy űj-
tőtábor parancsnoka. Részletek ezek visszaemlékezéseib ől, melyeket 1947-
ben írt, varsói vizsgálati fogságában, miközben a halálos ítélet kimondását 
várta. Rudolf Franz Ferdinank Höss 1900-ban született. Szigorú katolikus 
nevelésben részesült. Apjának az volta kívánsága, hogy lelkész legyen. 
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1922 -ben belép a pártba. Tagja lesz a gyilkos bosszúállók titkos náci egye-
sületének, s itt megismerkedik Heinrich Himlerrel. Földm űveléssel és lóte-
nyésztéssel foglalkozik. Megn ősül. Három gyereke van. A negyedik a da-
chaui szólgálat idején, az ötödik, a legkisebb, Auschwitzban születik majd 
meg. 1934-ben aktív szolgálatot tölt be az SS-alakulatban. Legel őbb a da-
chaui koncentrációs táborban van szolgálatban, kés őbb a sachsenhauseni 
lágerben mint parancsnokhelyettes. 1940 májusában Heinrich Himler azzal 
a feladattal bízza meg, hogy hozza létre a legnagyobb emberirtó náci lágert, 
az auschwitzi gyűjtőtábort. 
HOSS Himler Reichsführer véleménye szerint a keleten lév ő  hasonló lá-
gerok nem feleltek meg a mind nagyobb követelményeknek s puszta ren-
deltetésüknek sem. Az auschwitzi tábort ezért központjává tették a Führer 
által ránk bízott speciális feladatok végrehajtásának. 
PERI BROAD A kettes krematóriumban, a kemencék üzembe hozásánál 
jelen voltak a „Topf és Fiai" cég mérnökei Erfurtból. A fagy miatta desz-
kákat nem tudták leszedni a halottaskamrák tetejér ől, de hát ez nem volt 
fontos, a gázkamrákat használni tudták. 
KRONIKÁS SS-Oberscharführer Peri Broad. 1921 -ben született Rio de 
Janeiróban. Egy brazil keresked őnek s egy német nőnek a fia. 1942-tő l van 
az auschwitzi lágerban, a politikai osztályon, illetve a tábori Gestapóban 
szolgál. A háború után angol fogságban írja Emlékezések az auschwitzi 
gyűjtőtáborra című  könyvét. Szabadulása után keresked ő  Düsseldorfban. 
PERI BROAD Heinrich Himler SS-Reichsführer ellen őrizte a „speciális 
végrehajtások" berendezéseit. Elégedett volt. Csupán két megjegyzést tett. 
Először is: a „fürdő " feliratot ne csak németül, hanem a többi nyelven is 
tüntessék fel. Másodszor: a különleges rendeltetés ű  fürdőkben szereljenek 
fel szappan- és törülköz őtartókat. 
LOWENTHAL Nevem Zalmen Löwenthal. Ciechanówban születtem. 
1943 januárjában hoztak a halálgyárba, s a többiekkel együtt akkor osztot-
tak be a különleges osztagba... 
KRÓNIKÁS E szavakkal kezdi naplóját Zalmen Löwenthal a lengyelor-
szági Ciechanówból. A hatvanöt teleírt lapból álló noteszt 1962. október 
17-én találták meg egy félliteres bef ő ttesüvegben. Egyméternyire volt elás-
va, a hajdani gázkamra romjainak a közelében. 
LOWENTHAL Nem tudtuk, mi vár itt ránk. Annyit mondtak csak, 
hogy nehéz munka lesz. Egyikünk se sejthette, hogy a régi osztagból való 
rabokat, akik itt dolgoztak el őttünk, néhány nappal ezel ő tt kivégezték. 
Annyira érzéketlenekké váltunk, hogy egyikünk sem tudta, mit is csinál, s 
valójában mi történik velünk. Mire magunkra eszméltünk volna, az aznapi 
munkát már be is fejeztük. A gázkamrából minden hullát a „platformra" 
vonszoltunk, s aztán a gödörbe vetettük őket, ahol már égtek az el őző  na- 
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pon meggyilkoltak. Ez borzasztó halál, s én, aki írom ezeket a sorokat, 
összeborzadok a gondolatra is, hogy nemsokára velem is ez történik. 
DR. KRAMER F. L. 2150-es parancs. Áthelyezve az auschwitzi kon-
centrációs táborba. Indulás Prágából nyolc tizenötkor, Olmützön és Oder-
bergen keresztül. Auschwitzba érkezés tizenhét harminchatkor. 
KRÓNIKÁS Doktor Johann Paul Krámer 1884-ben született. Az orvos-
tudományok és a filozófia doktora. 1929-t ől Münsterben van az egyete-
men, előbb az anatómiai kar asszisztenseként, kés őbb mint docens. 1932-
tő l tagja a Nemzeti-szocialista Pártnak, 1935-t ől pedig az SS-alakulatokhoz 
tartozik. Orvosként van szolgálatban az auschwitzi gy űjtőtáborban 1942. 
augusztus 30-ától. 
DR. KRAMER 1942. augusztus 30. Az els ő  nap Auschwitzban. Szigorú-
an bizalmas megbízatásokat kaptam. Letettem az esküt. Szállodába helyez-
tek, a vasútállomásnál. Huszonhatos szállodai szoba. Trópusi h őség. Hu-
szonnyolc fok árnyékban. Por és rengeteg légy. Az élelem a tiszti étkezdé-
ben kiváló. Ma ebédre pácolt vadkacsamáj volt, ezenkívül töltött paradi-
csom és saláta. A víz fert őzött, emiatt ingyen felszolgált ásványvizet iszunk. 
HERMANN Kedveseim, transzportunk március másodikán hajnalban 
hagyta el Franciaországot, négy napig utaztunk marhavagonokban, étlen-
szomjan, s így érkeztünk ide Auschwitzba. Körülbelül száz embert mun-
kára osztottak be a lágerban, a többieket elnyelte a gázkamra, a füst, a ha-
mu. Másnap, miután elszedtek t ő lünk mindent, amink csak volt, társaim-
mal együtt beosztottak a hullaszállító különleges osztagba. 
PERI BROAD A speciális eljárásra szolgáló berendezések teljesít őképes-
sége: egyes krematórium — nincs használatban; kettes krematórium — két 
gázkamra a föld alatt, mindössze 3000 személyes; hármas krematórium — 
két gázkamra a föld alatt, mindössze 3000 személyes; négyes krematórium 
— három gázkamra a föld alatt, mindössze 2900 személyes; ötös kremató-
rium — három gázkamra a föld alatt, mindössze 3050 személyes. A külön-
leges eljárás előkészítéséhez felhasznált id ő  egy óra. A gázosítás folyamata 
tizenöt-húsz perc. Az össz-teljesít őképesség hat óra leforgása alatt 11 950 
fő . Egynapi teljesítőképesség: 47 800 fő . 
HOSS Amikor megkaptam a parancsot, hogy rendezzem be a gázkamrá-
kat Auschwitzban a tömeges emberirtáshoz, s hogy személyesen bonyolít-
sam le mindezt, nem gondolkoztam ezeknek arányairól és a következmé-
nyekről. Az kétségtelen, hogy szokatlan parancs volt. S mégis, ennek az 
emberirtásnak az indokai igazoltaknak látszottak el őttem. Nem is sokat 
gondolkoztam az egészen: kiadták a parancsot, s nekem végre kellett haj-
tanom. Hogyha maga a Führer adta ki azt a parancsot, akkor nem for-
dulhatott elő , hogy egy érdemesült nemzeti-szocialista, különösen egy 
SS-tiszt annak indokoltságát latolgassa. A Führer nevében kiadott pa- 
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rancsokat kíméletlenül s a következményekre való tekintet nélkül végre 
kellett hajtani. 
DR. KRAMER Hajnali háromkor először voltam jelen különleges eljárás 
végrehajtásánál. Franciaországból érkezett az emberszállítmány „különle-
ges elhelyezésre". Dante pokla ehhez képest a legközönségesebb komédia. 
Auschwitzot nem hiába hívják az emberirtás táborának. 
HÖSS Az emberek elosztásának, illetve kiválasztásának módja egyöntet ű  
volt. A szállítmányból a következ őket választották ki „különleges elhelye-
zésre": a tizennégy évesnél kisebb gyerekeket, az ötvenen felüli férfiakat, a 
negyvenötön felű i nőket, a betegeket és a rokkantakat. A járni képteleneket 
vagy teljesen elcsigázottakat vöröskeresztes teherkocsikkal vitték a krema-
tóriumhoz. A személyzetnek megparancsoltam, hogy a rabokkal szemben 
legyenek kifejezetten emberségesek. Megtiltottam mindenféle er őszakot, 
minden goromba szót. A tilalom megszeg őit a legszigorúbb büntetés várta. 
Emiatt aztán a katonák szívélyes, majdnem el őzékeny bánásmódban része-
sítették a rabokat. Elbeszélgettek velük mindenfélér ő l, érdeklődtek szár-
mazásuk, végzettségük, foglalkozásuk, családjuk iránt. Megparancsoltam 
azt is, hogy a gázkamrákba utalják a gyermekes asszonyokat is, függetlenül 
attól, hogy hány évesek, s alkalmasak lennének-e munkára. Az anyákat el-
szakítani gyermekeikt ől, véleményem szerint, a legembertelenebb dolog 
lett volna. 
LOWENTHAL A holtak szigete ez. Az ember nem élni jön ide, hanem 
azért, hogy előbb vagy utóbb elérje az erőszakos halál. Itt nincs hely az élet 
számára. Ez a halál birodalma. Itt a krematórium kéményén lebegnek föl a 
távozók a szabad régiókba. Az égbe, a füstfelh őkbe, a szelek hátára... 
ANONYMUS „Es lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kö-
tél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsák-
ruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg ... És lészen Izráel vilá-
gossága tűz gyanánt, és ég és megemészti gazát és tövisét egy napon; és a 
tűz nem huny ki sem éjjel, sem nappal, füstje a mennyekig hatol majd. . ." 
Ésaiás Könyve, 3. rész. 
HOSS Megnyugtatott, hogy gázmérgezéssel teszik el láb alól az embere-
ket. Mindig szörnyűséggel gondoltam arra, mi lenne, ha csak úgy sorra le-
lövöldöznének egy sereg embert, különösen asszonyokat meg gyerekeket. 
Megkönnyebbüléssel gondoltam rá, hogy meg leszünk kímélve ett ő l a vér-
ontástól, s az áldozatok is kínszenvedés nélkül várják be végórájukat. 
ANONYMUS Ez a nagy embertömeg, melyet meglegyintett a közelg ő  
halál lehelete, némán várta, hogy a sátán kinyúljon értük karmaival s a fene-
ketlen mélységbe vesse őket, mint ahogy meg van írva: „Mert a t űz fellobo-
gott, és égni fog a poklok mélységéig..." 
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Zene a hangszóróból: „Ó, donna Klara. " Fokozatosan lehalkul. 

HANG A HANGSZÓROBÓL Figyelem! Figyelem! Onök most a für-
dőben vannak. Vetkőzzenek le. Csak gyorsan, kérem, hogy a többiek ne 
várakozzanak sokáig. Jegyezzék meg a fogasuknak a számát, hogy fürdés 
után megtalálhassák a ruhájukat. Köszönöm. 

A zene felerősödik, majd fokozatosan elvész. 

HOSS Nagyon fontos volt, hogy a vetk őzés a lehető  legnagyobb nyuga-
lomban történjék. A katonák arra is ügyeltek, hogy a vetk őzés egykettő  
megtörténjék, s az áldozatoknak minél kevesebb idejük jusson töprengeni 
azon, miféle készül ődés is ez. A kisgyerekek rendszerint sírtak, mert szo-
katlan volt nekik ez a fajta vetk őzés, de mihelyt az anyjuk megnyugtatta 
őket, elcsendesedtek, s játékaikat szorongatva egymáson mulatva mentek 
be a gázkamrába. 
DR. KRAMER Pompás volt az ebéd: paradicsomleves, egy fél sült tyúk 
burgonyával és vöröskáposztával, azután kalács és remek vaníliás fagylalt. 
Elég régóta itt vagyok már a lágerban, de mindenféle fert ő tlenítés ellenére 
nem tudok megszabadulni a bolháktól a szállodai szobámban. Egy friss él-
mény a parancsnok segédtisztjénél tett látogatáskor. Dolgozószobájában 
egy szellemes feliratra figyeltem föl. Egy nagy darab papíron ez állt: „Ke-
rékpárosok, leszállni!" Este nyolckor ismét speciális akcióra kellett kivo-
nulni. Ismét franciák. Es ős, hideg volt a nap. 
PERI BROAD Megállapítást nyert, hogy a hamu közt jócskán akad el 
nem égett csont, s emiatt nehéz felhasználni m űtrágyázásnál. Emiatt csont-
darálót rendeltek a hannoveri Schriwer A. G. cégt ő l. 
GRADOWSKY Épp végén jártunk 1943 nyarának. Zsidókból álló kü-
lönítmény érkezett Tarnovóból. Faggattak, hogy hova viszik őket. Meg-
mondtam nekik az igazat, bár ezzel az életemet kockáztattam. Egykett ő re 
tudták mindnyájan, hogy a halál vár rájuk. Elfogta őket a rémület. Néme-
lyek imádkozni kezdtek. Egy fiatalember, aki nem vesztette el a lélekjelen-
létét, felállt egy padra, és nyugtatgatta őket. „Testvérek! — kiáltotta. — Ne 
higgyétek, hogy a halálba visznek bennünket. Ez lehetetlen. Lehetetlen, 
hogy ártatlan embereket ilyen kegyetlen halállal sújtsanak; nem létezhet-
nek a világon ilyen gaztev ők. Akik ezt mondták nektek, azok meg akarnak 
rémiszteni benneteket, el akarnak csüggeszteni ..." Olyan sokáig beszélt, 
hogy végül megnyugtatta a szerencsétleneket. 
PERI BROAD A Ciklon—B nevű  gázt az IG-Farben konszern DE- 
GESCH nevű  cégje szabadalmaztatta a Majna menti Frankfurtban. Az 
auschwitzi lágerba összesen ennyi Ciklon—B-t hoztak, kristályosított álla- 
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potban: 1942 -ben — 7428 kilogrammot; 1943 -ban — 12 174 kilogrammot; 
1944-ben — havonta kéttonnányit. 
DR. KRAMER Először vagyok beteg a táborban. Hasmenés heves hány-
ingerrel. Mivel egy csöpp vizet sem ittam, nem tudom, mi okozhatta ezt. A 
kenyérre sem gyanakodhatom, mert azok is megbetegedtek, akik diétás fe-
hér kenyeret ettek. Alighanem ez az egészségtelen, nedves éghajlat meg a 
sok por és légy az oka mindennek. Este nyolc óra után ismét speciális akci-
ón. Hollandiából érkezett szállítmány — „különleges elhelyezésre". A kato-
nák szívesen vesznek részt ezekben az akciókban, mert pótadagokat kap-
nak: negyed liter pálinkát, öt cigarettát, száz gramm szalámit és egy egész 
kenyeret. 
GRADOWSKY Ez 1943 őszén történt. Egy csupa gyerekb ől álló transz-
port érkezett. Csehszlovákiából jöttek. Az öltöz őben ott állt egy alig öt-
éves kislány, s vetkőztette egyéves öccsét. Valaki az osztagunkból segíteni 
akart neki. A kislány erre kifakadt, s kiáltozni kezdett: 
GYEREKHANG Menj innen, te gyilkos! Most én vagyok az anyja, és az 
én kezemben, velem fog meghalni... 
LOWENTHAL Emberek vagyunk, normális emberek, emberi bens ővel, 
nem vagyunk gazemberek, nem vagyunk gyilkosok — emberek vagyunk, 
akiknek szívük van, s tudnak érezni. Szégyelljük magunkat egymás el ő tt, s 
nincs bátorságunk egymás szemébe nézni. Szemünkb ől kiapadtak a köny-
nyek, fájón meredünk a sarokba, mert rettegünk, hogy találkozik valakié-
vel a tekintetünk. 
ANONYMUS „Nézzétek és lássátok, van-e fájdalom az enyémhez hason-
latos, olyan, amilyen nekem jutott osztályrészül... Ezért sírok én, szemeim, 
ó, szemeim ontják a könnyet, mert messze van t őlem a vigasztaló ..." 
HERMANN A legiszonytatóbb lidérc, a legszörny űbb lázálom nem le-
het olyan borzasztó, mint amilyen a mi valóságunk. A szenvedés teljesen 
betölti lelkünket és tudatunkat... 
DR. KRAMER Ma délben kirohant a kórházból egy civil, s nekem ron-
tott, mint valami merényl ő . Azt kérdezte t őlem, én vagyok-e valami Heu-
ner ügyész Berlinből. Azt bizonygatta, hogy hihetetlenül hasonlítok rá. 
Vajon hány hasonmásom létezik a világon? 

Zene a hangszóróból: „O, donna Klara. " Lehalkul. 

HÖSS Az öltözőben megragadta a figyelmemet egy fiatal n ő : buzgón 
sürgött-forgott, segített az apróságoknak meg az id ősebb asszonyoknak a 
vetkőzésnél. Kivárta a végét, segített az asszonyoknak, bátorította őket, a 
gyerekeket meg csöndesítgette. Utolsónak ment be a gázkamrába. Ott állt 
az ajtóban, s annyit mondott... 
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NŐI HANG Tudtam egész id ő  alatt, hogy miért hurcoltak ide bennün-
ket: gázzal mérgeznek meg. Amikor elkezdték a válogatást úgy néztem, 
hogy ne kerüljek az alkalmasakhoz, mert a gyerekekr ől akartam gondos-
kodni. Mindezen át akartam esni, s jól tudtam, hogy mi vára végén. Remé-
lem, gyorsan vége lesz az egésznek. 
HOSS Bátorsága lenyűgözött. Segíteni akartam neki. Azt mondtam: mé-
lyet lélegezzen. 
DR. KRAMER A berlini szabómnál köpenyt rendeltem. Méretek: derék 
48, teljes hossz 133, fél váll 22, könyök 51, teljes kar 81, derékmagasság 
100, farmagasság 124... 
GRADOWSKY Zsidó szállítmány érkezett. Olyan 1700 f ő . A férfiakat a 
kettes krematóriumba, a n őket a mi kemencénkbe hozták. Valaki az osz-
tagból fölfedte előttük, hogy a gázkamrába terelik őket. Egy fiatal nő , aki 
velük érkezett, kirántotta az egyik SS-katonának a revolvertáskájából a 
pisztolyt, és rálő tt Schillingen Oberscharführerre. A többi asszony puszta 
kézzel támadt rá az SS-katonákra. Emeich Unterscharführer súlyosan meg-
sebesült. Odarohantak az őrök, és géppisztolyaikból tüzelni kezdtek a véd-
telen asszonyokra. Néhány kézigránátot is rájuk hajítottak. Mindez 1943 
októberében történt. Vasárnap volt. 
DR. KRAMER Vasárnap. Ebédre sertéspecsenye, vacsorára sült hal. 
Délután gyönyörű  napos időben háromtól hatig a láger zenekarának hang-
versenye. Vezényel a varsói opera karnagya. Nyolcvan válogatott zenész. 
Bach, Cornelius, Wagner. 

Zenekari muzsika: Wagner 

GRADOWSKY Kamionnal harminc gyereket hoztak. Litván zsidók Kau-
nasból. A gyerekek nyugodtak voltak, de sokuk keservesen sírdogált. El őlé-
pett közülük egy tizenkét éves forma gyerek s így szólta többiekhez .. . 
MÁSIK GYEREKHANG Ne sírjatok, gyerekek. Legyetek bátrak. Ne 
féljetek a haláltól. Ma mi távozunk, de biztosak lehetünk benne, hogy nem-
sokára a gyilkosaink is sorra kerülnek .. . 
LÖWENTHAL Hát ezek a ti ellenségeitek? Asszonyok? Gyerekek? Hát 
így harcoljátok ti a nagy háborútokat? Ez háta ti gy őzelmetek? Mért nem 
dugjátok oda az orrotokat, ahol fegyveres ellenség vár rátok, er ős, bátor el-
lenfél, hogy aztán a harcban mutassátok meg, milyen vitézek vagytok?! 
Menjetek oda, a harctérre, ahol egymással küzd a fény meg a homály, a sza-
badság meg a rabság; ott majd ti is érezni fogjátok, mi a félelem, mi az 
iszony; ott majd örökre összeroppantok! 
HOSS A különleges osztag embereinek a viselkedése megérdemli, hogy 
valamivel többet szóljunk róla. Jól tudták mindnyájan, hogy egyszer majd 
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ugyanaz a sors vár rájuk, mint azokra az ezrekre, akiknek a megsemmisíté-
sénél jelen voltak. S mégis, mindig ámultam azon, ahogyan teend őiket vé-
gezték. A hullákat ki kellett vinni a gázkamrából; az aranyfogakat kiszed-
ték, a hajat levágták, oda kellett őket húznia hamvasztógödrökhöz vagy a 
krematóriumhoz. Amikor ezzel végeztek, föl kellett szítania lángokat a 
gödrökben, ugyanakkora hullahegyeket szüntelenül forgatni, hogy huzat 
támadjon, és lobogtassa a lángot. Mindezt Olyan érzéketlenséggel végezték, 
mintha csak valami egyszerű , mindennapi dolgot csinálnának .. . 
LOWENTHAL Milyen boldogok lettünk volna, ha legalább egy jó tab-
lettához hozzájutunk, és örök álomba szenderedünk... 
ANONYMUS „Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki 
nem múltam, mihelyt megszülettem? ... Mért is ad Isten a nyomorultnak 
világosságot, és életet a keseredett szív űeknek? Akik a halált várják, de nem 
jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset." Jób Könyve, 
3. rész. 
HOSS Gyakran megtörtént, hogy a speciális osztag emberei saját hozzá-
tartozóik hulláira bukkantak a halottak között. Magam is láttam egy ilyen 
esetet. A szóban forgó napon, miközben a holttesteket vonszolták a gáz-
kamrákból, s vitték a hamvasztógödrökhöz, a speciális osztag egyik em-
bere hirtelen megmeredt. Megkérdeztem a kápót, hogy mi van az emberrel. 
Az megmagyarázta, hogy ez a táborlakó épp ráakadta felesége holttestére. 
Néztem az embert, de már semmi különös nem volta viselkedésében. To-
vább vonszolta a hullákat, mintha semmi sem történt volna. Csakugyan ké-
pes volt arra, hogy így elrejtse az érzelmeit, vagy pedig teljesen közönyössé 
vált? 
LOWENTHAL Micsoda gyötrelem. Legszívesebben saját körmeinkkel 
vájtuk volna ki mind a két szemünket. Ki szolgált rá közülünk ennyi kín-
szenvedésre, iyan fájásra és gyötrelemre? 
ANONYMUS A sors rendelte el, hogy szenvedjünk, s ezt el kell visel-
nünk. Senki ezt a szenvedést le nem veheti rólunk, senki sem t űrhet hélyet-
tünk .. . 
HERMANN Amióta itt vagyok, nem jutott eszembe a visszatérés lehe-
tősége. Tudom, akárcsak az összes többiek, hogy a világgal örökre megsza-
kadt a kapcsolatunk. Itt egy másféle világ van, ez nem is világ, ez valójában 
a pokol, de Danténak a pokla végtelenül mulatságos és gyermeteg a mi va-
lónkhoz képest. 
DR. KRAMER Ma délben speciális akció keretében a n ői táborban: a 
munkára alkalmatlanok kiválogatása. Anatómusként sok szörny ű  látvány-
ban volt részem, de ilyesvalami szörny űséget nem is tudtam volna föltéte-
lezni. Tilo doktornak igaza volt, amikor azt mondta, hogy itt vagyunk a vi-
lág végbélnyílásában: „anus mundi"! 
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HÖSS A speciális osztag emberei honnan merítették az er őt, hogy éjjel-
nappal végezzék rettent ő  munkájukat? Reménykedtek-e vajon, hogy a 
sorsnak valamiféle szeszélye az utolsó pillanatban kiragadja majd őket a ha-
lál markából? Vagy annyira elfásultak, hogy annyi erejük sem maradt, ami-
vel végeztek volna önmagukkal, csakhogy megmeneküljenek ezekt ől a po-
koli állapotoktól? 
LOWENTHAL Mért nem végeztünk saját magunkkal? Miért? Ez rejtély 
marad. Az, ami nem hagyható figyelmen kívül, az maga a tény, hogy mind-
nyájunkban kivételesen nagy élni akarás munkál. Mindenki élni akar, mert 
hát a többi ember is él, s mert az egész világnak joga volna az élethez. Az 
ember csüng az életen, élet nélkül nem létezik sem ő , sem az őt körülvevő  
világ. Ez a színigazság. Röviden és velősen. Elégedettek vagyunk, ha túlél-
jük a mai napot. A holnapira már nem is gondolunk. 
HERMANN Ki vethet követ arra, aki élet és halál válaszútján az életre 
szavaz? Senki sem ítélkezhet fölötte anélkül, hogy közben át ne járná a tu-
dat: nem így tenne-e ő  is hasonló körülmények között? 
GRADOWSKY A következ ő  eset 1943 végén történt. Odahurcoltak 164 
lengyelt, köztük tizenkét fiatal n ő t — valamennyien az ellenállási mozgalom 
tagjai voltak. Közvetlenül ezután néhány száz holland zsidót hoztak. Egy 
fiatal lengyel nő  izzó beszédet tartotta gázkamrában .. . 
NŐ I HANG Mi most nem halunk meg, népeink történelme megörökít 
minket; akaratunk és szellemünk továbbra is élni fog, a német nép pedig 
drágán fog megfizetni a vérünkért. Le a nácista barbárokkal! Eljen Len-
gyelország! 
GRADOWSKY Utána pedig hozzánk, a különleges osztagban dolgozó 
rabokhoz fordult... 
NŐ I HANG Szent kötelességetek lesz, hogy megbosszuljatok bennün-
ket, ártatlanokat. Mondjátok el fivéreinknek és n ővéreinknek, hogy tuda-
tosan és büszkén néztünk szembe a halállal .. . 
GRADOWSKY Ezután letérdelt, és hangosan imádkozni kezdett. A ke-
resztények térdepelve, a zsidók pedig állva, némán hallgatták az imát, majd 
a lengyelek rázendítettek nemzeti himnuszukra. 

A lengyel himnusz els ő  akkordjai, szavai. 

DR. KRAMER Ma reggel megérkezett Pohl Obergruppenführer a kísé-
retével. Este nyolckor vacsora a tiszteletére, valóságos tor. Volt sült csuka, 
ki mennyit akart, valódi feketekávé és kit űnő  sör. 
PERI BROAD Pohl Obergruppenführer azon parancsának megfelel ően, 
hogy a hajat és az aranyfogat stratégiai nyersanyagnak kell tekinteni, a kre- 
matóriumban három aranyolvasztó részleget alakítottak. A levágott és kifé- 
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sült emberi hajat felhasználták matrac, hajókötél és filclábbeli készítésére. 
Ez utóbbit a tengeralattjárók legénységének... 
LOWENTHAL Ma néztük a naplementét. Ott álltunk mozdulatlanul az 
udvarban, néztük a nyugaton fényárban úszó fellegeket. Megannyi alakzat-
ban és a fény- meg a színváltozatok özönében töltötték be az egész eget. 
Az acélkéktől a vérvörösig... Néhány percnyi hallgatás után valaki meg-
szólalt: „Milyen szép lehetne a világ!" 
HÖSS Folytatnom kellett ezt az emberirtást, ezt a tömeges gyilkolást; hi-
deg érzéketlenséggel kellett mindezt végignéznem, hiába háborogtak ben-
sőmben a feltámadó kételyek. Tudtam, hogy a parancsok végrehajtásához 
szükséges vasfegyelem csak úgy érhet ő  el, ha elfojtjuk az összes emberi ér-
zelmet. Ha valamely esemény mégis megrázott, nem volt er őm hazamenni 
a családhoz. Lóra ültem, és mentem, mentem, amíg csak el nem űztem a 
szörnyű  képet. 
DR. KRAMER Rossz nap. Csupa balszerencse. Schwarz Obersturm-
führer kiütéses tífuszban megbetegedett. Entres Obersturmführert baleset 
érte 
a motorkerékpáron. Höss parancsnok leesett a lováról. 
GRADOWSKY 1944 elején járunk. Fúja fagyos, száraz szél. A föld meg-
fagyott. A krematóriumhoz egy kamion érkezik, telis-tele ruhátlan n őkkel. 
Egymás hegyén-hátán feküsznek. Megkezd ődik ennek a testhalomnak a 
kirakodása, mint ahogy kavicsot öntenek az útra. A szállítmány tetején le-
vők a kopogó földre zuhannak, a többiek meg rájuk, rakásra. Egyesek ki-
másznak a halomból, fölegyenesednek, és járni próbálnak. Vonszolják ma-
gukat a bunker bejárata felé. Ezek már régóta lágerban vannak, s nagyon jól 
tudják, hogy a krematórium, az maga a halálba viv ő  utolsó állomáspont. 
Az öltözőben fagyos hideg. A n ők reszketnek, dideregnek. Azt a parancsot 
kapjuk, hogy hozzuk oda a kokszkályhát. Csak némelyikük húzódik oda 
a kályhához, a legtöbbjük fásultan gubbaszt, látszik, hogy leszámoltak már 
az életükkel. Az osztagból valaki addig nézte ezeket a halálra ítélt szegény 
párákat, hogy végül nem tudta visszafojtania sírást. Egy lány, egy még na-
gyon fiatal lány, megjegyezte: 
NÓI HANG Lám csak, mit meg nem érek még a halálom el őtt: a részvét 
kifejezését, a könnyes szemeket. Van még ember, akib ől még nem veszett 
ki az összes érzelem. 
DR. KRAMER Az éjjel nagy fagy volt. Reggel ott voltam hét lengyel ci-
vilnek a kivégzésénél. Este moziban. A film pazar, óriási költséggel készült, 
a főszerepet Henrich Georg játssza nagyon kifinomultan. Egy tehetséges 
alkotónak a szerepét tolmácsolja, aki nem kapja meg kortársaitól a megér-
demelt elismerést, s a különböz ő  gáncsok, cselszövések végül tönkreteszik. 
Nagyon megragadtak a befejez ő  szavak: „Az élet mulandó, csupán az alko-
tás örök." 
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HÖSS Amíg az éjjel ott álltam kint, a hullaéget ő  gödörnél, a tűz közelé-
ben, minduntalan a feleségemen meg a gyerekeken járt az eszem, de nem 
hagytam, hogy kapcsolatba jussanak a történtekkel. Valószín űleg ugyanez 
játszódott le azokban is, akik a különleges osztagban dolgoztak... 
HERMANN Kedves feleségem, kérlek, bocsáss meg, ha a kett őnk életé-
ben voltak néha meg nem értések. Most belátom, milyen kevés figyelmes-
ségben részesítettelek. Belátom, nem használtam ki minden lehet ő séget, 
hogy több gyöngédséget és szeretetet nyújtsak. Itt mindig arra gondoltam, 
hogy ha valami csoda folytán kijutok innen, akkor az életemet egészen 
másként rendezem be. Sajnos, ez lehetetlen, nem juthat ki innen senki, de 
senki. Mindennek vége. 
GRADOWSKY Mohi Oberscharführer egy osztagunkbeli kamasznál 
aranygyűrű t és egy zsebórát talált. Megparancsolta a legénynek — aki való-
jában még gyermekember volt —, hogy üljön föl a tüzes kályhára. Meg kel-
lett mondania, hogy hogy jutotta tiltott holmihoz. Azután a szerencsétlen 
fiút leöntötte benzinnel, és meggyújtotta. 

Zene a hangszóróból: „Adieu, mein kleiner Garde-Offizier, adieu..." A 
zene hirtelen megszakad. Elnyújtott n ői sikoltás, majd csönd. 

DR. KRAMER Ma friss csomagolásban emberi máj, lép és fehér máj ér-
kezett. Egy kilencfontos csomagolásban zsírszódát küldtem Münsterbe. 
Esős az idő . Ebédre nyúlpecsenye — egy jókora comb — galuskával és vörös-
káposztával. Az egész: huszonöt birodalmi márka. 
GRADOWSKY Egy kisebb csoport nő  érkezett. Valahányszor kisebb 
szállítmányt kaptunk, a gázkamrát nem vették igénybe. Takarékosságból. A 
csoportot odaterelték a hullaéget ő  gödörhöz. Ott végeztek velük. Mohl Ober-
scharführer személyesen l őtte őket tarkón. Az egyik asszonynak megparan-
csolta, hogy énekeljen. A szerencsétlen n őben fölcsillanta remény, hogy hátha 
megkímélik az életét; énekelni kezdett hát, s még táncolt is a gödörnél, amely-
ben lobogott a tűz. Mohi remekül szórakozott, kacagott, és együtt énekelt ve-
le. Végül ezt az asszonyt is megölte. Mindez 1944-ben történt, tavasz idején. 
HERMANN Kint kilombosodott a fa. Heverőmrő l látszik az egyik ág. 
El-elbeszélgetek vele. „Itt vagyok — azt mondja. — Én vagyok az élet, az 
örök élet ..." 
GRADOWSKY Egy orosz rab, akit négy társával hurcoltak ide kivég-
zésre, hirtelen nekirontott az őt kísérő  egyik SS-katonának, és kitépte ke-
zéből a fegyvert. Nem sikerült használnia is, mert egy géppisztolyból so-
rozat érte. Ez 1944 júniusában volt. 
HERMANN Fölnéztem az égre, a csillagok épp kihunytak, s a tömött 
felhők mögött elömlött a hajnal vöröse; néztem, de a gondolataim mindun- 
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talan visszatértek hozzád. Így állapítottam meg, hogy tekinteted fényl őbb a 
felkelő  napnál. S fölmerült bennem: életemben el őször fogtam fel magasz-
tos igazságát annak, amit a bölcsek úgy emlegettek egész életük nagy som-
mázásaként, s amit annyi költ ő  megénekelt: azt, hogy a szerelem a végs ő , 
legmagasztosabb dolog, ahova az emberi lény feljuthat. Értem már a lénye-
gét annak, amit az emberi költészet, gondolat és hit végs ő  üzenetként tarto-
gat számunkra: az ember mentsége a szerelem. 
HOSS Himler azt mondta, hogy közönyösen és kíméletlenül kell végre-
hajtanunk ezt az emberirtást. S minél gyorsabban. Minden megalkuvásért, 
még a legparányibbért is, kés őbb drágán kellene megfizetnünk. Amikor 
szembetaláltam magam ezzel a hajlíthatatlansággal, mi mást téhettem, félre-
tettem minden emberi szempontot. Ő szintén be kell vallanom, hogy ezek 
az érzelmi szempontok egyet jelentettek volna a Führer elárulásával. 
LOWENTHAL Kezdetét vette a magyar zsidók kiirtása. Mi, akiknek 
már elegünk van mindenb ől; mi, akik már régóta mit se akarunk, most 
kénytelenek vagyunk bevérezni a kezünket a magyar zsidók vérével is. Az 
egész osztagunkban az a gondolat munkált, hogy ezt az egész játékot abba-
hagyjuk, s ezzel a munkával felhagyunk egyszer s mindenkorra. Id őközben 
elkezdődött a nagy offenízva is. Az oroszok napról napra mind közelebb 
kerültek. Sokan közülünk, sajnos, arra a következtetésre jutottak, hogy 
jobb volna várnunk az akciónkkal, egész addig, amíg a harcvonal egészen 
közel nem kerül. Mi többiek más véleményen voltunk. Meg voltunk róla 
győződve, hogy a nácik el akarják rejteni, ki akarják törölni a gaztettek 
minden nyomát ... Ezt pedig nem érhetik el másként, csakis az egész oszta-
gunknak a megsemmisítésével, s egész biztos, hogy senkit sem hagynak 
közülünk életben. Épp ezért semmi kínálkozó alkalmat nem láttunk a 
puszta tényben, hogy közeledik az arcvonal, s őt egyre jobban megbizo-
nyosodtunk róla, hogy akciónkat minél előbb végre kell hajtanunk. 
GRADOWSKY 1944 nyarán történt. A nyár elején. Néhány száz férfit a 
mi embereink tájékoztattak arról, hogy milyen sors vár rájuk, s ezek nem 
engedelmeskedtek többé, hanem megpróbáltak kitörni a krematóriumból. 
Legtöbbjüket lekaszálta a gépfegyver sortüze, a többieket pedig összeszed-
ték, s még az este kivégezték. A megtorló intézkedést Hessler Hauptsturm-
führer vezette. 
DR. KRAMER Az éjjel ismét speciális küldetésben. Ez a Hessler! Micso-
da közönséges szadista! A helyszínen belel ő tt azokba, akik nem tudtak be-
jutni a telezsúfolt fürd őbe. 
GRADOWSKY 1944 nyarának derekán ez történt: szép napsütésben 
hatszáz fiúgyereket hoztak. 12-18 évesek lehettek. Huszonöt jól fölfegy-
verzett SS-katona kísérte őket. Amikor már ott voltak az udvarban, az őr-
parancsnok megparancsolta nekik, hogy vetk őzzenek le. A gyerekek föl- 
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figyeltek a kéményből gomolygó füstre, s rögtön rájöttek, hogy a halálba 
viszik őket. Átjárta őket a rémület. Rohangászni kezdtek az udvaron; ma-
gukon kívül voltak a félelemt ől. Az őrparancsnok meg a legényei verni 
kezdték az eszüket vesztett fiúkat. Szétverték rajtuk a botjaikat. Több gye-
rek felénk rohant, belénk csimpaszkodtak, a nyakunkat ölelték, t őlünk vár-
ták a menekvést. Csak álltunk tehetetlenül, földbe gyökerezett lábbal, meg-
semmisülten... A győztes büszkeségével, egy csöppnyi megindultság nél-
kül hurcolták el az SS emberei az összevissza vert gyerekeket a gázkamrá-
ba. Hát nekik sosem volt gyerekük? 
HERMANN Az ember sokáig azt hiszi, hogy már eljutotta t űrés legmé-
lyebb pontjára, s aztán kénytelen megállapítani, hogy a kínoknak nincsen 
mélyük, nem létezik az a bizonyos legmélyebb pont; az embernek az a sor-
sa, hogy szüntelenül gördüljön, csússzék alább, még lejjebb... 
HOSS Látnom kellett mindent. Végig kellett néznem, óráról órára, éjjel 
és nappal, a hullák égetését, a fogak kiszedését, a hajvágást, ezt az egész 
iszonytató, véget nem ér ő  folyamatot. Mindezt meg kellett tennem, mert 
minden szem ügyelt rám, s mert meg kellett nekik mutatnom, hogy az én 
szerepem Auschwitzban nemcsak abból áll, hogy parancsokat osztogatok, 
szabályzatokat írok alá, hanem kész vagyok személyesen is jelen lenni min-
den olyan feladatnál, amit alattvalóimra bíztam. Mindig mondtam nekik, 
hogy ez az emberirtás szükséges, mert Németország és az utódaink csak 
így szabadulhatnak meg örökre esküdt ellenségeikt ő l. 
GRADOWSKY 1944 nyara. Vasárnap. A krematóriumunk hosszán, a 
vasútállomás felé vezet ő  úton a lágerlakók üres gyerekkocsikat tolnak. Öt-
öt kiskocsit minden sorban. A menet elnyúlt. Majdnem egy teljes óra hosz-
szat vonulnak el mellettünk. 
DR. KRAMER Vasárnap. Gyönyörű , napos idő . Délelőtt kerékpározás. 
Délután tizenhattól húsz óráig baráti est, vacsorával, ingyenes sörrel és ci-
garettával. Utána zenei kabaré. 

Operettzene énekkel. 

PERI BROAD Az auschwitzi gy űjtőtábor parancsnokát, Rudolf Hösst 
kitüntették érdemeiért: Hitler Adolf az els ő  osztályú vaskeresztet adomá-
nyoztak neki a kardokkal. 
LOWENTHAL Sikerült kapcsolatot teremtenünk a láger ellenállási moz-
galmával. Anyagot csempésztünk nekik az itt végrehajtott gaztettekr ő l és 
gyilkosságokról. Nagy összegben többféle pénzt is juttattunk nekik, mert 
ezzel a szökésüket könnyíthették meg, vagy az SS embereit vesztegethették 
meg. Később már határozottabb dologba fogtunk. Egyes lágerlakók, akik 
más osztagokban dolgoztak — f őként lengyelek, oroszok, franciák és jugo- 
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szlávok —, készek voltak segíteni. Úgy látszik azonban, hogy ezeket az el ő-
készületeket sajnos túl későn kezdtük... 

Hangszórózene: „Zwei Herz in dreivirtel Takt. " Fokozatosan elenyészik. 

GRADOWSKY 1944 nyara éppen múlóban volt. Két magyar zsidó meg-
kérdezte az egyik embert az osztagunkból: „Meg kell-e gyónnunk a b űne-
inket?" A válasz ez volt: igen. A magyarok valahonnan el őkerítettek egy 
üveg pálinkát, s inni kezdtek, miközben egymásra is köszöntötték: „Él-
jen!" Kínálták az osztagunk emberét is, hogy igyék velük. Az mélységes 
szeméremmel elutasította őket. De a magyarok nem hagyták békén. „Ne-
ked meg kell bosszulnod a mi vérünket neked élned kell, tehát — éljen! 
Egészségedre. Mi megértünk." Mindezek után ő  is velük ivott, nagy felin-
dultsággal. 

A zene feler ősödik. 

LOWENTHAL Elég! (A zene hirtelen megszakad.) Elég volt! Túl soká-
ig vártunk, sok ártatlant elégettek már, ideje, hogy összeromboljunk min-
dent, és meghaljunk a meggy őződésünkért! 
HERMANN Ezredszer kutatod, hogy mi is az értelme szenvedéseidnek, 
áldozathozatalodnak és lassú haldoklásodnak. S miközben kétségbeesetten 
tiltakozol a hiábavaló halál ellen, érzed, mint töri át szellemed a nagy szür-
ke semmit, s hogy magasodik fölébe a vigasztalan, értelmetlen világnak, 
miközben végső  kérdésedre, hogy van-e s mi is a végs ő  értelem, valahon-
nan győzedelmes „igen" érkezik! Igen, ki kell tartani, ellent kell állni! 
GRADOWSKY Ezekben a súlyos percekben, mindannyiunkra bátorító-
an néz valaki, jó barát vagy asszony, valaki él ő  vagy holt, s azt várja t őlünk, 
hogy ne csapjuk be, tűrjünk és haljunk meg — ne nyomorultul, hanem emelt 
fővel. 
DR. KRAMER Már több mint tíz napja tart ez a szépséges őszi idő ; nap-
jában napozhatunk a kertben. Különösen az éjszakák lágyak. Mivel ha-
laszthatatlanul a prágai SS-tábori kórházba kell mennem, öt nap szabadsá-
got kaptam. 
LÖWENTHAL Meg kell tanulnunk, s minden reményvesztett embert is 
meg kell tanítanunk, hogy csakugyan lényegtelen az, mit várunk az élett ől; 
egyedül az a fontos, hogy mit vár mit őlünk az élet; mit várnak tőlünk azok, 
akik miutánunk is élni fognak. 
HÖSS Szeretném hangsúlyozni a következ ő t: a gyű lölet érzése mindig 
idegen volt számomra. En magam nem gy űlöltem se a zsidókat, se a cigá- 
nyokat, se a szlávokat. El kellett őket tüntetni, azért, mert népünknek el- 
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lenségei voltak, de az utolsó percig nem voltak tudatában, mi vár rájuk. Bé-
késen mentek a halálba, megfélemlítés, bántalmazás és megalázás nélkül. 
Himler, a Reichsführer, joggal mondta: „Nincs más rajtunk, németeken kí-
vül, aki ilyesmit tudott volna tenni; egyetlen más nemzet sem lett volna 
ilyen emberséges." 
LOWENTHAL Osztagunkat megfelezték. Kétszáz embert kiválasztot-
tak közülünk, s ezeket áthelyezték Lublinba, a Majdanek lágerba. Ott 
mindnyájukat likvidálták. Ezt azoktól a táborlakóktól tudtuk meg, akiket 
később Majdanekból a mi osztagunkba helyeztek át. Oroszok voltak, ti-
zenkilencen, s a huszadik német kápó volt. Tudatára ébredtünk, hogy kö-
zeleg az idő , amikor osztagunknak a maradványát is likvidálják. Az osztag-
ban mindenki tisztában volt ezzel, s ezért készek voltak rá, hogy végre 
meghatározzák a felkelés id őpontját. 
DR. KRAMER Ma Prágát jártam. A régi hidakról néhány felvételt készí-
tettem. Voltam az óvárosban. Útközben vettem egy tölt ő tollat hét és fél bi-
rodalmi márkáért és egy n ői táskát tizennégy harmincötért .. . 
Tizenkettő  harminckor ebéd a kaszinóban. Kiváló bolgár bort ittam hozzá. 
Ebéd után ismét városnézés. Lefényképeztem a múzeum épületét, azonkí-
vül egyes templomokat. 
LOWENTHAL Nem volt már vesztegetni való id őnk. A döntés úgy 
szólt, hogy az akciót minél előbb el kell kezdeni. Az osztagot két részre 
osztottuk: az els ő  harci osztag Olyan emberekb ől állt, akik a kettes meg a 
hármas hamvasztóban dolgoztak, a második harci osztagba pedig azok ke-
rültek, akik a négyes meg az ötös krematóriumban voltak alkalmazásban. 
Minden előkészület megtörtént. Minden ember tudja, hogy mi a feladata. 
Közeledik a vég: a miénk, de az övéké is. 
PERI BROAD A német katonaság minden arcvonalon vonul vissza. Az 
oroszok nagy téli offenzívája várható. Minden olyan okmányt megsemmi-
sítünk, melyeknek valamiféle közük van a különleges eljárásokhoz. „Kü-
lönleges elhelyezésre" nem érkeznek már szállítmányok. 
HERMANN Nemegyszer, míg ődöngök a kihalt krematórium tágas csar-
nokaiban, hangosan kimondom Simona nevét, mintha csak szólítanám .. . 

Visszhang-tér. 

Simonaaa ... Simonaaaa ... Simonaaaaa .. . 

Visszhang-tér nélkül. 

... s hallgatom e szeretett név tompa visszhangzását. Soha többé nem szó-
líthatom már az én Simonámat, soha többé. 
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DR. KRAMER Megjöttem Prágából. Az út Auschwitzig vonattal kilenc 
órán át tartott. Az éjjel két speciális akció. Munkára alkalmatlan lágerla-
kók. Az idő  esős, borongós. Este jó vacsoratársaság. Volt görög vörösbor 
és jugoszláv sligovica. 
LOWENTHAL Az történt, amitől a legjobban féltünk. Közölték ve-
lünk, hogy a négyes meg az ötös krematóriumban alkalmazott osztagból 
egy háromszáz főnyi csoportot létesítenek, s azt másik lágerba vezénylik. 
A transzportba besoroltak között sok olyan volt, akiket mi már bevontunk 
a harci egységeinkbe, s őt olyan is akadt közöttük, akik a mozgalom vezet ő -
ségéhez tartoztak. A vezet őségbő l egyesek azon a véleményen voltak, hogy 
nem kell megvárni, míg jönnek az SS emberei és indítják a menetet, hanem 
rögtön meg kell kezdeni a lázadást. A többség azonban nem értett ezzel 
egyet. Mindössze egypár nap maradt még az általános felkeléshez a láger-
ban, s ebben a felkelésben több tízezer rab részvételére számíthattunk, te-
hát reménykedhettünk a sikerben. Ha viszont elszigetelten m űködünk, ak-
ciónk eleve pusztulásra van ítélve. Emiatt hát azt kellett mutatnunk, hogy 
érzéketlenek vagyunk háromszáz társunk sorsa iránt. Nem azért döntöt-
tünk így, hogy megőrizzük az életünket, hanem kizárólag azért, mert azt 
akartuk, hogy az általános felkelés sikeresen végz ődjék. 
GRADOWSKY Mi, a speciális osztagban, már régóta szerettük volna, ha 
iszonyatos munkánkkal felhagyunk, hiszen ezt a feladatot állandó halálos 
fenyegetés kényszerével végeztük. Fölemel ő , nagy tettre készülünk. Közel 
mára nap. Lázadásunknak a napja. Minderre ma vagy holnap sor kerülhet. 
E szavakat a fenyeget ő  veszedelem és feszültség perceiben írom. 
LOWENTHAL Szombaton, október hetedikén megtudtuk, hogy a 
transzportnak aznap, déltájban kell indulnia a négyes krematóriumból. 
Még egyszer szilárdan meghatároztuk, hogy tartjuk magunkat a megbe-
szélt időponthoz. Délben, egy óra huszonöt perckor megérkezett az őrség, 
hogy majd kíséri a menetet. Ekkor került sora lázadásra. Háromszáz em-
ber, kalapácsokkal, baltákkal fölfegyverkezve, rávetette magát az őrökre. 
Egyesek csupán követ szorongattak a kezükben. Sikerült leküzdeniük az 
őröket, de alig pár perccel kés őbb motoros SS-osztag indult a négyes kre-
matórium felé. Annyian voltak, hogy minden lágerlakóra két géppisztolyos 
jutott. Amikor látták, hogy elvesztek, a rabok elhatározták, hogy leveg őbe 
röpítik a krematórium épületét, s aztán harcolva esnek el, méltó halállal. 
Pontosan két órakora krematórium épülete a leveg őbe repült. A vég kez-
dete volt ez. 
DR. KRAMER Szombat. Este varietéel őadás. Roppant mulatságosak 
voltak a táncoló kutyusok meg a parancsszóra kukorékoló törpekakasok. 
LOWENTHAL Mi, a hármas krematóriumbeliek, hallottuk a robbanást, 
és láttuk messze a füstöt, meg a géppisztolylövések is elhatoltak hozzánk. 
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Úgy találtuk, hogy korai a beavatkozás. A többi lágerlakó segítsége nélkül, 
méghozzá világos nappal nem volt semmiféle esélyünk. De az oroszokat 
nem volt könnyű  visszatartani. Ők azt mondták, hogy itt az utolsó pillanat 
az akcióhoz, annál is inkább, mivel észrevették, hogy az SS emberei elin-
dultak a krematórium felé. Megragadták a f őkápót, és bedobták a lobogó 
tüzű  kemencébe. Megérdemelte ezt az iszonyú halált. Úgy hiszem, nagyon 
is könnyű  vég volt ez számára. A kettes krematóriumban lév ő  társainknak 
nyilvánvaló volt, hogy nincs már más választásuk, így aztán akcióba léptek. 
Lefegyverezték az ügyeletes tisztet, és élve hajították be a kemencébe, a 
másikat pedig, egy altisztet, agyonverték. A már korábban el őkészített, er-
re a pillanatra tartogatott fegyvert szétosztották egymás közt. Átvágták a 
drótsövényt, s elhagyva a krematóriumot, beosontak az őrtorony vonala 
mögé. Mindössze néhány kilométert sikerült megtenniük. Csakhamar egy 
egész SS-garnizon zárta őket körül. Súlyos, egyenl ő tlen küzdelem alakult 
ki. Bátor testvéreink ellenálltak, míg csak az utolsó is el nem esett közülük. 
PERI BROAD 1944 októberében a különleges osztag emberei elszánt 
fegyveres kísérlettel ki akartak törni a lágerból. Sikerült leveg őbe röpíteni-
ük a négyes hamvasztókemencét, mégpedig kézigránátokkal, melyeket 
nyilván ők maguk gyártottak; azután futásnak eredtek. Ezzel egy id őben a 
kettes krematóriumban lev ő  rabok is akcióba kezdtek. Motorizált egysége-
ink körülzárták a krematóriumokat, majd csakhamar az egész tábor kör-
nyékét. A harcban meghalt 255 lágerlakó, köztük a felkelés szervez ő i is. A 
mi legénységünknek is voltak veszteségei: négyen elestek, tizenketten sú-
lyosan, húszan pedig könnyebben megsebesültek. A lázadás elfojtása után 
megtorlásként kétszáz embert kivégeztek a különleges osztagból. 
LOWENTHAL Itt maradtunk azok nélkül, akik a legközelebb álltak 
hozzánk, szeretett barátaink nélkül. Nincs már senki, aki velünk élne to-
vább, s ami még rosszabb, nincs már senki, aki velünk halna meg. 
HERMANN Sok bajtársam elesett. Igaz, hogy dics ő  volta haláluk abban 
a tömeges öldöklésben. Hogyha nem vagyok közöttük, az nem gyávaság, 
nem, hanem mer ő  véletlen. Mindenképpen én is sorra kerülök, igen ha-
mar... 
LOWENTHAL Néhány nappal a tragikus események után megbízható 
tudomásunk van róla, hogy mi lesz a sorsunk. Készen kell lennünk a halál-
ra. Ennek ellenére szándékainkat megvalósítjuk, és minden lehet őt megte-
szünk, hogy a világot értesítsük mindarról, ami itt lejátszódott. Mi a halá-
lunk után is tanúskodni fogunk. Kéziratainkat elástuk a földbe, krematóriu-
munknak az udvarán... Minden följegyzést és naplót elásunk a hamuban. 
Könnyebb lesz szeretteimnek, barátaimnak és harcostársaimnak, dics őség em-
lékezetüknek. Megtettük azt, amit megtehettünk. De ti, akik az igazságot ku-
tatjátok, akik bevárhattátok a jogot és a szabadságot, ti mit fogtok tenni? 
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GRADOWSKY Az utóbbi időben akcióba kezdtek, hogy eltüntessék a 
nagy gonosztettek nyomait. Sok gödröt kiástunk, a hamut apróra szitáltuk, 
és szétszórtuk. E pillanatban két nyitott gödör létezik a hármas krematóri-
um területén. Teli vannak emberi pernyével. Lehet, hogy úgy felejtették 
őket, vagy talán cs ődöt mondott a fegyelem, s hiába hangzott új parancs, 
hogy minden nyomot a leggyorsabban eltüntetni... Naplóinkat és a többi 
följegyzést elássuk a gödrök pernyéjébe. Minden mást a történészekre és a 
kutatókra bízunk. Mi, védtelenek, mi, akik már nem hiszünk és nem remé-
lünk .. . 
HÖSS Az SS-mozgalomhoz tartoztam, nemzeti-szocialista szellemben 
nevelkedtem, s ennél fogva meg voltam gy ő ződve, hogy mindaz szentség, 
amit Hitler vagy Himler Reichsführer elrendelnek, ugyanakkor szégyen és 
gyöngeség bármi módon gyanakodni parancsaikban. Emiatt végig kitartot-
tam azon a poszton, ahova állítottak, és végrehajtottam minden parancsot, 
tekintet nélkül a következményekre. Helytállásomért kész vagyok életem-
mel megfizetni. 
ANONYMUS „Miként estél alá az égr ő l fényes csillag, hajnal fia? Levá-
gattál a földre, aki népeken tapostál! Holott te azt mondád szívedben: Az 
égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ül őszékemet..." Ésaiás 
Könyve, 14. rész. 
HERMANN Levelem vége felé ér, id őm letelt. Jegyezzétek meg örökre 
utolsó hozzátok intézett kívánságom. Ez az utolsó üdvözletem. Gondolat-
ban utoljára ölellek titeket, s kérlek benneteket még egyszer, higgyétek el 
nekem: békén távozom err ől a világról, mert tudom, hogy ti maradtok, 
hogy tovább éljetek. Lehet, hogy a különleges osztag leend ő  történetébő l 
értesültök halálom pontos idejér ől is .. . 
GRADOWSKY Ma, november 25-én, megkezd ődött a kettes és a hár-
mas krematórium lerombolása. Leszerelték a szell őztetőkészülék motorja-
it, a csöveket, az összes berendezést, s mindezt vasúti kocsikra rakták. Föl-
tételezzük, hogy a nácik a leszerelt alkatrészekb ől emberirtó üzemeket 
szándékoznak emelni valahol másutt. 
DR. KRAMER Kész vagyok a távozásra. Tegnap egy b őröndöt adtam fel 
Witzemann őnagysága címére Münsterbe. Tartalom: két üveg konyak, vi-
taminok és erőt adó készítmények, pengék, borotvaszappanok és mosdó-
szappanok, hőmérő , preparátumok kilencven százalékos alkoholban, hara-
pófogó, jódosüveg, írókészlet, csukamájolaj, parfüm, t űk, gyapjú, fogkrém 
stb. Este hóvihar. Az utak tócsákká, latyakká változtak. Milyen ronda lát-
vány, milyen borzasztó id ő ! 
ANONYMUS Kis csoportunkból, sz űkebb körünkből senki, de senki 
nem fogja ezt túlélni. Ezért e sorok írója kötelességének érzi, hogy úgy 
rejtse el az írott anyagot, hogy az sokáig ellenálljon az id őnek, s tanúskod- 
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jék Isten és ember el őtt szenvedéseinkrő l, pusztulásunkról. Hadd tudják,  
hadd emlékezzenek rá, és ne felejtsék soha. Mert meg vagyon írva: „Az  
egyik nemzedék távozik és a másik jön, s a föld áll örökkön. A nap fölkel és  
nyugoszik, majd ismét siet azon helyre, ahol fölkél. A szél délre tart és  
északnak fordul: megy, folyton visszafordulva, s forgásában ismét vissza-
tér..."  
GRADOWSKY Ma elmegyünk. Itt hagyjuk a krematóriumot. Százhet-
ven megmaradt lágerlakó a speciális osztagból. Biztosak vagyunk benne,  
hogy a halálba visznek. Ezt eltemetem a gödörnek a pernyéjébe, mert biz-
tosra veszem, hogy ezen a helyen lesznek majd ásatások... Valahol a távoli  
jövőben, egy másfajta világban. Fölmerül bennem a kérdés: föl tudjátok-e  
majd fogni ezt a tragikus világot, amelyben éltünk, s tudtok-e igazságos íté-
leteket hozni? Írta Zalmen Gradowsky, Lunából, grodnoi körzet. Ma  
1944. november 26-a van.  
HERMANN Kedveseim, halljátok utolsó kívánságomat. Emlékezzetek  

testvéreitekre, n ővéreitekre, azokra a franciákra, akik ártatlanul estek el;  
emlékezzetek a sok százezer lengyelre, oroszra, csehre, hollandra, belgára,  
jugoszlávra, görögre, olaszra és a magyarra, akik itt vesztették az életüket,  
ezen a tömegvesztőhelyen. Emlékezzetek, és meséljetek mindenkinek,  
amíg csak éltek, meséljetek a mi balsorsunkról, iszonyú gonosztetteir ő l  
azoknak, akik kivetkőztek emberi mivoltukból. Isten veled, szeretett hitve-
sem, Isten veled, szépséges Simonám, hallgassátok meg utolsó üzenetemet,  

és éljetek békén és szabadon. Írtam Auschwitzban, az 1944. évnek novem-
ber havában. Heim Hermann.  
LOWENTHAL Azt, amit átéltünk, nem veheti el t ő lünk semmiféle erő  a 
világon. S nemcsak azt, amit átéltünk, hanem azt sem, amit gondoltunk,  
amit átszenvedtünk — mindez bevonulta valóságba, egyszer s mindenkorra.  
S bár mindez nemsokára ismét múlttá lesz, épp ebben a múltban marad  
örökre biztonságban. E sorok szerz ője Zalmen Löwenthal. Ciechanówból,  
ma még a krematóriumban, Auschwitzban.  
PERI BROAD Elhagyjuk Auschwitzot. A barakkok üresek, az ajtók le-
szakadtak, az ablakok be vannak törve, a krematóriumok romokban. Az  
omladékok közt egy horpadt pléhedény, amelyikb ő l valaki lágerlakó ette a  
levesét. Oldalán ügyetlen kézzel karcolt rajz: háborgó tengeren üres ladik.  
A rajz fölött, nyomtatott bet űkkel, felirat: „Don't forget the ferlorn  
man ..." „Ne feledjétek az elvesztett embert."  
ANONYMUS Kutassatok a romok közt. Kutassatok a kéziratok után.  
Más-más helyen vannak elásva. Figyelmesen kutassatok, sok mindent fog-
tok találni... Kutassatok ezen a terepen is, meg a szomszédos gyár terüle-
ten 1s... 1utassatok mindenfelé, minden talpalatnyi földön ... Kutassatc,. ~  

tovább, még sok mindent fogtok találni! Kutassatok a hamvaink közt!  
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KRÓNIKÁS Az auschwitzi gyűjtőtábor, a mi emberi mértékeinkkel 
mérve, négy év, nyolc hónap és hét napig létezett. Az els ő  ukrán arcvonal 
szovjet rohamosztagai Konyev marsall parancsnoksága alatt 1945. január 
27-én szabadították fel a lágert. Az emberiségnek e legtömegesebb veszt ő -
helyére több mint négymillió ember került ide. Alig harmincezer maradt 
életben. A többi hamuvá, füstté, széllé változott.. . 
ANONYMUS A szél délre tart és északnak fordul; megy, folyton visz-
szafordulva, s forgásában ismét visszatér.. . 
KRÓNIKÁS A szél elállt. Próbáljunk meg élni. 

(Vége) 

FEHÉR Ferenc fordítása 

Lugosi-Lugo László (Magyarország) felvétele 



HÁROM VIDEOJÁTÉK 
A NEGYEDIK TÉVÉCSATORNA SZÁMÁRA 

ANTUN SOLJAN 

KAVICSOS FÖVENY 

HANG 	 KÉP 

Tengerpart napos reggelen. A víz 
tükre villózó ezüstös fölület. Köze-
lebbről: a tenger a föveny kavicsait 
görgeti. 

A kavicsok a sziklák rombolódásá-
ból veszik eredetüket. Igaz, ez az 
alig érzékelhető  hengergetés, ez a 
gyöngéd simogatás, e babusgató 
dörzsölés aligha nevezhet ő  rombo-
lásnak. A formák e hemzsegését in-
kább mondhatnánk alkotásnak, a 
további evolúció szerint végbemen ő  
kiválasztódásnak. 

Valamennyivel távolabba fövenyen 
meztelen nő  ül, fölhúzott térdét át-
kulcsolja karjával. 

Íme, egy asszony napozik a tenger 
partján. Alakja gyönyörködtető , 
habár hiányosnak, befejezetlennek 
hat. Ez talán azt bizonyítja, hogy 
valami nagyobbnak a része lehet. 
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Ennek a nagyobbnak a fényét a kép 
szemcsés ragyogása mutatja. Fest ők 
és költők versengenek egymással, 
hogy elérjék. 

Picasso Asszony a. tengerparton cí-
mű  festménye. 

Nos, ekként ragadta meg Picasso a 
szertefoszlása, az elt űnése elő tti pil-
lanatot. La donna e mobile. Kavi-
csos alakját ebben a pillanatban mi 
sem tartja a levegőben a fényen meg 
a testén átvilágló kékségen kívül. 
Ám kihuny a fény: a nap múltán 
gyakorta leszáll az éjszaka. 

Teljesen sötét térség, amelyben a 
festményről kiemelt alak lebeg, 
most azonban szobor alakjában. Fé-
mesen csillan a rávetül ő  fényben. 
Formái naprendszerként úsznak a 
sűrű  sötétségben. 

Kísérleti föltételek közepette a fény 
mérsékelt és fukarkodó. Képtelen 
fölvillantania Napot, az asszonyt a 
tenger partján, b őrének borzongá-
sát. Képtelen a nő t egészben tartani. 
Mitől maradnak meg mégis testré-
szei a levegőben? Némi képzelet, 
némi jóakarata részünkrő l. 

A megvilágítás egyre hidegebbé és 
zordabbá válik, a formák kiélez őd-
nek, sarkosak lesznek. 

Figyelmünk meglazul. Nem is cso-
da: oda a csönd, amely fönntartotta. 
Stúdióban vagyunk: igen nagy a zaj. 
Léptek. Hangok. Zene. F őként szó- 
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rakoztató zene. Tekintetünk, amely 
alatt eddig megmaradt, s oly mér-
téktelenül kényeztette s hízelkedett 
neki, könyörtelenné válik, áthatóvá, 
földúlttá. 

A stúdióbeli szobor fokozatosan 
töredezni kezd, majd mind gyorsabb 
összeomlását látni. Darabjai közelr ő l 
hatalmasaknak t űnnek. Végül az 
egész nagy robajjal porba d ő l. 

Kedves nézők, a stúdióbeli olcsó 
zene hangjainál megtekinthetik a 
fölöttébb teljes z űrzavar szokvá-
nyos képét. 

Amint a Por elül, apróra zúzott kö-
vek halma marad vissza, amit a sö-
tétből lassanként eláraszt a sekély 
tengervíz. A víz előbb egy, majd 
még egy követ magával görget, min-
tegy kísérletképpen, majd elvegyíti 
a kavicsok között, s az egészet for-
gatni kezdi. A pillantás fölemelke-
dik: vérvörös, szinte feketéll ő  ten-
geri alkonyat, fellegek súlyosan tor-
nyosuló körvonalaival. 

Este lett. Az asszonyt nem látni többé 
a fövenyen. Eléggé hűvös van. Talán 
egy újabb jégkor közeledik. 

A SZÉK 

HANG 	 KÉP 

Közönséges támlás szék üres tér-
ben. Sötétebb szürke padló, világo-
sabb szürke fal. 
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Amit itt látunk, ez egy szék: négy 
lába van, lapja és támlája. Egy ilyen 
fantasztikus, ám ennyire egyszer ű  
dolognak a létezése, amelyhez mit 
sem lehetne hozzáadni, sem elvenni 
belőle, az első  pillantásra büszke-
séggel tölt el bennünket. 

A szék mozdulatlan. A kamera 
mozdulatlanul figyeli. 

Ha huzamosabban szemléljük, ha-
mar rájövünk, hogy a percipiálás-
nak az optikai adattól a tudatig ter-
jedő  útja annyira bonyolult, hogy 
igen nehéz, olykor szinte lehetetlen 
nyomon követni. 

A dolgok napjainkra annyira meg-
bízhatatlanokká váltak, hogy már 
egy székre sem támaszkodhatunk. 

Hiába dobbantasz a padlón, s kez-
desz toporzékolni, kiáltva: — Ki volt 
az a disznó, aki kihúzta alólam a 
széket? 

Azonban a képzelet némi er őfeszí-
tésével, a rendszer m űködtetésének 
céljából egészséges alapon létrejöv ő  
önigazgatási megegyezéssel olyan 
megállapodásra juthatunk, amely 
szerint a szék itt van. 

A szék eltűnt. Csupán a szürke tér 
két üres síkját látni. 

A szék nincs. 

A szék nincs. 



HÁROM VIDEOJÁTÉK... 	 923 

A szék derűsen megjelenik. 

Egyelőre legalább annyit állapít-
sunk meg, hogy például a széknek 
ezt a típusát Mies van den Robi ter-
vezte. 

A szék a helyén áll, a kamera körbe-
járja, megvizsgálja. 

Ez bizalommal és büszkeséggel tölt 
el bennünket, ső t, mondhatnánk, 
ujjongással. 

A szék a helyén áll. 

Van azonban néhány hatásos módja 
a szék dekonstruálásának. 

A képben fejszét tartó kéz jelenik 
meg. Háttérben: a szék. 

Természetes szilárdsága ellenére a 
széken több érzékeny Pont is akad, 
csupán tudni kell, hová üssünk, ha 
el szeretnénk érni a kívánt hatást. 

Egy csapás a szék támlájára: a fejsze 
keresztülhatol anyagán. 

A biztos kéztő l (mondjuk: Kinizsi 
Pálétól) eredő , jól irányzott fejsze-
csapás kettétöri a gerincét. 

Csapás a szék lapjára: az egész da-
rabjaira hullik. 

Valamennyi elkötelezett cselekvés a 
képességen és az eltökéltségen túl 
némi valós szenvedélyt is igényel. 



924 	 HID 

A fejsze sorozatosan sújt le a szék 
darabjaira, amíg kíméletlenül szi-
lánkokra nem zúzza valamennyit. 

Az afféle erények, mint a munkában 
megnyilvánuló alaposság, kitartás és 
rendszeresség a jöv őre nézve biza-
kodással és hittel tölt el bennünket. 

A fejsze foka tovább őrli a szilánko-
kat, míg egyéb sem marad bel ő lük, 
mint por, majd semmi. A csupasz 
tér. 

Ha a kevesebb több, akkor a legke-
vesebb a legtöbb. 

A KIÁLLÍTÁS 

HANG 	 KÉP 

Fényképezőgép zajos kattanása. Vi-
déki utca szépiaszín ű  fényképe. 
Egyemeletes házak, az egyiken op-
tikus cégére. 

Ez Drago Strausauger, a neves kla-
njeci látszerész és fényképész üzlete 
1910 táján. A házat mára lebontot-
ták. 

Kattanás: a mester szépiaszín ű  
fényképe, amelyen ingujjban és 
mellényben látható, amint nagyító 
alatt lencsét csiszol a műhelyében. 

Ez Drago Štrausauger, a hazai m ű -
vészi fényképezés úttör ője 1899-
ben, a műhelyében. Habár napja-
inkra már elfeledték, a maga idejé- 
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ben Bécsből is rendeltek nála szem-
üvegeket. Manapság már nem akad-
nak ilyen mesterek. 

Kattanás: két rend őrségi fölvétel 
(szemközt és profilban) a vastag 
lencséjű  szemüveget visel ő  letartóz-
tatott nyilvántartási számával. 

Ez Grubiša Brklja č , fedőnevén Cu-
to, aki gyengén látó létére, hála a 
Strausauger mester által készített 
látszerészeti segédeszközöknek, va-
dászpuskájával — részint készakar-
va, részint akaratlanul — összevissza 
tizenkét embert lőtt le Zágráb kör-
nyékén. Többé nem él. 

Kattanás: két id ősebb személy 
fényképe; az asszony hosszú, sötét 
ruhában szalmafonatú karszékben 
ül, a férje mögötte állva fél karjával 
lazán átöleli, a másik kezében bot 
van. 

Ezen a fényképen Brklja č  szüleit 
látni — a fölvétel valószín űleg Štraus-
auger mester műtermében készült. 
Értékes emléke Štrausauger napja-
inkra, sajnos, elfeledett fényképírói 
művészetének. 

Kattanás : tizenkét, szabványos 
osztrák—magyar hivatalnoköltöze-
tet viselő  férfi fényképe. Az els ő  sor 
guggol, a hátsó áll. 

Ez nem érettségi találkozó, sem t ű -
zoltóegylet, sem dalárda. Ezen a 
fölvételen, szavahihet ő  források 
szerint, Brklja č  tizenkét áldozata 
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látható. Štrausauger ezt a remekm ű -
vet Simplex-magazin géppel vette 
föl, optikája 1:1, az exponálás ideje 
10+. Közülük sem él már senki. 

Kattanás: szemüveget ábrázoló 
fénykép, a nagy és egymástól elüt ő  
dioptriájú lencsék keretét helyen-
ként dróttal erősítették meg. A 
szemüvegre bírósági számot kötöt-
tek. 

Ez a Brklja č  szemüvegéről készült 
fénykép a zágrábi államrend ő rség 
levéltárából. A legjobb minőségű  
hollandi üvegb ő l saját kezűleg maga 
Štrausauger mester készítette, úgy-
nevezett Spinoza-technikával, ame-
lyet napjainkban már nem alkal-
maznak. 

Kattanás: villamosszéket ábrázoló 
fénykép. 

Ez egy kísérleti villamosszékr ő l 
készült reklámfölvétel, amelynek 
behozatalára 1910 táján került sor, 
az Auburn House and Co. jóvoltá-
ból, próbaidőre, hogy esetleg majd 
rendszeresítsék. 

Kattanás: a villamosszéket és a ben-
ne ülő  Brkljačot ábrázoló fölvétel. 
Brkljač  orrán szemüveg. 

Ez Cuja Brklja č  fényképe a villa-
mosszékben a kísérleti kivégzés al-
kalmával — a maga nemében ez volt 
az első  és egyetlen ilyen kivégzés a 
Balkán-félszigeten. Brklja č  termé-
szetesen nincs többé. 
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Kattanás: ismét az üres villamos-
szék. 

Ez a villamosszék a kísérleti kivég-
zést követően. Mint viszonyaink 
közepette nem alkalmazhatót, küld-
ték vissza a szállítónak. Többé nincs 
meg. 

Kattanás : üres tér. 

BRASNYÓ István fordítása 

Petr Koubek (Csehszlovákia) felvétele 



KÉRDÉSEKÉS VÁLASZOK  

A TÉR, AZ IDŐ  
ÉS A CSELEKVŐ  SZEMÉLYEK' 

MIRJANA MIO Č INOVI Ć  

drámai hármasegység (az id ő , a tér és a cselekmény egysége) sokáig azt je- 
lentette lentette a drámairodalomban, amit az alakok eszményi elrendezésének  

elve az egyházi vagy a perspektíva a reneszánsz festészetben. A drámaíró  
számára ez volt a legfontosabb szakmai el őírás: betartásától függött „a cse-
lekmények összekapcsolódása", amit pedig a m űvészet, a tudás fokmér őjé-
nek tekintettek. A szabálya drámai műпem és a színházi recepció jellegébő l  
következett. Ugyanis a képzeletbeli id ő  (vagy egyszerűen a drámai idő) vi-
szonylagos rövidségét — ahogy Arisztotelész mondja: „egyetlen nap idejére  
terjed, vagy csak kevéssel haladja meg" — a drámaiság természete határozta  
meg, mivel a drámaiság azon váratlan, megismételhetetlen helyzetekt ől füg-
gött, amelyek gyors döntéseket tételeznek fel, és amelyek következmények-
kel járnak. A klasszikus drámai hős mindig hadilábon állt az id ővel, mert ál-
landóan időzavarban szenvedett. Következésképpen mozgástere is sz űkös  
volt. Számára az itt és most létezett mint kizárólagos lehet őség és az a drámai  
parancs, amit a Hic Rhodus... fejez ki legpontosabban. Acselekménynek  
meg egységesnek, folyamatosnak és logikusnak kellett lennie, hogy a néz ő  a  
rövid és vissza nem tér ő  idő  ellenére követhesse és értse. Ennek ellenére  a 
klasszikus dramaturgiában sohasem tekintették kötelez ő , még kevésbé esz-
ményi megoldásnak a képzelt színpadi és a drámai id ő , a két időtartam ki-
egyenlítését. A cselekményt azért tagolták felvonásokra, hogy jelezzék a kép-
zeletbeli időközöket, s hogy a h ős — meg az író — megmeneküljön a lélegzet-
vétel nélküli folyamatosság gondjától, lidércét ől. Es természetesen azért is,  
hogy ilyképpen nagyobb lehessen az események tere, hogy megtörténhessen  
az is, amit vagy illend őségből nem láthatunk, vagy bármilyen közönséges  
műszaki okból nem mutathatnak meg.  

Részlet egy nagyobb munkából. Az írás bevezet ő  soraiban, melyeket elhagytunk, magyarázza  
a szerző , hogy a drámai hármasegységben szerepl ő  cselekmény kifejezést miért cserélte fel a  
„subjekat" (alany) megnevezéssel, amit —Arisztotelész alapján — „cselekv ő  személyek"-nek for-
dítottunk.  
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A francia klasszicista dramaturgja b ővelkedik ravasz megoldásokban, ame-
lyekkel kijátszották a hármasegység szigorú el őírásait, jóllehet ezek a fondor-
kodások a hármasegység alapvet ő  szerepét (mindenekel ő tt a drámai feszültsé-
get) sohasem tették kérdésessé. Bizonyításul elegend ő  utalni Corneillé Illusion 
Comique és Moliére Don Juan című  művére. 

Az Illusion Comique-ot 1636 -ban mutatták be, valószín ű leg akkor is író-
dott, mindenképpen D'Aubignac szigorú szabálykönyvének, A színház gya-
korlatának (1657) megjelenése elő tt, és előbb, mint Corneillé példásan klasz-
szicisztikus Értekezés a színköltemény hasznosságáról és részleteir ől (1660) 

című  művét megírta volna. A darab, melyr ől ajánlásában a költ ő  „furcsa 
szörnyetegrő l" ír, kísérletnek tekinthet ő , melynek célja az „anyag ellenállá-
sának" kivizsgálása, annak megállapítása, meddig tágíthatók a hármasegység 
határai anélkül, hogy ezeket átlépnék. És ezt az ellentmondásos feladatot 
Corneillé tökéletesen és megismételhetetlenül teljesítette. („Csak egyszer en-
gedünk az efféle csábítás szeszélyének", állapítja meg az El őszóban.) Az Il-
lusion Comique két mesét foglal magába, keret- és betéttörténetet, amelyek a 
Chauser-féle elbeszéléselv szerint váltakoznak: a kerettörténet folyamatossá-
gát a mesélő  és a szemlélő  (akire a mese drámaisága érdekében van szükség) 
állandó jelenléte szavatolja, míg a betéttörténetet hol a szemlél ő  és a mesélő  
kommentárjai, hol pedig a felvonásokra tagolás dramaturgiai logikája szakít-
ják meg, anélkül azonban, hogy ezzel megakadályoznák a látszólag önálló 
történetek drámai fokozása és novellisztikus egymásutánisága elvének érvé-
nyesülését. És miközben a betéttörténetben nem tisztelik az id ő , a hely és a 
cselekmény egységét, keverednek a m űfajok, és gátlástalanul megbomlik az 
alaphang egysége, addig mindezt a kerettörténet tiszteletben tartja, s olyan 
szoros abroncsot von a betéttörténet köré, hogy az írót az elmélet fel ő l sem-
miféle vád sem érhette. Ehhez a ravasz technikai megoldáshoz társult az az 
elmés elgondolás, hogy a betéttörténetet eleve illúzióként kell bemutatni, s 
nem valóságként; a szemlél ő  előtt játszódó események nem itt és most tör-
ténnek, hanem másutt és máskor, a bemutatás elbeszélés, a szereplők pedig 
szerepek... 

A kerettörténet egyszer ű : a túl szigorú apa, aki elüldözi a fiát — ez tíz éve 
nem ad életjelt magáról —, találkozik egy látnokkal, aki nemcsak elmondja 
neki, időközben mi történt a szökött fiúval, hanem ennek múltját és jelenét is 
képes megidézni. A látnok barlangjában, amely valóságos caverna magica, az 
apa szemei előtt (és a nézők elő tt, akik két, számukra egyidej ű  jelenet szem-
lélő i: látják a szemlél ő  apát és a cselekvő  fiút) sorjáznak a képek a fiatal Clin-
dor életébő l. Amit az apa lát, az vagy már megtörtént, s ilyenformán számára 
(és a néző  számára) a jelenetek „leíró és informáló jelleg űek" (szinte brech-
tien epikusak), vagy eszményien jelen idej űek, teljes mértékben egyidej űek 
mind a kerettörténettel, mind pedig a néz ő  idejével. Mivel a kerettörténet 
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tartama azonos az előadás tartamával (erre Corneille az El őszóban felhívja fi-
gyelmünket), a két id ő  szinte egyenlő . Clindor apja, Pridamant, kiváltságos 
nézőként, s vele együtt a nem kevésbé kiváltságos párizsi közönség, ugyan-
abban a pillanatban és többé-kevésbé színházi szempontból ugyanabból a 
perspektívából látják ugyanazokat az eseményeket. Még ha ezek földrajzi 
helyzetei különböznek (a két színhely Tourain és Párizs), talán a napszakok 
is, de azért Clindor kalandjainak tere és ideje egy pillanatban tökéletesen 
megegyezik Corneille közönségének terével és idejével. Mert a fiatal h ős 
életének utolsó szakasza, jelene, hasonlóképpen megkett őződik, az egyik, az 
elképzelt történet meghatározatlan angliai térségben játszódik, a másik, a 
„valós" történet, annak a színésznek az élettörténete, aki egy angol nemest 
alakít, pedig magában Párizsban játszódik. Amit az apa fia élettörténetének 
zárórészletében lát, talán éppen az a párizsi jelenet, amelyben ő  abban a pilla-
natban a párizsi közönség előtt játszik. Azt jelenti ez vajon, hogy a Clindort 
játszó színész maga Clindor, és hogy Pridamant valóban Pridamant, hogy az 
illúzió valóság, valóságosabba szokványos színházi el őadásnál, amely önma-
ga utánzata? Ettől az Escher-féle perspektívaváltástól az olvasó (és a néz ő ) 
enyhén szédül, mintha örvény fölé hajolna. Ez azonban nem igazi construc-
tion en abime, parttalanul kavargó szerkezet, hanem csak játéka többrét ű  
cselekmény idő - és térbeli dimenziójával. Ám az időbeli ugrások, az állandó 
helycserék, a tér- és id őbeli távolság szüntelen növelése és csökkentése —
szembesülve a színházi megjelenítés csodájával enyhe zavar érzetét kelti. 
Mintha Corneille azt kívánná mondani: lám, mi mindenre képes a színház, 
ha a kontinuitást diszkontinuitással, a statikusságot dinamikával, a tragikust 
komikussal, a valóst elképzelttel, a látszatot valósággal kombinálja. Darabja 
így lesz burkolt, de kifejezetten klasszicista követelményekkel vitázó érteke-
zés a színházról. Corneille félreérthetetlen védekezése, melyet a darab végén 
a képzelt címzett (Clindor apja) útján tolmácsol, valóban mindazokhoz szól, 
akikben előítéletek vannak (lesznek) ezzel a „nemes mesterséggel" (Ce noble 
métier) szemben. 

Kevésbé szembetűnően, kevésbé bonyolultan, de a metaképzeletnek — a 
képzeletnek, amely burkoltan önmaga felett tart ítél őszéket — ugyancsak tö-
kéletes példáját nyújtja Drži ć  műve, a Venus és Adonis. Mint Corneille-nél, 
az Illusion Comique-ban, itt is két tér van két cselekménnyel, amelyek közül 
az egyik kerettörténetnek tekinthet ő , mellékcselekmény, a másika betéttör-
ténet. Emellett két m űfajunk is van, rusztikus farce és pásztorjáték teljes mi-
tológiai kelléktárral. Szcenikailag a két színhely — ahogy Drži ć  szerző i utasí-
tásai tanúsítják — az el őszínpadon és a színpadon kap helyet, a két cselek-
mény színpadi helyzete korabeli közönség számára egyértelm űvé tette eszté-
tikai státusukat is. Az előszínpad rusztikus jelenete vezeti be a mitológiai 
magasztosságú másik jelenetet. A néz ő  számára a két cselekmény egymás 
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utáni, két jelenetben pedig egyidej ű . Az egyik (a farce-beli) folyamatos, a 
másik — a mitológiai — szaggatott, id őközökkel felvonásokra osztott. A da-
rabban, az Illusion Comique-hoz hasonlóan létezik szemléleti Pont és világ, 
amit szemlélnek, van valósága (a parasztok élete) és van álomvilága (a legma-
gasabb rendű  mitológiai szerelmi idill). A két világ közötti határ képlékeny, 
de áttörhetetlen, a hatások egyirányúak és a képzelet világából haladnak a va-
lóság világa felé. Ez utóbbi változik, ismereteiben gazdagodik, érik, mond-
hatnánk, annak hatására, amit a világ másik felén lát. Drži ć  „szcéná"-ja és 
Corneille „barlangja" valójában azonosak, mindkett ő  ugyanaz a caverna ma-
gica — vagyis színház. Azzal, hogy az Illusion Comique a színház leírása, a 
Venus és Adonis pedig a színház metaforája. 

Moliére szintén nagyon bonyolult feladattal találta magát szembe: folyama-
tosságot kellett kifejeznie, a folyamatosság illúzióját, azzal a h őssel, akit szó 
szerint „nem köt a hely ". A Don Juannak öt felvonása van, ahogy egy példás 
klasszicista darabhoz illik, de mind az öt felvonás más helyszínen játszódik, 
ami viszont a helyszín (meghatározott id ő  alatt lehet bejárni) egysége elleni 
vétségnek tekinthet ő . A megoldást Moliére a felvonásonkénti leleményes hely-
színmegjelölésekben találta meg, anélkül hogy közben bármiféle említést tenne 
az időről. Íme, a felvonások sorrendjében: Az els ő  felvonás — történik egy 
parkban az emlékműnél, második felvonás — történik falun, nem messze a vá-
rostól, harmadik felvonás — történik egy erd őben a tengerparton, nem messze 
a várostól, negyedik felvonás — történik Don Juan lakosztályában, ötödik fel-
vonás — történik falun, a város közelében. A város tehát az az alaptoposz, amely 
meghatározza a főszereplő  mozgáskörét. Minden többi helyszín: falu, erd ő , 
újból a falu, a város közelében, mellett, a várostól nem messze található. 
Hogy melyik várostól, s mindig ugyanattól a várostól-e, ezt természetesen nem 
közlik velünk. Moliére ügyel arra, hogy Don Juan kalandvágya, állhatatlansága 
(ez nemcsak szerelmi érzéseinek ingatagságából következik) ellenére meg ő riz-
ze az idő  és hely egységének látszatát. De ennél többet is elér: a különben moz-
gékony hős állandó jelenlétével (huszonnyolc jelenetb ől Don Juan csak kett ő -
ben nem szerepel) nemcsak a cselekmény egységét, hanem meg őrzi ennek fo-
lyamatosságát is, amely számunkra az üldözött, nem pedig az irányított ember 
igyekezetét példázza. 

Ahogy a színhely változásai nem szakítják meg szükségszer űen, ugyanúgy 
az egységes színhely sem biztosítja eleve a folyamatosságot. A klasszikus víg-
játékok állandó toposza, a tér nemcsak találkozások, hanem elkerülések szín-
helye is. Itt a cselekményben részt vev ő  személyek jelenetei követik egymást, 
melyek között olykor szinte semmilyen kapcsolat, érintkezési Pont sincs. A je-
lenetek közötti oksági kapcsolat mell őzése, a más-más cselekményszálhoz tar-
to- 
zó képek váltakozása, az események rendje s nem a képzelt id ő  szempontjából 
fontos szereplők érkezése és távozása, mindez a klasszikus dramaturgiai hár- 
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masegységbő l az egyik összetevő , a cselekmény egysége elleni vétséggel hozha-
tó összefüggésbe. Tipikus példája az efféle szerkezeteknek, melyekben azonos 
térben és időben több cselekmény létezik, a zenei motívumokhoz hasonlóan 
váltakozva, Benetovi č  Ivari nő  című  műve. A cselekmény és a „cselekv ő  sze-
mélyek" sokasításának az adott esetben nincs semmiféle külön értelme, lévén, 
hogy a cselekményszálak ugyanannak a témának („szerelmi nyomozás") a vál-
tozatai (közös címzettjük —Erósz), és az egyetlen közös jelenetbe, az általános 
jegyváltás zárójelenetébe torkollnak. 

A shakespeare-i típusú nyílt dramaturgiában gyakoriak a helyváltozta-
tások, nemcsak felvonásonként, hanem jelenetenként is (amit a klasszicista 
dramaturgiában súlyos szabálytalanságnak tekintettek, s például Corneille 
Cicije nagy hibájának) arra azonban ügyeltek, hogy két egymást követ ő , 
de nem azonos helyszínen játszódó jelenetben ne ugyanazok az alakok sze-
repeljenek. Ily módon az egymásutániság egyidejűséget fejezett ki, ugyan-
úgy, minta klasszikus elbeszél ői formában az „az alatt az id ő  alatt... " for-
dulat. Lássuk például, hogyan váltakozik a cselekmény színhelye a Lear 
király harmadik felvonásának kezdeti jeleneteiben! Az els ő  két jelenet szín-
helye a „pusztaság", de ennek is két „része", az egyik végén Kent van, a 
másikon Lear király, a harmadik jelenet színhelye „Gloster kastélya", majd 
ismét a „pusztaság" következik Kenttel és Learrel, majd „Gloster kasté-
lya" ... Ez a következetes váltakozás id őbeli közelségre, s őt az egyidej ű -
ség lehetőségére is utal (említsük meg, hogy a képzeletbeli egyidej űség nem 
azonosa színpadi egyidej űséggel), mivel ügyelni kellett az észlelés törvény-
szerűségeire is. S ő t az egyidej űség arra is figyelmeztet, hogy két viszony-
lag egyenrangú szerepl őhöz — Learhez és Glosterhez — köt ődő  cselekmény-
szálakról van szó. S az sem igényel nagyobb utánajárást megállapítani, hogy 
észrevegyük a két szerencsétlen apa közötti hasonlóságot. Szimmetrikus 
cselekmények, azonos sorsok, ismétl ődő  aktanciális modellek, ahogy a mo-
dern elmélet mondaná, ezek valóban a shakespeare-i dramaturgja ismérvei. 
Ez a szimmetria azonban sohasem szembeötl ő  (mint például a reneszánsz 
vígjátékokban, ahol komikus hatások forrása), mivel a megismételt kép ará-
nyosan kisebb. 

Egyidej űségként is felfogható váltakozás figyelhet ő  meg Büchner művé-
ben, a Danton halálában is, melyben minden jelenet ikonszerűen zárt, s így 
önmagában is megáll, mint egy állapot, társadalmi és politikai tények, élet-
filozófia illusztrálása. A jelenetek azonban sajátos függ őségi kapcsolatban 
vannak egymással, amely retrospektívnak s nem (klasszikusmód) perspek-
tívnek tekinthető : csak amikor látható az utcai jelenet az éhez ő  és elége-
detlen néppel, lesz világos az előző  (bevezető) jelenet értelme, amely fény űző  
rokokó szalonban játszódik unatkozó forradalmárok között; majd csak 
Robespierre-nek a Jakobinusok klubjában tartott beszéde után sejtjük, mi lesz 
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Danton kezd ő jelenetben tapasztalt határozatlanságának és melankolikus ma-
gatartásának a következménye. (Az események retrospektív bemutatását már 
különben a darab címe — Danton halála — is jelzi, eleve tudjuk, hogyan vég-
ződik a történet, ami sajátos értelmet ad a drámának, minden jelenetének, a 
drámaiságot pedig azáltal fokozza az író, hogy Danton lépésr ő l lépésre felis-
meri halála elkerülhetetlenségét, s hogy ennek tudatában mindennem ű  törté-
nelmiség triviális.) A jelenetek közötti oksági kapcsolat magasabb rend ű , 
s ezért nem szükséges követni a klasszikus szerkezetek szigorú, de egyszer ű  
logikáját. 

Ennek ellenére Büchner —akárcsak Shakespeare — darabjainak szerkezete 
nem tekinthető  brechti értelemben epikusnak, mert sem az id őhöz való vi-
szony, sem pedig a tér tagoltsága nincs epikai kapcsolatban az id ővel. A 
shakespeare-i szerkezet kifejezetten térbeli, de egyidej űsége az események kö-
zött szimbolikus kapcsolatot teremt, ezért a cselekményszálak tagoltsága mel-
lett is drámai. 

Azzal a jellegzetes epikus konstrukcióval, amely a h ősök életét, bolyongásu-
kat követi szakaszról szakaszra — még ha ez a tér nem is annyira tágas, mint az 
Odüsszeiában, hanem csak a „városok dzsungelére" korlátozódik —, és napo-
kig meg évekig tart, majd csak az expresszionizmusan találkozunk (és termé-
szetesen ezt megel őzően a Per Gyntben és a Damaszkusz felében). Brecht 
Baalja a Don Juanhoz hasonlóan olyan emberről szól, akit „nem köt a hely", 
érthetetlen okokból, melyekhez legközelebb a szó kierkegaard-i értelmében a 
félelem és a szorongás érzése áll. Brechtnél a jelenetek rövidsége és a színhelyek 
állandó, jelenetr ől jelenetre történő  változása folytán érezzük az id ő  múlását, 
amelynek során nappalok és éjszakák váltják egymást, és elhasználódnak az 
emberek és a tárgyak. Annak ellenére, hogy Brecht ezen korai m űvének szer-
kezete nagyon hasonlít Büchner Woyzeckjához, ahogy sok színhelyük (kocs-
ma, népi ünnepek színhelyei, szegényes szobák, városon kívüli nedves és erd ő s 
vidék) is hasonló, Woyzeck drámai, Baal pedig epikus h ős, mégpedig modern, 
akinek nem kedvez az id ő , és akinek életében az id őnek csak pusztító szerepe 
van. 

Néhány jellegzetes példát hoztunk fel a „cselekmények összekapcsolódásá-
ra", illetve arra a hatásra, amely a tér és id ő  viszonya folytán éri a darabok szer-
kezetét. Felhívtuk a figyelmet a m űvek általános jelentése és szerkezete közötti 
lényegi kapcsolatra, mert a tér tágassága és az id őtartam, amit egy darab cselek-
ménye fog egybe, mondtuk, hatással van a szerkezetre és a jelentésre. A jelle-
mek állandósága, az akarat ereje, a leleményesség, mind egyetlen egyszer ű  
tényre utal: a h ős képes szűkös térben és rövid id ő  alatt változtatni sorsán. Ter-
mészetes, az sem kevésbé fontos, mindez hol jászódik le: a toposzok szimboli-
kája éppen a drámai formákban a leger ősebb. Az elképzelt drámai tér sokáig 
függött a műfajtól. 
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A reneszánsztól a XVIII. századiga három drámai m űfaj cselekménye há-
rom különböző  állandó helyszínen játszódott: a királyi paloták el ő tt a tragédi-
ák, a tereken a komédiák, a ligetekben a pásztorjátékok. Sebastian Serlio olasz 
reneszánsz építész Az architektúra második könyvében meghatározta a színhe-
lyek színpadi méreteit, melyek sokáig változatlanok maradtak, kivált Ott, ahol 
erős volta klasszicista hagyomány. A cselekmény egysége, és szükséges-e 
mondani, a szigorúan meghatározott térdimenziókkal van kapcsolatban. 

A tér a komédiákban, els ősorban a reneszánsz koriakban —egészen Goldoni 
koráig — lehetővé tette a találkozásokat, a különböz ő  rétegbeliek keveredését, 
és ez biztosította a vígjátékok esetében — s a néz ők vonatkozásában is — a kö-
zösségi nyilvánosságot. Ugyanakkor a tér szavatolta a tett nyilvánosságát is: 
úgy keveredett a privát és nyilvános szereplés, hogy az újkor polgári társadal-
mában ez elképzelhetetlen. A vígjátékban a h ős nyilvánosan beszél boldogsá-
gáról és boldogtalanságáról, szégyenér ő l és hőstetteiről, találékony és ravasz, 
de mindig valakit beavat tervébe (a vígjáték az a forma, mely ben a melléksze-
replőnek is fontos feladat jut, mert a komikus h ős sohasem magányos), míg 
ezek egyszer csak — érdemeljenek elismerést vagy ne — mindenki el ő tt ismertté 
nem válnak. A reneszánsz vígjátékok szerepl ői nyíltan beszélnek saját hibáik-
ról, nyíltságuk már az önmegalázással határos (az öregek hangosan panaszkod-
nak, mert betegek, gyengék), az alakoskodás és a csalás az emberi (és dramatur-
giai) ügyeskedés velejárói, a boldogságkeresés legitim eszközei, ugyanakkor vi-
szont kifejezett az őszinteség, a közönség iránti vágy is. Következésképp a tér 
nemcsak a komikus cselekmények, hanem a komikus viselkedés színhelye is, 
mert itt magas fokú társadalmi tolerancia érvényesül, mert a vígjátékban senki 
sem kerülheti el büntetését, ahogy mindenki boldog is lehet („boldogságkere-
sés"). 

Serlio rajzai bizonyítják, hogy mind a három színhely nyilvános, ami eleve 
feltételezi a találkozások korlátlan számát és kiszámíthatatlanságát, éppen úgy, 
minta módszerek és acélok nyilvánosságát, ha mondhatjuk így. Megmutatko-
zott azonban, hogy a tragédia terének Serlio-féle ábrázolása nem felelt meg a 
műfaj természetének, mert a szándékok, célok megvalósítása sajátos bonyolult 
stratégiával jár, sok titokzatossággal és bujkálással. Ebb ől kifolyólag a tragédi-
ák szokásos színhelye a királyi lakosztály lett, az el őcsarnokok (ezek a hatalom 
előcsarnokaiként is felfoghatók), amelyek zártak és nehezen megközelíthet ők, 
biztonságosak, de veszélyesek azok számára, akik ott élnek. A várfalak, a vi-
zesárok távoltartják az ellenséget, a felvonóhíd, amellyel megakadályozható a 
hívatlan vendégek tolakodása, mindezek csak látszólag nyújtanak biztonságot. 
Mert a királyi udvar, a nemesi kastélya pártütések, a kémkedés, a létbizonyta-
lanság színhelye. Shakespeare több tragédiáját építi a nyílt és a zárt terek ellen-
tétére, „pusztaság" és várak, terek és lakosztályok, a biztonság és a bizonyta-
lanság ellenpólusai. (Lear király számára sokkal biztonságosabba puszta, és 
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kevésbé veszélyes a vihar, mint az udvarok lakosztálya, melyben az ember 
az úr.) 

A kétféle shakespeare-i tér jellemz ő  a történelmi tárgyú m űvekre, elsősorban 
a romantikus drámákra, melyekben gyakoriak a börtönök, a várak, a kolosto-
rok (ezekben a vallási fanatizmus áldozatai élik fogolyéletüket), melyekben a 
bűn uralkodik, míg az igazsága lázadók birtokolta erd ők tágasságát szereti. 
(Schillernél szembetűnő  ez a térbeli ellentmondás: a Teli Vilmosban és a Hara-
miákban a vár és az erd ő  egyformán jelképes érték ű .) 

Majd csak a polgári drámában válik a zárt tér biztonságossá, ahová el lehet 
menekülni a „világ" gonoszsága és kíváncsisága el ől. A XVIII. századtól a víg-
játék is elveszti társadalmi nyilvánosságát és cselekménye a családi lakosztá-
lyokba, nemegyszer az intimséget példázó hálószobába tev ődik át. A hálószo-
ba lesz a szerelmi háromszög tematikájú bulvárdrámák és a szintén bulvárjelle-
gű , bár az ilyen életformát megfricskázó vaudeville-ok szimbólumává. (Még a 
melodráma, ez a jellegzetesen polgári drámaforma is, ha történelmi színezet ű , 
megfordítja a romantikából ismert viszonyrendszert: az erd ő  a bűnözés szín-
helye, a vár pedig a becsületes emberek menedéke; mert a lázadás veszélyes, a 
társadalmi rend szimbólumai a szilárd építmények.) A polgári társadalom vál-
tozásai mutathatók ki a polgári drámában a zártságot jelképez ő  családi házat 
ért jelentésváltozásokon: a boldogság és a megértés biztonságos színhelyéb ő l, a 
kölcsönösségen alapuló jellegzetes polgári egoizmuson át (ennek cs ődje majd a 
„tekintélyes családok" problematikus közösségében fog megmutatkozni) a 
családi élettér (a „t űzhely") fokozatosan igazi sartre-i „huit clos"-szá válik, 
zárt ajtók mögötti pokollá, távol a világ tekintetét ő l, a családi erkölcstelenség 
titkának ő rzője lesz. Messze tűnt a reneszánsz világ (amely a vígjátékban a tár-
sadalmi nyíltság ellenére is els ősorban polgári jellegű ) önleleplező  nyíltsága, s 
helyét a titokzatosság, mások és önmagunk csalása foglalja el, kifejezett b űntu-
dattal kísérve. A szerencsés végű  drámák távozással, a boldogság hazug világá-
nak — Ibsen nem kevés iróniával „babaháznak" nevezi — elhagyásával fejez őd-
nek be. 

A zárt családi terek már a kétértelm ű  családi viszonyokról szóló középkori 
farce-okból ismertek. A családi lakosztály elsősorban a konyha (többek között 
Nalješkovié farce-ainak jellegzetes színhelye) a férfi és a n ő  közötti ádáz hatal-
mi harc színhelye lesz. A középkori színház — amely a kés őbbi formákra is ha-
tással volt — szimbolikus értékű  színhelye a kocsma. S míg a farce-okban a 
kocsma a féktelen népi szórakozás helye, addig a misztériumokban és a mirá-
kulumokban a bűn jelképe, mert a kocsmában, a „barbárok" és a rossz hír ű  
nők társaságában, hódoltak alantos élvezeteknek a latrok, Jézus és a szentek 
hóhérai. A kocsma a középkori drámaformákban társadalmi és erkölcsi vo-
natkozásban áll szemben a szentek ártatlanságával és a királyi udvarral. Bodel 
Szt-Miklós-játéka, a XII. században, éppen erre az ellentétre épült. És a dráma- 
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irodalomban a kocsma még sokáig erkölcsileg gyanús, de pittoreszk jellege 
miatt színházi vonatkozásban gyakori, vonzó színhely, majd csak egy társadal-
mi változás után, az expresszionista drámában kap méltó rangot, miközben a 
polgársághoz, a „társadalom támaszai"-hoz tartozó színhelyek elvesztik erköl-
csi tisztaságukat. 

A drámai tér és sorsok kapcsolata sehol sem annyira kifejezett mint a natura-
lista drámában, ezzel magyarázható, hogy a színhelyváltoztatás igénye m űköd-
teti a naturalista művek dramaturgiai gépezetét, akár csak az, hogy ezekben a 
drámákban nemcsak jelzik, hanem leírják a színhelyeket. 

A klasszikus drámában mindenekel ő tt a cselekmény id ő tartamára ügyeltek, 
s az év—napszak-szerű  időbeli megjelölések szinte mellékesek voltak. Tisztelet-
ben tartották a m űfajokra jellemz ő  alaptörvényeket, hogy a tragédia ideje a 
múlt, a vígjátéké pedig a jelen. Tragédiához id őbeli távolságra volt szükség, s a 
rá jellemző  mitikus vagy történelmi id ő re, ami a dolgok rendje szerint nem le-
hetett azonosa megjelenítés idejével. Ezzel szembe a vígjátéki utánzás törvé-
nyei nem tűrtek meg semmiféle id őbeli távolságot, a drámai itt és mosta megje-
lenítés pillanatával azonos, s bármilyen átvitel egy másik világba elképzelhetet-
len. Az olyan időbeli meghatározások, mint nappal vagy éjjel, hajnalban vagy 
este, nem tartoznak a klasszikus szerz ői utasítások közé, de ahogy a dramatur-
giában létezik „szóbeli díszlet", ami más m űnemben tájleírásnak felel meg, 
ugyanúgy létezik „szóbeli id ő " is. Ez utóbbira példaként említhetjük Romeo 
és Júlia elválásának jelenetét. Miközben a szerelmesek arról vitatkoznak, hogy 
csalogány vagy pacsirta énekel-e, valójában arról vitatkoznak, hogy éjszaka 
van-e még, vagy már virrad. És vajon szükséges-e hangsúlyozni, a drámai tör-
ténet alakulásának szempontjából, milyen messzemen ő  következményei, mifé-
le megoldási lehetőségei lehetnek ennek az alig észrevehet ő  időbeli eltérésnek! 

Leegyszerűsítve, a klasszikus dramaturgiában a nappal/éjszaka színpadi el-
lentéte dominál, amely lényegében megfelel a szabad/tilos ellentétpárnak, és 
majd csak a polgári drámában, amely a mili ő  és az atmoszféra lehet őségeivel él, 
válik gyakorlattá az id őbeli részletek, eltérések jelölése. A szerz ői utasítások 
már az év- és napszakokat, illetve az id őbeli körülményeket is tartalmazzák. 
Íme néhány tipikus ibseni utalás: „téli este", „nyári este, alkonyat", „kés ő  es-
te", „csendes, napos és meleg nyári délután", „nyári délután, alkonyat el őtt". 
Csehovnál pedig az id ő  meghatározása szinte olyan jelentőségű , mint a tempó 
megjelölése a zenében. Darabjainak kötelez ő  négy felvonásra történ ő  tagolása 
az időt is négy szakaszra osztja, függetlenül azonban a cselekmény elképzelt 
idő tartamától (ez lehet néhány esztend ő  is), darabjaiban az id ő  mindig kerek 
„klasszikus nap"-nyi terjedelm ű . Íme, a felvonások sorrendjében az idő  megje-
lölése Csehov dramaturgiájában: Ványa bácsi — „Három órára jár", „Éjsza-
ka", „Nappal", „Őszi este"; Három nővér — „ Dél", „Este nyolc óra", „Éjjel 
három óra körül", „Déli tizenkét óra"; Cseresznyéskert „Hajnali szürkület, 
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de már mindjárt feljön a nap", „Kevéssel naplemente el ő tt vagyunk", „A csillár 
ég" (este), a negyedik felvonás eseményei arra utalnak, hogy nappal van, való-
színűleg reggel; Sirály — „Az imént nyugodott le a nap", „Dél", „Trigorin tíz-
óraizik" (reggel), „Este van... Félhomály". Látjuk, mindegyik darabban az el-
ső  és a negyedik felvonás azonos id őpontban játszódik, s mindig — legalább 
metaforikus értelemben — a nap egyszer fordul, minden újrakezd ődik, körfor-
gásszerűen. Acselekmény lassú, b őven van idő , s mégis csak a pillanat az 
egész: a Sirály első  felvonásában jelzett vihar a negyedik felvonás végén tör ki, 
és közben két év múlik el! 

És mi történik a „cselekv ő  személyek"-kel a jelzett változások során? A cse-
lekmény egysége feltételezi a szerep egységét, domináns helyet biztosít számá-
ra a szereplők dramaturgja rendjében, s lehet ővé válik, hogy hősnek nevezzük. 
A „cselekvő  személyek" és a hős azonossága természetes következménye nem-
csak acselekmény egységének, hanem annak a poétikai szempontnak is, hogy a 
néző  számára érthet ő  legyen a mű , és hogy szem el őtt kell tartani a néző  érzel-
mi kötődését is. („A hőssel való emocionális kapcsolat — ahogy Tomasevszkij 
állítja — függ az esztétikai szerkezett ől és kizárólag kezdetleges formáiban 
azonos az erkölcsi és a társadalmi élet hagyományos kódjával.") 

A szereplők rangsorolását és a főhős kiemelését Shakespeare, mint láttuk, lé-
nyegében a párhuzamos cselekmények részarányos csökkentésével éri el. 
Ezenkívül nemcsak Shakespeare-nél, hanem a klasszikus m űvek legtöbbjében a 
főhős neve már a címben is szerepel, ki van emelve, ami jelent őségére utal. A 
szabály alól kivételt képeznek a klasszikus vígjátékok, jelezve ezzel is, hogy a 
műfaj nem igényli a főhőst —cselekménye ugyanis kevésbé hierarchikus felépí-
tésű  világban játszódik —, és hogy a komikus cselekmény egyezményes meg-
oszlása úr és szolga között (aki cselekedni akar és aki cselekszik), annyira közel 
hozta egymáshoz a két szerepl őt, hogy egyikük sem nevezhető  hősnek. 

A klasszikus dramaturgiában is megtörtént, hogy a főhős nem azonos „cse-
lekvő  személy"-lyel, vagy mert az ellenfél jelentősebb nála, vagy mert a moz-
gékony mellékszereplő  (a vígjátékban) a hős kárára felbillenti a cselekmény 
egyensúlyát, vagy pedig mert egy kevésbé jelent ős cselekményszál és ennek hő-
se közvetíti a főcselekmény értelmét és átveszi ennek irányítását. Mert a klasz-
szikus művekben is gyakran csak illúzió acselekmény egysége, s nemcsak 
azért, mert létezik fő- és mellékcselekmény, hanem mert létezik küls ő  és belső  
cselekmény is. És amíg, mondjuk, Shakespeare-nél fontos (szerkezet és jelentés 
szempontjából) a főcselekmény és mellékszálai közötti kapcsolat, addig Raci-
ne-nál lényeges a küls ő  és a belső  cselekmény közötti viszony, amely leggyak-
rabban oka a hős és a „cselekv ő  személy" különválásának. Klasszikus példaként 
hozhatnánk fel a Phaedrát, amelyben a főhős (a címszerepl ő  kiszorul a „cselek-
vő  személyek” közül, s amelyben a f őcselekmény egy jellegzetesen kulisszák 
mögötti, de lényeges cselekménnyel megkett ő ződik. Phacdra szerelmi szenve- 



938 	 HÍD 

délye és szenvedése kétségtelenül el ő térben áll; Phaedrának minden adottsága 
megvan ahhoz, hogy klasszikus drámai h ősnő  legyen, domináns színpadi jelen-
léttel és legtöbb replikával rendelkezik, a háttérben mégis egy másik, mondhat-
nánk főcselekmény zajlik Thészeusz és Hippolütosz között. Ez nem szerelmi 
vetélkedés, hanem kísérlet a hatalom átvételére, a fiú sikertelen próbálkozása, 
hogy megszerezze a koronát. A Phaedrában, mint Racine több tragédiájában a 
szenvedély elrejti előlünk a politikát. Ami a műfajok társadalmi jellegét illeti, 
ez lényegesen majd csak a XVIII. században változik. Mindenekel ő tt elvetik a 
„nevetséges polgárok és a szerencsétlen királyok" felosztást. Ez a megtorló 
fordulat inkább Goldoninak és Beaumarchais-nak, mint Diderot-nak köszön-
hető . A polgárság kivívta jogát szenvedéseinek bemutatására, az emberi méltó-
ság tragikus ábrázolására, de talán Ibsen az egyetlen író, akinek sikerült h őseit, 
Borkmant, Solnesst, Hedda Gablert Olyan példák szintjére emelni, hogy a 
klasszikus drámák történelmi és mitikus hőseihez legyenek hasonlóak. Érdekes 
tényként állapítható meg, hogy ett ől kezdve a művek címében egyre ritkábban 
találkozunk a hősök nevével (Ibsen ilyen szempontból kivétel), s címként egy-
re gyakrabban fordul el ő  valamely hivatás, mesterség vagy bizonyos társadalmi 
pozíció (A revizor, Hírlapírók, A takácsok, Hozomány nélküli menyasszony), 
családi funkció (Az apa, Ványa bácsi, A fiú). A drámairodalom természetesen 
mindig ismerte a tematikus szerepek kategóriáját, a foglalkozásokat (orvos, 
szerzet, katona), a jellembeli tulajdonságokat (karrierista, „uracs", képmutató) 
vagy a családtagok megnevezését (apa, anya, nagybácsi stb.), de az egyén csak a 
XIX. századi drámairodalomban jut Olyan igazi szerepkörhöz, amit hivatása 
folytán betölthet, és amely kifejezi társadalmi helyét és másokhoz való viszo-
nyát. 

A XIX. század legjelentősebb műveinek elemzése, kivált amelyek kifejezett 
szociális tartalommal rendelkeznek, felfed számunkra néhány szembet űnő , a 
klasszikus darabok dramaturgiai készletét ő l eltérő  vonást. Mindenekelőtt azt, 
hogy a hős egyre kevésbé cselekvő  személy, és hogy domináns jegyei is mások, 
mint régebben. (Amit ma a „cselekv ő  személyek" válságának nevezünk, az va-
lójában a klasszikus értelemben vett h ős válsága.) A klasszikus h őssel, aki nem 
eszményített, s így lehet erkölcstelen, csak a romantikus történelmi drámákban 
találkozunk, amelyek a dolgok rendje szerint ápolják a h őskultuszt, táplálva 
így — nemzeti keretek között — adott történelmi személyiségek kultuszát. Kü-
lönben a romantikus dráma csak vulgáris változata a tragédiának és az ilyen 
művek szinte kivétel nélkül alkalmi darabok (népszer űsítő , mondanánk ma), s 
legtöbbször polgári ideológiával díszítettek. Ezzel szemben a kijózanító polgá-
ri szemlélet a kétely talaján sarjad, és a vesztesek oldalán áll. Ezért a h ős — cse-
lekvő  személyként — (az, akit az író rokonszenvesnek kíván ábrázolni) el ő írás 
szerint erősebb ellenfelet kap, legyen az egy személy vagy a „tömör többség". 
Az erőviszonyok közötti aránytalanság óhatatlanul a negatív elv gy őzelmét je- 
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lenti, nemcsak a jellegzetes burzsoá pesszimizmus, hanem a polgári jogi logika 
szempontjából is, amely kétségbe vonja a személyes bosszú jogosságát. Vajon e 
mögött a polgári forradalom tapasztalatát kell látni? A választ akár már Büchner-
nél is kereshetjük: a Danton halála az első  drámai értekezés a b űnrő l mint „törvé-
nyes jogokat" érvényesítő  eszközről. Büchner, szükséges-e mondani, megvonja 
ezt a jogot mind az egyéntő l, mind a történelemt ől: Danton, Hamlethez hasonló-
an, képtelen bosszút állni. „Tehetetlensége" lényegében a modern h őst idézi, aki 
feladja az erkölcsi— és dramaturgiai—konvenciókat, magatartásában acél szentesí-
ti az eszközt, mint például a csalás és fondorkodása komédiában, a gyilkosság a 
tragédiában. Ily módon az önmegsemmisítés különféle formái (ennek széls őséges 
változata az öngyilkosság) szinte klisékké válnak és háttérbe szorítják a régebbi 
műfaji megoldásokat. Mivel a régi konvenciók elkoptak, a m űfaji jelek és jelenté-
sek között szakadás állt be. És annak ellenére, hogy még a mai napig sem t űnt fel író 
— amint Csehov képzelte — új befejezést tudna írnia halál nélküli, távozás nélküli 
dráma végére, jóllehet sem a halál, sem a távozás nem az, ami egykor volt. Követ-
kezésképpen a műfajt sem lehet a befejezés alapján meghatározni. Mennyi vígjáték 
van Csehov Sirályától errefelé, amelyek halállal végz ődnek, és mennyi tragédia 
van, amelyek a h ő s elő tt a hosszú élet lehet őségét nyitják meg. Beckett minden m ű -
ve lényegében az elmúlás tragédiájának illusztrációja. 

Ami a modern dramaturgiát illeti, nehéz benne felfedezni közös nevez őket, el-
sősorban a stílusok és irányzatok burjánzása, valamint a módszerek széles skálája 
miatt, melyekben felismerhetetlenné válnak a m űfaji sajátságok. Különben ami a 
színpadi megjelenítést illeti, a klasszikus és a modern m űvek is hasonló változáso-
kon mennek keresztül, ha rendez ők kezébe kerülnek, mert ezek feler ősítik, meg-
változtathatják vagy teljes egészében elvethetik a drámák alapjelentését. Eszkö-
zölhetnek bármilyen változásokat, el ő térbe hozzák, ami eredetileg háttérben volt, 
s csupán a megoldást segítette (például elhatározhatja valaki, hogy a Hamletben 
Fortinbras cselekvő  személy legyen); teljes mértékben csökkenthetik a cselek-
ményképtelen hős szerepét, előnyben részesíthetnek holmi „b űnözőt", áthelyez-
hetik a darab cselekményét más id ő- és szociokulturális viszonyok közé, megvál-
toztathatják a beszédhelyzetet. Az írott és az el őadott szöveg között sohasem volt 
nagyobb távolsága drámairodalom történetében, mint manapság. Másrészt a 
megjelenítés feltételei, az elképzelhetetlen nagy m űszaki lehetőségek lényegében 
megváltoztatják a drámai alaprajzot, a játék stílusát. Egyvalami azonban változha-
tatlan: acselekmény, bármilyen is legyen, elképzelhetetlen időtartam nélkül, tér nél-
kül és anélkül, aki cselekszik. Tér, id ő  és „cselekvő  személyek" kett ős szereppel 
rendelkeznek a dramaturgiában, drámaival és színpadival, képzeletbelivel és valós-
sal. Következésképp két síkon kell vizsgálni őket: a szöveg és az el őadás síkján. És 
lehetetlen drámák megbízható elemzése, ha nélkülözi bármelyiket a kett ő  közül. 

G. L. fordítása 



ARCMÁS'~  

P. MÜLLER PÉTER  

How тапу  masks wear we, and undermasks  
(Fernando Pessoa)  

O maki re a mask  
(Dylan Thomas)  

P essoa az emberi lélek ábrázatát fed ő  maszkok végnélküliségét panaszolja.  
Hogy az egymás alatti maszkok nem vezetnek el egy végs őhöz, az archoz.  

Mindenütt csak az arc mása és álcája található. Hiányzik a meglét végs ő  azo-
nossága, az arc, ami a maszk által elfedett. Az egymás után lefejtett maszkok  

hagymahéjak. Ha mindet lehántjuk, végül nem marad alattuk semmi sem. Dy-
lan Thomas viszont maszkért fohászkodik, ami elrejt őzni segít, ami mögött  
megőrizhető  a személyes integritás. Az álarc nála pajzs vagy fátyol, mely vé-
dőn borít ajkat és szemet. Mely mögött létezni tud az én lelki és szellemi ön-
azonossága.  

A maszk azonban nemcsak kétarcú álca, ürességünket elfed ő  és tartalmassá-
gunkat megvéd ő  instrumentum. Ál-arc ugyan, de nemcsak az. Nemcsak az ál-
ság, a hamisság, a rejtőzködés kifejez ője és eszköze. Arcmás is, ikon, képi jel,  

mely csak az arccal összemérhet ő , és ebben az összemérhet őségben van a más-
sága is. A maszk átélhet ővé teszi az azonosság és másság misztériumát, az át-
változás és visszaváltozás rejtélyét, az állandó és változatlan viszonylagosságát.  

Nincs mozgékonyabb kifejez őeszköz az emberi fiziognómiánál, és nincs moz-
dulatlanabb ennek maszkszer ű  másánál. A maszk felöltése és levetése csak az  
archoz való viszonyban értelmezhet ő . Az emberi arca legjobb maszk. Nem-
csak a lárvaarc, a társasági smink, a státusokhoz köt ődő  koreografált arckifeje-
cés, hanem a köznapi kapcsolati játszmák intimitást nélkülöz ő  rutinmimikái is.  
Ezekben a helyzetekben azonban az arc mozog. Az arc akkor válik a legtökéle-
tesebb maszkká, ha az ember halott. Mert ekkor az arc már csak mása az em-
beri arcnak, visel ője már nem alany, hanem tárgy. Holt test csupán, melynek  

képét, mielő tt oszlásnak indul, szokás volt maszkba önteni.  

A maszk lét és nemlét, evilág és más-világ, realitás és teatralitás között köz-
vetít. Átjárhatóvá teszi az átjárhatatlant, átélhet ővé teszi az átélhetetlent.  

Лѓ1к ~; је lепг  . Ltt  1989.  2..zamában  
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Olyan, mint Hermész. Elrejt és megmutat, becsap és célhoz vezet. Hazudik, 
hogy igazat szólhasson, megértet, hogy félrevezessen. Egyszerre fizikai és szel-
lemi tárgy, esztétikai és mágikus, szimbolikus és praktikus. Ha ez utóbbi 
szempontból használóinak körére pillantunk: maszkot viselnek a terroristák és 
a rockerek, az AIDS-t ő l félő  ápolók és a vegyvédelmi osztagok, a titkos társa-
ságok és a vívó, hokizó, öklöz ő  sportolók. Az arcot takaró és (a légz őszerve-
ket) védő  maszkok itt is a halállal és a mássággal érintkeznek. A maszk történe-
tében azonban a mágikus, rituális és színházi funkciók játsszák a f őszerepet. 

Az első  maszkemlékek tizenhétezer évesek, a Trois-Fréresbarlang fuvolás, 
bölényjelmezes, állatkosztümös emberalakjai ezek. Kés őbbi hasonló barlang-
és sziklarajzokon szarvasagancsos férfit, orrszarvút lekötöz ő  sakálfejű  vadá-
szokat, állatmaszkban bivalyt űző  embert láthatunk. Az arcmások másainak el-
ső  előkerült csoportjai, a karcolt rajzok azt sejtetik, hogy a maszkok ezen 
együttesének alapja nem az emberi arc volt, hanem az állat feje és pofája. Egy 
másik lényé, egy másik fajé, mely — akkor — egyszerre volt legy őzhető  és le-
győzhetetlen: nélküle nem lehetett létezni, de vele sem. Az állatmaszkos bar-
langrajzokat követ ő  emlékek ötezer évesek. Csernavodán és Óceániában arcuk 
elé maszkot tartó ül ő  emberalakok, agyagszobrocskák kerültek el ő . Testhely-
zetük Rodin szobrára emlékeztet, s így gondolkodókként szokták emlegetni 
őket. De a szoboralakok testhelyzetének nem a töprengés az oka: azért tá-
maszkodnak könyökükkel a térdükre, hogy súlyos álarcukat meg tudják tar-
tani. 

A közvetett maszkemlékek, az álarcot visel ő  rajzolt vagy megformált alakok 
mellett az els ő  fennmaradt maszktárgyak nem hasonlítani akarnak az ember-
archoz, hanem különbözni akarnak t őle. Torz és torzított pofák ezek, melye-
ken gyakran keverednek állati és emberi vonások. Az orr helyén madárcs ő r 
mered, a fej két oldalán állati fülek. Nem reálisan létez ő  lényeket reprezentál-
nak, hanem a mágikus létszférát benépesít ő  alakokat. Akik hasonlítanak ugyan 
az ismert világ ismert lényeire, de inkább különböznek t ő lük. A maszk átjárha-
tóvá teszi az utat a létszférák között: átvezet a más létmódban létez ő  lények 
közé. 

A természeti népek csak közösségi funkcióban használják a maszkot, mely-
nek szerepeltetése meghatározott alkalmakhoz, ünnepekhez, szertartásokhoz 
kapcsolódik. Jelen van az avatási ceremóniákon, az ősök tiszteletére és megidé-
zésére tartott szertartásokon, a temetéseken s más alkalmakon. A maszkot vi-
selő  kiválasztott (egy vagy több személy) ezen a rituálén nem saját személyé-
ben nyilvánul meg, hanem a közösség, az ősök vagy az istenek nevében. A 
maszk teszi ő t alkalmassá erre a szerepre: ez jogosítja fel és teszi képessé az át-
változásra, a más-ként való megnyilatkozásra. Az arcon viselt másik arc mági-
kus erővel ruházza fel az átváltozót. Az ő  személyét és szerepét, illetve az át-
változás eszközét, a maszkot titok, áhítat és félelem övezi. Csak az álarc visel ő - 
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je képes gyógyítani, ő  tudja biztosítania vadászat és a termés sikerét. Maszk-
ban és maszkkal lehet a gonosz szellemeket és az ellenséget el űzni. A tárgy vi-
selése mellett a készítése is megkülönböztetett jelent őségű  tény. Tabuk, tiltá-
sok övezik, készítője többnyire titokban dolgozik. Gyakran purifikációs szer-
tartásnak vetik alá, vagy a maszkcsináló maga végzi el ezt, elkülönülten. A 
maszk elkészítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket csak a tradicionálisan 
rögzített szabályok szerint használhatja fel. A maszkok a közösségi szertartá-
sokban a különböz ő  népcsoportoknál a különböz ő  történelmi (illetve az el ő tti) 
korokban cselekvésekhez és az átváltozás misztériumához kapcsolódnak. Nem 
megszemlélt tárgyként m űködnek tehát, hanem ők maguk a rituális cselekvés-
sor tárgyiasult ikonikus kifejez ő i. A statikus-mágikus világképben a maszk — a 
hozzá kapcsolódó cselekvésekkel — a másságot jelenti, másságot létben, térben 
és időben. A változatlan, ismert és ezért ismétl ődőként szemlélt világban ez vá-
lik eszközévé és erjeszt őjévé az átváltozásnak. Azoka tárgyak (és arcra felvitt 
jelek), amelyeket egy szóval maszkoknak nevezünk, a föld különböz ő  népeinél 
rendkívül sokfélé konkrét alakban, anyagban és méretben fordultak és fordul-
nak elő . Az eszkimóknál találunk pár centiméteres, a kéz ujjain viselt maszko-
kat, a pápuáknál és egyes kanadai indiántörzseknél több méter magasságú és 
hosszúságú építményeket. A fej- illetve arcmaszkok között vannak, amelyeket 
kézzel kell tartani (mint a „Gondolkodó"-szobrocskákon megörökítetteket), 
másokat a fejre kell illeszteni vagy kötözni, ismét másokat nyéllel tartanak az 
arc elé. 

Az archaikus-mitikus maszkhasználatot a történelem megszületésével felvál-
totta egy profanizálódott maszkhasználat. Ez egyfel ől bizonyos szakmák tar-
tozékaként és sportágak eszközeként, másfel ől a művészet tényez ő jeként ma-
radt fenn és él tovább. A rituális használatban, melyben az arcmás (a maszk) és 
az átváltozás egymást kölcsönösen feltételez ő  és meghatározó mozzanatok, 
már ott találjuk az elemeit a színházm űvészet bizonyos sajátosságainak. A mai 
színházfelfogás nem tartja a teátrum szükségszer ű  tartozékának a maszkot. A 
művészeti ág történetében ez a kellékké átmin ősült tárgy hol eltűnik, hol újra 
előkerül. Dramaturgiai szerepként, állandósult drámai szerepfunkcióként át-
vitt értelemre tett szert, és színpadi jelenléte stabilizálódik. A commedia deli' 
artétól az operettig számos m űfaj használja és teremti újjá a tárgyból szerepek-
ké alakult maszkokat. A rítustól a színházi el őadáshoz elvezet ő  történelmi fo-
lyamatban fordulópontot jelent a mezopotámiai városállamok kultúrája. Ott, 
az ősi szemléletbő l fennmaradó alakváltozás és alakcsere a múltidézés helyett 
mitizálódik, és a szertartásban nem az el ődök „elevenednek meg", hanem 
istenalakok inkarnálódnak a ceremónia során. A képi istenábrázolások ekkor 
már emberi vonásokat hordoznak, s ez id őtől az isten(ek) arca egyre gyakrab-
ban emberi arc. Az arcmás, a torzított álca a nem-emberi vagy a gonosz, démo-
ni kifejezésére-megjelenítésére szolgál. A sumér népek szertartásaiban alakul ki 
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a „halott" istennek vagy az uralkodónak alakoskodással történ ő  megidézése. 
Ebben a cselekvéssorban a maszk az ideiglenes másság jelképeként már kevésbé 
mágikus-misztikus, mint a korábbi korszakokban. Kés őbb az egyiptomi kul-
túrában is létrejön az állat képében történ ő  alakoskodás és a papi maszkviselet. 
Itt is megjelenik a szertartásokon az ember által „eljátszott" isten, a kettejük 
közötti alakváltás, átváltozás. 

Az európai színházi kultúra forrásaként ismert görög szertartásoknak 
ugyancsak összetev ője a maszkban végzett cselekvés. Eppen ezekb ő l a rituális 
mozzanatokból vezethetők le a metamorfózisról kialakult képzetek. A dionü-
szoszi szertartások kivonulás-áldozás-visszatérés ciklusának gyakori velejárói 
az állatmaszkos alakoskodások és az álarcos karénekek. A maszktárgy mellett 
az arc befestése, bekormozása is rendszeresen el őfordul. Az arcát borseprővel 
bekenő  karvezető  után nevezték el a játékot trügódiának, borsepr ős éneknek. 
Később, a Theszpisz-féle tragédiában már állandó tényez ő  a szerepjátszás, 
amihez elválaszthatatlanul hozzátartozik a maszkviselés. A szatírjátékban is ez 
a helyzet. Ott a szerepl ők mindegyike álarcban jelenik meg, amit állati jelmez 
egészít ki. A görög dráma virágkorát követ ően, Nagy Sándor halála után az új 
korszak komédiáiban, Menandrosznál és társainál valamennyi szerepet ál-
arcban játszanak. A maszkok ilyen elterjedt színházi használatának ekkor már 
nem rituális vagy mágikus, hanem praktikus okai vannak. 

Az amphiteátrum közönsége számára a maszk — az abba szerelt tölcsér —
hangosítja fel a szerepl ő  beszédét, és a maszk (annak cseréje) fejezi ki az egy-
azon színész által megjelenített alakok különböz őségét. Ne feledjük el, hogy 
Aiszkhülosz idejében a karvezet ő  és a kar mellett még csak egy színész lép fel, 
aki esetenként két-három szerep képviseletét is ellátja. Ezeket a szerepváltáso-
kat a maszkok cseréje teszi érzékelhet ővé és nyilvánvalóvá. 

A maszk a kés őbbiekben főként színházi kellék marad. Jelen van persze tár-
sasági ünnepeken és a középkori népi nevetéskultúrában is. Aztán tárgyává vá-
lik a szellemi reflexióknak, és vizsgálni kezdi néprajz, m űvészettörténet, pszi-
chológia, antropológia. Majd devalválódott alkalmazására is sor kerül: a dubl ő -
rök és imitátorok maszkja kifordítja azt a funkciót, amit korábban a maszk sa-
játjaként jellemeztem. A dublőr és az imitátor ugyanis mássága ellenére annak 
akar látszani, akit helyettesít. Az eredeti maszkhasználata másságot emeli ki, a 
valakiből valaki mássá történő  átváltozást. Az imitátora látszatra épít, a küls ő  
hasonlatosságra. Nem elrejt őzik a maszkja mögött, hanem tolakodó exhibicio-
nistaként mutatja meg magát mint másikat. Nem ez azonban az arcmások mai 
megjelenésének reprezentatív formája. Mint ahogy a smink sem az. Amikor a 
kozmetikai ipar tégelyeib ő l és tubusaiból különböző  színű , anyagú és vastagsá-
gú rétegek kerülnek az arcra. Vagy azért, hogy egy divat diktálta szépségesz-
ményhez tegyék hasonlatossá az arcot, vagy azért, hogy az életkort eltitkolják, 
mássá — a látszat szerint fiatalabbá — tegyék. 
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Bergman Rítusa, Vangelis nagylemeze, Genet drámái, Maupassant elbeszélé-
se, Stefan George költeménye és mások m űvei azt mutatják, hogy az utóbbi 
száz év művészete is mind többször reflektál a maszkok létére és szerepére. Az 
egykor rituálisan rendkívül kötött, ma azonban már metaforikussá oldódott 
maszk maga is átváltozott, és a rítusban pontosan definiált mitologikus értelem 
után definiálhatatlanul sokarcúvá és sokértelm űvé vált. Ez a modern metamor-
fózis azonban még jobban kidomborítja e tárgy hermeneutikus jellegét. A 
maszk értelmezésre kényszerít, de maradéktalanul sohasem értelmezhet ő . 
Olyan jelképek, titkok és tradíciók s ű rűsödnek össze benne, amelyek ezeknek 
az álarcoknak az egyedi példányait az emberiség legkülönösebb kultúrtárgyai-
vá teszik. Világok állnak együtt egy-egy ilyen arcmásban. Azok a világok, ame-
lyek a maszk létrejöttér ől tanúskodnak, a létrejöttéhez elkalauzolnak, más vilá-
gokra átutalnak és a jelenünkhöz elvezetnek. A maszk egy között reprezentán-
sa. Magába olvasztja a materiális és a spirituális világot, benne egyesül animális, 
perszonális és transzcendentális létez ő . Az arcmásban jelen van a kimondhatat-
lan: a sejthet ő , de meg nem fogalmazható, az érzékelhet ő , de meg nem mutat-
ható. 

A modern ember maszkhoz fűződő  élményei és képzetei egyoldalúak, mint 
maga az egyén. Vagy álcát lát a maszkban, vagy véd őeszközt, vagy cirkuszi-
mamusi-színházi kelléket, vagy egy farsangi bál tartozékát. Részt lát ott, ahol 
az egész van jelen, töredéket érzékel akkor, amikor az egésszel szembesül. 
Mert a maszk olyan tárgy, ami az egész-re, a teljességre utal. Azonban az uni-
verzalitás általában, és ez az univerzalitás különösen megnevezhetetlen, és a 
teljességélmény is csak nehezen hozzáférhet ő . Egy kultúrtörténeti maszkban 
egyidejű leg van jelen morál, esztétika, filozófia, antropológia, és mindaz, amit 
a megosztottság mai állapotában csak mozzanatonként írhatunk körül. A 
maszk, ahogy mondtam, arcmás is: mása annak, ami fizikait, lelkit és szellemit 
az emberből egyaránt kifejez. Hasonmás: hasonló, de nem az. Olyan, mint. 
Léte azonban nem kvázilét, jelenvalósága maradéktalan realitás, még ha ez a lét 
más is, mint másoké. De ebben a másságban a maszk mindmáig őrzi azt a felté-
telt, amiből megszületett. Az arcnélküliség korában arról biztosít: ha arcmás 
van, akkor arcnak is kell lennie. 

S akkor Pessoa panasza és Dylan Thomas fohásza sem reménytelen. 



SZABADKAI  
ÉS ÚJVIDÉKI ELŐADÁSOK*  

NÁNAY ISTVÁN  

А Vajdaságban az utóbbi években sajátos színházi helyzet alakult ki azzal, 
hogy a Szabadkai Népszínház mint magyar színház megsz űnt. 1985-ben  

a színház vezetését Ljubiša Risti ć , a jugoszláviai színházi élet egyik legismer-
tebb fenegyereke, „újítója" és felesége, Nada Kokotovi ć  táncos vette át. Prog-
ramnyilatkozatukban — amelyet eddigi gyakorlatuk is igazolt — elvetették a  

nemzeti színjátszás létjogosultságát, s eszményképük egy nemzetek fölötti in-
ternacionalista színház. Olyan színház, amely mondandójában, de f őleg for-
mavilágában mindenkihez szól, olyan színház, amely a világ bármelyik pontján  

érthető , s amely a világ bármely pontjáról vonzza a néz őket és a közreműkö-
dőket egyaránt.  

Ezzel a koncepcióval látott neki Risti ć  az évenként megrendezett palicsi-
szabadkai fesztiválok szervezéséhez, amelyek során Shakespeare, Moliére,  

majd jugoszláv szerzők darabjainak látványos, de többnyire kell ően végig nem  
gondolt, formalista előadásokat hoztak létre. Közben a magyar társulat kény-
szerűen beolvadt egy nemzetközi együttesbe, amely alapvet ően szerb nyelven  
játszik. Minden évben születnek azért magyar el őadások is, operett-kereszt-
metszet például, vagy olyan produkciók, mint a híres-hírhedt Madách-kom-
mentárok. De ezek az előadások is többnyelvűek, akárcsak a szerb nyelven  
megszólalók. Ristić  szerint Jugoszláviában ma már egyre inkábba többnyelv ű -
ség érvényesül, az emberek kevert nyelvet beszélnek, keverik például a ma-
gyart és a szerbet. Ebb ől kiindulva előadásainak nyelvi világa — kis túlzással kö-
rülbelül így néz ki: — Excuse re, sagen Sie mir, quelle heure est-il? — Nézzük  

csak, šest. — Grazie! Jobb esetben csak a szerbhorvát és a magyar szövegek ke-
verednek, rosszabb esetben több is. Ha pedig többé-kevésbé egynyelv ű  egy  
előadás, akkora magyar és szerb színészekb ől álló társulat egy meghatározat-
lan, torz magyar vagy szerb nyelven szólal meg — a magyar nyelv ű  a jobban  

Rövidített változata budapesti Színház című  folyóirat 1989.5. számára készült írásból  
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torzított —, mivel a szerb anyanyelv ű  színész is magyarul kénytelen beszélni, 
azaz betanult mondatokat felmondania magyar nyelv ű  előadásban, s fordítva, 
a magyar színész szerbül a szerb nyelv ű  produkcióban. 

S eddig csupán a nyelvi problémákról szóltam, a risti ć i színház egyéb vonat-
kozásairól — a gondolati felületességr ől, a szenzációhajhászásról, a formaliz-
musról —, valamint a jugoszláviai sajtóban gyakran szell őztetett gazdasági 
problémákról nem. 

A Szabadkai Népszínház m űvészi sajátosságait három el őadáson is megta-
pasztalhattam. Ezek közül kett ő  Nada Kokotovi ć  koreodrámája, egy pedig 
Csizmadia Tibor rendezése. Már maga a m űfaji megjelölés — koreodráma — is 
blöff. Hiszen az Esterházy Péter Kis Magyar Pornográfiájából készített szó-
színházi adaptáció ugyanügy ezt a jelölést hordozza, mint az Anita Berber cí-
mű , több helyszínen játszódó s a f ő részben egyértelm űen táncszámokat bemu-
tató látványosság. A kett ő  között semmiféle m űfaji rokonság nincs. De gondo-
lati-művészi azonosság sem. A két Kokotovi ć-produkciót Szegeden a szabad-
kaiak vendégszereplésén láttam, így beszámolóm — különösen az Anita Berber 
esetében — a helyi adottságok figyelembevételével olvasandó. 

Esterházy gondolkodásmódja, minden m űve egyszerre nagyon magyar és 
nagyon közép-európai ihletés ű . Ezért úgy vélhetnénk, hogy mindaz, ami pél-
dául a Kis Magyar Pornográfiában  is benne van, bizonyos áttételekkel e térség 
más tájain is érthető , közös élmény. E véleményemben biztos vagyok, még ak-
kor is, ha a szabadkaiak el őadása ennek pontosan az ellenkez őjéről győzött 
meg. Kokotoviénak csupán ürügy, kiindulási pont volt a m ű , hogy a maga el-
képzelései szerint felidézze a magyarság történetét 1914-t ől 1956-ig. Ehhez ter-
mészetesen joga van, ha a művészi eredmény igazolja a vállalkozását. De nem 
igazolja. Ami a létez ő  legrosszabb történhet egy színházban, feltartóztathatat-
lanul a méla unalom kerítette hatalmába a szegedi vendégjáték felajzott kíván-
csiságú, jórészt szakmai és fiatal közönségét. 

Az előadás alapjául szolgáló Esterházy-m ű  önmagában is mozaikos, látszó-
lag széteső  szerkezetű . A kohéziós erő  az írói szemléletmód. A — m űsor tanú-
sága szerint — Mirko Gotesman, Sziveri János és Végel László közrem űködésé-
vel készült szövegkönyv nélkülözi ezt az összetartó er őt. Ugyan megjelenik az 
író: a színpad jobb elején egy asztalnál ülve, borozgatva részleteket olvas fel a 
könyvből, színfalhasogató, küls őleges eszközökkel alakítja a szerz őt Kovács 
Frigyes, de lényege szerint Esterházy nincs jelen a produkcióban. A színpad 
közepén egy szárazra vetett gálya terpeszkedik, minden történelmi eseményt 
felidéző  epizód ebben a többszörösen hangsúlyozott jelképes hajóban játszó-
dik. Időnként átvonul a színen egy operettes-magyar jánykának öltöztetett 
idősödő  hölgy, s lakodalmas rock stílusban malac nótákat énekel — ellenponto-
zásul, ám hogy mit kellene ellenpontoznia, az nem derül ki. Az el őadáson vé-
gig jelen van, hol táncol, hol csak figyel egy fedetlen kebl ű , csillogó jelmezbe 
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öltöztetett n ő , aki — a bennfentesek szerint — a magyarok szent madarát, a tu-
rult szimbolizálná. Az epizódok egymásutánja, ritmustalan összef űzése, a jele-
netek önmagukon belüli megoldatlansága, felszínessége szinte érthetetlenné te-
szi az egész produkciót. Bár — szintén a bennfentesek szerint — számos megjele-
nő  figura történelmi alakokat formál, erre csak a mellékelt szórólapokon kö-
zölt széljegyzetekb ől lehetne rájönni. A rendez őnő  láthatóan csak a technikai 
részletekkel törődött, a bevonulásokkal, a vetítésekkel — amelyeknek alig van 
közük az éppen folyó játékhoz —, a zsúfolt háttérdíszlet esztétikus mozgatásá-
val, de a színpadon sem a történelem, sem a történelem eseményeinek sodrában 
élő , szenvedő , meghurcolt ember nem jelenik meg. 

Valamivel kedvezőbb benyomásokat kelt az Anita Berber. A huszadik szá-
zadi híres kísérletez ő  táncosnő  életéből vett motívumokból épül ő  előadás az 
utcán kezd ődik: egy erőművész a láncait tépi, egy teltkarcsú, loboncos hajú 
hölgy németül Tolnai Ottó-verseket szaval, a színház mögül vörös zászlóval 
berohan a térre az Anitát játszó Almira Osmanovi ć , ő t lassú menetben követi a 
többi szerepl ő . A nézők ezután bevonulnak a színház földszinti el őcsarnokába, 
ahol élőképszerűen várják őket a szereplők, akik többsége valós személyek, 
politikusok, művészek alakját személyesíti meg. A kikiáltó a hangszóróból 
hallható magyar szöveg segítségével bemutatja a figurákat, a színészek egy-egy 
mozgássorral jellemzik alakjukat. Ezután hosszú séta következik, keresztül-
kasul járja a közönség a színház folyosóit, lépcs őházait, emeleti foyer-ját, itt is, 
Ott is, egy-egy életkép látható, amelyben a darab szerepl ői jelennek meg, pél-
dául Hitlert lefestik, egy szerelmespár egymást tépi, két úr egy asztalnál beszél-
get stb. Végre beülhetünk a néz ő térre, s a színpadon a főszereplőnő  életének 
három epizódját a modern balettnyely különböz ő  elemeit felhasználó táncok-
kal mutatják be. Az egyes számokat elválasztó közjátékokban elhangzó párbe-
szédek —akárcsak az előcsarnokbeli jelenetben — különböz ő  nyelven hangza-
nak el, magyarul kérdez valaki, erre szerbül hangzik el a válasz, néhány indu-
latszót olaszul mondanak stb. A produkció vége ismét az el őcsarnokban ját-
szódik: Anita egy ágyban meghal. Taps. 

Sziveri János első  darabja A kis herceg motívumaiból készült, címe Szelídítés 
volt, a második a Jámbor koponyák, amelynek nemrég volt a bemutatója Csiz-
madia Tibor vendégrendezésében. 

A darab egy házaspár mindennapos életének néhány epizódját eleveníti 
fel, egy olyan házaspárét, amelyben a n ő  a férje kedvéért abbahagyja szín-
művészeti tanulmányait, és otthonül ő  feleségként cél és perspektíva nél-
kül pergeti napjait, a férfi pedig éli a kispolgári mentalitású „értelmiségiek" 
sivár, pótcselekvésekkel teli életét. A tizenhárom jelenetb ől álló darabban 
a valós és álomszerű  epizódok váltakoznak, az asszonyka képzeletében 
lejátszódó rémálmok-rémtettek mintegy kivetülései mindennapi kicsinyes 
vágyainak, veszekedéseiknek stb. A szöveg inkább poétikus, mint drámai 
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textus, az alaphelyzet meglehet ősen banális, a cselekménybonyolítás nemkü-
lönben. 

Csizmadia úgy érezte, ezt az írói anyagot meg kell emelni, vagy inkább el 
kell emelni a valóságtól. Ehhez egy formai ötletet az egész el őadásra érvényes 
módon kiteljesít. Az ötlet A lovakat lelövik, ugye? című  film alaphelyzetének 
analógiájára: a darab szituációi, szövegei egy versenytánc-bemutató közben je-
lennek meg, hangzanak el. Az éppen színen lév ők keringőznek, tangóznak, 
csacsacsáznak, foxtrottoznak, s közben enyelegnek, veszekednek. Egy-egy 
percre megállnak, néhány epizódtöredék — amely már végképp nem illeszthet ő  
a táncokhoz — valóságos színpadi helyzetben játszódik. Az ötletet konzekven-
sen végigviszi a rendez ő , — bár az egésznek a darabhoz semmi köze sincs —, s a 
színészek becsülettel végrehajtják a jobbára technikai instrukciókat, figuraáb-
rázolásról, drámai helyzetek kidolgozásáról szó sincs. Ha más, régi vagy újvi-
déki előadásokban nem láttam volna Arok Ferencet, Bakota Árpádot, Döbrei 
Dénest, Doró Emmát, Faragó Editet, ebb ől a produkcióból aligha tudnám 
meg, milyen művészek. A színészek egy részének szövegét ezúttal is alig érte-
ni, ehhez Persze az is hozzájárul, hogy az állandó zene is elnyomja a hangjukat, 
az idegen ajkú Tanja Tasi ć  magyar szövege pedig egyenesen nevetséges. Az 
előadást alig harmincan néztük végig, fizet ő  néző  húsz sem volt. 

A félreértések elkerülése végett: alapvet ően nem Ristiétyel és színházával 
van bajom, ső t megggyőződésem, hogy szükség van az olyan színházra, amely 
kitör a megmerevedett struktúrák keretei közül, amely próbálkozásaival, sike-
rült és nem sikerült akcióival, újításaival felkavarja egy m űvészeti ág álló vizét, 
amely provokál, állásfoglalásra késztet, s ezáltal részese lehet egy tényleges, 
nem csupán felszínes megújulási folyamatnak — ott ahol, más színház is van. 
Ahol csak egy van — mint Szabadkán —, ott ennél sokkal differenciáltabb szín-
házi gondolkodásra lenne szükség. Való igaz, a Népszínház magyar társulata 
léte utolsó id őszakában kifáradóban volt, de ebben a helyzetben nem lehet az a 
reális alternatíva, hogy a gyengélked ő  magyar színház helyett egy szintén 
gyengélkedő , magát internacionalistának nevez ő , valójában modernked ő  szín-
házat állítsanak szembe. 

A Magyarországról érkez ő  kritikusokat, színházi embereket gyakran éri az a 
vád, hogy a magyar színház konzervatív, s mindannyian azon igyekszünk, 
hogy tovább konzerváljuk a meglévő  állapotokat. Ebben persze van némi igaz-
ság, de ha a modernséget úgy kellene értelmeznünk, ahogy azt a többségében a 
jugoszláviai színházi alkotók teszik, nem jutnánk messzire a megújulásban. Ha 
az ember a BITEF-en vagy a Steriján vagy más fesztiválon látja a jugoszláv 
„modern" színházat, azt kell tapasztalnia, hogy az a modernség vagy másodla-
gos, azaz átvett, a világ más tájain sok éve már elfeledett újításokat valódi új-
donságnak feltüntet ő  modernség, vagy rendkívül felszínes, ötletszint ű , a dara-
boktól független, azokkal nem illeszked ő  megoldások erőltetése. 
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Amikor megalakult az Újvidéki Színház, akkora Szabadkai Népszínházit 
inkább hagyományos stílusúnak lehetett tekinteni, így érthet ő  volt az alapítók 
azon törekvése, hogy ők —ellensúlyként — a magyar nyelvű  avantgárd színházi 
törekvéseknek az apostolai lesznek. Mint köztudott, a nagyon kicsi társulattal 
rendelkező  együttesnek soha nem volt állandó rendez ője, s ez abból a meggon-
dolásból is fakadt, hogy a jugoszláviai modern színházi irányzatokhoz úgy 
kapcsolódhatnak legjobban, ha ezeknek az irányzatoknak neves képvisel ő i 
rendezik az ő  előadásaikat is. Ebből sok előnye s még több hátránya szárma-
zott. Előny, hogy sokféle rendez ő i stílussal, módszerrel ismerkedhettek meg a 
színészek, s ettő l — fő leg kezdetben — nagyfokú nyitottság jellemezte a társula-
tot. Hátrány: az együttesnek nem alakult ki jellegzetes stílusa, saját arculata, az 
idegen nyelvű  rendezés óhatatlanul az árnyalatok, a mélységek hiányához ve-
zetett, a jugoszláviai modern el őadásokra amúgy is jellemz ő  formalizmus az 
újvidéki produkciókban még inkább kiütközött, a színészek m űvészi fejlődése 
lelassult. S ahogy világszerte, s kis késéssel Jugoszláviában is, fokozatosan ki-
ürültek a színpadi újítások, ez fokozottan kihatott a magyar együttes munkájá-
ra is. S mint ahogy ez törvényszer ű  egy kis, összezárt közösség életében, a bel-
ső  megosztottság is közrejátszott és játszik abban, hogy az Ujvidéki Színház 
egy idő  óta egyre nehezebben találja meg a helyét. A m űsorkialakítás esetleges, 
nem lehet felfedezni sem egy évadon belül, sem az egymást követ ő  évadokban 
a darabválasztás koncepcióját, amihez persze az is hozzájárul, hogy az elfoglalt 
és divatos rendez őkhöz való ragaszkodása darabválasztásban és a m űsorra tű-
zésben egyaránt súlyos kompromisszumokhoz vezet. 

Különösen azután vált felt űnővé az Újvidéki Színház művészi munkájának 
elbizonytalanodása, hogy létrejött Szabadkán a Risti ć-féle színház. Ettő l a pil-
lanattól kezdve ugyanis nem egy hagyományos és egy avantgárd színháza volt 
a vajdasági magyaroknak, hanem mondjuk úgy, másfél avantgárdféle színháza. 
De pontosabb úgy fogalmazni, hogy egy színháza sincs, hiszen a leginkább 
magyarlakta területekre most egyik színház sem nagyon jut el, vagy ha igen, 
csupán alkalmilag. Magától értet ődőnek tűnne az, hogy az Ujvidéki Színház el-
kerülhetetlen megújulása — egy kíméletlen és kritikus elemzés nyomán — bizo-
nyos profilmódosítás következtében születhetne meg. Sürget ő  feladat lenne az 
avantgárd el őzmények hasznosításával a legnemesebb népszínházi hivatás fel-
vállalása. Ehhez azonban mindenekel őtt szemléletváltásra lenne szükség, s ar-
ra, hogy koncentrálják a színészi er őket, a Szabadkán és Újvidéken egyaránt 
csak részben kihasznált kitűnő  művészi energiákat, hogy megváltozott karak-
terű , koncepciózus műsorpolitikát alakítsanak ki, hogy ne csak hobbi legyen a 
színházcsinálás, hogy állandó, nagy tekintély ű  pedagógiai érzékkel rendelkez ő  
kitűnő  művész-rendező  álljon a társulat élére stb. Olyan ember, mint amilyen 
jó néhány évvel ezel ő tt Harag György volt. Csak így lehetne elkerülni azt, 
hogy sorozatban csupán középszer ű  vagy annál alig magasabb színvonalú, csu- 
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pán egy-egy mondat erejéig a mához szóló produkciók szülessenek. Mint 
ahogy ez mostanában tapasztalható. 

Az Újvidéki Színház repertoárján lév ő  előadások csaknem mindegyikét 1t-
tar: Mrožek Mészárszékét, Goethe—D. Drašova Clavigóját, Görgey Gábor 
Komámasszony, hol a stukker?-ét, Gobby Fehér Gyula A hajóját és Orkény 
István Tótékjét. 

A Mészárszék meglepő  előadás, ugyanis Luboslav Majera, a rendez ő  elvont 
térben játszatja az eredetileg naturalista környezetbe helyezett m űvet. Igen 
erősen megrövidítették a darabot. Az üres teret fehér tüllök tagolják. Ebben a 
steril közegben els ősorban a Művész és az Élet ellentétét kibontó szövegek 
hangzanak el, emelkedetten, tragikusan szólnak a dramaturgiai átalakítás nyo-
mán monológokká tömörített dialógusok. Hiányzik az el őadásból a groteszk, 
inkább fájdalmas szépség lengi be a színpadot. A színészek jobbára szavalásra 
vannak késztetve, ebben az elvont rendez ői látomásban a figurák egyéni jelle-
me nemigen bontakozhat ki. 

A Beaumarchais emlékiratai alapján írt Goethe-darab, a Clavigo a szlovák 
szerző  átdolgozása és Vladimir Milcsin rendezése nyomán jelent ős mértékben 
módosult. Kevésbé jellemzi az el őadást az eredeti romanticizmusa, a figurák 
keményebbek, célratörőbbek lettek. A címszerepl ő  határozatlansága, az érvé-
nyesülés és a szerelem közötti dönteni nem tudása egyértelm űen törtető  karrie-
rizmussá vált. A Clavigo életét barátian irányító Carlos hidegen számító, feltö-
rekvő , hatalomra törő  alak lett, s az elhagyott szerelmes lány bátyja, Beaumar-
chais alteregója, nem a becsület védelmez ője, hanem Clavigóval szembeszegül-
ve, egy rendszer ellen tör, akár élete, s őt húga életét is feláldozva. A darab és az 
előadás ilyetén felfogása kétségtelen hordoz némi aktualitást, ám ez édeskevés, 
ha csupán az „áthallás" szintjén érvényesül, s nem az egész el őadás szellemisé-
géből következik. Ennek elsősorban az az oka, hogy egy többé-kevésbé hibát-
lanul lebonyolított, bár a rendkívül körülményes átdíszletezések miatt igen 
vontatott el őadásból hiányzik a szövegmögötti, ami árnyalja a figurák cseleke-
deteit, mélységet ad a szövegnek, a gesztusoknak, összetettebbé teszi a roman-
tikus mesét. A színészek hol romantikus, hol mai pózokban kliséket ábrázol-
nak. Az előadás egészére is a romantika és a maiság heterogén keveredése jel-
lemző . 

A vajdasági magyar írók közül Gobby Fehér Gyula több színm űvet is írt 
(drámáinak kötete Vallatás címmel nemrég jelent meg), a legújabb A hajó, amit 
Soltis Lajos állított színre. A háromrészes színm ű  stilárisan nem egyenletes. A 
történet főszereplője, egy negyvenéves vidéki biológiatanár kis kertjében egy 
nagy hajót kezd építeni. Ez a hajóépítés kitölti egész életét, bár a környezete 
bolondnak tartja, hiszen közel s távol még egy kis patak sincs, nemhogy egy 
akkora víz, amelyen ez a tákolmány úszni tudna. A pap, a községi elnök, a 
szomszéd, a család, a hajdani szerelem, a falu orvosn ője csak akkor változtatja 
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meg lesújtó véleményét róla, amikor hosszan tartó országos es ő  miatt egy új 
özönvíz veszélyétő l rettegve fel akarnak kapaszkodni Józsi hajójára. Az es ő  el-
múlik, a főhős elcsúszik a vizes deszkákon, s elalél. Mindenki azt hiszi, hogy 
meghalt. Amikor „feltámad", egy képzeletbeli utazásra indulnak, mindenki a 
maga vágyait, képzeletbeli úticélját vetíti maga elé, a hullámok egyre maga-
sabbra csapnak, s kollektív jajkiáltás hallatszik: Mi lesz velünk? Hová me-
gyünk? Merre tartunk? Mi lesz a sorsunk? 

Ezúttal is kétségtelenül erős aktuális kicsengése van — az utolsó mondatok-
nak. Az egész azonban elvont példázat marad, amely ráadásul az els ő  két rész-
ben szigorúan realista történet, míg a harmadik átcsap valami szürreális álom-
világba. A darabnak ezt a stiláris csapdáját a rendez ő  úgy igyekezett elkerülni, 
hogy az előadás elején és a jelenetváltáskor az álomvilág stílusában játszódott 
betéteket komponált, amelyekben a szerepl őket mozgató furcsa lények szinte 
előrevetítik az elkövetkez ő  epizódok történéseit. Soltis a színpadra telepített 
játék- és néző tér stúdiószínházi intimitását figyelembe véve er ő teljes, expresz-
szív játékot diktál, ezáltal a szöveg terjeng ősségét, irodalmiasságát nemcsak a 
húzásokkal, hanem a játékmóddal is megpróbálta ellensúlyozni. A villanásnyi 
jelenetekre szabdalt cselekmény így olyan zaklatottsággal telít ődik, amely azt a 
látszatot kelti, mintha a banális helyzetek és dialógusok határozott mögöttes 
tartalommal is bírnának. A reális és szürreális rétegek azonban nem illeszked-
nek egymáshoz, még úgy sem, hogy a rendez ő  és a főszerepet játszó Bicskei 
István végig erő teljesen hangsúlyozza Józsi megváltó mivoltát is. 

Magyarországi vendégrendez ő , Csiszár Imre állította színpadra — m űsor-
tervi változások következtében igen rövid el őkészület után — a Komámasszony, 
hol a stukker?- t. A rendező  és a társulat nehezen értett szót egymással. A szí-
nészek nyilvánvalóan nem szoktak hozzá a munkatempóhoz és intenzitáshoz, 
amelyet Csiszár diktált, s Csiszár sem tudott mit kezdeni az Újvidéki Színház 
nem éppen profi m űködésével. Emiatt meglehet ősen felemás előadás született. 
A hatalomváltás, a hatalomért való küzdelem fontos és aktuális mondandó le-
hetne ma Jugoszláviában is, ezért érthet ő  a darabválasztás. De az el őadásból 
éppen ez a momentum hiányzik. Csiszár egy szigetre helyezte a darab helyszí-
nét, azaz a bezártságról, egy kulcsért folyó harcról szóló cselekményt egy álta-
lános síkon ugyan elszigetelt, de konkrétan mégis nyitott térbe rakta. A lát-
ványvilág meglehetősen zavaros: egy homokdomb tetején egy b őr karosszék 
áll, ebben ül az, akinél éppen a stukker van, hátul egy ajtó látható, de fal sehol, 
jobb oldalon egy pianínó és néhány szék, mindenfelé kitömött madarak. A 
zártság feloldása mellett a legnagyobb probléma az, hogy a darab öt szerepl ője 
között valódi tétre men ő  küzdelem folyik a stukkerért, a hatalomért, s azért, 
hogy e hatalom birtokában megszerezzék az áhított kulcsot. Itt azonban ilyen 
harc nem folyik. Amikor — többnyire felt űnően ügyetlenül — az egyik szerepl ő  
kezébő l kikerül a revolver, akkor sincs tülekedés, marakodás a fegyver birtok- 
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lósáért, hanem kimerevedik a kép, madárhang, sirályvisítás hallatszik, majd  a 
szöveg szerint következ ő  szereplő  komótosan felveszi a stukkert, és kezd ődik  
egy újabb forduló az egymást sakkban tartó játszmában. Ez a megoldás nem-
csak azért kérd őjelezhető  meg, mert ezáltal a drámaiságát veszíti el az el őadás,  
hanem azért is, mert a színészeket mechanikus játékra készteti csak, mindig az  
a színész van akcióban, akinél a fegyver van, a többi tétlenül üldögél.  

Ezekben az előadásokban csupán felvillan a színészek tehetsége, csak rész-
ben derül ki, hogy jó erőket képvisel a társulat, hogy milyen örvendetes és  
mekkora nyereség többéves szünet után ismét színpadon látni Bicskei Istvánt,  
hogy még a körvonalazatlanabb helyzetekben is milyen er őteljes Soltis Lajos  
(bár A hajó bemutatója után hivatalosan megválta társulattól, s ez a válsághely-
zet egyik intő  jeleként is értelmezhet ő  és értelmezend ő !), hogy milyen ígéretes  
tehetségű  a még fő iskolás Simon Mihály, milyen új színt hozott A hajóban, de  
a szabadkai Sziveri-darabban is Faragó Edit, hogy milyen megbízható Pásthy  
Mátyás, Ladik Katalin, Venczel Valentin, Rövid Eleonóra és a többiek.  

Hogy valójában mire képesek ezek a színészek, az a Tótékban derül ki iga-
zán. A у rodukció a hajdani bemutatóhoz képest jelent ősen megváltozott, mi-
vel az Ornagyot Derzsi János játsza vendégként. Ett ől egyszeriben már el őbbé  
váltak a Székely Gábor által kristálytisztán és pontosan megteremtett kapcsola-
tok, s felfénylettek a színészi teljesítmények, mindenekel őtt Soltis Tótja, de  
Ladik Katalin és Rövid Eleonóra Tótnéja és Ágikája is.  

Alighanem ritka szerencsés találkozás jött létre az Örkény-dráma bemutatá-
sakor. Ez az a darab, amely egyesíti magában a hagyományosat és avantgárdot,  
Székely az a rendez ő , aki kellő  pedagógiai érzékkel, szigorral és következetes-
séggel képes egy társulatból a maximumot kihozni, s a részt vev ő  színészek  
megint megérezhették azt, ha nemcsak egy forma kitölt őiként van rájuk szük-
ség, ha közösséget összetartó er ő  érződik egy rendez ő i magatartás mögött.  



A CLAVIGO IDŐSZERŰSÉGE  

A dramaturg jegyzetei  

FRANYÓ ZSUZSANNA  

Goethe 1774-ben írta meg szomorújátékát, а  СІаv іgб t. Ez ihlette meg két-
száz év múlva D. Drašarová álnéven író csehszlovák rendez őt a mű  szabad át-
dolgozására. Az Újvidéki Színház Vladimir Milcsin rendezésében mutatta be az  

átdolgozott goethei szöveget 1988-ban.  
A vizsgálódás középpontjában a két m ű  dramaturgiai szerkezete áll, valamint  

annak megfejtése, hogy miért id őszerű  mű  a Clavigo. Goethe a Clavigót szo-
morújátéknak nevezi, vagyis tragédiának, amely egy törtet ő  spanyol fiatalem-
ber és egy francia lány furcsa kapcsolatának a végér ől szól. A goethei mű  konf-
liktusos szerkezet ű , mert két hős áll egymással szemben, Clavigo és Beaumar-
chais. Clavigo a társadalmi életben való helytállást, Beaumarchais pedig a csalá-
di életet képviseli. Az élet két különböz ő  változatát tartják fontosnak a dráma  

hősei, ezért a mű  cselekményének vázát két ellentétes funkcióból származó cse-
lekvéssor határozza meg. A dráma többi szerepl őjének cselekvése a két h őshöz  
való viszonyuktól függ, ami viszont az életben fontosnak tudott szerepek be-
töltésének függvénye. A szerepl ők három funkciót testesítenek meg: az ösztön-
életet (ennek jellemz ője az ösztönös vonzódás), a családi életet (jellemz ője há-
zassági kötelékek között, kötelezettségekkel való élés) és a társadalmi életben  

való helytállását (jellemz ője acél érdekében mindent háttérbe szorító forma,  

társasági élet, helyezkedés). A h ősök — Carlos kivételével — egyetlen életfunkció  

betöltésére képesek, minek következtében széls őséges életfilozófiájuk van. A  
társadalmi életben való helytállás csak Clavigót jellemzi, és bizonyos értelem-
ben Carlost, aki azonban az ösztöneire is tud hallgatni, s erre még egyedül csak  

Mari képes. A szereplők valamennyien a tisztességes, hagyományokon alapuló,  

becsületet védő  családi életet élnek, egyedül azt tartják fontosnak, az ő  szócsö-
vük Beaumarchais. Mari tipikus ösztönlény, aki minden különösebb konven-
ciók nélkül él, pusztán érzéseire hallgat. „B űne" csupán annyi, hogy a társadal-
mi életben való helytállást nem tartja fontosnak, így nem lehet mélyebb kapcso-
lata Clavigóval.  
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A szereplők ilyen csoportosításával Goethe nem kerüli meg a nemzeti hova-
tartozás tényét sem. Clavigo és Carlos spanyol, míg mindenki más francia. Az 
életfunkció betöltése szempontjából Goethénél ez is fontos tény, hisz ebb ő l 
mentalitásbeli különbözőségek következnek. 

Mari: Mondd, édes néném, mi történik Párizsban a h ű tlen szeretővel? Sophie: 
Elátkozzák! És fusson, amerre lát. 
Mari: Akkor miért ne hagynám futni én is Clavigót? Ha egyszer Párizsban ez a 
módi, miért ne lehetne Madridban is ez? Miért ne maradjon egy francia lány 
Spanyolországban is francia? 

Kétféleképpen lehet megindokolni ezt az idézetet. Az egyik Mari ösztönéle-
tét hangsúlyozza. Vagyis hogy nem ismeri a konvenciókat, annak ellenére 
hogy francia, nem tudja, mit kell formálisan ilyen esetben tenni, mert ő  szíve 
szerint inkább megbocsátana Clavigónak. A másik szerint n ővére felvilágosítá-
sa nyomán a nemzeti hovatartozás súlya alatt dönt. Mindennek ellenére dönté-
sét megmásítja, amint Clavigo megjelenik, ösztönösen cselekszik, megbocsát 
neki. 

Beaumarchais azért utazik Madridba, hogy Clavigótól számon kérje húga 
iránti hű tlenségét. Mivel két különböző  életfunkciót betöltő  hős kerül egymás-
sal szembe, természetes, hogy a drámai szituációt kiváltó ok az életfunkció 
megsértésébő l következik. Beaumarchais nem akarja életvitelének megváltoz-
tatására bírni Clavigót, nem akarja házasságra kényszeríteni, hanem megszé-
gyeníteni saját életfunkciója gyakorlásában. Nyilatkozatot kér t őle, amelyben 
Clavigo beismerő  vallomást tesz arról, hogy lehetetlen helyzetbe hozott egy 
erkölcsös lányt. Clavigo kénytelen ezt megtenni annak reményében, hogy így 
biztosítja életformájának további zökken őmentességét. Azonban barátja, Car-
los felvilágosítja tévedésér ő l. Clavigo meghátrál. Cselekedete végzetes lesz, 
Mari bánatában meghal. Clavigót csak Mari halála döbbenti rá ballépésére, a 
menekülés helyett a koporsóhoz rohan, mely mellett párbajban Beaumarchais 
megöli. A romantikus dráma hangulatában, amely a Romeo és Júlia táróképé-
vel rokonítható, békül meg egymással a két ellenfél. 

Carlos, Clavigo barátja Goethe találmánya. De vajon hús-vér szerepl ő ről 
van-e szó, vagy csupán alteregóról, egy rosszabbik énr ől, aki a döntő  pillanat-
ban beavatkozik, más irányba tereli Clavigo cselekedetét, irányítja és lehetetlen 
helyzetekbe hajszolja? Rendkívül érdekes szerepet tölt be Carlos a goethei m ű-
ben is, de Drašarovánál ez még kifejezettebb. 

Mi Carlost, az álhatatlan Clavigo, az életet él ő  Clavigo, az erkölcstelen Cla-
vigo alteregójaként értelmezzük, aki a látszatra keveset ad, annál inkább mes-
terkedik. Mi indokolja ezt a megközelítést? Carlos, annak ellenére, hogy jelen-
tős szerepe van, senkivel sem kerül semmilyen kapcsolatba a dráma cselekmé- 
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nyének folyamán. Nem részese semmilyen cselekvésnek, amely a szerepl ők 
életútját alakítja. Mindig akkor jelenik meg, amikor Clavigo döntés el őtt áll, 
vagy már döntött, és tanácsaival meghátrálásra készteti. 

Clavigo egymagában tehetetlen drámai h ős, márpedig enélkül Beaumar-
chais-nak nem lenne méltó partnere. Clavigo azonban méltó ellenfele Beau-
marchais-nak. Tépelődései, amelyekben a másik énje asszisztál, háttérben foly-
nak. A néző  ezt is látja, meg azt is, hogy amikor Clavigo Beaumarchais-val ke-
rül szembe, rendkívül határozott. A háttéri dialógusban Clavigo egy helyen 
nagyon őszintén így sóhajt fel: „Ó, csak egy szikrája volna bennem, annak az 
erőnek, Carlos, annak a bátorságnak, ami benned!" 

De Clavigo belső  monológjaként is felfoghatjuk Carlos oktatását, amely az 
életfunkciók esetleges keveredésére vonatkozik: „Nincs a világon szánalma-
sabb a tétova embernél, ki két érzelem között haboz, össze akarván békíteni 
őket, holott vonzóvá mindkett őt éppen az összebékíthetetlenség teszi, ama 
nyugtalanság és kétség, melyet sem egyik, sem másik egymagában nem okoz-
hatna, csupán kölcsönös összeférhetetlenségük." 

A két én összeférhetetlenségr ő l győz meg bennünket ez a szövegrész. Cla-
vigo tudja, hogy döntésében az akarat a fontos, fel is kiált egy helyen: „Segíts 
akarnom!" A hozzá közel álló barát sem tud ebben segíteni neki, csak bels ő  el-
határozása, egy erősebb akarat, egy er ősebb „én". Carlos tehát Clavigo erő -
sebb határozottabb énje. „Légy okos helyettem" — kiált fel segítségkér ően Cla-
vigo. 

Goethe művében sok a képzelet játéka, s ez a romantikus drámára jellemz ő , 
akár a fennkölt beszédforma, az érzelg ősség, a negédesség, a túláradó romanti-
ka is. Az alaptörténet dramatizálása a h ősök belső , lelki vívódását állítja az ér-
deklődés középpontjába. A romantikus történettel semmi más szándéka nincs, 
csupán az, hogy a néz ők könnyezzenek. Kétszáz évvel ezel ő tt valószínű leg ez 
elég is volt. 

Mit látott D. Drašarová ebben a romantikus történetben? 
Művében Beaumarchais már csak Pierre-ként szerepel, és a n őtestvéreknél is 

elmarad a vezetéknév, csak Mariként és Sophie-ként említi őket. Sophie nem 
felesége Guilbertnek, és nincs Pierre kíséretében Saint George, a tanácsadó 
sem. Drašarovánál lényegtelen a spanyol és a francia származás és mentalitás 
túlhangsúlyozása is. Ezzel a helyi és időbeli konkrétumaitól fosztja meg a mű-
vet, és a dráma cselekményét arra a helyszínre vonatkoztatjuk, amelyen éppen 
játsszák, a cselekmény idejét pedig arra az id őre, amikor játsszák. 

Drašarová drámájának felépítése középpontos, fókuszában Clavigóval. Az ő  
életútjáról szól a dráma, amelynek cselekménye a szerepl ők egymás közti, va-
lamint Clavigóhoz való viszonyán alapul. A drámai szituációt a Clavigo bels ő  
összetűzéseibő l eredő  cselekvések alkotják. 

Drašarovának kevésbé fontos a két különböz ő  életfunkciójú hőst szembeál- 
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lítani, ezért nem folyamodik a konfliktusos drámaszerkezethez, ő t a karrierista 
ember életútja érdekli, az ilyen egyén boldogulása, helyezkedése, bels ő  ví-
vódása. 

Mivel Clavigo álla dráma középpontjában, nézzük, ki is ő . 
Népszerű  hetilap szerkesztője, akiről első  mondataiból megtudjuk, hogy 

ügyesen manipulálja a tömegeket. Igy kezdi bemutatkozását: „Megtanítom én 
őket, arra, hogy érdekl ődjenek az igazi értékek iránt." Az „igazi értékek" meg-
ítélése relatív kategória. Ki mit tart annak? Napjaink sajtóját kell figyelemmel 
kísérni, máris szembetűnő  lesz az értékek meghatározhatatlansága. Clavigo érti 
az olvasótábor toborzásának módját is: „Legtöbbjüknek már az is tetszik, 
hogy beszélnek róla. A legfontosabb a fámakeltés." Ilyen határozott „koncep-
cióval" biztos karrier áll el őtte. Számára legfontosabb az emberek bizalmába 
férkőzni, amit úgy ér el, ha érti nyelvüket, illetve ha kiszolgálja őket. 

A dráma első  perceiben megtudjuk, hogy egy karrierista újságíró-szerkesz-
tővel állunk szemben, aki az eszközökben nem válogat. Az ilyen típusú h ős 
napjaink hőse. Talán ezért vonzó Drašarová és Milcsin számára a Clavigo? A 
karrierista ember csak saját el őmenetelével, személyes sikerével tör ődik, s cél-
jának elérése érdekében nem válogat az eszközökben; kihasznál, majd félretesz 
mindenkit, legyen az akár a szerelme is, ha érdekei úgy kívánják. Az ilyen em-
bernek igazi barátai nincsenek. Képtelen az őszinteségre, kapcsolatait érdekei 
határozzák meg, tanácsot legtöbbször önmagától kér. A drámai szituációsor 
a Clavigo két „én"-je közötti konfliktusokból formálódik. A karrier és az ösz-
tönélet kerül egymással szembe. Carlos az el őbbit táplálja, az utóbbit pedig el-
hanyagolhatónak tartja. Clavigo képtelen mindkét elvárásnak megfelelni, ezért 
vívódik: „Mit is kezdtem volna nélküle. Senki nem tudja honnan kerültem ide. 
Méghozzá nincstelenül. De hát mit tehetek róla? Semmi nem tart örökké. A 
szerelem is elmúlik, s az ember id ővel rádöbben, hogy anélkül is egészen jól 
meglehet." De nyomban megszólal másik énje: „Carlos:... De nem élhetek 
szerelem nélkül." Majd Clavigo folytatja el őbbi gondolatát: „... Elvégre tekin-
tettel kell lennem női olvasóimra. Amint megnősülnék, már nem lennék telje-
sen az övék." De cselekedete miatt másik „én"-jét vádolja: „... Végtére is te ja-
vasoltad, hogy szakítsak vele." 

Hol az egyik „én" kerekedik tehát felül, és akkor határozott, hideg karrieris-
ta (nagyrészt az), hol rövid id őre hatalmába keríti gyengébb „én"-je: „Clavigo: 
Furdal a lelkiismeret, amiért elhagytam ő t. Becsaptam." Rádöbben, hogy elér-
zékenyülése miatt nevetséges, és keményebb „én"-je szólal meg: „Carlos: Ne 
dramatizálj." Ám Clavigo nem tudja abbahagyni a sajnálkozást: „De szenved 
miattam. Nem tudok nem rá gondolni." Ekkor mondja ki Carlos a dönt ő  ér-
vet: „Csak nem n ősülünk meg akkor, amikor az élet épp kitárulkozik el őt-
tünk." Ennek hatására Clavigo kitart a karrierje mellett, és most már határo-
zottan tudja, mit kell tennie: „Nehéz utat kellett megtennem az érvényesülé- 



A CLAVIGO IDŐSZERŰSÉGE 	 957 

sig... ha még feljebb akarok jutni, nagyon óvatosnak kell lennem. Akármit 
nem engedhetik meg magamnak. (...) Nagyon észnél kell lennünk, hogy az új 
miniszter meggyőződjön arról, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk. — Mi ketten 
a kellő  pillanatban megérezzük, mit kell mondanunk." De gondolataiban sza-
bad maradhat továbbra is, hisz másik „én"-je rögtön hozzáteszi: „Carlos: 
Közben gondolhatunk és tehetünk, amit akarunk." Ebb ől is kiderül, hogy a 
belső  dialógusokban mindig Carlos kerekedik felül, mert Clavigónak szüksége 
van az erősebb akaratára. 

Akárcsak Drašarová, Milcsin számára sem fontos a romantikus szerelmi tör-
ténet kibontakoztatása. Nincs rajongó szeretet a testvérek között, annak helyé-
be a rideg, racionális kapcsolat lépett. Pierre, a férfitestvér is inkább pózol, mint 
bosszút áll. A kapcsolatok a látszat szintjén érvényesülnek, csak látszatszeretet, 
látszatmegértés, kötelesség, és hírnévszerzés van, őszinte együttérzés nincs. 

Drašarová a kapcsolatok ilyen ábrázolásával kizárta a romantikus negédessé-
get, nagyon is a mához közelítette a h ősöket és azok cselekedeteit. Mari szereti 
Clavigót, Clavigo nem szereti Marit; Buenco szereti Marit, Mari nem szereti 
Buencót. Örökös, mondhatnánk, banális, romantikus témalehet őség, azonban a 
megírás módja teszi id őszerűvé a karrierizmusa miatt érzéketlenné vált h ős életét. 
Clavigónak pillanatnyi fellángolásai vannak, de érzelmi kapcsolatra képtelen. 

Mit érhet el az ilyen ember? Ugyesen helyezkedik, és posztra kerül. Bizo-
nyos körökben elismerik azok, akiknek a kiszolgálója lett, de csak addig, amíg 
kiszolgálja őket. Az ilyen élet azonban id őigényes, és az „örökké résen kell 
lennünk" idegfeszít ő  állapotában kell egyensúlyozni. 

Vajon megéri-e kiiktatni az őszinte kapcsolatokat, felszámolnia barátságot, 
a szeretetet a karrier miatt? Clavigo, amíg Carlosszal szót ért, nem érzi magát 
különösebb veszélyben. Csak akkor omlik össze, amikor Carlos elhagyja. 
Megszűnik a két „én" közötti megbeszélés, vita sincs. Clavigo kibillen egyensú-
lyából, nem volt mindig „résen". Clavigo gyáva volt, és amikor Carlos magára 
hagyja az összeomlás pillanatában, Pierre-t vádolva önkritikát is gyakorol: 

 gyáva alak vagy, akárcsak én." Ezt látjuk, ha visszapergetjük a kezd ő  
képben elhangzott magabiztosságot: „Clavigo: Aggodalomra nincs okunk, Whal 
befolyása így is megmarad. — És egyáltalán mi és a félelem!" Ez hangzott fel valami-
kor a karrier tervezésekor, most pedig Clavigo így összegezi életét: „Akkor még 
nem értettem ... elképzelni se tudtam, hogy valaki bármire képes, csak elérhesse 
azt, amit más könny űszerrel elért." A let űnt pálya végpontja ez. 

Drašarová ítéletében meghal az Erő  című  hetilap szerkeszt ője, annak alter-
egója és a nekik megbocsátó Mari. De vajon megsz űnt-e a karrierizmus is? Va-
jon megjelent-e az őszinteség az emberek kapcsolataiban? Vajon kiderül-e, mi 
az igazsága sajtóban? 

Zárjuk sorainkat a dráma utolsó mondatával: „Nos, számodra mi ebb ől a ta-
nulság?" 



WRONG TIME 
AND WRONG PLAY'S 

BICSKEI ISTVÁN 

Napokig ültem az üres papír el őtt, és gondolkodtam. Mit írni a színházról 
most, amikor körülöttünk minden a feje tetejére állt? Amikor védeni kellene 
értékeinket és nem kritizálni. Csak ültem, és bámultam a papírt, miközben az 
járta fejemben, hogy rossz id őben és rossz helyen születtem. Az értékek állan-
dóan fejlődnek, alakulnak, a feladatunk, hogy eme értékeinket gyarapítsuk. Az 
igazán elhivatott m űvészeknek ezt fölösleges hangoztatniuk. Sajnos, nagyon 
kevés művész van olyan helyzetben, hogy jelent ősen hozzájárulhat színház-
művészeti értékeink gyarapításához. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a nem 
problémázó hivatalnok-színészek könnyebben együtt tudnak m űködni a társa-
dalommal, illetve annak intézményeivel. Azoka m űvészek, akik megpróbálják 
megőrizni viszonylagos függetlenségüket, értékeiket, eszményeiket (amelyek-
kel természetesen egy közös humánus értékrend kialakulásához járulnak hoz-
zá), lemorzsolódnak a gyakorlat ki- és beszögellésein. Egyszer űen működés-
képtelenek. 

„Ha egy értékrend tartósan m űködési zavarokkal küzd a társadalmi gyakor-
latban, akkor előbb-utóbb megindul a benne lév ő  értékek eróziója: fokozato-
san elveszítik hitelüket, gyöngül vonzerejük, nem képesek már vezérelni az 
emberi tudatot és magatartást; de arra nagyon is képesek, hogy a hivatalos ri-
tuálé kegyeivé válva akadályozzák új, m űködőképes értékek kialakulását. Az 
értékrend megújulását." (Hankiss Elemér) 

Évek óta védtelennek érzem magam, úgy is, mint ember, és úgy is, mint szí-
nész. Nem érzek semmi biztatást arra, hogy a saját színházamban alkothatok 
az elkövetkező  évtizedekben. Ki garantálja, hogy néhány éven belül nem kény-
szerülök hallgatásra, természetesen egy magasabb, közös cél érdekében, mint 
szabadkai kollégáim nagy része. 

Ki garantálja az utánpótlást, amikor az új generációk legjobbjait mára kez-
det kezdetén megrendítik értéktudatukban, például azzal, hogy megakadá-
lyozzák a színművészetire való beiratkozásukat. 
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Itt megszakítottam az írásomat, és elmentem az Ifjúsági Tribünre, és meg-
néztem a Zentai AIOWA csoport Harmat című  előadását. Örülök, hogy ott le-
hettem ezen az előadáson, azok, akik látták tudják, hogy miért. Peter Handke 
Kasparja jut eszembe: „A fiju cenhat éves micináljon, micináljon..." 

KI lesz az, aki majd „megdolgozza" ezeket a fijukat"? Vajon felveszik-e őket 
a színművészetire, ki vállalja a felel ősséget, hogy négy éven keresztül megóvja 
tehetségüket, még szorosabbá tegye az egymás közti kapcsolatukat, hogy kitel-
jesedjenek azon az úton, amelyen elindultak, amelyet választottak. Akad-e 
olyan színház, amely befogadja őket, és értékelni tudja majd munkájukat. Vagy 
arra fognak kényszerülni, hogy pincékben, padlásokon, raktárakban, utcán, 
anyagi és erkölcsi támogatás nélkül csorgassák el húgyos életüket? Vagy szét-
szélednek a világban, és ki-ki a maga módján próbai „helytállni", gyökértele-
nül? Amikor égető  szükségünk van olyan művészi közösségekre, amelyekben 
tökéletes összhangban folyik az alkotás. Gondolkozzunk el ezen egy kicsit! 
FÉLEK. 
SZABADKA. 
BEINDUL ITT IS A TEHETSÉGZABÁLÓ GÉPEZET. 
Pedig rengeteg jó példa áll el őttünk. A Shankai Yukutól a Sahrazad színházon 
keresztül a Jelig. Akik évekig tartó kemény munkával érték el eredményeiket. 
Nem szóval, grandiózus tervekkel, újságírók hadával. 

Kányádi Sanyi bácsi jut eszembe. (En már csak így vagyok, hol egy filmre, 
előadásra, hol egy versre hivatkozom. Sokat is derültek rajtam volt a színház-
ban.) Pontosabban Sanyi bácsi egyik verse, a Halottak napja Bécsben, illetve 
annak egy részlete, amely így szól: 

Ahogy a harangok a harangszót 
felejtem hamar minden örömöm 
bort ide angyalkák az ajtóm elibe 
világból válni akarok 
szabadok közé szállni 

Utána már semmi sem következhet 
csak a lebegés olyan szegényen 
akár egy hidrogénatom 
de megkísérthet még a félsz 
ha netán eszükbe jutna 
elvenni az egyetlen megmaradt 
elektronunkat is 

így legalább 
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megmaradna még a remény a tíz-húsz 
milliárd évnyi jövend őbe vethető  
hit a föltámadásra 
vagy valami ahhoz hasonlóra 

Persze ebben az írásban nem panaszkodnom kellene, ellenkez ő leg, a nagy le-
hetőségekről elképzeléseimről, módszereimről a műhelytitkok felfedésér ől il-
lenék szólnom. Egy színésznek nem az írás a feladata, a gondolatait nem leírnia 
kell. Nem papírra van szükségem, de színházra, színpadra. Van a m űvészeknek 
egy rétege, akik skizoid viszonyban vannak a társadalommal. A társadalom va-
lamilyen érték szerinti magatartásra ösztönzi őket, de ha ténylegesen e szerint 
az érték szerint viselkednek, akkor megbüntetik őket érte. Például egész éle-
tükön keresztül beléjük nevelik az igazmondást mint erkölcsi értéket, aztán ha 
őszintén megmondják a véleményüket, könnyen ráfázhatnak. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy tudatosan kiégetik magukból ezeket az értékeket és depressziós, 
cinikus, értéktagadó magatartásba menekülnek. 

Gyermekkoromból sok példát felsorolhatnék. Mert a feln őttek már ilyen ér-
tékrendszerben n ő ttek föl. Például ki nem állhatják, ha egy gyerek tud valamit, 
amit ők nem. Nagyképűeknek nevezik és kinevetik azokat, akik tanítani pró-
bálják őket. 

Van egy régi mise egy emberről, aki egy Olyan országban találta magát, ahol 
rajta kívül mindenki vak volt. Mi is ilyen helyzetben vagyunk, nem szabad 
megengednünk, hogy megvakítsanak, látnunk kell, még ha ezt el őttük titokban 
is kell tartanunk. 



COGITO ERGO SUM 

SOLTIS LAJOS 

1989. június 22-én délel őtt felhívott Gerold. „Jó lenne, ha írnál egy négy-öt 
flekket, amiről akarsz, a színházzal kapcsolatban." 

Ráálltam. 
Próbálgattam. Nem megy! 
Bugyog, forr bennem valami keserűség, kiáltani szeretnék, nem megy. 
A színházról valamit, Soltis ! Biztatom magamat. 
A színház mindig is a kimagasló, a kiváló egyének m űhelye volt! Ma a kö= 

zépszerűség menhelye. 
Drága Lőrinci Lorém, drága Nagygellért Jánosom, drága Haragom, annyi a 

keserűség, annyi a csalódás, annyi a bánat, hogy nem bírom tovább tartani a 
számat! Kiirtottak bel őlünk mindent, ami emberi, ami szép, ami költészet, ami 
felemel, pedig hát nagyok az akarásaink, tudunk is tenni, tudunk is alkotni, de 
hogy ez miért — és ez az ez nagyon fontos —, hogy ez miért nem jó, ezt nem tu-
dom. 

Minden más zseniális, amit más csinál, csak ez, amit mi csinálunk, mi, akik 
beledöglünk ebbe a kultúrába, akik a saját noéizmusunk keresztre feszített 
Krisztusai vagyunk, mi ezt nem jól, s őt igencsak amatőr szinten csináljuk! 

Nem! Nem! Elnézést! Nem megy! Így nem! 
Panaszkodni tovább nem akarok, dicsekvésre viszont se jogom, se okom... 

Jaj, csak belénk ne száradjon az akarás... Csak belénk ne kövesedjen a gerinc-
velő  .. . 

Hol vagytok, nők ... Hol vagytok, drága szeretők? 
Az ösztöneinket szétmarja az Id ő , a Kor, Csüggünk a Sehovatartozás mé-

zesmadzagján! 
Ezer év européerségét vezekeljük! 
GONDOLKODJUNK? HOGY LÉTEZHESSÜNK! 

Újvidék, 1989. július 6. 



34. Sterija Játékok 

VALSAGTÜKÖR? 

GEROLD LÁSZLÓ 

Ha igaz az a szólásérték ű  lorcai megállapítás, hogy a színház mindig a kor 
barométere, akkor a mi légnyomásmérőnk — a 34 . Sterija Játékok — azt mutatja, 
hogy válságban vagyunk. Nem a színjátszás, nem a drámairodalom, hanem a 
társadalom. Mindenestül. Gazdaság és politika mellett gondolkodásunk és ma-
gatartásunk tekintetében is. 

AZ ELŐADÁSOKRÓL 

Amikor a fesztivál első  estjén a vendégeket üdvözl ő  Jovan Hristi ć , kritikus, 
dráma- és esszéíró, a Sterija Játékok újonnan megválasztott elnöke akként pél-
dálózott, hogy a világon legszebb a színházi nyelv, mert mindenki érti, mert 
univerzális, mint a matematikai vagy fizikai képletek, mert legy őzi a népek és 
nyelvek közötti határokat, nem is sejtettük, nyilván ő  maga sem, hogy olyas-
miről szól, amire ez a fesztivál nem nyújt bizonyítékot. Csodálatos módon az 
történt ugyanis, ami színházban abszurdum, megengedhetetlen, hogy az egyik, 
egyfajta színházi kultúrából érkez ők, stílusban nevelked ők — kritikusok és 
egyéb szakemberek — nem tudják s nem is igen igyekeznek megérteni azokat, 
akik másféle, más stílusú színházi és dramaturgiai eszmény neveltjei és m űve-
lő i, akiket másféle emberi gondok sorvasztanak, foglalkoztatnak, mint őket. A 
szakmai tolerancia s az igyekezet hiányában vélem felismerni, hogy mély vál-
ságba jutottunk. 

Az idei jugoszláv színházi fesztivál műsora több szempontból sajátosan ala-
kult, többek között azért is, mert — Ljubljanát kivéve, amelyet azonban stílus-
ban, problematikában a trieszti szlovén társulat jól helyettesített, hitelesen kép-
viselt — az ország nagy színházi központjaiból, Belgrádból, Zágrábból, Szaraje-
vóból, Szkopjéból és Újvidékrő l hívott meg Feliks Paši ć  főszelektor előadáso-
kat, s így minden eddiginél pontosabban megmutatkozott, hol, melyik környe-
zetben milyen színjátszás, stílus honos, illetve a drámairodalom, a dramaturgja 
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melyik változata kedvelt. Ugyancsak, legalább jelzésszer űen, az is kiderülhe-
tett, környezetenként mi foglalkoztatja az embereket, feltételezve persze, hogy 
a színház ezt kifejezi. 

Színházesztétikai szempontból valóban csodálatos skála tárulkozik elénk. 
A szarajevói kamaraszínház Isak Samokovlija A sz őke zsidólány című  még a 

harmincas évek elején írt m űvét mutatta be, amely két közösség, két élet- és 
szokásforma, az egyformán merev szefárd zsidó és szerb közösség között őrlő -
dő  s végül öngyilkosságba menekül ő  — mert a szerb fiú iránti szerelme és saját 
szefárd családi hagyományai között nem tud választani — zsidólány (ki amellett 
a fekete hajúak és fekete szem űek között szőke és kék szemű  is!) melodráma és 
tragédia határán egyensúlyozó történetér ől szól, teljes mértékben kihasználva 
azokat a lehető  színpadi, megjelenítési formákat, amelyek két etnikum ábrázo-
lását hitelessé tehetik. Természetesen és szükségszer űen folklorisztikus eleme-
ket tartalmazó el őadása szarajevói, amely mintegy összegezése is lehet a kü-
lönféle hagyományok, kultúrák, szokások közös világának, együttesének, s az 
ebből sarjadó színjátszásnak. Ennek jellege az adottságok természetes folyo-
mánya, következménye, egy világ tartozéka, hiteles kifejez ője, akkor is, ha 
benne egyre inkább felismerhet ők a korszerűbb, az európai értelemben vett 
polgári, sőt avantgárd törekvések és igények is. Különös, csodálatos és kétség-
telenül értékes, egyedi stílusa boszniai, melyben egy sokrét ű , színes világ tük-
röződik. S ez az előadás — kiegyensúlyozatlansága ellenére —arról is tudósít, 
egyebek között, miféle gondok jellemezték és jellemzik — tudjuk a sajtóból, 
napjaink valóságából — ezt a világot. A felzárkózás és a nemzeti, az etnikai 
azonosság megőrzését kellene) egyensúlyozni, hogy a sz őke zsidólány tragi-
kus boldogságkeresését elkerüljék. Ilyenképpen ez a melodrámát idéz ő  régebbi 
keletkezésű  mű  és — nem is mindig szerencsés — el őadás az aktuálisan gondol-
kodtató, nem direkt formában, de mégis politikus színházi tett. 

Hasonlóképpen a boldogságkeresés a tárgya a Triesztb ől érkezett szlovén 
előadásnak — A szép Vida —, amely a díszlettervez őként ismert Meta Ho čevar 
rendezői koncepciójában ugyancsak egy kisebb közösség (kisebbség!), az 
Olaszországban élő  szlovének életérzést formáló gondjaira, dilemmáira mutat 
rá. A Cankar-dráma a boldogságkeresés jelképévé vált szlovén változata, az 
egyetlen szóval pontosan fordíthatatlan „hrepenenj e" (sóvárgás, vágyakozás, 
reménykedés, epekedés, álmodozás) színházi kifejezése. Meta Ho čevar, aki ezt 
a szlovén (csak szlovén?) életérzést, amely drámában, színjátszásban — tapasz-
taltuk a Sterija Játékok régebbi el őadásain — régóta kísért, nyilván, mert a lélek 
valósága, úgy látta felerősíthetőnek, hogy a két környezet — a szegényebb szlo-
vén és a tehetősebb olasz (ezt néhány kellékkel pontosan érzékelteti) — közötti 
különbséget is belekombinálta az el őadásba. S hogy nem csak formális megol-
dás, a hely (Trieszt) és a szerepl ők (szlovének) kínálta lehet őség kihasználása, 
hanem annak a felismerése is, hogy ily módon a sóvárgás, az álmodozás konk- 
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rétabbá tehető , az önmagunk vállalása vagy az önmagunk feladásának (asszimi-
láció!) tragédiája új dimenzióval gazdagítható, kétségtelenül a gondolkodó ren-
dezőt mutatja, koncepciózus előadásra utal. Ez pedig — a témához ill ően — jel-
legzetesen szlovén stílusú. Színházpoétika formanyelv szempontjából felismer-
hető , részint mert kidolgozottság, a részletek funkcionális pontossága, vagyis 
magas színvonalú professzionalizmus, részint pedig mert a gondolatot kifejez ő  
atmoszféra jellemzi, illetve mert a kett ő , a szakmai tökély és a hangulat — világ-
képet tükröz. A Meta Ho čevar rendezte trieszti szlovén el őadás az elmúlás, a 
halál gondolatát, félelmét idézi (nem véletlen a fekete, dobozszer ű  színpadkép, 
amelyet egy-egy fénysugár, színes ruha vagy a fémbútorok — olasz import! —
csillogása tör meg) szinte tökéletes, gondolatiságot hordozó színpadi megvaló-
sításban; forma és tartalom egymást segít ő  teljes összhangja ez. 

Hogy a szkopjei Drámai Színház el őadásában a drámabeli helyszín, Belgrád 
külvárosa helyett Szkopje perifériájára tev ődik át, azt akár természetes színházi 
igénynek, csöppet sem zavaró lokalizálásnak is tekinthetnénk, ha a darab vá-
lasztása nagyobb fokú tudatosságot nem sugallna. Nebojša Rom čević  külvárosi 
szerelmi háromszögtörténete — egy taxisof őr ingázása a szerető  és a feleség kö-
zött — ugyanis a neorealista koszlott valóságot vegyíti a népi hiedelemmel, a ba-
bonáskodással (ez utóbbira utal a dráma címe is: Erővonalak a magasban). És 
ez a kettősség emlékeztet a macedón dramaturgja egy jelent ős vonulatára, akár-
csak az előadás, amely elsősorban színészi játék szempontjából a realitás fölött 
az irrealitás ködfátyolát is meglebegteti. Mondhatnánk, sajátos macedón szín-
házi stílus ez sárból és ködb ől gyúrva. És egy adott társadalmi helyzet pontos 
tükörképe. 

A fogalom minden erényével és könzervativizmusával együtt közép-európa-
inak nevezhető  az a színjátszói stílus, kultúra, amelyet a zágrábiak prezentál-
tak. De legkevésbé sem azért nevezhet ő  így ez az iskola, mert Tomislav Bakari ć  
Lidérc című  történelmi farce-ának egyk fontos szerepl ője Ferenc József csá-
szár, a közép-európaiságot egykoron formálisan jelképez ő  monarchia uralko-
dója. Sokkal előbb azért, mert létezik egy sajátos közép-európai színjátszói stí-
lus, amely keveréke a franciás társalgási formának, az operettek látványvilágá-
nak és teatralitásának, valamint a freudi gyökerekre viszavezethet ő  nyilvános 
lélekelemző  szeánsznak (Krleža). Ezekb ől a jellegzetességeket meg ő rizve-mó-
dosítva alakult ki ez a színházi forma, amelyet Jugoszláviában legtökéleteseb-
ben a zágrábiak m űvelnek, noha korszerűbb törekvések évek során némileg 
módosították is ezt az iskolát. Bakari ć  majd húsz évvel ezel őtti műve magában 
foglalja mind a közép-európaiság, mind pedig ennek ironikusan korszer űsített 
dimenzióit. De emellett még egy vonatkozásban mutat jellegzetesen közép-eu-
rópai gondolkodást, mentalitást: úgy politizál — történetesen a horvát—szerb vi-
szonyról —, hogy ehhez a múltat idézi, I. Ferenc József mellett a szerepl ők kö-
zött találjuk II. Miklós orosz cárt, III. Victor Emanuel olasz királyt, Nikola 
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Pašić  szerb miniszterelnököt, Petar Kara đorđević  szerb királyt és Frano Supilo 
horvát politikust. A dráma — történelmi küls őségekbe csomagolt — központi 
gondolata a délszláv egység megteremtése, ennek lehet őségei és akadályai, s 
mindez egyértelm űen napjainkra aktualizálva, amire Jugoszlávia, illetve a 
Nagy Szerbia többszöri említése félreérthetetlenül utal. 

Hasonlóképpen a jelen érdekében folytatott múltvizsgálat jellemzi azt a há-
rom drámát, melyek közül kett őt belgrádi társulatok, egyet pedig az újvidéki 
szerb színház mutattak be a fesztiválon. A közelmúlt, az immár történelemnek 
számító negyvenes-ötvenes évek megidézése Rade Radovanovi ć  A hamisítvány 
eredetije, Siniša Kovačević  Új kor és Deana Leskovar Három kalapács című , 
dramaturgiailag is rokon műve. A felszabadulás utáni els ő  néhány év köszön 
vissza ezekből, az újjáépítés, a beszolgáltatás, a Tájékoztató Iroda, a kollektív 
lelkesedés, kiállás, a vállalások, a kollektív félelem és bizonytalanság évei, Tito 
marsall, Sztálin, Ranković , Đ ilas, az UDBA, a Goli otok korszaka, mindaz, 
ami elsősorban a szerb dramaturgja egyik tartalmi sajátosságává vált újabban, s 
amit a helyes út érdekében elkerülhetetlen dokumentumszer ű  hitelességgel fel-
tárni, megismerni és megismertetni, mégpedig az elementáris, őszinte szóki-
mondás szintjén. És éppen a szókimondás hozadéka az a nyers, gyakran kifeje-
zetten trágár, a dokumentumfilmek egyszer űségét idéz ő  játékstílus, amely 
azonban a forradalmi patetikától és a szocrealista közhelyekt ő l sem mentes, 
sem dramaturgiai, sem pedig színjátszói vonatkozásban, s amit talán belgrádi 
stílusnak is nevezhetnénk. Ett ől csak árnyalatokban tér el az újvidéki iskola, el-
sősorban abban, hogy kevésbé nyers és hiányzik bel őle a nagyvárosi és a vidéki 
folklór Belgrádra annyira jellemz ő , mentalitást kifejez ő  jellege. 

Ilyen — stiláris és tartalmi — sajátságokat mutatott az idei országos színházi 
fesztivál műsora, amely minden eddiginél pontosabban tárta elénk az egyes 
nemzeti kultúrák színházi képét. Impozáns sokszín űség, még ha az egyes 
produkciók, drámák és el őadások színvonala nem is magas, nem is kell ően 
reprezentatív. Kétségtelen azonban, hogy megmutatkozott: mi van, s mit 
kellene) ápolni, fejleszteni ahhoz, hogy az egyes környezetek, kultúrák 
színjátszása meg őrizze hitelességét, identitását, de ne zárkózzon önkörébe, 
egyformán szóljon legszűkebb környezetéhez és mindazokhoz, akik azonos 
társadalmi, politikai közösségben élnek, s őt általában mindenkihez. Éppen 
ezért volt számomra elszomorító és döbbenetes, hogy a trieszti el őadást — 
amely színházként kétségtelenül az egész m űsorban a legteljesebb volt, amint 
ezt a zsűri döntése is bizonyítja — milyen frontális elutasítás fogadta, mert —
mondták — hideg, unalmas, üres, túlesztetizált, drámaiatlan, érdektelen, túl-
ságosan szlovén. 

Természetes, hogy egyeseknek tetszik egy el őadás, másoknak nem, de a kri-
tikus nem ítélhet csak aszerint, hogy az illet ő  produkció hasonlít-e arra a szín-
háztípusra, ami az ő  legszűkebb környezetében divatos, hanem kötelessége 



966 	 HÍD 

megvizsgálni, hogy mit s milyen fokon valósít meg a vállalt formán, szándékon 
belül. S csak azután lehet elutasítani vagy elfogadni egy m űvészi alkotást. Meg-
értőbbnek, türelmesebbnek kell lenni. Hasonló érthetetlenség volt tapasztalha-
tó A sz őke zsidólány fogadtatásában is, ami akkor sem igazolható, ha lényege-
sen gyengébb előadásról van szó. Mert problematika tekintetében nagyon is 
időszerű , semmiképpen sem jogos tehát annak megkérd őjelezése, hogy „szük-
ségszerűen meghatározza-e egy ember sorsát nemzeti hovatartozása?" Mert, 
sajnos, meghatározza, nem is csak önmagában, hanem abban a környezetben, 
amelyben él. S ezt illik méltányolni, megérteni. Mint ahogy azt is, hogy mások 
politikai melodrámája nem eleve rosszabb saját politikai melodrámánknál, még 
ha másként politizál, ha politikai véleményével nem is értünk egyet, nem mere-
ven elutasítani kell, hanem elgondolkodni felette. Különös, hogy akik a Lidérc 
előadását elfogadhatatlannak ítélték Pašié karikatúraszer ű  ábrázolása miatt, 
nem vették észre, hogy a többi színre lép ő  uralkodó, politikus hasonlóképpen 
karikatúra. Vagy: ugyancsak a Lidérc kapcsán említették egyesek, hogy Paši ć  
és Supilo napi politikai szinten aktualizált párbeszéde kidolgozatlan, ugyanak-
kor más előadások (A hamisítvány eredetije, Uj kor) hasonló szintű  dialógusait 
dicsérték. Éppen így nem lehet eleve elutasítani el őadásokat csak azért, mert 
trágárkodók, rusztikusak. 

Olyan ellentmondások, melyek lehet, hogy nem is tartoznak szorosan té-
mánkhoz, egy színházi fesztivál jellemzéséhez, de a színház, nemcsak az el ő -
adás, hanem a szünet is, a kerekasztal-beszélgetések is, és a kritikák is. Ilyen-
formán színházi életünk összképébe az is szervesen beletartozik, ahogy kriti-
kusként viszonyulunk egy-egy el őadáshoz, sajátunkéhoz, másokéhoz, mind-
egy — közel sem állítom, hogy minden kritikus ab ovo pártoskodó, drukkoló, 
szűk látókörű  volt, néhányan azonban igen —, kivált, ha ez a viszonyulás túl-
mutat a színházon, ha több, általánosabb jelleg ű ; s ha közvetve másra is, 
mondjuk, válságunkra lehet ennek alapján következtetni. 

Mert hogy is mondta Jovan Hristi ć ? A színházi nyelv mindenki számára ért-
hető , a leguniverzálisabb, de — fűzzük hozzá — azért, hogy értsük, nyitott 
szemmel és füllel kell beülni a néz ő térre. Vagy idézzük Kosztolányi Dezs ő t, a 
legtürelmesebb kritikust, aki talán valaha létezett: „Minden poggyászom a sze-
retet meg egy látcs ő ." 

„A" színház érdekében egyiket sem ajánlatos otthon felejteni. 

A DRÁMÁKRÓL 

Ha a színjátszói iskolák tekintetében valóban széles és gazdag skálát muta-
tott az idei fesztivál m űsora, akkor sajnálattal kell megállapítani, hogy drámák, 
dramaturgiai eljárások tekintetében eléggé egyoldalú kép tárulkozott elénk. 
Nem számítva a két régebbi m űvet (Samokovlija és Cankar drámáját) az öt új- 
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keletű  dráma — az arány régi és új m űvek között a fesztivál szellemében ideális! 
— közül négy (Erővonalak a levegőben, Új kor, A hamisítvány eredetije, Há-
rom kalapács) ugyanazt a dramaturgiai iskolát képviseli, s csak a Lidérc más. A 
fesztivál utáni összefoglalókban olvashattuk, hogy egyesek hiányolták például 
az új szlovén drámát. Ha csak az utóbbi évek fesztiváli m űsorát láttuk, hasonló 
joggal hiányolhatnánk az új macedón drámát (Sztefanovszki, Plevnes), bár el-
képzelhető , hogy az elmúlt szezonban sem jelent ősebb új szlovén, sem értékes 
új macedón dráma nem volta színházak m űsorán. Ugyanakkor tény, hogy a 
négy szerb s az egy horvát dráma sem képvisel magas színvonalat. 

Tomislav Bakari ć  Lidérce régebbi keletű  új mű , 1975-ben írta, a Prologban 
jelent meg három évvel kés őbb, közben színre is került Varaždinban, nem kel-
tett figyelmet, az országos közvélemény valójában most a zágrábi Horvát 
Nemzeti Színház Ivica Kun čević  rendezte el őadásában ismerte meg. Műfajilag 
talán történelmi farce-nak mondhatnánk. Els ősorban az els ő  rész alapján, 
melyben szinte kivétel nélkül felvonulnak az említett uralkodók, politikusok, 
főszereplője I. Ferenc József. Az ő  halála zárja azt a hosszúra nyújtott expozí-
ciószerű  részt, amely bár nem mentes a politikától, lényegében csak háttérrajz, 
a történelem szemétdombját kell felidéznie egy birodalom széthullásának per-
cében, hogy azután a dráma utolsó negyede-ötöde — épp az eddig elénk tárt ál-
talános ismeretek talaján — már egyértelm űen időszerű  politikai kérdéseket 
szólaltasson meg. A színhely innen London, a főszerepet pedig Paši ć  és Supilo 
veszi át, s gyorsan kiderül, egyikük sem ártatlan, mindketten hasonló módsze-
reket használnak önös érdekek eléréséért. Az egység elvét hangoztatják (Pašić : 
Jugoszlávia nélkül Szerbia sem létezhet... Széttépnének bennünket... A szö-
vetségeseink... Egész Európa... csak jugoszlávokként ismernek el bennünket, 
sehogy másként ... Supilo :... ha már államot alapítunk, legyen az föderá-
ció ... ), de lényegében manipulálnak, a nép nevében, a népre hivatkozva har-
colnak a hatalomért. A föderáció feltétlen híveinek deklarálják magukat, de 
óvatosan kételyüket is kifejezik, mit fog ehhez a nép szólni, amelyet nem a ju-
goszlávság, hanem saját nemzeti eszménye tüzel, vitt harcba. Ok igen, de a 
nép ... Ismerős, ugye? 

A dráma szerkezetileg végtelenül heterogén. Az els ő  néhány jelenet a közép-
európai nemzeti irodalmakból ismert, nagy személyiségeket felvonultató törté-
nelmi dráma, sajnos, eléggé unalmas, szellemtelen. Ezt a részt, amelybe egy 
misztikus szál is helyet kap — a császár parancsára kivégzett horvát katona lel-
kéből kel életre az a hadi kurva, aki betegségével megrontója lesz a dráma több 
szereplőjének, ő  a romlás virága —, a császár hatalmas haldoklási monológja 
zárja. Ezt az író talán a shakespeare-i summázó jelleg ű  nagymonológok mintá-
jára képzelte el, de óhatatlanul eszünkbe juttatja az operák haldoklási áriáit, 
hogy azonban ezeknél kevésbé mesterkélt, emberibb, az talán els ősorban Pero 
Kvrgić  csodálatot ébreszt ő  tolmácsolásával magyarázható. Majd következik 
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Paši ć  és Supilo jelenete, amely pedig a politikai vitadrámák, a sartre-i tézisdrá-
mák dialógustechnikáját idézi. 

Dramaturgiailag lényegesen egynem űbb a négy másik dráma. Mind egy fé-
szekaljból keltek ki, a belgrádi dramaturgiai iskolából, amely évek óta a mozai-
kos szerkezetű , filmforgatókönyvek technikája szerinti dramaturgiát népsze-
rűsíti. Kétségtelenül néhány jelent ős ilyen jellegű  mű  született ebben az iskolá-
ban, vagy ennek hatására, de mintha lassan kimerülne ez a módszer, kiürülné-
nek az akkumulátorai. Tény, hogy a töredékességgel elkerülhet ők a meseszer-
kesztés bonyodalmai, mesterkéltsége, krónikához ugyanis elég néhány lazán 
összefüggő  jelenet. Ugyanakkor viszont sablonosság fenyeget, s vázlatosság, 
amely megelégszik néhány frappáns mondattal, utalással vagy éppen káromko-
dással. Vitathatatlan, van eset, amikor ez a dramaturgiai eljárás szerencsés öt-
lettel párosul, mint például Deana Leskovar m űvében (Három kalapács), amely 
egy külvárosi bérház lakóinak párhuzamos élettörténetét mondja el, s ily mó-
don szükségszerű  a mozaikos szerkesztés, amit ügyesen, észrevétlenül fog egy 
bűnügyi történet egybe. Itta szociográfiai jelleg igazolja a dramaturgiát. Siniša 
Kovačević  Új kor című  művében is hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, 
hogy a szerémségi falu néhány háború utáni évének története a krónika és a 
dráma között ingadozik, bizonytalankodik, amit a szerz ő  krónikaként érde-
kessé formál, történelmi hitelességgel ábrázol, azt drámaként mesterkéltté, 
közhelyessé, s őt szocrealista szintre szállítva teszi ilyenné. A kor autentikus, a 
szereplők viszont ügyetlenül drámaiak, bántóan fekete-fehérbe öltöztetettek. 
A kulákkérdés tér vissza, meg a vidéki pártfunkcionáriusok karrierizmusa, de 
érdektelenül, felszínesen. Hasonlóképpen felszínes Rade Radivojevi ć  politikai 
vitadrámája, A hamisítvány eredetije, amely szintén a felszabadulás utáni évek-
rő l szól, izgalmas, tabukérdéseket feszeget, szókimondó, de ugyancsak elve-
szik a dramaturgja útveszt ő iben. Párhuzamosan futtat néhány cselekményt, 
hogy azután a legizgalmasabbról, az állhatatos Sztálin-imádó tanító sorsáról 
megfeledkezzen, illetve áttérjen a fiatal párttitkár és a nyugdíjas funkcionárius-
gyárigazgató leszámolására, aminek a legvégén derül ki, hogy ez egy másik 
dráma, akkor is, ha a párttitkára tanító fia, és mostohaapja a most vele vitat-
kozó férfi. Túlbonyolított, el őkészítetlen a két történetszál összekapcsolása. 
Nem szervesülnek az alkotóelemek. Az a tény viszont, hogy a szerz ők meg-
próbálják, szükségét érzik a mozaikos szerkesztésr ől áttérni a hagyományos, 
meseként szervez ődő  cselekményvezetésre, drámastruktúrára, mintha azt je-
lezné, a drámaírók felismerték a váltás szükségét. Ez legkifejez őbben Neboj-
ša Romčević  művében mutatkozik meg, nyilván nem függetlenül attól, hogy 
az ő  esetében érz ődik leginkább, a töredékes szerkezet hagyományos dráma-
formán belüli alkalmazása. Leskovar a b űnügyi dráma, Radivojević  és Kova-
čević  a melodráma, Rom čević  pedig a szerelmiháromszög-dráma vonzásá-
ban írt. 
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Mind a négy szöveg erénye az a szándék, hogy egy drámai, ellentmondások-
kal teli kort elevenítsen fel, mégpedig a jelen és a jöv ő  érdekében. Sajátos, hogy 
a háború utáni évek els ősorban a szerb drámaírókat foglalkoztatják, ami bizo-
nyos szempontból érthet ő  és természetes (Rankovi ć , Belgrád az ország főváro-
sa is). Ezekben a művekben azonban jellemz ő  módon keveredik a publicisztika 
és a művészet, a szövegek olykor vázlatosak, kissé egymásra hasonlítanak, dra-
maturgiájuk mellett abban is, hogy jó értelemben politizáló szándékúak. 

A fesztivál alatt és után született, elhangzott, napvilágot látott összegezések 
általában szürkébb, eseménytelenebb, jellegtelenebb m űsorról szóltak, ami ta-
lán igaz is. Ennek ellenére kétségtelenül erénye Feliks Paši ć  válogatásának, 
hogy öt új drámának nyújtott lehet őséget országos megméretésre. Miközben 
nem az a szelektor ellen felhozható legf őbb vád, hogy másokkal szemben mel-
lőzte az új szlovén (és macedón vagy másmilyen) drámákat, hanem hogy a dra-
maturgiai eljárások skálája nem eléggé széles, hogy zömmel egytípusú m űveket 
vett fel a műsorba. Mert talán mégsem ez a jugoszláv drámairodalom hiteles 
tükörképe? 

Peeter Laurits (Szovjetunió) felvétele 
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KRLEZA ES  A 

KÖZÉP-EURÓPAI MENTALITÁS'  

~  

NIKOLA BATUSI Ć  

Hugo von Hofmannsthal 1892-ben Loris álnéven Schnitzler Anatol-ciklusá-
nak előszavában található híres soraival szinte programszer űen jelenti be a szá-
zadvégi Bécsben uralkodó impresszionista színház intimitását: „...Így ját-
szunk teátrumot mi, /Játsszuk en-darabjainkat, / Mind koránnyílt, lágy, szo-
morkás, / A lelkünk komédiái, / Tegnap és ma tarka kedve, /Csúf sorunk csi-
nos fonákja, / Síma szók és cifra képek, / Talmi érzés, szörny ű  vérzés, / Hal-
doklások, epizódok ... (A régi Bécs, Kosztolányi Dezs ő  fordítása).  

Mi abban az id őben Vojnović  Ekvinociumának (1895) naturalizmusa és  
szimbolizmusa, Tuci ć  Povratak (Visszatérés) cím ű , erősen hauptmanni színe-
zetű  darabja, majd Dežman és Nehajev fiatalos, modern kísérletei után Vojno-
vić  Dubrovniki trilógiájára vártunk (Alkony, 1900), e stílustarkaság egész kor-
szakának legvitatottabb csúcsára.  

És amíg az első  világháború hajnalán kifejezetten, á la page, szolgamódra  
követjük a közép-európai színpadi hullámzást, (azt a repertoárt, melyet rende-
zőként főképpen Josip Bach fogalmazott meg és alakított ki), a fiatal Stefan  

Zweiget, Schnitzler körének modern „klasszikusait", Wedekindet, aki az els ő  
harsány expresszionista jelenetet viszi színpadra, a lengyel szimbolistákat, akik  
mindenestül Közép-Európához tartoztak, a magyar drámaírókat, akiket akkor  
is, később is Molnárhoz hasonlóan alábecsültek, túlságosan „könny űeknek"  
találtak, nálunk pedig Kosort és nemzetközi affirmációját kísértük figyelem-
mel, Krleža a Legendával jelentkezik (1914), majd kés őbb más legendákkal,  
melyek a színpadon egészen a húszas évek közepéig — mint tudjuk — semmiféle  
visszhangot nem keltettek.  

A szimbolista akkordok ellenére, melyek mind a szcenikai tér koncepciójá-
ban, mind a művészi szövegben annyira szembet űnők, a krležai Olajfák he- 

* A zágrábi Novi predlog című  színházi folyóirat A közép-európai szindróma korunk színházá-
ban és filmművészetében cím ű  tárgysorozatának bevezet ő  írása.  
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gyén, a sikoly, a lázadás, a harci kiáltás, de az emberi lét rejtélyeinek a kutatása 
és mindenfajta leszámolás — így a nemzeti mítoszokkal való is — csakhamar fel-
váltja ezeket az ezüstrezgés ű , holdvilágos szimbolista frázisokat. De ha Krleža 
mégis a semmire sem kötelező  játék jól felismerhet ő  modelljeinél marad (Álar-
cosbál, Salome), iróniája akkor is túlszárnyal a két darab replikáinak látszóla-
gos banalitásán és helyenkénti vértelenségén. 

Vajon mi volt az, amely Bécs, Pest, München és természetesen Čapek exp-
resszionista Prágája között Krležát közel vitte e központokhoz, és mi volt az, 
amely ebben az id őben vagy drámaírásának kés őbbi fázisaiban a peremvidékre 
vetette? Nem írt természetesen titkos sejtelmekr ől, agóniáról, epizódokról, nem 
engedte meg — Schnitzlert parafrazeálva — a szeparékba búvó szerelmeskedést, 
nem írt szentimentális hangon szomorú, külvárosi emberekr ő l sem, mint Mol-
nár a Liliomban (1909). Mégis, itt válva feln őtté, Mittel-Europa szellemi klímá-
jában, mely majd éppen Bécsben fog kihunyni Karl Kraus fáklyája és az em-
beriség végnapjai között, merte fény többé nem tudott új utakat bevilágítani, 
Krleža változatos stílusú és témájú színházává bizonyítja, hogy ide tartozik, 
ehhez a légkörhöz, melynek musili tulajdonságai is vannak, s amelyet éppen 
néhány lényegi jegyének tagadásával lehet érzékelni. 

Számunkra Bécs mértékszabó színpadi toposz volt még Demeter burgthea-
teri kliséi óta, melyeket hiába akartak meghonosítani, e kísérletek a horvát 
színház későbbi fejlődési fázisaiban Šenoától Miletiéig, az irányadó világítóto-
ronytól való távolodási igény ellenére sem hozták meg a kívánt eredményeket. 
Változásokra nem a szervezés, hanem a drámai stílus szempontjából volt szük-
ség. A drámai megformálás új stílusa, új tematikai szintek, felforgató dramatur-
giai elvek, az újdonságok megfogalmazása — ezek voltak Krleža célkit űzései, 
miután bejutott a közép-európai körökbe, melyek minden különböz őség, 
nemzeti kultúra és nyelv ellenére csaknem azonos szellemi identitást tükröz-
tek. 

Kraus behatárolt fény ű  fáklyája később messzire világító lánggá er ősödött, 
történelmileg hitelesítve így e nagy fordulóponton a drámaíró Krležát, aki a 
haldokló civilizáció sötét hangjai közepette is alkalmat nyújtott az Újvilág ke-
resésére. Ezt pedig az ő  színpadi kiáltásának jelszava szerint a hajózásban kel-
lett fellelni (szándékosan kiemelve kedvelt kifejezését), új csillagképek keresésé-
ben, melyek az addigi látóhatáron kívül estek. Nincs ezért semmi különös ab-
ban, hogy Legendáiban együtt van Jézus és Salome, Mária Magdaléna, Pierrot, 
Ádám és Eva, a nemek harcának szimbólumaként; olyan rekvizitumok ezek, 
melyek a korai olvasmányoknak és a zágrábi gyermeket leny űgöző  színpadi 
varázslatnak még élénk emlékéb ől erednek. Szilárdan áll ő  itt a németországi 
körök század eleji, modern színházi talaján, és éppen ezen a befogadási szinten 
keresztül wilde-i és strindbergi vonások is érezhet ők nála. De már a Szentistván-
napi búcsú holtan-élő  és élő-halott jeleneteiben (Gavella) Krleža krausi kímé- 
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letlenséggel hatol a nemzeti mitológia velejébe, abba a témába, amelynek majd 
haláláig megszállottja lesz. Olyan éles metszések ezek, melyek számunkra szo-
katlanok voltak, és miután ilyen alapra látomásos szcenikai építmény került, 
olyan színházat követelt meg, amilyent ebben a légkörben csak a költ ő i képze-
let hozhatott létre. Közép-Európában Krleža hiába kutat ilyen színház után. 
Oroszországi kirándulása (1924-1925) éppen a bécsi Ringen kezd ődik, ahol a 
Zágrábban fel nem lelt színház után nyomozva Reinhardt Josefstadtjáig jut el, 
de mélységesen csalódik benne. Miközben úgy tartotta, hogy ez a nagy rende-
ző  élénk, színes angol képeslapokat árul, mialatt az előadás azon a vörös da-
maszttal bevont képtelen színpadon folyik, és miközben Berlinben is kiábrán-
dították az ottani színpadi képek, nem sejtette, hogy két-három év múlva ő  
maga is olyan drámát fog írni, melyért Reinhardtot kigúnyolta... vörös kan-
dalló az alkonyatban, könyvtár, rózsaszínű  fénnyel megvilágított hölgy, majd 
újra a zöld alkonyat, beszélgetés a szerelemről. Háromszög. Csodálatos. Egy 
francia bulváríró bécsi előadásának atmoszférájáról szóló leírása és a nemsoká-
ra rá következ ő  Agónia (1928) egyes didaszkáliái (és tartalmi hangsúlyai) kö-
zött rosszindulatú párhuzamot vonhatnánk. De úgy tűnik, ez felesleges lenne. 

A Glembayakig Krleža még megjárt néhány utat, melyek hol közelébe vitték 
a közép-európai köröknek, hol eltávolították t ő lük. 

Michelangelo és Kolumbusz titáni alakja, azokkal együtt, akiket csupán az 
elvesztett drámák címéb ől ismerünk, szemmel láthatólag széttörik a „Káká-
nia"-féle hierarchia által rájuk er őszakolt kereteket. Prága, Bécs, Pest és Mün-
chen között nem született drámai jelenség, mely a szcenikai tényez ők közvet-
len hatása ellenére is ily élesen, messzire hallatszón sikoltott volna. Ismert és 
örökös témák kaptak itt szimbolikus jegyeket, világos, programszer ű  irányel-
vekkel, és a provinciális közép-európai porfészkekr ől megpróbálták elűzni a 
matoši szarkafészkek áporodott leveg őjét. Hogy e témák számára Zágrábban 
nem volt színház, az közismert tény, de Krleža nem talált volna ilyen színházat 
a két Duna menti főváros egyikében sem. Fiatalkori álmainak színházát majd 
Mejerhold Moszkvájában, Tairovnál és Vahtangovnál leli meg, az izgalmas 
külvárosi proletárszínházakban. Akkor pedig már maga mögött tudja majd a 
galíciai színpadi emlékeket, az ingatag októberi eseményekkel való közvetlen 
összeütközéseket és a sötét horvát provinciába való elvonulását. 

És éppen amikor távolodni kezdtünk Európától, alávetve magunkat az egyre 
erőteljesebb balkanizációnak, Krleža a Galíciával, a Kálváriával és a Vu čjakkal 
lényegében visszatér a posztexpresszionista alkonyhoz, amely a Monarchia bu-
kása után vált uralkodóvá. A lendületes elődök eszméi elsüllyedtek a Kolubara, 
Visztula és Piave közti harctereken, Lenin hívó szavának követését kegyetlenül 
elnyomták Magyarországon is, Németországban is, míg az expresszionizmus 
első  képviselő i közül azok, akik Strammhoz és Sorgéhoz hasonlóan nem a há-
ború áldozatai lettek, politikai nézeteik miatt hallgatásra, majd nemsokára a 
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német területekrő l való migrációra ítéltettek. Érthet ő  ezért, hogy sokan közü-
lük az öngyilkosságot választották (Toller és Hasenclever, hogy csak az ismer-
tebb neveket említsük), hogy egyeseket a hitlerizmus ért utol a koncentrációs 
táborokban, és hogy néhányuk (Johst és Bronnen) részben át is állta nemzeti-
szocializmus oldalára. 

A lehangolt közép-európai ember, aki a háború el őtt lázadásának sikolyával 
a civilizáció fényes horizontját ostromolta, a húszas években egy teljesen elide-
genedett környezetben találta magát, ahol nem voltak többé közös, egyértelm ű  
tájékozódási pontok, csupán egyéni, többé-kevésbé tragikus utazások az isme-
retlenbe. Toller színházának háború utáni politikai tiltakozásaiban, Brechtnek 
az új áru—pénz-viszony politikai fonákságáról és a polgári társadalom rothadá-
sáról írt keserű  analízisében (Lakodalom, 1919), Hasenclevernél, Unruhnál, s ő t 
még Wildgansnál is, megtaláljuk ezt az egykori szellemi közösséghez való hoz-
zátartozást. A dráma akkoriban a társadalmi értékrendszer széthullásáról szól, 
de az új építők erőfeszítéséről is, akik azonban a korabeli politikai valóság káo-
szában vesznek el. 

A horvát értelmiségi, a kényszerb ől lett katona, akire törvény erőszakolta rá 
a bevonulást, a harctéren Wagner Trisztánjának a partitúráját olvassa, és ebben 
semmi póz nincs. Inkább egy olyan közösséghez való tartozásnak a bizonyíté-
ka — többek között —, amely menthetetlenül szét fog hullani, amelyet a szaraje-
vói golyók vészes visszhangja végérvényesen szétrombolt, lehet ővé téve, hogy 
illetékesek és illetéktelenek egyaránt helyet kapjanak benne. A folyónak — mely 
a sötét háborús éjszakában szó szerint és jelképesen is magán viseli a föld alatti 
Akherón minden sajátosságát — a túloldalán olyan hangok hallatszanak, ame-
lyek már korábban is felhangzottak a Kolumbuszban, és amelyet sok horvát 
császári katona ismer ős harangszóként követett. Josip Broz és Josip Horvat 
életrajza csak két ellentétes példája ugyanannak a krležai-kadéti gondolkodás-
módnak. A Kálvária első  oldalán olvasható ajánlás Richmond és Fortinbras ár-
nyékának szól, a két shakespeare-i h ősnek, akik a véres tragédiák alkonyi ak-
kordjai közepette úgy hordják ki a halottakat és úgy próbálnak uralkodni, 
hogy kezüket ne vérezzék be. Krleža az Aurorától várta a hajnalt, amely elér-
kezhetett volna a mi vidékeinkre is ugyanúgy, mint a közép-európai baloldali 
gondolkodókhoz, köztük a drámaírókhoz, akik sugarait szomjasan szívták 
magukba. És amikor fölöttük az ég hirtelen és váratlanul beborulta politikai 
megtorlások sötét felhő itől, a diktatúrától és provincializmustól, nálunk pedig 
még az atavisztikus gyű lölet tüneteitő l is, az általános erkölcsi és intellektuális 
visszavonulása Vu čjakba torkollott, s itta sáros reménytelenségben elsüllyedt 
Bach összes toccatája éppúgy, minta Plamen égővörös Optimista visszfénye. 

Krleža talán jobban, mint bármikor azel ő tt, a közép-európai panoráma alko-
nyi hangulatához való végleges köt ődést bizonyítja a trilógiával, melyet, úgy 
tűnik, eddig még senki sem vizsgált politikailag intonált egészként. Világosan 
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megjelölték benne az expresszionista jegyeket (a Doktor a Kálváriában, Hor-
vát álma a Vu čjakban), de ajánlatos lenne a drámák eszmei hátterét is felderíte-
ni. Ezt a hátteret a galíciai harctér és a vu čjaki istenhátamögöttiség ellentéte-
ként szerkeszti meg, amikor azokban a forradalmi hullámokkal elindított új 
eszmék igyekeznek betörni. A szellemi káosz, az er őszak és a provinciális ér-
tetlenség zordon szirtjeir ől elpattannak ezek az eszmék. Az 1917-es háborús-
forradalmi trilógiában a közép-európai értelmiségi erkölcsi-intellektuális di-
lemmái közelítik Krleža színpadi m űveit az ő  európai látóhatárához (Viktor 
Žmegač), méghozzá olyan pillanatban, amikor az egykori állami-politikai kö-
zösség távolabb él ő  tagjai számára ez a látóhatár menthetetlenül sötétülni kez-
dett. A nemzeti-politikai színtér növekv ő  káoszának közvetlen fenyegetése 
alatt Krleža visszavonul drámáiban e környezetb ő l, és a széthulló múltban ke-
res témát, mert ide még mindig szívesebben tartozik, mint menekül a jelen ak-
tualitásához. Az eszmeileg és politikailag szétzilált Közép-Európa múltjába 
hatolva, olyan témákkal, melyek a bukásról és a szocialista jövendölések követ-
kezetes megvalósításának reménytelenségér ől szólnak, szervesebben, hatéko-
nyabban és szorosabban kapcsolódik a közép-európai jelenhez, mint bármikor 
azelőtt. A jugonacionalista eufóriával és saját országában a nemzeti oppozíciók 
kialakulásával — mely drámai feldolgozásban nem hozott jelent ős eredménye-
ket —Krleža élesen szembeállítja a múlthoz tartozást illetve az újfajta — még tá-
voli — forradalmiság iránti hajlamot. Új drámai kompozícióinak sora pedig 
majd megmutatja, hogy valójában a húszas évek, a hajdan idealizált közép-eu-
rópai légkör eltűnésének ideje nagyon is éles korszakhatár, melyet saját temati-
kai választóvonalaként jelöl ki. 

A Glembay-ciklus 1928 és 1930 között Krleža dramaturgiai struktúrájába 
sok közismert újdonságot hoz, de ezekkel most nem foglalkozunk. A mi szem-
pontunkból fontos e három dráma eseményének történelmi id őpontja, a drá-
mai hősök szociológiai ábrázolása, és ami talán még lényegesebb, a drámai tör-
ténet színhelye. Tudjuk, hogy a Glembay Ltd szereplő i 1913 -ban átélik a pol-
gári-patrícius ábrándok szertefoszlását, hogy az ő  elmúlásuk az Agóniában 
folytatódik, az első  világháború után az új államban, és hogy a harmincas évek 
elején Léda az ő  groteszkül karneváli hajlamaival és a darab végi szimbolikus 
söprűvel végérvényesen eltakarítja egy let űnt civilizáció lomjait. 

Krležát tudatos belépésre a glembayi szalonba nem csupán a min őségi dra-
maturgiai támpontok utáni vágy készteti. A színpadi beszéddel és minden más 
művészi eljárással együtt sajátságos hommage ez saját környezetének, amely, 
mint tudjuk, és mint ahogy az író is jól tudta, sohasem volt ilyen glembayi ma-
gaslaton. Ám Zágráb és Agram felemelése Bécs, Pest szintjére (vagy talán Tri-
esztére, ahogyan Gavella írta), valójában kinagyítás, a város néhány jellegzetes-
ségének mikroszkopikus vizsgálata, mert ezek csak meghatározott, augmenta-
tív helyzetekben tudják elviselni Krleža leleményességének élességét. Zágráb a 



KRLEŽA ÉS AKÖZÉP-EURÓPAI MENTALITÁS 	 975 

Glembayak által nemcsak színpadi, hanem általánosabb, kultúrtörténeti érte-
lemben is rákerült a közép-európai térképre, és nem is csak azért, mert a drá-
mákban németül is beszélnek, vagy mert Zágráb, Bécs és a magyar hely őrségek 
közötti utazgatásokat a leghétköznapibb jelenségként emlegetik. A Glembay-
klán társadalmi és főképpen gazdasági életmozzanatainak szándékos eltúlzása 
csupán Krleža vágya, hogy mint egy kinagyított képen, lehet őséget nyújtson a 
legkisebb részletek megfigyelésére is. Medd ők voltak és maradnak azok a 
tárgytalan viták, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy Glembayak nálunk 
sohasem éltek (ami egyébként közismert tény), sem Agramban, sem Zágrábban 
így nem beszéltek, és hogy e város lakói cselekedeteikben sohasem voltak eny-
nyire morbidak. De hát ezzel a ténnyel Krleža mint született zágrábi maga is 
tisztában volt. Neki a Glembayak világa mikrokozmikus egységként kellett a 
közép-európai mentalitás hatalmas freskóján. 

Hogyan is mutatták be valójában Zágrábot az addigi horvát drámákban? 
Majdhogynem mindig provinciális környezetként, melyben pletyka és irigység 
kavarog (Senoa — Ljubica), basáskodnak a kémek és a nacionális polgári törek-
vések uralkodnak (Tomié — Novi red), a népi drámákban a behízelgés bieder-
meieri központjaként, jellegtelen kisvárosként, hamis kozmopolita törekvések-
kel a 19. század végi horvát jól megcsinált darabokban vagy pedig a modern stí-
lusok versengésének színtereként, de valódi urbánus háttér nélkül. Krleža 
Glembay-ciklusának Zágrábja a közép-európai patríciusok, ugyanakkor az el-
ső  proletár visszhangok városává lesz, világosan kijelölt Pont Európa ezen ré-
szének térképén. Ahogyan Drži ć  Dubrovnik helyi jellegzetességeit felhasznál-
va a Várost aktív részesévé teszi dramaturgiai rendszerének (az utcák, terek és 
lakosok felsorolása), úgy Krleža is aktivizálja Zágráb urbánus és szuburbánus 
magvát, a felismerhető  dramaturgiai akció érdekében. Retorikája, gyakran még 
a pátosz is érthet őbbé válik, ha elolvassuk műveinek azon részleteit is, melye-
ket a franciák Krleža intime -nek neveznek — agrami gyermekkorát vagy szá-
mos naplójegyzetét. Akkor értjük csak meg, hogy az el őkelő  és a szegény vá-
rosrész között is lehetett holbeini fehér kezekr ől beszélgetni és közben eldu-
gott kocsmákban pálinkázgatni — ezt Vrdoljak filmje mutatja meg a legjobban. 
Az Agónia által intonált dialógusokban Zágráb még inkább európai szellem ű  
városként tükröz ődik, ezért úgy tűnik, hogy a harmadik, az ötvenes években 
hozzáírt felvonás nem pusztán Križovec doktor védelmére született, hanem 
annak a gondolatnak a kivédésére is, hogy Zágráb nem volt jelent ős civilizációs 
környezet. Mert ebben a felvonásban az ügyvéd és egykori magyar nemes 
igyekszik átváltozni és át is változik, követ őjévé válik az új politikai konstel-
lációknak, melyek éppen azért, mert a kabinetkombinációknak nem volt 
közép-európai hagyományuk, ilyen örökséggel rendelkez ő  egyéneket ke-
restek. A Léda farsangi álarcai mögül ugyancsak gyakran fölsejlenek Zágráb 
színei, és így a trilógia is úgy értelmezhet ő , mint egy városi szegmentum 
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karcolata, melyet a költ ő  szülővárosának egyetlen elemzésében sem volna 
szabad mellőzni. 

A Glembay-ciklus volt az a határvonal, melyet Krleža nemzeti tematikájá-
ban többé nem lépett át. Radi ć  meggyilkolása, az 1929-es diktatúra, a marseil-
les-i merénylet, a belpolitikai megoszlás, a gazdasági és még inkább a politikai 
emigráció kérdése — a történelem és az élet mindezen sugallatait Krleža már 
nem formálta drámává. Valahogy túlságosan is idegenek és nyugtalanítók vol-
tak az ő  színpadi ösztönzéseihez és ihletforrásaihoz képest. Ez utóbbiak pedig 
a Nyugat eszmei, politikai és szociális problémái voltak, vagyis magának a 
Nyugatnak a létkérdései. Egy civilizáció széthullásáról szólta Legendákban, 
három drámában és bizonyos mértékiga Glembayakban. A kés őn megjelent, 
de sokáig tervezett Aretaeusszal visszatérve újra a drámához az európai civili-
záció forrásához fordult, a római antikvitáshoz, de a korabeli európai körök 
kozmopolitizmusához is, melynek középpontjában — mily tünetszer ű  helyrajz 
— új, veszedelmes fenyegetések csírái éledeznek, és majd nagyobb katasztrófá-
val végződnek mint Krleža ifjúkorában: a hontalan (az apatrilla) nem kirándu-
ló a smaragdzöld tengeren, hanem az európai lélek állapota a spanyol forrada-
lom bukásának előestéjén, a Guadalajara, München és a nürnbergi beszéd nap-
jaiban, a berchtesgadeni találkozó előestéjén. Az Aretaeusnak ez a programsze-
rű  előszava még egyszer világosan megmutatja, hol kereste és hol találta meg 
Krleža a saját helyét. 

HÁSZ-FEHÉR Katalin fordítása 

Ivan Kyncl (Anglia) felvétele 



KÉT ESSZÉ 

HERCEG JÁNOS 

A kísérleti színjátszás idei hagyományos szarajevói szemléjére Euripidész 
Élektrájával tették fel a koronát. Ezzel véltek eleget tenni a színházkultú- 

ra hagyománytiszteletének. Hogy miért éppen Euripidész és nem Szophoklész 
Élektráját vitték színpadra, aki a thébai mondakörnek ezt a tragédiáját ugyan-
csak megírta, de jóval sötétebb és keményebb veret ű  drámai felhanggal, az ta-
lán Euripidész visszafogottabb, kevésbe súlyos el őadásának inkább játékos 
elemzési hajlamával lenne magyarázható. Mert mintha a mai modern színját-
szás éppen ezt őrizte volna meg a görög drámából. Nem az id ő tlenséget, ha-
nem azt, ami közelebb hozza a mai színház légköréhez, s a közönséghez, 
amely nehezen emészti meg a komor és túlzott ünnepélyességet. Az antik szín-
ház isteneket és királyokat vitt színpadra, alább nem adta. Az egyszer ű  ember 
életét és sorsát a jelek szerint nem tartotta példamutatónak. A démosz gondja, 
baja, problémája nem volt színpadi anyag, ha százszor születés és halál, ármány 
és szerelem örök permutációjába volt zárva, akárcsak az istenek és a királyok. 
Azzal a különbséggel, hogy azokkal csodák történhettek, ég és föld között él-
tek, a többi isten és király körében, míg az egyszer ű  ember lenn maradt a por-
ban. Euripidész ezt a különbséget ismerte fel és próbálta él őbbé tenni. Mint 
akinek a közönség fontosabb lett volna a fennkölt, olykor mégis üres ünnepé-
lyességnél, amely azonban nem ismerte a lehet őségek határát, minthogy iste-
nek és királyok életében minden lehetséges. Hiszen Euripidész se tért el a me-
séitő l, ő  is az istenek bosszújára építi mondandóját Oresztésszel, akinek meg 
kell ölnie anyját, Klütaimnésztrát, ő  azonban nem maradt meg a történet bo-
nyolításában csupán a tényeknél. Ő  a szerelemnél is jócskán elid őzött, a há-
zasságtörés részleteit is közelebb hozva, szóval ezt és minden mást még, ami az 
egyszerű  ember életében is megtörténhet, Szophoklész tragédiájától megkü-
lönböztető  figyelemben részesítette. Kortársai szerint közönségsikerre töreke-
dett, s Arisztophanész nem is bírta ki gúnyolódás nélkül azt állítani róla, hogy 
apja szatócs volt, anyja piaci kofa, volt hát kit ől örökölnie a megalkuvást. 
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Mindez azonban semmivel sem csökkenti Euripidész óriási jelent őségét és má-
ig tartó sikerét, úgyhogy a Médeia, a Trójai nők és megannyi más tragédiája az 
Elektrával együtt valószínűleg örökké színpadképes marad. Csakhogy az ő  ko-
rában a színjátszás költői verseny is volt, s mint ilyen, hasonló az olimpiai játé-
kokhoz, nemzeti ügy, amellyel Zeusz fő isten előtt tisztelegtek. Így történhe-
tett, hogy amikor meghalt, a mindent kigúnyoló Arisztophanész egyik darab-
jában, aBékákban leküldte érte az alvilágba Dionüszoszt, hogy a nagy költ ő i 
versenyen, a dionüszián összemérhesse erejét az akkor már szintén halott 
Szophoklészével és Aiszkhülosszal. És ezen a versenyen természetesen Aisz-
khüloszt hagyta győzni Euripidész és a másik Élektra szerz ője, Szophoklész 
fölött. A három napon át tartott irodalmi versenyen ez volta kritika ítélete. De 
nem a közönségé, amely Euripidészben a maga költ őjét látta. Ebben aztán 
nyilván része lehetett különös halálának is, amely emigrációjában érte. Hetven-
hét évesen ugyanis, öregen és betegen elhagyta hazáját, éppen a hivatalos kriti-
ka igazságtalanságától sújtva, átment Makedóniába. Archealosz király udva-
roncai azonban Ott is megkeserítették az életét, végül ráuszították a király va-
dászkutyáit, amelyek széttépték. Tragédiája, az Élektra ma is él, és még sokáig 
élni fog, s Goethének lehet igaza, aki azt mondta, hogy azóta sincs olyan drá-
maíró „aki méltó volna átnyújtani Euripidésznek a papucsot", amihez Szerb 
Antal még hozzáteszi: Aiszkhülosz és Szophoklész csodálatosabbak, de Euri-
pidészolvasása közben fut végig a hátunkon a hideg. 

Olasz irodalmi szenzáció Michelangelo 132 szonettjének és madrigáljának 
fakszimile kiadása. A könyvet napok alatt szétkapkodták, f őleg a fiatalok, akik 
több mint négyszáz évvel Buonarotti halála után ismerkedtek meg a verseivel. 
Egy olyan korban, amikor a dolce nouvo stílusa is idegen és ismeretlen lett 
előttük, míg Michelangelo képz őművészeti alkotásai végigkísérték a százado-
kat. A kor, amelyben szobrainak és festményeinek remekm űvei születtek, még 
a Petrarca-epigonok költ ő i kora volt, akinek hatása édeskésen és fellengz ősen 
a régi magyar irodalomban is hívekre talált, mindenekel ő tt Kisfaludy Sándor 
verseiben, miután 1720-ban Kassán László Pál a „jó és gonosz szerencsésnek 
orvoslásáról írt két könyvecskéjét" kiadta. Az olasz poéta hódítása tartós lehe-
tett, mert 1813 -ban egy magát „magyar nemes"-nek mondott névtelen fordító 
Debrecenben újra szükségesnek érezte egy gy űjtemény megjelentetését. Mi-
chelangelónak viszont várnia kellett, amíg Petrarca igézete a magyar irodalom 
tájain is megszűnik. Pedig az a romantikus szerelmi líra, amelyet egy kés őn jött 
fellángolás szólaltatott meg benne Vittoria Colonna iránt, forma tekintetében 
sem maradt Petrarca költészete mögött, miközben keményebb veretével, mint- 
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ha kőből faragta volna virslit is, Michelangelo sajátosan egyéni tudott lenni. 
Hatvanéves volt, amikor ezt az ugyancsak versíró el őkelő  nőt megismerte, aki 
„minden asszonynál szentebb" volt, mint írta, s ez a felmagasztalás már azért is 
igaznak tűnhet, mert Michelangelo nem vitette meg a testi szerelmet, s ebben 
nem is szenvedett soha hiányt. Vittoria Colonna viszont inkább egy elképzelt 
szerelem hősnője volt, olyan idealizált alakja a múzsának, aki kolostorba vo-
nult, s inkább csak szenvedélyes hangú levelekben viszonozta Buonarotti ér-
zelmeit, amelyek, mint írta, „ ... oly magasra emelték szívemet, hogy alantas 
gondolatok csak sértenék". Gondívi szerint még meglehet ősen hideg is volt az 
imádott nő , s hogy szépségnek se lehetett mondani, abban a kortársak rendre 
egyetértenek. Az Uffizi N ő  sisakban című  ismert rajzában még meg is fiatalí-
totta a művész, s így semmiképpen sem lehetett életh ű . De nem is akarta, hogy 
az legyen. Arra Ott voltak alkalmi szeret ői, akik nem röstelltek levetkőzni, és 
odaállni elébe modellnek. Ezek a névtelen asszonyok, akiket szenteknek és ma-
donnáknak ábrázolt szebbek és él őbbek maradtak, mint ez a szertelenül szen-
vedélyes tirádákban lobogó eszménykép, Vittoria Colonna, akit szonettjeiben 
még sokáig megsiratott, amikor másfél évtizedes ismeretség után meghalt. A 
többi nőről nem írt szonetteket. Azokat csak szerette és k őbe faragta, vagy a 
sixtusi kápolna falára festette, bölcsen megosztozva eszményi szerelem és reális 
érzelem gyönyöreit. És a költészetének is különös sorsa volt. Európa-szerte 
megcsodálták, írtak róla, de kevesen fordították a maguk nyelvére. Talán a 
svájci Conrad Ferdinand Meyeren kívül, aki németre adaptálta, nem is jelentek 
meg más idegen nyelven a szonettjei. Magyarul a harmicas évek végén kezdte 
fordítani líráját Rónay György, utolsó híres szonettjének búcsúját is átköltve, 
ahogy visszanézett a festő  és szobrász, mint akinek mégis leginkább vés ő  és 
ecset állt a kezéhez, s csak a lélek dolgaihoz volt szavakra szüksége. „Nyugtot 
nem ad ma már ecset, se vés ő , /A szív csak égi szerelemre vár, /Mely a keresz-
ten int, kitárva karját." 

S mondom, a hazájában is újdonságként hat a lírája a maiak, a modernek 
után. Talán azért is, mert Michelangelo el ő tt négyszáz éven át a fest ő  és szob-
rász járt. Remekműveit mindenütt látni lehetett, míg versei hazájában is most 
zengetik meg igazán a messzi id őkön át mindazt, amit nem látni kell, hanem át-
élni. 
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Gobby Fehér Gyula: Vallatás. Színművek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989 

Varga Zoltán: A tanítvány. Színművek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1985 

A két drámagyűjtemény összesen tíz színdarabot tartalmaz, a m űvek 1965 és 1988 
között keletkeztek. Nemcsak a megírás idejének két és fél évtizede teszi, hogy ezek a 
színjátékok műfajukat tekintve igen sokszín űek. A szerzők által adott megjelölések kö-
zött a színmű , a dráma, a játék éppúgy el őfordul, mint az egyfelvonásos, a színpadi legen-
da és a rekviem. Az elemz ő  által adható besorolások közt szerepel itt a zenei librettó, 
a drámai parabola és a társalgási színdarab is. A megidézett, illetve megjelenített (törté-
nelmi) korok és terek is igen különbözőek. A görög mitológia alvilága, Dávid király 
bibliai udvara, Robinson szigete mellett a középkori Buda, a századel ő , illetve napjaink 
Bácskája, a börtöncella és a mai lakásbels ő  egyaránt megjelenik. A mono- és duodrámá-
tól a kamaradarabon át a széles történelmi tablóig terjed a sor. Van a színm űvek között 
dokumentumra (életrajzra) épül ő  mű  (a Vallatás), van történelmi eseményeket és alako-
kat szerepeltető  darab (A budaiak szabadsága), van, amelyik történelmi bázisról építi 
föl a fikciót (A tanítvány, Duna menti Hollywood), van, amelyik irodalmi fikcióból in-
dul ki (Péntek, Szombat, Vasárnap), és természetesen van el őzményektő l független, ere-
deti drámai konstrukció is (A nagy építés és A hajó). Az egyes drámák tagoltsága is igen 
különböző : az egyetlen jelenetb ő l álló darabtól az id ősíkváltó szerkezeten át a majd 
negyven miniatűr képbő l felépülő  színjátékig találunk példát a tíz dráma között. E sok-
féleség és sokszín űség miatt a két kötet szemléje során el őbb a másságot, az egyedi sa-
játosságokat érintem, s utóbb foglalkozom a közös jegyekkel és az általánosítható tar-
talmakkal. 

Gobby Fehér Gyula Vallatás című  drámakötetének hat darabja közül az els ő , A nagy 
építés (1965) parabolikus tantörténet az építés metaforájáról, ami itt, Kelet-Európában 
negyven éve uralja a politikai szóhasználatot. Most, amikor a felépültnek nyilvánított 
házról sok helyen kiderül, hogy legfeljebb a tervrajzok vannak készen, azok is lépték-
tévesztettek, akkor különösen tanulságos e majd két és fél évtizede írott m ű  üzenetére 
figyelnünk. Az építés „lázában ég ő " városban soha semmi nem készül el, az emberek 
barakkokban laknak, ám err ő l a Fiatalember érkezéséig mindenki hallgat. Ez az idegen 
(akinek a dramaturgiai minta szerint el kell pusztulnia — s ez végül be is következik) nem 
iszik a serkentőnek nevezett pálinkából, nem vesz részt a fecskepusztítás játékában, s 
„A nagy építés napjá"-nak ünnepére egymaga épít fel készre egy házat. Ez a vétség, a 
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fennálló rendet tagadó gesztus természetesen megbocsáthatatlan, és az talán véletlen, 
hogy éppen egy ráomló fal alatt leli halálát a tisztán látó értelmiségi, ám bukása ebben a 
világban feltétlenül szükségszer ű . 

A budaiak szabadsága (1970) is egy bukás története. A történelmi játéka személyes 
és politikai függetlenség drámája. A shakespeare-i dramaturgiát és jelenettechnikát kö-
vető  műben az 1300-as évek eleji Buda politikai dilemmája jelenik meg: a két hatalom 
befolyási övezetébe tartozó város melyikhez csatlakozzék? Anjou Károlyhoz vagy III. 
Vencelhez? A dilemma a főhős, Márton mester személyes sorsában is szerepet kap: ke-
reskedő  maradjon-e, avagy vállalja a tanácstagságot s ezzel a politikusi feladatot és fele-
lősséget? A tudatos politikai szerepvállalás azonban nem jár együtt a közösségi dilem-
mára adott mártoni válasz kivitelezésének lehet őségével. Hiába akarja a függetlenség, 
semlegesség és elnemkötelezettség szabadságát megvalósítani, törekvésével egyedül ma-
rad. Egyéni bukása a városé is: Buda az egyik (nagy)hatalom fennhatósága alá kerül. Is-
mert közép-kelet-európai szituáció. 

A Vallatás (1975) filmszerű  jelenettechnikát és montírozást alkalmazó agitprop doku-
mentumtörténet az adai néptanítóról, Cseh Károlyról. A jelenbeli vallatást szakítják 
meg azoka retrospektív képek, amelyek (egyetlen apró kivételt ől eltekintve) kronologi-
kus rendben villantják fel a fő szereplőnek a jelenig elvezető  életútját. A két id ősík — az 
alig mozduló jelenbeli és a másfél évtizeden végigfutó múltbeli — végül egyesül: a tanító 
társának, feleségének öngyilkosságában. A rendíthetetlen tanítóra a halálhírrel akar csa-
pást mérni az ügyész, ám a patthelyzet, a vallató és a vallatott statikussá merevült viszo-
nya a kommunista keménysége miatt most sem változik. 

A monodrámának kiváló Bűnös-e a Szél? (1978) három tételben, három viszonylat-
ban mutatja be a vizsgálati fogságban tartott, gyilkossággal vádolt címszerepl ő t. A vizs-
gálóbíró, acellatárs és a mama hiányjelként kirajzolódó alakjának háromféle változat-
ban adja elő  ugyanazt az eseményt a vádlott: szeret ője férjének, az ő  üzlettársának a le-
lövését. A három verzió nemcsak a végkifejletet illet ően más, hanem az életút lefestésé-
ben és az önjellemzésben is. Ami közös, az a címszerepl ő  viszonyainak esszenciája: az 
álságra, hazugságra és önigazolásra épül ő  emberi kapcsolatok. Szél senkinek sem az iga-
zat mondja, de a hazugságváltozatokból mégis kisz űrhetjük a címbeli kérdés egyértel-
mű  válaszát. 

A Duna menti Hollywood (1985) egy zenés játék szellemes librettója, a mozit és a 
filmipart a Bácskában meghonosítani igyekv ő  Bosnyák Ernőről. A darab dalbetétek, 
filmbejátszások, filmfelvételek (és próbáik), valamint rövid jelenetek elegyéb ől áll. A li-
neáris cselekményvezetés ű  játéka művészet és a művész éltető  és pusztító közegét, a 
közönséget helyezi igazából a középpontba. Arra az ellentmondásra mutat rá, hogy ha a 
néző  szereplővé akar válni, ha a befogadó bele próbál avatkozni a m űbe, ha a (kul-
túr)politikai hasznot és napi megtérülést vára kultúrától, akkor jobb, ha közvécét és 
sintérházat épít, mint mozit (ahogy ez a darabban be is következik). 

A kötetzáró dráma A hajó (1988) műfajában és szemléletében az els ő  színmű  világá-
hoz tér vissza, de annak komorságától és sivárságától eltér ően itt nagy szerepet kap a 
humor, az abszurd helyzet(ek) életszer ű  megjelenítése. A folyóktól, tavaktól távol fek-
vő  faluban házának udvarában három éve építi hajóját egy tanárember. Míg az els ő  rész 
során mindenki hülyének nézi, a második részben — amikor már tizenkét napja egyfoly-
tában zuhog, s ebben egyre többen egy új özönvíz eljövetelét látják — mindenki föl akar- 
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na jutni a bárkára. Józsi azonban egymás után zavarja el az utasjelölteket. Amikor eláll 
az eső , s ő t (a látszat szerint) holtan találják, mindenki gyanúsítottja a vélt gyilkosság-
nak. A tanár azonban csak megcsúszott és bevágta a fejét. Amikor „feltámad", paran-
csot ad a horgony felszedésére — és megindul a hajó. Összezárja az elkülönülteket, a falu 
társadalmának tipikus alakjait és a férfi hozzátartozóit. De hogy egymásrautaltságukban 
merre veti őket a sors, nem kapnak rá ők sem — és mi sem — feleletet. 

A hat dráma egy-egy magányos h őst állít a középpontba, aki vagy elbukik (mint a Fi-
atalember, Márton mester, Ern ő ), vagy helyzetének bukással felér ő  konzerválódása tör-
ténik meg (Cseh Károly, Szél és Józsi esetében). Ezek a h ősök többnyire értelmiségiek 
(ha a keresked őbő l tanácstaggá s ezáltal politikussá váló Mártont is annak tekintjük, ak-
kor valamennyien azok). Nem csupán értelmiségiek ők, hanem a többiek szemében má-
sok, noha másságuk értelmiségi létükb ő l fakad. A környezet és a h ős között feszülő  el-
lentétben mindig az asszonyok azok, akik küzdelmében a férfit támogathatnák, de az ő  
erejük csak a privát szférára terjed ki, a küzdelem pedig közéleti terepen folyik. Így a 
hős nemcsak környezetét ő l, az értetlen, konzervatív társadalomtól szakad el, hanem 
szerelmétő l, lelki szövetségesét ő l is. A tanító felesége a Vallatásban öngyilkos lesz; Irén 
magára hagyja Ern őt a Duna menti Hollywoodban és elmegy Billyvel; A nagy építésben 
a Lány nem követi a Fiatalembert a végzetes gy ű lésre; A hajó felesége és szeret ője beáll a 
többiek közé; Szél (ha hihetünk neki) Elzácska helyett is vállalja a vádlott szerepét. 
Mártonnét pedig a férje hagyja el azzal, hogy az asszony kérlelése ellenére elvállalja a ta-
nácstagi megbízatást. 

A hős elszigeteltsége, társtalansága Varga Zoltán négy színm űvében is megjelenik, de 
jóval elmosódottabb kontúrokkal, mint a másik kötetben. A Péntek, Szombat, Vasár-
nap (1970) című  jelenetben Robinson (önmagát elmaszkírozva) mint új hajótörött „fel-
szabadítja" Pénteket. A felszabadítás azonban nehezen megy, mert Péntek más sze-
mélyközi kapcsolathoz szokott, nem a szabad emberéhez. Igy Szombat egyre jobban 
dühbe gurul, s helyreállítja az eredeti állapotot. Amikor a következ ő  napon Vasárnap-
ként újra megjelenik, a szociális idomítás kezd ődik elölrő l, de akkor Péntek már teljes 
szellemi és fizikai regresszióban van. 

A kötet igazán figyelemreméltó színjátéka a címadó A tanítvány ( 1970) ugyancsak 
egy pedagógiai helyzetre épül. Robinson szembesülése a maga neveltjével, Péntekkel, 
előképe a második darab kett ős konfrontációjának. A m űben két tanítvány van: Simon 
és Dávid király. Nevelő jüknek, Nátán prófétának a tiszta pedagógiai elvekhez való ra-
gaszkodás és az ezektő l elszakadó pragmatikus (politikai) életvezetés között kell válasz-
tania. Dávid — királyként — áthágta az erkölcsi törvényt, elszerette egyik katonája asszo-
nyát, s a férfit a biztos pusztulásba küldte. A kapcsolatból megszületend ő  gyermek el-
pusztításának büntetésével vezekelhet a király Nátán (vagy az Úr) szerint. A hosszú 
patthelyzetet követ ő  kompromisszum, a „kiegyezés" a másik tanítványt, Simont arra 
készteti, hogy a remetelakába visszatér ő  Nátánban mérhetetlenül csalódva öngyilkossá-
got kövessen el. 

A Tantalosz (1983) mitológiai példázat az örök kielégületlenségben az alvilágba síny-
lődő  hő srő l, akinek vétkét nem, már csak b űnhődését láthatjuk. A steril, hangsúlyozot-
tan színpadias m ű  a statikusságot statikusan, a mitológiát iskolásan mutatja be. A túldi-
menzionált problémafelvetés igazi motívumai tisztázatlanok maradnak. Ugyanúgy, 
ahogy a kétszerepl ő s Búcsúban (1984), mely egy negyvenes férfi (író) és egy buszon- 



KRITI KAI SZEMLE 	 983  

éves (esküvőjére készülő) lány együtt töltött estéjét és reggelét, a „leánybúcsút" mu-
tatja be.  

Varga Zoltán színm űvei sterilen irodalmiak, túlteng bennük a filozófiai, mitológiai,  
irodalmi ismeretterjesztés. Ez nemcsak abban mutakozik meg, hogy a négy darabból há-
rom irodalmi ihletettség ű  (s a negyedik, a Búcsú író hőse a saját helyzetét nem éli, ha-
nem valójában írja), de azokban a hosszú passzusokban is, amelyekben Szombat (Ro-
binson) antropológiai kiselőadást tart, a Tantalosz szereplő i önmagukat jellemzik, a Bú-
csú párosa pedig a Nóráról, Sartre és Beauvoir kapcsolatáról értekezik. Ezek az irodalmi  
szövegek úgy színlelik a drámát, mint a bennük el őforduló szerepl ők a színjátszást. Az  
erő tlen dramaturgiai megalapozást a színszer űség tematizálása kíséri. Három darabban  
is — vagy a dialógusban, vagy az instrukcióban — ott áll, hogy a történéseket a szerepl ők  
színlelik, hogy létük és viszonyuk virtuális.  

Varga Zoltán hőseinek csak intellektusuk van, s mindaz, ami az emberben nem szelle-
mi tényező , az ezekben a szövegekben sajátos módon pejoratív megítélést kap. Nem-
csak Dávid király szerelmi „vétsége". Edit azért dicséri a férfit, mert nem közeledett  
hozzá; Tantalosz undorral beszél az altest élvezeteir ő l, és Szombat is csak Péntek agyá-
val tudna kezdeni valamit (a lelke számára érdektelen). A tézisdarabok szellemalakjai  a 
legéletközelibb irodalmi műfajt és a drámai persorsát csak színlelik. Mind a négy dara-
bon uralkodik ez a mintha-jelleg.  

Gobby Fehér Gyula drámáinak esetében a színlelés szónak más jelentéstartalma van.  
Éppen a kötet két szélén álló két rokon dráma mutatja a legpontosaban azt, hogy egy —  a 
Varga Zoltánéhoz hasonló, de ott mindvégig kizárólagos — tézisszer ű , parabolikus drá-
makonstrukció hogyan válik egyre színházszer űbbé, hogyan találja meg a színpad élet-
szerűségét. A szín meglelése nemcsak A hajóval példázható. A kötet második fele egyre  
erősebb vitalitásról, egyre markánsabb szituációkról és egyre több humorról tanúsko-
dik. A szereplők rajza még a Duna menti Hollywood librettójában is sokszínű , egy-egy  
alakról már néhány replikával is pontos jellemképet ad a szerz ő . A történetbonyolítás-
ban mindvégig megőrzött epikus jelleg mellett (vagy annak ellenére) a jelenettechnika,  a 
helyzetteremtés és a dialógusformálás is a színházszer űség egyre markánsabb jelenlétét  
bizonyítja.  

A színmű íróként együtt debütált Gobby Fehér Gyula és Varga Zoltán (a Statisztiku-
sokkal, illetve az Útitárssal 1971-ben) a Forum Könyvkiadó 1971-es drámapályázatának  
két díjazottja (A budaiak szabadsága, illetve A tanítvány), a szabadkai és az újvidéki  
színházban több darabjával színrekerült két szerz ő  drámáiknak új, válogatott kötetével  
a műfaj kétféle útját képviselik. Varga Zoltán a bölcseleti problémák és morális gondola-
tok megfogalmazásához a drámaformát színleg veszi kölcsön, valójában a dialógusos  
színpadi esszét m űveli. Gobby Fehér Gyula kötete a szín meglelésének folyamatát pél-
dázza: a színpadi dramaturgja és a szellemi indíttatás egyesülésének lehet őségét.  

Р. MÜLLER Péter  
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A KRITIKUS FAJA 

Dalibor Foreti ć : Nova drama. Sterijino pozorje, Újvidék, 1988 

Amint 1972 -től írt válogatott színikritikái kötetének felépítéséb ő l látjuk, egy fához 
hasonlítja Dalibor Foreti ć  a jugoszláv drámairodalmat. Az ismert zágrábi színikritikus 
(Vjesnik, Danas) 64 író majd 150 művének több mint 200 előadásáról készült bírálatát 
Gyökerek, Törzs és Hajtások fejezetcímek alá sorolta, ami már önmagában jelzi, kinek 
milyen szerepet tulajdonít az utóbbi másfél-két évtized drámatörténetében. Ezt fogal-
mazza meg a válogatáshoz írt zárótanulmányban is, amely összefoglaló jellegénél fogva 
több izgalmas, aktuális dramaturgiai és színházi kérdést vet fel. Ebb ő l tudjuk meg, hogy 
a kritikaválogatás az elmúlt évek tanúbizonysága a jelen számára, s hogy a címben is ol-
vasható jelz ő t — „új» — azért választotta, mert az írások olyan m űvekről szólnak, ame-
lyek túlélték a születés percét, s ilyenformán megújító er ővel rendelkeznek, hatásuk volt 
és van, meg szerepük is abban, hogy a hetvenes évek során — napjainkig — új dramatur-
giai és színházi eredményekkel lehettünk, lettünk gazdagabbak, nem utolsósorban, 
hogy termékeny kölcsönhatás alakult ki a dramaturgiai gondolkodás és a színházi gya-
korlat között. Mielő tt a hetvenes évektől kiteljesedő  változásokat venné nemzeti drama-
turgiák szerint sorra, Dalibor Foreti ć  rövid történeti kitérőt tesz: jelzi a változások kez-
detét (az 1953 -as ljubljanai írókongresszus), és legalább egy-egy mondattal, de pontos 
fogalmazásban utal a jelentkez ő  dramaturgiai irányvonalakra, a sartre-i tézisdrámára 
(Primož Kozak, Kole Csasule, Đorđe Lebović , Aleksandar Obrenovi ć , Mirko Božić), a 
jelmezes drámák különféle variációira, például a giraudoux-i általános erkölcsi témákra, 
a népköltészetb ől vett erkölcsi magatartással színezettekre, az ironikus hangvétel ű  ab-
szurdoid farce-okra, vázolva közben hogyan jutott el a jugoszláv dramaturgja a politi-
záló aktualitásig. S bár tanulmányában Foreti ć  röviden jellemzi az egyes nemzeti dra-
maturgiákat, a kritikákat nem nemzeti irodalmak szerint csoportosítja, hanem a bemu-
tatók időpontja, illetve a szerz ő i opusokon belüli időrend szerint, azt tartván, hogy léte-
zik közös jugoszláv alkotóvilág, s ő  könyvével ennek állít emléket, ennek dokumentu-
mait közli. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy többekkel (például Ljubiša Ristiétyel) ellen-
tétben, ő  a sokat emlegetett, divatossá vált „jugoszláv színházi teret» nem tekinti egysé-
gesnek, azért sem tekintheti, mert ez eleve uniformizálódást jelentene, s olyan színházi 
gyakorlatot, amely a sajátján kívül minden más formát elvet. 

Izgalmas színjátékként áll tehát el őttünk Foretić  „háromfelvonásos" könyve, mely-
nek anyaga nem mentes, nem is lehet, a szubjektivizmustól, sem attól, amely egy kriti-
kus véleményalkotását eleve jellemzi, sem attól, amely a válogatást befolyásolta; mit lá-
tott Foreti ć , miről írt, s ezek közül mit gyűjtött kötetébe, illetve mit nem. Más szóval: 
az átgondolt utószó ellenére is hiányérzetünk van. Hiába ad drámatörténeti és drama-
turgiai áttekintést a zárótanulmányban, ha a kritikák nem egyértelm űen igazolják 
meglátásait, tételeit. Nem is igazolhatják, mert saját bevallása szerint is több jelent ős 
mű  előadását nem volt alkalma látni. Aki a szerb dramaturgiát ismeri, könnyen felfe-
dezheti Velimir Luki ć , Jovan Hristić  vagy Milica Novković  műveinek hiányát, s talán 
hasonló a helyzet, mondjuk a szlovén drámairodalommal is, míg egészen természetes, 
hogy a kötetben legteljesebben a horvát dramaturgja van jelen. Bár Brešan Paraszt-
Hamletjének a zágrábi ITD Színház-beli előadása nélkül kissé ez a kép is féloldalas. 
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Mivel azonban a kritikus meglátásai pontosak, jellemzései tömörek és zömmel találóak, 
sajnálhatjuk, hogy a jugoszláviai magyar dramaturgiáról nem tesz tanulmányában emlí-
tést, nem vesz tudomást, holott úgy tudjuk, hogy a Sterija Játékokról ismeri Deák Lég-
szomját és Tóth Ferenc Jóbját, s ilyképpen mindkettő t megemlíthette volna bizonyos 
drámatípusok kapcsán. Es tudjuk, hogy Foreti ć  újabban Szabadkára is ellátogat, ismeri 
tehát Végel drámáit (Áttüntetések, Judit) amelyek talán jelezhetnek számára egy új vo-
nulatot is. Végel művei közül csak A sofőrök zenicai előadásáról írt bírálatát sorolta a 
kötetbe. Kár, mert tanulságos lett volna tudni, mások hogyan látnak bennünket, s nem 
ártana érezni, hogy abban a bizonyos jugoszláv színházi térben minket is számon tarta-
nak, nemcsak akkor, ha színészeink nem anyanyelvükön nyögdécselnek. Ennél a talán 
mellékes kérdésnél azonban nyilván sokkal jobban érdekli, kell hogy érdekelje a kötetet 
olvasó dráma- és színházkedvel őket, s nemkülönben a szakmát is, milyen kritériumok 
szerint sorolta a szerz ő  könyvének egy-egy fejezetébe az írókat és a m űveket. Ilyen vo-
natkozásban elég sok kérd őjel mutatkozik. Először is kérdéses, hogy lehet gyökerekr ől 
beszélni Miroslav Krleža és m űvei nélkül. Ez akkor is problematikus, ha tudjuk, hogy a 
drámák ősbemutatója az Út a paradicsomba címűt kivéve 1972 elő tt volt, ám a felújítá-
soknak azóta is se szeri, se száma, s akkor is érthetetlen Krleža teljes mell őzése, ha Fore-
tić  előző  könyve (Borba sa stvarima, Zágráb, 1986) kizárólag a szerz ő  Krleža-kritikáit 
tartalmazza. Gyökerek főgyökér nélkül!! Továbbá az sem valószín ű , hogy a Gyökerek 
részbe tartozik az az író, Aleksandar Popovi ć , aki régebben, 1972 előtt kezdett ugyan 
írni, de a kritikus kizárólag legújabb m űveit említi, egyet sem a régiek közül. A legtöbb 
mű  a Törzs cím ű  második részben található. Valóban jelent ős szerzők (Sztefanovszki, 
Jančar, Jovanović, Brešan, Šeligo, Kovačević , Partljič, Šnajder), s ezért nem hiszem, 
hogy Dubravko Jelač ić—Bužimskinak vagy a Muji č ić—Senker—Škrabe szerz őtriónak is itt 
a helye. De problematikus a harmadik fejezet is, mert az nem lehet szempont, hogy va-
lakitő l csak egy vagy két drámát volt alkalma látnia a kritikusnak, attól még lehet telje-
sen jelentéktelen is, és nagyon jelent ős is. 

Fontos könyv Dalibor Foreti ć  kritikakötete, értékes dokumentum, ám közel sem 
problémamentes, kiválta válogatás és a besorolás miatt. De az sem érdektelen, milyenek 
Foretić  kritikái. Élvezetesek, olvasmányosak, jó elemzések, de inkább irodalmiak, mint 
színháziak, inkább dráma-, mint előadáselemzések. A kritikus ítéletei természetesen 
szubjektívek, de gondolatébreszt ők, legtöbbször megbízhatóak, úgy fogalmaz, hogy 
olvasója elhiszi véleményét. Szerencsére kevés az olyan ellentmondásos kritika, mint 
amilyen A sofőrök zenicai előadásáról készült. Ebben ugyanis többek között megálla-
pítja, hogy Végel „leggyengébb akkor, amikor a száraz drámai diskurzust költészetté 
kívánja virágoztatni", majd leszögezi, hogy „az el őadás erő teljes és költő i". 

Lehet, hogy ismertet őmben helytelenül inkább a kötet szerkezetével foglalkoztam, s 
kevésbé az egyes írásokkal, meg a foreti ći kritikával, de úgy tűnt, ez elkerülhetetlen, 
mert hasonló helyzet állt el ő , mintha egy drámaíró a jó anyagot nem a legszerencséseb-
ben szerkeszti tagolja felvonásokra, osztja jelenetekre. Ha a jugoszláv dramaturgja egy 
fához hasonlítható, akkor Foreti ć  kritikái érdekes mutatványdarabokat közölnek a fa 
különböző  részeirő l, de nem valószínű , hogy ezekből ráismerünk a fára. 

GEROLD László 
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HISTÓRIA ÉS ALLEGÓRIA 

Stanislav Wyspianski: Drámák. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989 

A négyszázötven oldalas könyv három drámát tartalmaz. A Menyegz ő , a Novemberi 
éj és az Odüsszeusz hazatérése mellett a kötet a válogatást és a fordítást végz ő  Spiró 
György utószavát és jegyzeteit foglalja megában. A kiadvány el őzményeire Spiró 
György két könyvében találunk utalást. A közép-kelet-európai dráma (A felvilágoso-
dástól Wyspianski szintéziséig) című  munkájának Wyspianski-fejezetében már hivatko-
zik saját fordításaira, az Odüsszeusz hazatérésére 1984 -es, a Novemberi éjére 1979 -es 
dátummal. Ez utóbbi m ű  átültetési nehézségeinek külön esszét is szentelt Wyspianski 
fordítása közben címmel, mely Magániktató (1985) című  kötetében olvasható. A Me-
nyegz ő  magyarul 1979 júniusában a Színház című  folyóirat mellékleteként már megje-
lent, Ott Dávid Csaba fordításában. 

A százhúsz éve született lengyel fest ő , díszlettervez ő , költő  és drámaíró ebben az 
utóbbi műfajban csak néhány évig alkotott. A századvég utolsó éveit ő l 1907-ben bekö-
vetkezett haláláig b ő  egy tucat drámát írt. A korai kísérletek és a kései töredékek között 
számos remekművet. Ezek közül mutat be hármat a kötet, melyet tulajdonképpen Wys-
pianski kései magyar bemutatkozásának tekinthetünk. Ez a három dráma talán a három 
leghíresebb és legismertebb m űve az írónak. Mindenesetre alkalmasak arra, hogy repre-
zentálják Wyspianski drámaírói m űvészetének egységét és sokszín űségét, árnyalatait és 
jellegzetességeit. 

A totális színház iránti vonzalma, m űveinek operai ihletettsége, historizáló és allego-
rizáló szemlélete, az intrikamodellt, valamint a nosztalgizált cselekvésképtelenséget el-
utasító dramaturgiája jól megmutatkozik a kötet darabjaiban. A krakkói színház, mely-
nek virágkorára esik Wyspianski fellépése, nem rendelkezett operával, s az író sem zenei 
képzettséggel. Így az operai elgondolása verses formában, a duettek-tercettek preferálá-
sában, a monumentalitás kedvelésében, a mitizáló, allegorizáló és historizáló drámaépí-
tésben mutatkozik meg. A librettó hézagossága és vázlatossága helyett itt a szöveg in-
tegrálja magába a zenés színház teátrális és artificiális jellegét. 

A Menyegz ő  (1901) Wyspianski költőbarátjának egy parasztlánnyal kötött esküv ő jét 
mutatja be. Az esemény után alig három hónappal már készen volta m ű , s 1901. márci-
us 16-án a bemutatón a szerepl ők a színpadon — és a néz ő téren is — jelen voltak. Wyspi-
anski saját nevükön léptette fel a menyegz ő  résztvevő it, a Szereplőket. Mellettük azon-
ban további hét alak is jelen van a darabban, akiket a szerz ő  a Dráma szerepl ő inek ne-
vez. A novemberi éjszakán folyó lakodalmi vigasság násznépér ő l ad képet az els ő  felvo-
nás. Flörtök, évődések és politizáló diskurálások rövid jelenetei mutatják be a konkrét 
eseményen túl a kort és az azt behálózó történelmi és ideológiai összefüggéseket. Az el-
ső  rész végén a Költő  szava hívja az udvaron álló Szalmabábot, sa költészet ereje kelti 
életre és szólítja be az éjfélkor kezd ődő  következő  rész elején ezt a rejtélyes alakot, akit 
rövidesen a többi allegorikus h ős megjelenése követ. Ezek a „drámai szerepl ők" a mu-
latságot valóban drámaivá teszik, s a bornírt falusi ünnepbe történelmi és mitológiai 
erőket vonnak be. A delíriumban realitásérzékét fokozatosan elveszít ő  násznép egy 
misztikus éj résztvevője és tanúja lesz. A szellemalakok egy felkelés el őhírnökei, ám 
a vendégsereg zöme álomba merül, így amikor pirkadatkor indulni kellene fel a Wa- 
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welba, Jasiek hiába kiabál. A kakasszóra nem a felkelés tör ki, hanem — a Szalmabáb ve-
zényletével — lassú koreográfia kezd ődik: a násznép álomszer ű  táncba fog. A történelmi 
frigy elmarad, a falusi menyegz ő  folytatódik. 

A Novemberi éj (1901-1904) az 1830-31 -es lengyel felkelés és szabadságharc kitöré-
sének éjszakáján játszódik, 1830. november 29 -én. A tíz hosszú jelenetb ő l álló darab a 
történelmi tényeket követi, ez a tényszer űség azonban itt is (mint az el őbbi műben) ki-
egészül allegorikus alakok felléptetésével. Ezek a figurák a varsói Lazienki-park palotájá-
nak megelevenedő  szoboralakjai: a görög mitológia istenei és félistenei, akik—a felkel őkhöz 
hasonlóan — maguk is harcban állnak. Míg a Menyegz őben az allegorikus alakok elvont kap-
csolatban álltak a m ű  tárgyát adó lakodalommal, addig itt a mitológiai h ősök a felkelés köz-
vetlen kirobbantói és irányítói. A reális szerepl ők — Konstantin nagyhercegtő l a mű  végén 
megjelenő  legendás Lukasinskiig — valamennyien hiteles történelmi személyiségek, dráma-
beli tetteik is a históriai eseményeket követik. Az instrukciókat is versbe szed ő  Wyspianski 
a darab közepére egy színházi jelenetet helyez, melyben a Faustot parodizálja. Elutasítja 
Goethe humanizált történelemfelfogását és — melodrámaként megidézett — színházát is. A 
lengyel történelmi esemény és a görög mitológia kölcsönösen relativizálja egymást, s így 
egyrészt a varsói felkelés egyetemes távlatot, másrészt a mítosz redukált érvényességet kap. 

Az Odüsszeusz hazatérésében (1904), ebben az ugyancsak versben írt hárómfelvonásos 
drámában nem az idealizált és (fél)istenített homéroszi h ős, hanem egy barbár ösztön-
lény jelenik meg. Mindjárt a mű  első  jelenetében agyonüti az ő t felismerő  pásztort. Fia, 
Télemakhosz pár jelenettel utóbb egy szolgát ver agyon. Amikor apa és fia találkoznak, 
Odüsszeusza kér ők lemészárlására próbálja rávenni a fiút. A bosszúra — a Tettre — a má-
sodik felvonás végén kerül sor. A vérengz ő  hazatérő t csak agg apja, Láertész tudja meg-
fékezni az öldöklésben. Itt derül fény Odüsszeusz egykori távozásának okára is. „Ha-
lálodat akartam — sok éve — megfutottam" — mondja apjának. Ahogy egykor, úgy most 
is elmenekül az apagyilkosság (és most már a fia általi meggyilkoltatás) el ő l. A har-
madik kurta felvonása tengerparton csak ő t mutatja: látomások gyötrik, várja ott egy 
üres kísértethajó, mely a halálba viszi. Odüsszeusž végül a tengerbe fut. A darab demi-
tologizált, nem szerepeltet allegorikus alakokat. Mivel azonban tárgyát a mitológiából 
veszi, profanizáló szemlélete az el őző  két mű  mitologizáló-allegorizáló felfogása ellen-
párjának tekinthet ő . 

Mindhárom dráma éjszaka játszódik: a szellem és az ösztön elszabadulásának id ő sza-
kában. Mindháromban jelen van az európai vagy a lengyel nemzeti mitológia. Ez-
zel a drámaszemlélettel és dramaturgiával Wyspianski az allegorikus ábrázolásmód 
rehabilitációjára vállalkozik. Nem az egyediség, hanem az általánosság néz őpont-
jából ábrázolja a históriát, s így történelmi tárgyú darabjai voltaképpen áltörténel-
miek. 

P. MÜLLER Péter 
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SZÍNHÁZ 

A DOKTORÚR 

Színészemlékezések visszatér ő , kedves mozzanata annak felidézése, hogy amikor úgy 
érezték, fel kellene csigáznia közönség érdekl ődését, elővették a „varázsdarabokat", s a 
siker nem maradt el. Ohatatlanul is ez jutott eszembe, amikor az Újvidéki Színház új 
Molnár-premiert hirdetett, mégpedig ugyanannak a Ljubomir Draški ćnak a rendezésé-
ben, aki a tizenkét évvel ezel ő tt bemutatott s azóta is m űsoron levő  Játéka kastélyban 
sikerszériájának volta kovácsa. Az azonos felállás — Molnár—Draški ć—színészek — magá-
tól kínálja a párhuzamot: a színház eddigi legnagyobb közönségsikerét kívánja megis-
mételni. Sajnos, azt hiszem, a siker nem fog megismétl ődni. Mérsékeltebb lesz, akkor is, 
ha az új Molnár-el őadás sokakat biztos mulattat. 

Ha tudjuk, hogy a jugoszláviai magyar m űkedvelés mennyire kedvelte évtizedeken át 
Molnár első  bohózatát, A doktor urat, akkor fölöttébb érdekes a kérdés: miért nem fog 
megismétlődni a Játék a kastélyban sikere? Éveken át, nemcsak a két háború között, ha-
nem később is, a vidéki gyógyszerészek, tanítók, iparosok vezette együttesek m űsorán 
azért volt vissza-visszatér ő  darab A doktor úr, mert szellemessége, könnyen áttekinthe-
tő  bonyodalma mellett a nagyvárosi úri világot is jelentette, azt, ami után ezek a kétség-
telenül fontos kultúrmissziót végz ő , becsületes emberek titkon vágytak, meg talán azért 
is kedvelték ezt a darabot, mert színre állításakor bemutathatták otthoni bútoraikat, ká-
vés- és teáskészleteiket, pohárgarnitúráikat, meg — nem utolsósorban — toalettjeiket 
mindazt, amit készségesen kölcsönadtak, s így gátlástalanul, de mégsem felt űnően meg-
mutathattak. Akár azt is mondhatnánk, hogy A doktor úr című  Molnár-darabnak m ű -
velődéstörténeti szerepe volta Vajdaságban. Az Újvidéki Színházat azonban biztos nem 
ez a körülmény vezette, amikor a bohózatot el ővette (még ha a vidéki vendégszereplé-
sek sikerébe ez is belejátszhat), az egykori népszer űség viszont talán befolyásolta a vá-
lasztást, hogy miért részesítették épp ezt el őnyben Az ördög, A test őr, a Valaki, a Mar-
sall vagy más Molnár-m ű  ellenében, melyek ugyanúgy az író kedvelt témáját, a szerep-
játszást és a szerepcserét dolgozzák fel, de ügyesebb dramaturgiával. Nyilván az sem 
volt irányító szempont, hogy els ő  bohózatában Molnár Ferenc, aki el ő tte kifejezetten 
szociális vonatkozású prózával már figyelmet keltett, itt még társadalmi fricskákat is 
osztogat — Ady írta éppen A doktor úr kapcsán, hogy ez az író „mer és mulattat" —, még 
ha fölöttébb diszkréten nyom is barackot az úri világ szélhámosainak buksijára. E 
„többlet" ellenére kétségtelenül hiányzik A doktor úrból az a szerkesztési ügyesség, ami 
Molnárt majd később jellemzi, világhírűvé teszi, bár már csak remek színpadi szituáció-
kat teremt, s legkevésbé sem igyekszik szerepl őinek társadalmi hovatartozását hangsú-
lyozni, errő l véleményt mondani; Olyan helyzeteket konstruál, amelyekben az egyes 

Újvidéki Színház —Molnár Ferenc: A doktorúr. Rendező : Ljubomir Draški ć . Díszlet: Petar Paši ć . 
Jelmez: Branka Petrovi ć . Zene: Vojislav Kostié. Szereplők: Fejes György, F. Várady Hajnalka, Fe-
renczi Jenő , Balázs Piri Zoltán, Simon Mihály, Banka Gabriella, Pásthy Mátyás, Banka János, 
László Sándor, Ábrahám Irén, Szilágyi Nándor, Faragó Edit és Kákonyi Tibor fh. 
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ember magatartása, játékká változtatott, leplezett alakoskodása érvényesülhet. Ezt vi-
szont zseniálisan csinálta. A doktor úr első  kísérlete, s talán ezért még nem mer kell ően 
cinikus lenni, csak jópofa, s még nem tud Molnár Ferenc-i szinten szerkeszteni. 

Ebben a bohózatban is mindenki szerepet játszik, az igaz, de alakjainak kett ősségét az 
író diszkrétebben, szégyenl ősebben ábrázolja. Puzsér hétpróbás betör ő , aki saját védő -
ügyvédjét sem kíméli, de érz ő  szívű , készségesen segít a szerelmes fiatalokon, s meghat-
ják a nő i könnyek. Sárkány doktor tekintélyes ügyvéd és dics őséget hajhászó szélhá-
mos. Felesége kacér szépasszony és a férje sikerét vágyó-segít ő  nő . Csató karriert vágyó 
rendőrségi alkalmazott s javíthatatlan n őcsábász. Marosiné merev, szigorú nevel őnő , s 
közben kalandokról ábrándozik. Bertalan szorgalmas ügyvédbojtár és kamaszos lángo-
lású szerelmes. Lenke jól nevelt úrilány és szereleméhes csitri... 

És ahogy a bohózat szerepl őinek kettős életvitele és -felfogása megmutatkozik, abban 
az író mellett a rendez őnek is jelentős érdeme van, lévén hogy kívülrő l látja és láttatja 
színészeivel őket, még a szobalányt (Faragó Edit) vagy a rend őröket (Szilágyi Nándor, 
Kákonyi Tibor f. h.) is így jászatja. Ezzel azonban csak a rendez ői munka egyik részét, 
harmadát végezte el, adósunk maradt olyan színpadi helyzetek kitalálásával, amelyek 
előbbi újvidéki rendezését annyira emlékezetessé tették. Am lehetséges, hogy számára 
most Molnár sem volt olyan inspiratív, mint a Játék a kastélyban szövege. A doktor úr-
nak ugyanis túl hosszú az expozíciója, s sokkal rövidebb a központinak szánt szerep-
csere-jelenet ahhoz, hogy ezt színpadilag igazán hatásossá lehetne tenni. Az sem való-
színű , bár a darab befejezése nem éppen szerencsés, s nem is jól kitalált, hogy épp Pu-
zsér az, akit meg kell menteni a darab szerepl ői közül, ahogy a zárójelenetben a rendez ő  
teszi, lévén hogy ő  is olyan, mint a többiek, fő leg pedig Sárkány ügyvéd, az egyik tizen-
kilenc, a másik egy híján húsz. De hát egy el őadást valahogy be kell fejezni. 

Kétségtelen, hogy Puzsér bravúros szerep, de teljes érték ű  megjelenítéséhez szüksé-
ges, hogy a színész ne csak a kedves linket, az ennivaló szélhámost ügyeskedje elénk, 
mint Ferenczi Jenő  teszi, hanem hogy játékmesteri szerepének megfelel ően irányítson, 
úgy tessék, ő  teremti meg a helyzeteket, minek során pechje persze az lenne, hogy végül 
ő  is beleesne egy maga teremtette szituációba. Jellemz ő , hogy Ferenczi is azokban a pil-
lanatokban jó, amikor az író teremt szerencsés kézzel helyzetet neki (az érettségi ban-
kett—rő l érkezett részegekkel, Csatóval), s akkor veszik el, amikor ez a feladat rá vár. 
Ilyenkor harsányabb játékkal, bohóckodással igyekszik menteni helyzetét, amire talán 
túl kirívó öltözéke is csábította. Fejes György Sárkány ügyvédként szintén els ősorban 
komédiázva kíván szórakoztatni, ahelyett hogy ezt jellemteremtéssel tenné. Jellemet, 
Ferenczihez hasonlóan, ő  sem formál, holott az ügyvéd úri sviháksága erre utasíthatná. 
Sárkányné az előadás igazi főszereplője F. Várady Hajnalka tolmácsolásában. Igaz, az 
író is bőven segíti abban, hogy a szerep kett ősségét, pontosabban sokarcú szerepjátszá-
sát megmutathassa, de árnyalt játékkal a színész is tesz róla, hogy az el őadásból elsősor-
ban ő t jegyezzük meg. Azt játssza, amit Molnár-darabban kell. Remek Pásthy Mátyás 
komikus kabinetalakítása Cseresznyés, a volt iskolatárs szerepében. Jó Simon Mihály 
Bertalanja, mert a fiatal színész mértéktartóan, de kifejez ően vázolja fel a szerelmes 
ügyvédjelölt karikatúráját, ami egyben az efféle hálátlan szerepek karikatúrájaként is 
felfogható. Hasonló szándékot mutat a fiatal szerelmes ugyancsak hálátlan szerepében 
Banka Gabriella. Másféle, harsányabb színekb ő l keverte Balázs Piri Zoltán a rend ő rségi 
fogalmazó és Ábrahám Irén a nevel őnő  alakjának képét. Stilárisan mintha egy másik da- 
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rabból jöttek volna, ett ő l független
f
ül 	 e l azonban színészileg mindkét alakítás következ- 
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úr megjelenítésének stílusát, formáját. Ebben a két alakításban ismerhet ő  fel legjobban a 
Játéka kastélyban emléke, szelleme. De figyelmeztetnek arra is, hogy az egész el őadást 
ilyen irányban lehetetlen volt sarkítani, talán ezért sem ismételhet ő  meg az elő ző  siker. 

GEROLD László  

KÉPZ Ő M Ű VÉSZET  

LÁTVÁNY HELYETT LÁTOMÁS  

Karl Forster színházi fotóiról  

Az eddigi eredményeire, pontosabban a színházi fotó témájára rendezett nemzetközi 
triennálék több nagydíjára való tekintettel kapta meg Karl Forster (1949) a triennálé 
Honoris (tiszteletbeli) titulusát, s ezzel egyúttal arra is jogot szerzett, hogy versenyen 
kívül, önálló kiállítás keretében mutassa be azt, amit a színház világából a fényképez ő -
gép kis négyszögén át szemlélve fontosnak tart. 

Fotóit nézve az jutott eszembe: gyönyör ű  szakmája van ennek a Karl Forsternek. Az 
a szó, hogy fotóm űvész, nem illik rá. Ha a régmúlt korokban élnénk, azt mondhatnánk: 
mester. De mivel annyi minden mellett ennek a szónak is odalett a becsülete, maradjunk 
annál, hogy Karl Forster varázsló. Olyan titkok tudója, olyan hatalom birtokosa, mint 
régen a törzsben az az egy, aki a múlttól a jövő ig átlátta a sorsot. Látnok, de abból a faj-
tából, akit a látvány helyett inkább a látomás izgat. Mindemellett nem illik m űvészeté-
hez a fantáziálás. Igen éles pontossággal megrajzolt jellemek t űnnek fel képein, noha 
nem ragaszkodik mindenáron a jellemábrázoláshoz, hiszen ennél olykor el őrevalóbb 
nála a környezetrajz. De csak akkor, ha a színházi környezet artisztikumánál nem fon-
tosabb a múló pillanat. A múló pillanat megragadásánál pedig az akaratlanul is tökéle-
tesre sikeredett kompozíció. 

A téma, a színház, a színpad, a színészek világa száz fotósból alighanem kilencvenki-
lencet kétféle megközelítésre csábítana. Az egyik, a dokumentáló alkat illusztrációkat, 
díszlettanulmányok alapjául szolgáló puszta tényrögzít ő  fotókat gyártana, jobbik eset-
ben feszes zsánerképpé kalapálná a megragadott pillanatot. A pszichologizáló vénájúa-
kat valószín ű leg a részletek leleplez ő  ereje ragadná meg. Elszakadva a színháztól, kira-
gadnának a környezetbő l egy arcot, egy mozdulatot, lesz űkítenék a látványt. Karl Fors-
ter alighanem a századika sorban. Ot nem foglalkoztatja az érzelmek direkt felkeltésé-
nek szándéka. Megfogalmazásában az általa megragadott és kimerevített pillanat ön-
magáért beszél, olyannyira, hogy az imént említett kimerevítettséget nem is érezzük, 
inkább azt: az itt látható pillanatnak (a színháztól függetlenül is) múltja és jöv ője 
van. Valami láthatatlan, a színész és a fotográfus között fennálló azonos hullám-
hossz, valami megfoghatatlan ízlés dönti el a m űvész és tárgya közti viszonyt. Úgy 
törekszik a színház fényekkel, hangulatokkal, ízekkel, illatokkal telített világának 
visszaadására, hogy az emberi tényez ő  legyen benne a lényeg. Akkor is, ha egyetlen 
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figura álla kép központjában. Akkor is, ha az emberi alak csak foltokban kivehet ő  
a háttérben. 

Jelképeket alkot Forster, de tudja, hogy a jelképek csak akkor jók, ha az, ami bel ő lük 
a jel — akár a színház —, „csak úgy", magától kel életre. Azt, ami bel őlük a kép, a jelre ér-
zékeny embernek kell kezével, szellemével, kamerájával rögzítenie, Pontosan, szépen. S 
mint ezeken a fotókon is: a színes technikában is fehéren-feketén, vagyis az egyértelm ű -
ség bizonyosságával. 

NÁRA Y Éva 

Karl Forster (NSZK) fotója 



KRÓNIKA 

KIÁLLÍTÁS ÉS FILM A RIGÓMEZEI 
CSATA ÉVFORDULÓJÁRA — A rigómezei 
csata 600. évfordulója alkalmából a belgrádi 
Néprajzi Múzeum rendhagyó multimediális 
projektumot készített. A június 22-ei kiállítás-
megny itón olyan jeles jugoszláv költ ők és fiatal 
alkotók verseit adták elő  a színészek, akiknek 
múnkái a rigómezei ütközet ihletésében kelet-
keztek, és a történelmi eseményr ől szóló prózai 
szövegeket is tolmácsoltak. A rendezvény rész-
vevői egyházi zenét is hallgathattak, a Belgrádi 
Televízió második csatornájának munkatársai 
pedig bemutatták a rigómezei csata témájára 
készült tárlat anyagát, amely naiv fest ők, ama-
tő r képzőművészek és akadémiai művészek al-
kotásai mellett népi hímzéseket és más népm ű-
vészeti alkotásokat is felölel, melyek a XIX. 
század második felét ől századunk hetvenes 
éveiig keletkeztek. A rendhagyó kiállításmeg-
nyitón Jovan Hristić  és Slobodan Novaković  
Boj (Csata) című  filmjét is bemutatták. 

A belgrádi Száva Központ nagytermében 
megtartották Zdravko Šotra A rigómezei csata 
című  filmjének ősbemutatóját. A történelmi 
film Ljubomir Simović  forgatókönyve alapján a 
Belgrádi Televízió, a Feniks-film és a Center-
film koprodukciójában készült. A f őbb szere-
peket Miloš Žutić  (Lazar fejedelem), Žarko 
Lauševi ć  (Miloš Obilić), Gorica Popović  (Mili-
ca fejedelemasszony) és Ljuba Tadi ć  (Murád) 
tolmácsolta. 

„Hálátlan rendezői feladat filmet készíteni a 
régmúlt idők eseményéről, ha azon túlmen ően, 
hogy megtörtént, nincsenek hiteles történelmi 
adatok, ugyanakkor az id ők folyamán legendá-
vá színesedett és a népköltészet éltette mítosz 
nemzedékről nemzedékre szállva az évszáza- 

dok során olyan mélyen bevés ődött a társadal-
mi tudatba, hogy ma is mindenki magában hor-
dozza a képzeletében és még inkább az érzel-
meiben a maga filmjét. Izgalmas, de nem kevés-
bé hálátlan feladat (sokszor bebizonyosodott 
már) színdarab nyomán rendezni filmet. 
Zdravko Šotra a rigómezei csata 600. évfordu-
lójára alkotott produkciójában erre vállalko-
zott: a történelmi témát Ljubomir Simovi ć  
színműve nyomán dolgozta fel. (...) Šotra pro-
dukciójában nagyon kevés a természetes párbe-
széd. A színészek gondolatilag elmélyült, egy-
mást kiegészítő  vagy egymással vitázó monoló-
gokat mondanak. Mindez inkább értelmiségi 
beszélgetésre emlékeztet, mint filmszövegre. A 
rigómezei csata az ütközet jeleneteit leszámítva 
fényképezett színház. A csata mozgalmas, lát-
ványos, noha észrevehető , hogy a produkció 
költségvetése a körülményekhez mért volt. 
(...) Ez a film végső  soron mégiscsak az ünnepi 
megemlékezésre készült, s ilyen értelemben bi-
zonyára betölti kulturális feladatát. Ehhez és a 
film érmékéhez nagymértékben hozzájárultak a 
színészek és Radoslav Vladi ć  operatőr is, aki 
kiváló felvételeivel gazdagította a látványt" — ír-
ta a filmről Ládi István, a Magyar Szó filmkriti-
kusa. 

DUBROVNIKI NYÁRI JÁTÉKOK — 
Negyvenedik alkalommal rendezték meg július 
és augusztus folyamán Dubrovnikben a nyári 
játékokat. Tizennégy színhelyen mintegy het-
ven előadás, zenei rendezvény, színdarab és 
népitánc-összeállítás került m űsorra. Az elő -
adások közül Verdi Rekviemje, és Attila című  
operája emelhető  ki, amelyet a Belgrádi Opera 
mutatott be, de fellépett még a Bécsi Fiúkórus, 
a Leningrádi Filharmónia a Csajkovszkij Trió 
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és a Zágrábi Szólisták együttes. A londoni Na-
tional Theatar több alkalommal színre vitte 
Shakespeare Hamletjét, s nagy figyelmet keltett 
Marin Držić  Dundi Maroje című  műve Paolo 
Magelli rendezésében, valamint Deli Jusi ć  
azonos című  musicalje is. A Dubrovniki Nyári 
Játékok augusztus 25 -én a zenei fesztiválok eu-
rópai egyesületének teszteletére megtartott 
hangversennyel zárulnak. 

BITEF — Alakul a BITEF m űsora, a tervek 
szerint kilenc társulat tizenegy el őadással fog 
szerepelni a belgrádi nemzetközi színházi fesz-
tiválon. Meghívást kapott a Moszkvai Ifjúsági 
Színház (Bulgakov: Kutyaszív, Dosztojevszkij: 
Feljegyzések a holtak házából), a budapesti Ka-
tona József Színház (Gogol: A revizor), a mül-
heimi Theater an der Ruhr (Handke: Kaspar, 
Euripidész: Bacchánsnők), továbbá a pekingi 
Opera, New Yorkból a Swedenborg angyalai, 
valamint Lublinból Nedvességtartalom/Herbá-
rium című  produkció. 

A juggoszláv előadások közül meghívták a 
Slovensko Mladinsko Gledališče Seherezádé 
(Ivo Svetina) c. operáját és a belgrádi Jugoszláv 
Drámai Színház Madárlesen című , Arisztopha-
nész Madarak c. drámája alapján készült pro-
jektumát. Meghívást kapott még egy kelet-, egy 
nyugatnémet és egy olasz színház. 

TANYASZÍNHÁZ '89 — Az augusztus ele-
jén induló Tanyaszínház idei m űsorában az új-
vidéki színművészeti akadémia másodéves hall-
gatóinak előadás — Plautus: Amphitruo — szere-
pel. Rendező  Soltis Lajos. Szereplők: Káló Bé-
la, Szőke Zoltán, Szántó Valéria, Brücker Ist-
ván, Tóth León és Erdélyi Hermina. Zenei 
munkatárs Bakos Árpád. 

AZ AIOWA SIKERE — A zentai Ifjúsági 
Művelődési Központ AIOWA csoportjának 
Harmat című  előadása nyerte a belgrádi kis és kí-
sérleti színházak (BRAMS) 24. szemléjét. A zsűri 
indoklása szerint a csoport m űhelymunkájáért, a 
fesztivál szellemében történ ő  következetes kísér-
letéért érdemelte ki ezt az elismerést. Az AIOWA 
ezt az országos díjat a tartományi és köztársasági 
szemlék után elért sikere után kapta. A csoport 
tagjai: Bakota Róbert, Csüllög Szilvia, Francia 
Gyula, Karácsonyi Attila, Keszég László, Kocsis 
Tamás, Mezei Szilárd, Molnár V. Zoltán, Péter 
Ferenc, Szabó Béla, Takács Katalin, Urbán And-
rás, Vicei Zsolt, Szabó Palócz Attila. 

SZÍNHÁZI ÉVKÖNYVEK — Megjelent a 
Sterija Játékok kiadásában A jugoszláv színhá- 

zak évkönyve című  kiadvány és a Vajdasági 
Színházi Múzeum meg a Vajdasági Színházak 
Közösségének kiadásában a tartomány színhá-
zainak évkönyve. Mindkét kiadvány az 1987-
88. évad dokumentumait tartalmazza. — A szép, 
ízléses kiállítású könyv tartalmazza az ország 
minden színházának, fesztiváljának m űsorát, 
valamint a színházzal kapcsolatos intézmények 
— fő iskolák, múzeumok, közösségek — munká-
jának adatait. A különféle táblázatokból kide-
rül például, hogy a szezonban legtöbb el őadott 
mű  szerzője Aleksandar Popovi ć  (12), őt követi 
Nušić  (10), majd Fadil Hadži ć  (9), Krleža (8), 
Ivo Brešan (6), Dušan Kova čeviétól és Goran 
Sztefanovszkitól pedig 5-5 darab szerepelt az 
évad műsorán. Némileg másként alakult az a 
táblázat, amely egy szerz ő  művei színpadra ál-
lításait tartalmazza, itt Nuši ć  a listavezető , ki-
nek műveit 22 színházban adták el ő . A további 
sorrend: Dušan Kova čević  (21), Ivo Brešan 
(19), Aleksandar Popovi ć  (15), Fadil Hadžić  
(14), Krleža (8), Goran Sztefanovszki (7). Ha-
sonló táblázatok készültek a külföldi m űvek 
vonatkozásában is. Legtöbb darabját Feydeau-
nak és Shakespeare-nek játszották (11), őket 
követi Mrožek és Moliére (6), Brechtt ől és Cse-
hovtól 4-4, Büchnertől, Bulgakovtól, Haveltól, 
Gogoltól, Goldonitól 3-3 darabot adtak elő . A 
külföldi szerzők esetében a másik táblázatot, 
amely egy író műveinek színpadra állításait tar-
talmazza, ugyancsak egyforma számmal (14) 
Shakespeare és Feydeau vezeti, majd Gogol és 
Moliére következik egyenként 8, utánuk pedig 
Mrožek 7 megjelenítéssel. Az egyes m űvek elő -
fordulásának gyakoriságát mutató táblázat sze-
rint a legtöbbször, négyszer-négyszer a Bolha a 
fülbe, A revizor, a Jó éjt, anya s két gyermekda-
rab rendezésére vállalkoztak. Sorrendben 13. 
Örkény István Tóték cím ű  műve három helyen 
történt színpadra állítással. — A sorozat immár 
ötödik kötete, amely az el őzőekhez hasonló 
pontossággal készült mutatós kivitelben, hasz-
nos és tanulságos mindenki számára, akit érde-
kel a színház, a jugoszláv színjátszás alakulása, 
sorsa. — A vajdasági színházak évkönyve immár 
22. kötetéhez érkezett, s tartalma némileg mó-
dosult az előbbiekhez képest. Amellett, hogy 
színházankét haladva most is közli az ‚vad leg-
fontosabb adatait (társulat, m űsor, nézőszám, 
kritikák és egyéb írások bibliográfiája), s külön 
rovatban emlékezik meg a vajdasági színházi 
élet halottjairól, vezet ő  helyen teszi közzé an-
nak a tanácskozásnak az anyagát, amelyet a 
multimediális színház témájára tartottak. A 
táblázatok közül különösen az tanulságos, 
amely a színházak látogatottságára utal. Ebb ő l 
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megtudható többek között, hogy az Újvidéki  

Színház 95 helyben tartott el őadásának 9366, a  
Jzabadkal 1V epszlnnaz nelyben rendezett  1 уt 

előadásának pedig 13 347 nézője volt. A szerb  
színház újvidéki előadásait (172) 38085 néző  
látta. — Az évkönyv megjelenését követ ően  
küldte meg a múzeuma színházi szakemberek-
nek azt a körlevelet, amely a vajdasági színhá-
zak helyzetéről szervezendő  őszi tanácskozásra  
szólít fel, s melynek az anyaga a jöv őre megje-
lenő  évkönyv Aktuális témák cím ű  bevezető  
rovatában lát majd napvilágot.  

KÉNYSZERIGAZGATÁS AZ ÚJVIDÉKI  
SZERB NEMZETI SZÍNHÁZBAN — Az  újvi 
déki városi képviselő -testület tanácsai megsza-
vazták, hogy egy héttagú ideiglenes ügyviteli  
szerv irányításával bevezetik a kényszerigazga-
tást a legrégibb szerb nyelvű  színházban.  A 
kényszerigazgatással felhatalmazott szerv tag-
jai: Ljubiša Ristić  rendező  (elnök), Rade Šer-
bedžija színész (a drámatársulat igazgatója),  
Oskar Danon zeneszerz ő  (az opera m űvészeti  
igazgatója), Nada Kokotovi ć  koreográfus (a  
balett vezetője), Slobodan Beljanski ügyvéd (a  
közös- és jogi szolgálat igazgatója), Josip Suš-
njar közgazdász (pénzügyi és marketingigazga-
tó) és Mileva Marodić  építészmérnök (a m ű-
szak igazgatója). — Ljubiša Risti ć , aki a szabad-
kai színház igazgatója is, mindkét város társula-
tának élén fog tevékenykedni, Újvidéken teljes, 
Szabadkán pedig félállásban, s azt ígéri, hogy 
egy év alatt piacorientáltsággal rendezik a Szerb 
Nemzeti Színház pénzügyi gondjait, hogy a 
színház m űsorával visszaszerzi helyét a vezető  

jugoszláv színházak között s hogy a legismer- 
tebb jugoszláv színészeket szerz ődteti annak 
CCUCK U еЈ1, 11V%Y A VAIJ%UAІ
foglalja méltó helyét a jugoszláv színházi tér- 
ben. A kényszerigazgatás egy évre szól, utána  
országos pályázatot hirdetnek a vezet ő  munka-
helyek betöltésére.  

THEATRIO —Június első  napjaiban tartot-
ták meg Zalaegerszegen három város, Ljublja-
na, Graz és Zalaegerszeg színházainak els ő  ta-
lálkozóját, azzal a céllal, hogy el ősegítsék a „sa-
játos középeurópaiság tudatos vállalásának fo-
lyamatá"-t. Az évente más-más városban meg-
tartandó vándortalálkozók célja nem a versen-
gés, hanem egymás, az azonos térben él ők kö-
zös dolgainak megismerése és a színházi szak-
ma időszerű  kérdéseinek megbeszélése. Mind-
három társulat két-két el őadást tartotta Theat-
rio idején. Színre került Drago Jan čar Klement  
bukása és Žarko Petan Dachaui per a ljubljanai,  
Franca Rame—Dario Fo Nyolcvannál kezd ődik  
az élet és Moliére Dandin György a grazi, vala-
mint Victor Hugo—Tömöry Péter—Kemény  
Gábor A Notre Dame-i toronyőr s Thomas  
Mann Mario és a varázsló c. műve a helybeli  
színház művészeinek előadásában.  

A háromnapos találkozó keretében, amelyen  
írók, rendezők, igazgatók, kritikusok, színé-
szek vettek részt, a Vereinigte Dühnen, a Mest-
no gledališće és a Hevesi Sándor Színház el ő -
adásai mellett megrendezték a három színház  
legismertebb szcenikusainak és jelmeztervez ő i-
nek kiállítását, s tanácskoztak a drámairodalom  
aktuális kérdéseir ő l.  



A FORUM KÖNYVKIADÓ ÚJ KIADVÁNYAI 

Apró István: Három folyó (regény) 
Domonkos István: A kitömött madár (regény) 
Herceg János: Módosulások (regény) 
Sinkó Ervin: Áron szerelme I—II. (kisregények) 
David Albahari: Apám evangéliuma (válogatott novellák) 
Bozsik Péter: Visszakézb ől (versek) 
Fülöp Gábor: Kipányvázott versek 
Guelmino Sándor: Szerelmes mise (vers) 
Varga Szilveszter: Angyalcomb (versek) 
B. Szabó György: A Tér és id ő  árnyékában (tanulmányok) 
Herceg János :Kitekint ő  (esszék) 
Németh István: Díszudvar (riportok) 
Dositej Obradović : Szívemnek drága föld (válogatás az ifjúság számára) 
Podolszki József : Csacska Csacsi menyegz ője (mesék) 
Pap József: Hunyócska (gyermekversek) 
Szűgyi Zoltán: Ördögkapu (gyermekversek) 

Előkészületben 

Fehér Ferenc: Akác és márvány (válogatott versek, Magvet ő—Forum) 
Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai II. (tanulmányok) 
Brasnyó István: Gyöngyéletünk története (novellák) 
Majoros Sándor: A visszhangkísérlet (novellák) 
Edvard Kocbek: Félelem és bátorság (elbeszélések) 
Kertek & parkok (a Kanizsai Írótábor anyagából) 
Hódi Sándor: Táj és lélek (tanulmányok) 
Takács Miklós : A bélakúti/péterváradi ciszterci kolostor (tanulmány) 
Sajtóm űfajok (újságírók kézikönyve) 
Tolnai Ottó: Cápácskám: apu! (gyermekvers) 



Zinovi Shegelmman (Szovjetunió) felvétele 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

Mirjana Mioеinović: A tér, az idő  és a cselekvő  személyek  
(tanulmány) 	928  

Р. Müller Péter (Pécs): Arcmás (esszé) 	940  
Nánay István (Budapest): Szabadkai és újvidéki el őadások (esszé) 	945  
Franyó Zsuzsanna: A Clavigo időszerűsége (a dramaturg jegyzetei) 	953  
Bicskei István: Wrong Time and Wrong Play's (esszé) 	958  
Soltis Lajos: Cogito ergo sum (esszé) 	961  
Gerold László: Válságtükör? (a 34. Sterija Játékokról) 	962  
Nikola Batun ć: Krleža és a közép-európai mentalitás (tanulmány) 	970  
Herceg János: Két esszé 	977  

KRITIKAI SZEMLE 

Könyvek 

P. Müller Рéter: Színlelés (Gobby Fehér Gyula: Vallatás; Varga Zoltán: 
A tanítvány) 	980  

Gerold László: A kritikus fája (Dalibor Foreti ć : Nova drama) 	984  
P. Müller Рéter: História és allegória (Stanislaw Wyspiaríski:  

Drámák) 	986  

Színház  

Gerold László: A doktor úr 	988  

Képz ő m ű vészet  

Náray Éva: Látvány helyett látomás (Karl Forster színházi fotóiról) 	990  

KRÓNIKA  

G. L.—T. É.: Kiállítás és film a rigómezei csata évfordulójára; Dubrovni-
ki Nyári Játékok; BITEF; Tanyaszínház '89; Az AIOWA sikere; Színházi  

évkönyvek; Kényszerigazgatás az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban;  

Theatrio 992  

Számunkat a 34. Sterija Játékok kísér őrendezvényeként megtartott nem-
zetközi színházifotó-kiállítás anyagával illusztráltuk  
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