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SZŐCS ISTVÁN

Ú jraO LV A SÓ lám pa  
A hős király 
különleges barátai
Mesében, mítoszban, irodalomban különleges 

királyoknak rendszerint vannak különleges barátai 
meg csatlósai; Lófia Jankó mellé felsorakozik Fanyű- 
vő, Kőmorzsoló s a harmadik, aki gyorsabban fut, a 
negyedik, aki messzebbre lát mindenkinél; s a töb
biek. így van ez már a legrégebbi hősénekekben is; 
a szumír Gilgames, a városépítő király barátja, En
kidu, a vadember, olyanszerűen, ahogy Lajos kirá
lyé Toldi Miklós... és lásd Nagy Károly vitézeit és 
mindenekfelett Artur király lovagjait.

Mátyás király, aki történeti személyiségből me
sekirállyá lépett elő— talán, helyesebben fogalmaz
va: egy mesei előkép, archetípus testesült, "rein
karnálódott" benne —, éppen legendás volta miatt 
szükségszerűen vonzott maga köré mesés alakokat, 
így lett egyik főtisztjéből, Kinizsi Pálból mesebeli 
molnárlegény, aki az arrajáró, szomjas királynak egy 
malomkövön nyújtott át egy pohár vizet, s emiatt 
káprázatos katonai és közéleti karrier várt reá — és 
további folklorizádó.

Mai napig, néha még magas tudományos képzett
ségű személyek sem tudják megkülönböztetni benne 
a történelmifigurát a népi anekdota-hőstől. Egy effajta 
szerzőnél olvasom a minap, azért hívták, illetve hívják 
románul Pavel Chinezutnák, mert Tehettek szláv kato
nái", akik knyáz-nak, hercegnek, kormányzónak be
cézték, ebben viszont román katonái ismerték fel a 
chinez, azaz kenéz szót, és így tovább.
> » »  fo ly ta tá s  a 2. oldalon
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A d  s a g i t t a s
A régi heg még megremeg: 
a poszt-karoling Schengenek, 
melyek fabódéi mögött, 
egy ringyó nyugat vetkőzött, 
egy pre-atlanti láthatár, 
s a napban úszó tengerár — 
csoda ha magyar, hun, tatár 
kíváncsi lett, kíváncsi volt, 
hogy milyen ott az ágy, a bolt, 
hogy visongnak az asszonyok? 
és egyet-egyet elhozott...
Utánuk tőlünk vitte ám

százezerszámra Szolimán, 
mint sárkánynak járó adót.
Mert magyar Schengen sose volt: 
hozzánk az ellenség, barát 
csak bekormányozta lovát, 
s ameddig erőnknél válánk, 
nagy szálloda volt széphazánk, 
utána gyarmattá lapult, 
a zsoldos-horda legyalult, 
és öltenek, és vertenek...
A régi heg már nem remeg, 
minden atlanti otthonos, 
csak sebesült a két Szamos,
Sebes Körös és Holt-Maros, 
hát SALVE NOS, ó salve nos!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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A Kinizsi családnév régebbi Pálunknál: 
1318-ból ismerünk egy Kynisy Jánost, egy 
más Kinizy-11444-ből; e családnév tovább él 
azóta is, például a jelenlegi kolozsvári tele
fonkönyvben is van kettő Kinizsi. (Chinezu 
vagy Chinezul nincs, csak China és Chinan.) 
E családnév a Hemád-menti Kiskinizs és 
Nagykinizs falunevekből ered. írták azon
ban több adatban Kinizsi nevét Kenézi-nek, 
például a Szabács megvételéről szóló ének
ben, de akkor sem Kenéznek. (Kenéz nevű 
helység Bihar, Szabolcs, Vas, Kenész pedig 
Somogy megyében is volt.) A kenéz mint köz
szó, főember, elöljáró értelemben, már egészen 
korai nyelvemlékeinkből is ismert; a tatárjá
rás óta az ukrán, román s talán bolgár telepes 
községek vagy csoportok falubírója; innét a 
ma már kihalt román szó is: chinez, a mai 
primär jelentésben... Noha különböző szláv 
nyelvekben a knyáz és változatai valóban je
lentettek herceget, kormányzót, Magyaror
szág területén már lefokozódott, a XVII. sz. 
végén már csak tizedes ("káplár")...

Pál valószínűleg valamelyik Kinizs falu
tól veszi családnevét, mivel e falukhoz közel, 
az ugyancsak Hemád-menti Kassán áll be 
katonának, Magyar Balázs zsoldos kapitány 
csapatába, még legényke korában. Valamikor 
azt hittem, karrierjéhez nagyban hozzájárult, 
hogy elvette feleségül parancsnoka lányát, 
Magyar Benignát. (Utóbb tájékozta-tott Engel 
Károly, hogy ez a házasság későn, 1490-ben 
köttetett, Magyar Balázs kérésére; aki már na
gyon öreg lehetett, különben Kinizsinek mos
tohaapja volt, s abban az évben már meg is 
halt; tehát a házassági kérelem teljesítése ne
velőapja és hajdani fölöttese végakaratának 
tiszteletben tartása lehetett.) Ez a Benigna 
maga is kívánkozik regényalanak. Alig egy 
évvel Kinizsi halála után újból férjhez megy, 
s nem is valami magasrangú személyhez; 
1509-ben Kereky Gergely már a harmadik 
férje; akivel is 1518-ban Rómába zarándokol 
és — bérgyilkosokkal eltéteti láb alól ezen 
Gergelyt. Emiatt még abban az évben fej- és 
jószágvesztésre ítélik; II. Lajos két év múlva 
megkegyelmez neki — nyilván környezete 
ajánlására, hiszen a király ekkor tizennégy 
éves; Zápolya János azonban nem ismeri el a 
kegyelmi határozatot és 1527-ben kiűzi ura
dalmaiból s azokat másnak adja.

Benignát az irodalomtörténet is számon 
tartja. Kinizsi 1483-ban, birtokai központjá
ban, Nagyvázsonyban (a balatoni felvidé
ken) pálos kolostort alapított. Az itteni pá
losok munkássága nyomán két egymást 
folytató kódex is fennmaradt, s ezek máso- 
dikában található a Benigna imája néven is
mert szöveg. Kinizsi Pálnak nemcsak annyi 
a köze a filológiához, illetve irodalomtörté
nethez, amennyit a pálosoknak köszönhet. 
Azon kívül, hogy majd száz évvel későbbi 
krónikás énekek is emlékeznek róla kenyér
mezei győzelméért, szerepel az első magyar 
nyelvű krónikás énekben, a Szabács viadalá
ban; ez a török erőd elfoglalásáról mintegy 
helyszíni riportként hat (1476):

De az feljülmondott Pál Kenézy,
Ároknak mélységét igen nézi,
Ki Szabács erős voltát elméllé,
Honnég minemü álgyu kell mellé.
Szorgost megyen Nándor-Fejérvárra, 
hol királ erről bizon hírt vára.
Legottan számtalan sok hajókat,
Fejérvámál az Dunán valókat,
Nagyhamar felvontata az Száván,

---------------------HELIKON —

És Szabácsvár táján hoztatá számán.
Nép számtalansága kömyül állván,
Nagy erősséget víz felöl csinálván,
Hajókat mond árokba vontatni,
Kömyül pattan tyukvalfalt bontatni...
Ebben a kortársi beszámolóban Kinizsi 

nem amolyan malomkövekkel hajigálózó 
Kőmorzsolóként tűnik elénk, hanem mint 
"katonai szakértő", aki a "különböző fegy
vernemek összehangolásával", "szofisztikáit 
és logjsztikailag alaposan biztosított" ostro
mot készít elő.

Igaz, történeti adatként szokás említeni, 
hogy a nevezetes kenyérmezei csatában, 
ahol az elkeseredett védekezés összeomlása 
előtti pillanatában érkezve a csatatérre délvi
déki csapatokkal, Báthori István erdélyi ha
dait és az országot a törökök erélyes hátba
támadásával megmenti, s a győzelem után 
egy-egy török holttestet kezébe ragadván, a 
harmadikat fogaival felemelvén, diadaltáncot 
lejtett. Egy török katona legalább hetven kiló, 
tehát több mint 200 kilónyi súlyt emelve tán
colt, s ez ma sem megvetendő sportteljesít
mény... Viszont meglehetősen gusztustalan 
elképzelés, amint egy főispán kezében-szá- 
jában alvadtvér-maszatos hullákkal táncol. 
Ilyent talán még egyes keleti országok törté
nelmi filmjeiben sem látni, csak mai akciófil
mekben vagy trillerekben.

Emiatt egyesek hajlandóak is lennének őt 
zavart lelkületű személyiségnek nyilváníta
ni. Aki azonban volt fronton, tudja, hogy egy 
véres roham, pláne kézitusa után egy darabig 
senki sem normális; reszket, bódult (ezt az 
állapotot Fazekas Mihály is említi egy szép 
versében, saját tapasztalatából); a kenyérme
zei csatatéren 38 ezer véres, összevagdalt 
holttest hevert, köztük nyolcezer erdélyi; ez 
nekünk csak egy szám, de a valóságban mint 
látvány is iszonyatos; harcedzett katonák 
számára is; nem csoda tehát, hogy "a feszült
séget levezetendő", a "sokk" feloldására so
kan bizarrul és — rémesen viselkednek.

Kinizsi Pálnak úgyszólván az is a legendás 
vonásai közé sorolható, hogy — abban a kor
ban — királyát egyszer sem árulta el; esküjét 
csak a király halála után szegte meg (a trón
utódlás kérdésében). Ez azért különleges tel
jesítmény, mert a XV. században pápák, 
császárok, királyok, hercegek, bíborosok, püs
pökök, eretnekek, kancellárok, zsoldosvezé
rek, népfelkelők, városbírák, kereskedők, 
céhmesterek, bankárok, bégek és basák, hu
manista költők és udvarhölgyek, követek, 
kurtizánok és nagy hegyi tolvajok, félévente, 
havonta, hetente esküsznek meg egymásnak, 
kötnek szerződéseket, egyezményeket, békét, 
szövetséget, adományoznak birtokokat, átru
háznak, feleségül és férjül ígérkeznek, örökül 
hagynak, és mindezt azonnal, gondolkodás 
nélkül, ugyanolyan gyorsasággal és lelkese
déssel megszegik. Olyan az egész század, a 
középkor utolsó százada és az újkor prema- 
chiavellista kapunyitója, mint egy lázálom
szerű televíziós kimittud-bingó verseny...

Hosszú ideig azt hittem, hogy Mátyás 
király alakját nagy regényíróink azért kerül
ték ki, mert a túlságosan pregnáns személyi
ség kevés teret kínál a fikciónak. (Érdekes, a 
másik legendás király, Szent László ugyan
így járt.) Valamint az anekdotikus hagyo
mány is megvívandó nehézségeket támaszt. 
Ma arra gondolok, hogy éppen ez a diplomá- 
dai-intrikológiai szövevény-háló, amely a 
századot átfonta, riasztotta vissza az írót... Ép
pen ezért úgy érzem, nehány tiszteletkört kel

lene leírnunk Harsányi Zsolt emléke előtt.
Harsányi a két háború között a legnép

szerűbb, agyonolvasott írók közé tartozott, 
Herczeg Ferenc és Zilahy Lajos mellett.

Az irodalomtörténet és a kritika ennél
fogva elég rossz véleménnyel van is róla. 
Németh László éppenséggel ponyvaírónak 
nevezte (pereskedés is támadt ebből). Min
den magyar irodalomtörténész közül a leg- 
nagylelkűbb, Várkonyi Nándor mindössze 
ennyit ír róla:

"Sokféle, mondhatnék: újságírói kezde
tek és Mikszáth regények dramatizálása 
után nagyobb igényű műfajra tért: életrajzi 
regények írására. Sok jó írói készség teszi 
erre hivatottá, friss, szemléletes stílus, az élet 
számtalan vonásának ismerete, az emberek 
viselkedésének jól megfigyelt, jellegzetes 
fordulatai s végül a nagy szorgalommal 
gyűjtött adatoknak könnyed életre-keltése. 
Első életregényeiben, különösen a Zrínyiről, 
Petőfiről és Madáchról szólóban ezeknél ma
gasabb írói kvalitásokat is megcsillogtatott, 
s igyekezett behatolni hőseinek lelki világá
ba, mintegy belülről is magyarázni őket. Ké
sőbb azonban, talán páratlanul nagy közön
ségsikereinek hatása alatt, lemondott ezek
ről az igényekről, a tollára vett nagy szelle
meknek nagysága, művüknek mélyebb je
lentősége nem érdekli, megelégszik a külső- 
séges, gyakran közönséges mozzanatok 
szemfüles és csillogó felsorakoztatásával..."

(Harcos Ottónak e fejezethez csatolt, 
mindig körültekintő bibliográfiájából hiány
zik, hogy Kodály Háry Jánosának ő írta, Pau- 
linivel együtt, a szövegkönyvét!)

Azt hiszem, ezt a záró megállapítást, mi
szerint lemondott a mélység igényéről, elsősor
ban Liszt Ferencről szóló regénye váltotta ki 
Várkonyiból s az irodalmi közvéleményből. 
Mindenesetre, a Hunyadi Mátyásról szóló re
génye, a Mathias Rex (1936,3 kötet) sokunknak 
nagy történelmi olvasmányai közé tartozik; 
éppúgy kötelező olvasmányként írnám elő, 
mint Jókai Fráter Györgyét — méghozzá nem 
irodalomból, hanem történelemből. (Sajátságos, 
hogy kötelező olvasmányok inkább csak iro
dalom-oktatásban léteznek. Pedig...?)

Annál is inkább megérdemelne Harsányi 
is egy kicsike monográfiát, hiszen Petőfi, Zrí
nyi, Madách, Munkácsi, Mátyás király, Liszt 
Ferenc élerajzírójának lenni van olyan telje
sítmény, mint egy cipőgyárosénak. A mi ré
szü n k rő l kü lönösen , m ivelhogy  ő is 
Kolozsváron kezdte, itt volt bölcsészhallga
tó, majd szerkesztette az első háború előtt a 
Kolozsvári Újság-ot.

Nos, persze, Mátyás király is megérdemel
ne egy ifjú doktorándustól egy népszerűsítő 
dekonstrukdót mint a szellem embere. Nem
csak sok emlékezetes kijelentését jegyezték fel, 
de rengeteg levél, nemcsak oklevél maradt 
utána, ezeket csak történészek szűk köre isme
ri, s felettébb ritkán idézi. Mindég Szalay La
josra, a nagy grafikusra gondolok, aki 
hazatérhetése után szomorú meglepetéssel ál
lapította meg, hogy amitől a mai alkotó fiatal
ság legjobban fél, az a nagyság...

Jegyzet
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szó

tára, XIV—XVII. század, Bp., 1993
Várkonyi Nándor Az újabb magyar irodalom, 

Bp., 1942
Molnár Szabolcs: M agyar irodalm i szöveg  

gyűjtemény I, Bukarest, 1973
Harsányi Zsolt regényei a magyaron kívül ti

zennyolc nyelven jelenetek m eg, ismételt kiadások
ban.
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EGYED EMESE
Játékok a szöveggel 
1. Márai-redukció
A  gyertyák  csonkig égnek
bemutatója a bécsi Volkstheaterben
Vasárnapi napra esett A  gyertyák cson- 

kig égnek bécsi bemutatója. A Burghteater 
aznap Büchner Leonce és Lénájára várta a 
színházkedvelőket.

A m ű — valójában a M árai-regény a 
francia, az olasz, a német, a holland olva
sók u tán  az osztrákok tetszését is elnyerte. 
A sikerkönyv színpadra alkalmazása így 
nem  jelentett túlságosan nagy kockázatot. 
Azt persze kutathatjuk, m ire is kíváncsi az 
ember. A megbocsátás vagy a bosszúállás 
m ár-m ár abszurd családi történeteire? A 
nő, a férfi viselkedésének logikájára?

A nyár eleji napsütéses hétvége nem 
szám ított konkurenciának, a nézőközön
ség megjelent, az ékes Volkstheater (Fell
ner és H elm er m űve, m int a kolozsvári 
Nem zeti Színház) megtelt, s teltház volt 
akkor is, am ikor a függöny legördült. Le
het, hogy olyan jó volt az előadás? Vagy 
inkább ilyen az itteni közönség? Hogy a 
közelemben néhányan végigbóbiskolták 
az estét, lá ttam  Hogy a végén lelkesen 
tapsoltak, azt is.

A bem utató  idejére nem  jelentettek 
bérletszünetet. A színház törzsközönsége 
bérletesekből áll (több m it húszféle bérlet 
közül választhatnak évadonként). A disz- 
tingvált benyom ást keltő sokaságban ki
hívó külsejű szem élyek egyáltalán, ti
nédzserkorú színházlátogatók alig buk
kantak fel.

Bécsben az utcai standokon is árulják 
M árai regényét, a német címe Die Glut (ez 
az 1999-es m üncheni kiadás újranyom á
sa). Feltehető, hogy a színházlátogatók jó 
része ismeri a történetet. Emlékeznek a 
sztorira, az emberi viszonyokra..., így az
tán lényegében m inden, a színpadon el
hangzó  szó u ta lás  a regényben kifej- 
tettebb történetre, pars pro toto a beava
tott számára. így vélhetőleg nem  (olyan) 
unalm as a két és fél órás — egyébként 
m eglehetősen vontatott — m onológ kö
vetése. M ert a m onológ mégiscsak elseper 
az útjából m indent. Kérdést és választ, 
szótlan cselekvéseket, a látvány teremtés 
m égoly erőtlen szándékait is.

Aki ped ig  nem  olvasta a Márai-re- 
g én y t, m agára  vessen , irga lm atlanu l 
unatkozhatik , látvány, meglepetés nem 
zökkenti ki a lassított emlékezés követé
sének zsibbasztó egyformaságából... Meg 
kell valam it értenie abból, ami nem válik 
láthatóvá és am i szavak zuhatagán ke
resztül kíván hatni. Talán így értelmezi a 
rendező a W orttheater fogalmat? (Ezt a 
színházi kifejezésmódot egyébként mint 
profiljába tartozót hirdeti a műsorfüzet.)

A darab fogadtatása inkább kedvező, 
m int hűvös, bár ez főleg a címszereplőnek 
szólhat, aki régi kedvenc, a hagyományos 
színjátszás veteránja. Wolfgang Hübsch 
valaha (1966-tól 1970-ig) ennek a színház

nak is volt tagja, az idősebb nemzedékhez 
tartozók em lékezhetnek is alakításaira. 
Já tszo tt S alzburgban , K lagenfurtban , 
Münchenben: 1989-ben a bécsi Burgthea- 
terből m ent nyugdíjba.

A produkciónak előjátéka is van, ez a 
tágas, enyhén bútorozott tér a tábornok 
munkaszobáját és (ha nem  tekintünk el a 
regényben megjelölt színtértől) a lebon
tott közfal révén a hálószobát jelenti. Itt 
kapjá meg a tábornok a vendég bejelent
kező levelét, itt készül topogással, bor- 
szürcsöléssel, hangos gondolkodással a 
vendégfogadásra ő, a leányka pedig az 
egyenruha-vasalással. Az egyenruha-va
salással aztán jócskán el is telik az idő, 
közben egy-két szót is lehet váltani, be
avatni a színházba jöttét a hangulatba, 
valamennyire az élethelyzetbe..., igen ám, 
de ki is a kislány?

A plakát és a m űsorfüzet híradása sze
rint három  szereplője van a darabnak. 
Henrik, Kónrad (!) és Nini, aki pediglen 
szobalány.

Itt álljunk azért meg, m ert határozott 
átigazítással van dolgunk, a regény miti
kus korú és kisugárzású dajkája alakult itt 
át szobalánnyá. A csere értelmét keressük. 
Márai Nini je mindvégig rajta tartja csak
nem  féltékeny tekintetét a tábornok éle
tén , környezetén . 1850-ben született: 
m ondhatni, a levert m agyar szabadság- 
harcból. A nagy szembesülés idején ki- 
lencvenegy éves: m int anya fiát, úgy 
készíti Henriket a hűtlen baráttal való el
késett és végső találkozásra. Az idős Nini 
kedvetlensége nem akadály a regényben: 
a kibeszélésre sor kerül. Végtelen mono
lógban teremtődnek újra Krisztina, a fele
ség és barátnő gesztusai, de főleg a há
zibarátként felidézett százados, Konrád 
kétértelműnek bizonyult tettei. Ha erre a 
találkozásra várt egy életen keresztül, 
m ost vég nélkül csörgedező szemrehá
nyásokban élheti ki magát a megsértett 
férj és barát.

A kibeszélés mégis elmarad, am ennyi
ben Konrád keveset szól. A barátság er
kölcse a szerelem etikájánál erősebb volt 
valaha, akkor... világos, csakhogy ezt nem 
szabályszerű vallom ásból, m entségből 
tudjuk meg, hanem  elharapott életrajzi 
utalásokból, fél szavakból.

Kár, hogy a színpadon Konrád súlyta
lan és fáradt figura (Peter Uray játssza). 
Az a néhány igen és nem, amelyet kiprésel 
magából, nem a nyelvi ellipszis (így a tör
ténetre utalás), hanem  az emberi üresség 
szimptómája. Fáradt és jellegtelen figura: 
tanúja a zuhogó vádaknak, nem  célpontja.

A színpadon a Nini-alakváltozat, ez a 
fiatal házileányka kecsesen mozog, sem 
titok, sem tekintély, sem testi gerjedelem 
nem sugárzik belőle: háztartási teendőit 
ellátni jelenik meg időről időre: a gondos
kodás szándéka-rokonszenve mozgatja, 
de csak ennyi. Chris Pichler nem rossz és 
nem jó, de ez a neki megírt sovány szerep
ből következik. Átmenet a mitikus ősanya 
snájdig unokája és a guszta szobalány kö
zött. Az agg férfi és a gyermeklány-korból 
jóformán még ki sem bontakozott nő kissé
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Márai Sándor 1940-ben

pikáns viszonya sejlik fel előttünk, fedd
hetetlen látszat, feltárhatatlan összefüg
gések, de ez m ár akár belem agyarázás is 
lehet; itt ez a sárgába, aztán pirosba öltöz
tetett virág: egyenruhát tisztítani-vasalni, 
a terítéket leszedni, a m écsesekre fel
ügyelni libben be és ki, talán időnként — 
rendezői u tasítás  értelm ében — kissé 
gondterhelten is... Azért összességében 
véve a női szereplő jelentéseit, mégis na
gyobb a veszteség, m int a nyereség: egy 
közvetettséggel és felidéznivalóval több 
lesz a műegészben ("és még m it m ondott 
nagyanyád?", ahelyett, ahogyan a regény
ben két öreg tekintete ismerősen és már- 
m ár nem is evilágian egymásba téved), de 
nem kerül sor az idő — am a durée — 
tanúsítására, a lét abszurditásának jelzé
sére. A polgári drám ához közelebb va
gyunk, de a legendától végérvényesen tá
volodunk. Megérte?

A napló, az asszony hűségének vagy 
hűtlenkedésének bizonysága a kandalló
ba kerül, nem  azért, hogy fedje a végső 
titkot, hanem  hogy Konrád ne nyerhessen 
bizonyosságot, hogy legyen ellenben ré
sze elbizonytalanodásban, a kétely aján
déka lesz az elégtétel a megcsalt férjnek..., 
lehetséges volna, hogy ez a tom pított ma
gánéleti kommunikáció a siker titka? A 
könyvé. A színpadi m ű ilyetén változatá
nak azért nem  jósolhatunk tartós sikert, 
bármilyen fegyelmezett is a Volkstheater 
törzsközönsége. N em  valószínű, hogy 
(őrjítő) önfegyelme, (birka)türelme vagy 
sajátos színházi elvárásai más esték kö
zönségét is áthatnák.

Ki fordította a művet? — fontoskodik 
a kíváncsi egy óvatlan pillanatban a kö
zönségbe bevegyült, a siker jelenvalósá
gában légfürdőző rendezőhöz fordulva.

— —Egy nő — jön a kurta válasz.
— Mégis hogy hívják? - lépi át a kérde

ző a jó m odor határát.
— -E g y  nő, m ondom , egy nő. Benne 

van (értsd: a neve) a műsorfüzetben.
Apropó, műsorfüzet. Ingyen osztogat

ják annak, aki kéri. A bem utató elé szánt
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sorok szerint olyan a regény kompozíció
ja, m int egy kam aradarabé. "Az eredeti 
m űnek a polgári lét agóniájába torkolló 
belső dram aturgiája valóságos kihívás 
volt K nut Boesers számára" — olvassuk a 
m űsorfüzetben. Ő — Boesers — alkal
m azta ugyanis színpadra a regényt. A ki
hívásra az írópult, a kétajtós ruhásszek
rény, majd a kandalló színpadra vitelével 
felelt. A tábornok alakjának valami oblo- 
movos stilizálásával. A realista szikárságú 
színpadkép és a jelmezek tervezője Peter 
Schultz volt. A rendező szerepét Michael 
G rüner m ondhatja magáénak...

A darabot az évad végéig m ég több
ször adják, m inden m ásodik nap m űsoron 
van. Az ezredes bánatos alakja, tétova és 
az éjszakába nyúló retorikája talán, kelle
mes hangja, veretes dikdója bizonyára so
káig m egm arad a színházlátogató emlé
kezetében.

A kézbe ado tt olvasnivaló Márai élet
rajzának állomásaival folytatódik (az író 
szá rm azásán ak  bem u ta tásával), m ajd 
O liver von H ovenak, a m űsorfüzet szer
kesztőjének életrajzot és m űvet egység
ben látó eszme- és politikatörténeti esz- 
szé-részletével. Thomas M ann és Márai 
budapesti kézfogását m egörökítő fény
kép ad presztízst a szerzőnek, ha a m űvek 
ismerete vagy az író gyerm ekkori kardos- 
csákós fotója nem  adna eleget, aztán Les- 
singnek az igazság keresésére vonatkozó 
1778-as sorai következnek. (Mit is m on
dott a regény bölcs Nini je? Hogy a valóság 
m ég nem  igazság.) Petőfi két verse: a Ha 
férfi vagy légy férfi... és a Szörnyű időMárai- 
verset és -naplórészieteket fog közre. Ci
vil és katonai erkölcs szembesítését java
solja tehát a montázs. A férfivirtus definí
cióit.

A hölgyekkel valóban zavarban volt a 
stáb: nézzük csak tovább a m űsorfüzet
két. Látnivalói között hölggyel is szolgál: 
a darabból vett jeleneteken kívül szemlél
hető benne Gauguin valamelyik széles ecset
vonásokkal megteremtett tahiti nője is.

Végül a produkció résztvevői közül a 
három  színész, a rendező és a színpadkép 
kialakítója részesül figyelemben.

Mellesleg — persze csöppet sem mel
lesleg, hiszen a fordítás kiváló —, a darab 
forrásául szolgáló regényt Christina Virág 
fordította németre.

2. A boncteremben
Ödön von Horváth
Adieu, Europa.
Eine A utopsie von  Robert Quitta
Abécsi Képzőm űvészeti Akadémia, az 

Akadem ie für bildenden Künste anató
m iatermébe tervezték ezt az előadást, és 
két hónapig, május 13-ig m indennap ját
szották. A színészeket erre az egy produk
cióra toborozta a rendező — egy m on
tázs-lecke kalandjára vállalkozó filozófus. 
Korábban Racine lovagol, Ovidius halászik, 
Sztálin a Vatikánban címen vitt színre az 
idézés poétikájára épülő produkciókat 
önálló színházi vállalatában, az Österrei-
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chische Theaterben. M eg kellene érteni egy 
író világát. Megszólaltatni írásait és ót 
magát is a szétszedés, m ásképp összera
kás módszerével.

Valóban nem  a fogalm ak nyelve az 
egyetlen lehetséges a kortársak között: a 
falon térkép a harmincas évekből, az ódon 
lecketerem amfiteátrumhoz illően körbe
futó padjaiban szép leányok tollászkod
nak. Az egyik sarokban a virágárus szín
pom pás tavaszi portékáival, a másik sa
rok még árnyékban van (majd meglátjuk 
a gyászkoszorúkat, a temetőre utaló fából 
ácsolt sírjelet is), a tanári katedrával szem
ben emelvény, azon bársonykerevet, a- 
molyan franciás causoir, rajta egy fekete 
öltönyös férfi álmodozik, néha a másik 
oldalára fordul, néha mintha egy láthatat
lan történetbe kapcsolódnék bele. Megért
jük, hogy az alvás az álmodás, az alkotás 
metaforája. M agát Horváthot kellene a 
darab emez egyetlen férfi szereplőjében 
látnunk. Nem  kelt illúziókat: álm ában fél 
szavakat, m ondatny i összefüggéseket 
mond, időnként felriad. Pügm aüónra lá
tunk. Csak a közel ülő veszi észre a nyitott 
ruhásszekrény ajtaján a képeket: csupa 
aktfotó, amolyan zsebben őrizgetett, ko
pott. Aztán egyszer csak felül, közelebb 
húz valami koffert, kinyitja, kiemeli belőle 
az írógépet. Az élére állított kofferre he
lyezi, máris kopogtatja rajta a betűket.

Von Horváth halálát is m űalkotásnak 
tekinti a szerző-rendező. H orváth Párizs
ban halt meg váratlanul 1938 nyarán: egy 
hatalmas faág zuhant rá a Champs-Elysé- 
es-n. A rendező nemcsak az író zsebében 
talált aktképeken gondolkozott el, hanem  
a regényvázlaton is, amelynek Adieu, Eu
ropa! volt a címe. (Erre "rímel" Quitta cím
adása.)

A prózai szerzőként és drámaíróként 
egyaránt jelentős, tragikusan ham ar el
hunyt H orváthot foglalkoztatták a női 
psziché és a társadalmi elvárások össze
függései, valósággal tanulmányozta a lá
zadó vagy kétségbeesett szociális gesz
tusokat (a prostitúciót, az öngyilkosságot, 
a családi életre való alkalmatlanságot). A 
boncterem ben a közönség soraiba "ve
gyült" színésznők, a "kisasszonyok", való
jában megesett lányok is egy-egy mono
mániának vagy elgépiesült kenyérkereső 
póznak tűnő tevékenységbe merülnek, 
akárha víz alá. Félhomály van. Félho
mályban és egy szuszra adják elő ezt a 
drám ai kísérletet, nincsenek pihentető 
kulisszák, szünet sincs. Oda kell figyelni.

Vallomásaik szerint ezek a kisasszo
nyok képtelenek a szokványos női szere
pekkel megbirkózni: az anyaság, a család 
megkívánta alkalmazkodás, a lemondás a 
kislányos álmokról számukra a halállal 
egyenlő: koszorúszerűen egymásba fonó
dó monológjaik egyszerre szólnak giccse- 
sen a lányregények szavával, és tragi
kusan: a m indennapi élet abszurditásáról.

Valamennyien Horváth-művekből va
lók: a Mesél a bécsi erdőbői, a Hit, Remény, 
Szeretetből A sok kisasszony: a játékmac
kóba szerelmes, a citerájába (a zenélés 
örömébe) m int régm últ időkbe belera

gadt, a cukorvatta-eszegető, a m elltartóá
rus, a szerelmes regényekbe fúlt pros- ti- 
tuált, a virágárus m ind-m ind álm odozik 
valam iről (az álom gépezet beindulását 
nemcsak a Strauss-keringő, a Radetzky- 
m ars, Offenbach Barcarolája vagy más 
hullámzene jelzi, hanem  a m ennyezeten 
szánalm as egyform asággal körbeforgó 
D—LZ 127-es zeppelin is). A színpadkép 
Gem ot Sommerfeld munkája (érezhetően 
a rendező szándékát alkalm azta az adott 
környezet felhasználásában), az öltözé
kek század-(ezred-) fordulós színessége, 
célszerű szimbolikája H eidem arie Justot 
dicséri.

A "félidőtől" aztán nyilvánvalóvá lesz, 
hogy haláltánc struktúrája rendezi a dara
bot: a kisasszonyok rendre a katedránál 
tevékenykedő nő elé járulnak, a székre 
roskadnak, úgy hajtják hátra fejüket, m int 
a fodrásznál a hajmosó kagyló fölé. Gyors, 
autom atikus m ozdulatokkal készíti gipsz 
és p a p írm a sé  a rc m á su k a t — h a lo tti  
maszkjukat — a m osónő külsejű asszony 
(néma szereplő), végül szögre akasztja a 
fehér arcm ásokat sorban, m int valam i 
gazdátlan vagy idejétm últ farsangi sze
müvegeket. Az öntöttvas kézmosó kagy
ló, a csap az ajtó mellett időnként szerepet 
kap: a katedránál tevékenykedő asszony 
lemossa kezéről a maszkkészítéssel járó 
szennyet. Szenvtelenül.

Ahogy rendre a halál női keze alá vo
nulnak, majd a boncterem  ajtaján kim en
nek a lányok, a színjátszás illúzió-voltát, a 
tapasztalat és a képzelődés egym ásra vo
natkozását érzékeljük. H orváth 1933-ban 
írt drámája, a Die Unbekannte aus der Seine 
arra épült, hogy a Szajnába fúlt, utólag 
azonosított nőből, életéből és halálából 
csak egy halotti maszk, egy enigm atikus 
mosoly maradt. A rendező, Robert Quitta 
ezt a maszk-ötletet sokszorozta m eg sze
mélyiség- és jelentésfeltáró összeállításá
ban . (A fe lh a sz n á lt  sz ö v e g e k  m in d  
Horváth-írások részletei, a zenei betétek 
is valamikori Horváth-előadásokból va
lók.)

A színészek szavára, beállítási javasla
taira nem hallgatott a rendező: szigorúan 
építkezett: a halotti m aszkok készítője (a 
női alakot öltött halál?) és vele szemben 
az álm odó és szövegelő viharvert férfi a 
némaság és a tudatos viselkedés koordi
nátáit jelentik. Kétoldalt szólalnak meg, 
motyognak, néha énekelnek, végtére si- 
koltanak bele a világba m aguk a lányok. 
A hangzás ebben a sivár és közelségében 
felkavaró színi világban különös jelentő
ségre tesz szert. Ahogyan Babos Ildikó 
reménykedő, kérlelő, kétségbeesett han
gon virágneveket kiált bele m ások élet
csendjébe vagy m onológjába, ahogyan 
aztán dalra fakad és elfeledi-elfeledteti 
m indazt a nyom orúságot, am it tudunk, 
ahogyan H ilde R euter egy Babenberg 
grófnőt idéző hatalmas fejdíszében meg
szólaltatja a citerát a gyászkoszorúk köze
lében, vagy ahogyan az írógép doboz
hangon kopog és halljuk is (azt halljuk), 
m it ír "az író", különleges hangulatot te
remt, felkavar, kérdez.
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A régi terem  közepén m árvány bonc
asztal. Végtére fáradt sorsszerű m ozdula
tokkal ráfekszik "az író” (Georges Kém 
alakítja), következhetik a valóságos bon
colás. Csak bőre sápadtsága látszik, még 
a körvonalak m egértésére sem  hagy időt 
a rendező, fényfüggöny, vége az előadás
nak.

JAN HUISH 
Adieu, Európa!
"Gyors időben élünk.
Gyakran gondolok arra, hogyan jött a siker, 

írtam egy darabot, nagy irodalmi siker lett, a 
második már nem, vége volt, mármint a láza
dásnak.

Miért is kellett otthonról elmenekülnöm?
Végül is miért szálltam síkra? Sohasem 

politizáltam. Én a teremtés jogáért álltam ki. 
De talán az én hibám volt, hogy nem találtam 
kiutat?

írom a novellámat, és erre nincs válasz. 
Még nincs válasz.

A  tenger morajlik. Új meg új hullámok 
jönnek. Mind több és több. Mind. több és több."

Mi lett volna ezekből a sorokból, ha 
Ö dön von H orváth 1938 június elsején 
nem  hal meg Párizsban? Mi lebegett a 
szeme előtt, am ikor egy olyan írót akart 
m egformálni, aki nem  m aradhatott hazá
jában? Lehetséges, hogy ez a harm adik 
én-regénye nem  is regény, hanem  önélet
rajz akart lenni? Meg lehet egyáltalán ezt 
á llap ítan i H orváth  néhány m egm aradt 
kézírásos vázlata alapján?

H orváth  sohasem  nyilatkozott szíve
sen magáról; egyetlenegyszer írt 20 szűk
szavú sort egy m űsorfüzet számára, azt is 
"rendelésre". Keveset és nem  szívesen írt 
m agáról és munkájáról; elméletet keveset, 
és csak  akkor, am iko r rákényszerü lt: 
"M ostanáig hevesen tiltakoztam  az ellen, 
hogy valamilyen form ában a darabjaim 
ról írjak — (...) Ma nyíltan elismerem, 
hogy ez nagy tévedés volt, és hogy kény
telen leszek egy használati ú tm utatót ír
ni."

N ap ló t sem  vezetett H orvá th , leg
alábbis nem  tudunk  róla, és úgy tűnik, 
m intha m inden mondanivalója darabjai
ban, elbeszéléseiben és regényeiben csa
pódo tt volna le. Az a feltételezés, m i
sze rin t H o rv á th  1938-ban eldön tö tte , 
hogy önéletrajzot ír, annak ellenére is na
gyon kétséges, hogy Adieu, Európa! című 
írásának vázlataiban és ennek részletei
ben sokkal több az önéletrajzi vonatkozás, 
m int többi jegyzetében együttvéve.

Az Adieu, Európa! címhez hat lap tarto
zik, rögtön a cím  után olvasható a regény 
m egnevezés (a tervek szerint három  vagy 
négy részből állt volna), és egyszer — ki
egészítésképpen — az osztályok szó (a köz
lekedési járm űveken érvényes árkategóri
ákra való utalásképpen). Az első rész jel
zeteként három szor szerepel az Egy új da
rab m egszületése (B izonytalan alakok) 
kijelentés és egyszer a Bizonytalan alakok 
(Egy új darab születése): "Ha visszagondo
lok, gyakran egyáltalán nem  tudom , hon
nan kéne kezdenem . Számtalan alak ötlik 
fel, de ez nem  számít, mivel valamennyi

el is tűnik. Barátaim és ellenségeim, m in
dennek vége.” Valószínűleg ide tartozik 
az Új hullámok részlet; H orváth m indene
setre ezek után  a lapok után írta A  halászok 
gondja kifejezést, melléje ezt: A szánalom. A  
részét., ez alá pedig A z elsőbemutató (Gyö
nyörű tengeres színpadképek voltak) ötlete
ket. N ehéz  e ld ö n ten i, hogy  a d a rab  
halászokról vagy búvárokról kívánt-e 
szólni, de szinte kínálkozik a párhuzam  
H orváth első sikerével, a Lázadás a 3018. 
magaslati fokon. A  hegyivasút cím űvel: 
m indkét esetben egyszerű munkásokról 
van szó, az ő gondjaik válnak drám atém á
vá. Két másik lapon az első résznek nin
csen címe, a harm adik — jól olvasható — 
o ldalon  azonban  az első rész eredeti 
tárgyszavát, Az első távozást átjavította a 
szerző Az első emigrációra. Ez pedig azt 
jelenti, hogy "Egy világ omlott össze, egé
szen m ásképp kell írni. Miért az emigrá
ció? Hibáztam? (Az alagút)".

Valószínűleg ennek a "másképp írás
nak" a folytatása H orváth 1937 novembe
rében  m eg h o zo tt dö n tése , am elyben  
elhatárolja magát majdnem összes 1932 és 
1936 között írt darabjától, és egy emberi 
komédia megírására tesz kísérletet.

Az Adieu, Európái-ban újból több olyan 
m egállap ítás és részlet is felbukkan, 
amely az isten nélküli fiatalságra utal: "A 
rablónép. A lopás. A szellem, az intellek
tus gyűlölete." (Fiatalság isten nélkül: "Min
den gondolkodás gyűlöletes számotokra") — 
"Á dám és Éva fiai és lányai. Lakás barlan
gokban. A jégkorszak. Az erdők" (Fiatalság 
isten nélkül: "[...] ...a szegény Évának egy 
barlangban kell laknia"; "Hideg idők jön
nek..."). "Ádám és Éva még m indig szem
reh á n y á so k a t tesz  m ag án ak  a P a ra 
dicsombeli kiűzetés miatt. Nincs annyi 
hum oruk, hogy felülkerekedjenek rajta." 
Az Adieu, Európa! részletei újból meg új
ból "őrültekházából írt leveleket" említe
nek, olyan leveleket, amelyek "egyre za
varosabbakká" válnak. Az olvasó első re
akciója? "Egyszer kaptam  egy levelet [...] 
nevettem, nevettünk — m egm utattam  a 
barátaim nak is. Az őrü ltekrő l beszél
tünk." Sajnos, ennek a levélnek a lehetsé
ges tartalmára csak utalásokat találunk: 
"Levél az őrültekházából. (A figyelmezte
tés)"; alatta "a diáklány, aki a ligában" dol
gozik, majd egy sorral lejjebb: "először egy 
figyelmeztető jel"; egy másik lapon: "Az 
első levél: «Miért nem ír Ön semmit a 
háború ellen? Hát nem látja, hogy közele
dik? Valamennyien elpusztulunk!»" A le
velek fiktív  körü lm ényei továbbra is 
hom ályban m aradnak; annyi azonban 
egyértelmű, hogy amikor az őrültek keze
lőorvosa, aki "őrültségről és bűnről" be
szél, m enyasszonyával együtt öngyil
kosságot követ el, akkor m ár a náci Né
metországról van szó, egy ott maradiról, 
aki m ár nem tud vagy nem akar kitartani.

Az Adieu, Európa! önéletrajzi eredetű 
motívumai ellenére sem tekinthető öné
letrajznak. Az Új hullámok m indhárom  
szövegvariánsából kitűnik, hogyan hatá
ro lta  el m agát H orvá th  saját tapasz
talataitó l, és hogyan form álta át őket

fokozatosan regényanyaggá. A három  
változatban azonos az író attitűdje, aki 
ugyanazt vallja m unkáról, emigrációról 
és politikáról, továbbá m indhárom  helyen 
megjelenik egy m ondat az "öreg írógép
ről”, ill. "táskaírógépről", amely nélkül 
m ár "alig tudna megélni", m ivel ez "a 
m unkához tartozik". Az elsőnek tűnő ver
zió tartalm az néhány m ondatot az egye
tem i évekről, ezek a későbbi fogalmaz
ványokból hiányoznak. A 36 éves szerző 
később tú lságosan szem telennek, arro
gánsnak találhatta őket, talán túlságosan 
is emlékeztették korai műveire... "így hát 
otthagytam  az egyetemet, nem  érdekelt 
túlságosan, annyira egyhangú volt — és 
itt telepedtem  le. Itt a m agányban fogok 
tudni dolgozni."

Horváth növekvő iróniája önm agával 
és m űveivel szem ben talán választ ad ar
ra, hogy az Új hullámok egy m ásodik fo
galm azványában az író-főhős m iért nem  
színdarabon, hanem  egy női lap szám ára 
készülő "szentimentális novellán" dolgo
zik; hogy miért játssza m eg m agát a nye
reség kedvéért.

Ilyennek látta volna H orváth saját írói 
m unkáját is? Vagy azt, am it Berlinben a 
filmipar szám ára végzett? A tervezett em 
beri kom édiához írott jegyzetében ez áll: 
"Nincs meglepőbb, m int egy író ringyó. 
Nem  megyek többé szalonkázni." Az Adi
eu, Európa! részletei arra engednek követ
k e z te tn i, hogy  H o rv á th  két k o ráb b i 
én-regényének sikere u tán  egy harm adi
kon dolgozott, am elynek író lett volna a 
főszereplője. Ennek a fiatalembernek sok 
közös vonása lett volna H orváth-tal, de 
H orváth csak tükörképet szeretett volna 
ra jzo ln i, nem  önarcképe t. Sajnos, az 
"emigráció" m ár nem  valósulhatott meg, 
nem  jött több "levél az őrültekházából", 
"mindennek vége" lett, és azt, aki "semmi
lyen kiutat nem  látott", a kiút maga keres
te fel Párizsban. Ez lett végül H orváth 
Adieu, Európaí/-ja.

A m űsorfüzetben olvasható esszé Ödön  
von Horváth hat lapnyi jegzzeteit használja fel, 
a kiadatlan szövegek címe: Adieu, Europa!

KOVÁCS ESZTER fo rd ítá sa

Jan Huish
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DEMÉNY PÉTER

Oral history
Miriutának neveztek ezek a 

bunkó magyarok, tudod, Zotyó, ki 
az a Miriuta?, az a román a Feren
cesvárosból, s arról neveztek el en- 

em, képzeld el, a sok bunkó, 
épzeld el, az egyik kitalálta, hogy 

Románia Magyarországtól lopja a 
kőolajat, na gondold el. Magyaror
szágtól, azt hittem, hogy szszszjaj, 
nem is tudom, mit hittem, csak néz
tem rá, tudod, addig olyan rendes 
embernek tűnt, a főnököm volt, Ot- 
tóbá, egyszer esett az eső, és bent 
ettünk egy olyan viskóféleségben, 
tudod, ott az építőtelepen, ahol ak
koriban dolgoztam, hol nem dol
goztam én már ezen a hülye-bunkó 
Magyarországon, és ahogy ott áll
tunk, egyszer azt mondja Ottóbá, 
képzeljétek el, milyen nyomás van 
ezeken a szegény téglákon, hát én 
úgy elképzeltem, hogy majdnem 
rosszul lettem, nem is ettem többet, 
Kopornyica Misinek adtam, na lá
tod, abban van ambíció, az nem ad
ja fel könnyen, mindig részeg, én 
nem tudom, hogy csinálja, már 
annyit ivott, hogy nem is lehet meg
állapítani, mikor részeg, és mikor 
nem, pedig felesége is van, meg há
rom gyereke, és egyszer azt kérdez
te tőlem, micsinájak, Miriuta, le
gyek öngyilkos, de hát az se élet, 
mindig kölcsön kér mindenkitől a 
fizetésnapkor, de én vagyok az 
egyetlen, aki ad is neki valameny- 
nyit, édesapa nem is érti, hogy mi
ért adok egy ilyen alkoholistának, 
mit mondasz?, persze, édesapa úgy 
tesz, mintha sose hallott volna piá
ról, vagy mintha sose feküdt volna 
hullarészegen a küszöbön, emlék
szel, amikor ott feküdt a küszö
bön?, igen-igen, és át kellett lépni, 
mert hát mégse léphettünk rá, még
is az apánk volt, és arra emlékszel, 
amikor megtaláltam azt a levelet, 
amit édesanya írt édesapának meg 
Loncinak, hogy ő rákos, és hogy 
édesapa éljen boldogan, mert ő 
nem haragszik rá, emlékszel?, hát 
akkor, Zoli, azt hittem, szszsz- 
szszsz nem is tudom, hogy mit hit
tem, és tudod, kivel akarta é- 
desanya elküldeni a levelet?, Far
kassal, emlékszel Farkasra?, az az, 
az a kövér, aki most a Black Velvet- 
ben szakács, voltál is nála, és, jó 
pizzát sütött?, naszóval, azzal akar
ta elküldeni, el akarta küldeni Far
kast Gyulafehérvárra; azt mondta 
neki, hogy fizeti az útját, csak tegye 
föl azt a levelet, és megkérte Far
kast, hogy ne mutassa meg nekem 
a levelet, de hogy is tudta elhinni, 
hogy Farkas nem adja ide nekem 
azt a levelet? és nem értette, hogy 
miért vagyok mérges, amikor ráor
dítottam, igaz, sok mindent nem 
értett, emlékszel még Józsikára?, 
Józsikára, az egyetlenre, a tökéle
tesre, aki akkor porolt, amikor kel
lett, akkor teregetett, amikor é- 
desanya mosott, már ha mosott 
egyáltalán, mert nem túl gyakran 
végezte ezt a műveletet; hogy is tu
dott édesapa annyi évig mellette

maradni? én sehogy sem értem, én 
biztosan már korábban elmentem 
volna a fenébe; pedig te láttad édes- 
apáéknak az esküvői képüket?, hát 
édesanya egy jó nő volt, de tudod, 
mire gondoltam?, édesanya férjhez 
ment édesapához, és akkor leállt; 
azt hitte, hogy a haláláig édesapa 
mellett fog élni; és akkor nem tanult 
meg főzni, te Zoli, emlékszel, miket 
ettünk mi?, és nem tanult meg mos
ni, mosogatni... emlékszel, milyen 
ideges voltál, amikor ordítottam a 
pólóim miatt?, hát, Zoli, úgy mo
sott, hogy a fehér póló zöld lett, a 
zöld meg piros, szszszszsz nem is 
lehet elmondani, hogy hogy mo
sott, egyszer fent volt nálunk Samu, 
és édesanya megkínálta vinettával, 
még örültem is, tudod, milyen volt 
édesanya, sosem kínált meg senkit 
semmivel, de mikor elénk tette a 
vinettát!, te Zoli, tudod milyen volt 
a vinetta?, olyan darabokból állt, és 
Samu nézte-nézte a vinettát, aztán 
belenyúlt azzal a faizével, amivel 
édesanyja vágta, tudod, mert az 
már nem jutott eszébe, hogy valami 
evőeszközt is adjon, és kivett egy 
darabot a tálból, odabaszta az asz
talhoz, mi ez, vinetta, kérdezte, az
tán megint egy darabot, de aztán 
megunta, és nem csinálta tovább, 
dehát Zoli!, nem lehetett megenni 
azt a kurva vinettát, mit mondasz?, 
hát persze, hogy nemcsak a vinettát 
nem lehetett megenni, semmit sem 
lehetett megenni, tudod, a Samu 
anyja milyen töltött tojást csinált, 
Zoli?, megetted volna a tálat is, meg 
a kést, még az abroszt is megetted 
volna, de mintha minden nő jobban 
főzött volna, mint édesanya, nem
csak a Samu anyja, hanem a Zozóé 
is, meg a Csabié, akárkié!

...Istenem-istenem, már sze
gény nagyi is két éve halott, vagy 
három?, kettő ugye?, milyen édes
ke volt mindig, úgy élveztem, a kis 
zöld pizsamájában, emlékszel?, jaj
istenem, hogy tudtam olyan lenni?, 
egyszer Király hozott haza valami 
kocsmából, és olyan részeg voltam, 
te Zoli, odamentem nagyihoz, és 
azt mondtam neki, kezicsókolom, 
és nagyi meg nagy mérgesen azt 
mondta, szerusz, szerusz, te részeg 
dög, menj már innen a lófaszba!, 
mert tudod, hogy nagyi nem volt 
szívbajos, és én úgy féltem, hogy 
bementem a kicsiszobába, összeku
porodtam a kalorifer1 alatt, és ott 
aludtam el; aztán reggel felébred
tem, körülnéztem: miért alszom én 
itt?, befeküdtem az ágyba, magam
ra húztam a paplant, és a-ludtam 
délig.

Jó volt az a kicsiszoba, te nem 
szeretted?, szeretted te is, mi?, na
gyon jó kis szoba volt az, miért aka
ród eladni? na mindegy, nem az én 
dolgom, habár Lonci néni, az nem 
hagyja magát, képzeld el, Zoli, foly
ton azt mondja, hát Pista, veled jól 
kibaszott a bátyád, te hogy éreznéd 
magad, Zoli, ha egy ilyen szöveget 
hallanál?, de engem nem érdekel,

én csak annyit mondok, engem 
nem érdekel, Lonci néni, de egyszer 
édesapa is rászólt, ne mind cseszd 
annak a gyermeknek az agyát, hát 
mi közöd neked az ő örökségéhez?, 
erre persze megsértődött, de tu
dod, Zoli, Lonci néni se különb, 
mint édesanya, tudod, mit csinál?, 
kotorászik az édesapa zsebeiben, 
meg felbontja a leveleit, egyszer azt 
is felbontotta, amit te küldtél ne
kem, lehet, hogy azóta haragszik 
rád, de mit mondasz?, japersze, le
het, hogy mindig is utált, mert tu
dod, hogy utál téged Lond néni?, 
mint a büdös szart, szerintem meg
fojtana egy kanál vízben, mit mon
dasz?, hogy miért utál?, fogalmam 
sincs, de nem is érdekel, én elme
gyek a munkába reggel fél hétkor, 
elvégezem a dolgomat, és jöjjek ha
za, tudod, mennyit zabálok ott, Zo
li?, van úgy, hogy egy egész kenye
ret megeszek, Lonci néni csak úgy 
nézi, hogy még tudok enni, de szól
ni nem szól, mert egyszer ezen is 
összekaptak, édesapa úgy üvöltött, 
hogy zengett bele a ház, már nekem 
is sok volt, hát akkor Lond néni
nek?, de tudod, már édesapa se az 
a szépfiú, aki volt öt évvel ezelőtt, 
már nem Mauzikám jobbra, Mauzi- 
kám balra, te bolond kurva te, ezt 
mondja néha Lond néninek, Lonci 
néni meg, hogy menj a székely a- 
pád faszába, szóval jól elvannak, de 
engem tényleg nem érdekel, én fel
megyek oda az ágyamba, tudod, 
édesapa csinált egy olyan man
zárdszerűséget, nem tudok felülni, 
mert akkor beverem a fejem, ott 
fekszem és olvasok, Zoli, te isme
red ezt a Boris Viant?, nem?, hát 
nem vesztettél sokat, tudd meg, ol
vastam azt a könyvét, na nézd meg, 
elfelejtettem a címét, mi volt az, 
nem a Köpök a sírotokra, azt is ol
vastam, de később, hanem azt, 
hogy Öljünk meg minden rohadé
kot, hát elolvasod az egyik köny
vét, és a másik olyan, mint az első, 
és annyit szerepel!, ő a nagy izmos, 
ő megver mindenkit, őt szeretik a 
nők... menjen a faszba.

Tudod, kit olvassál Zoli, ha jót 
akarsz olvasni?, hogy hívják azt a 
pofát, aki a Gulágot írta?, Szolnye- 
zsicin vagy mi a fene... Szolzsenyi- 
cin, az az!, hát az egy nagyon jó 
könyv, Zotyókám. Na de mindegy, 
ott ülök, olvasok valamit, habár ez 
a Gulág elég sok időre lefoglalt, és 
nem érdekel semmi, érted, Zoli, 
semmi. Hogy ők mit mondanak 
egymásnak, hogy mikor veszeked
nek.... semmi sem érdekel. A kato
naságnál is megkérdezte az egyik 
tiszt, me tudod, van egy olyan, ami
kor la atacba kell állni... mit mon
dasz?, mit nem értesz, Zolikám, 
nem tudsz románul? Ja igaz, elfelej
tettem, hogy te katona se voltál... 
Szóval mintha a fronton lennél, har
ci állás, tudod?, és akkor én úgy 
megálltam, én nem tudom, mi nem 
tetszett neki, vagy honnan vette 
észre, hogy engem ez az egész nem 
érdekel, de odajött hozzám, és azt 
kérdezte, hogy asa-i ca pe tine nu te 
intereseaza nimic?, és én azt vála
szoltam, hogy nu2. Te Zoli, ha láttad 
volna az arcát, én nem is tudom, 
milyen színű lett, me tudod, ez egy

cigány vagy oltyán vagy milyen 
hadnagy volt, mindegy úgyis, hogy 
milyen, me ezek az oltyánok pont 
olyan feketék, mint a cigányok, és 
amikor dühös lett, akkor még feke
tébb lett, és még úgy megnőtt az 
arca, és aztán büntetést kaptam, 
vagy négy napig gárdás3 voltam, 
de tudod, Zoli, még az sem érde
kelt. Egyszer az egyik pofa odatett, 
hogy mossam fel a budit, tudod, ő 
is katona volt, csak ő korábban ke
rült oda, nem volt biban4, mint én, 
és odatett, hogy mossam fel a budit, 
de vagy nyolcszor vagy hányszor, 
Zoli. Tudod, milyen az, amikor 
nyolcszor fel kell moss egy budit, 
ahova mind a nem tóm hány katona 
szarik, és köztük olyanok, hogy há
romszoros vagy négyszeres gyilko
sok, na mindegy. Négyszer vagy 
ötször felmosatta csak úgy, aztán 
leverette a csempéről a szart, hozott 
vésőt, Zolikám, és azzal ott vertem 
le a szart, de tudod, Zoli, milyen 
volt az a budi?, szerintem amióta 
megvan az a kaszárnya ott Girocon, 
azóta nem mosták fel azt a szar bu
dit. Akkor megint csupa kosz lett az 
egész, tudod, az a rászáradt szar 
meg mitomménmi, azt én is belát
tam, hogy fel kell mossam még egy
szer. És amikor kilencedszer is fel 
akarta mosatni, akkor fogtam azt a 
vésőt, tudod, milyen ideges lettem? 
még sírtam, megfogtam azt a kurva 
vésőt, és azt ordítottam, bag asta in 
tine, futu-ti pizda matti, mocane!5 
habár az nem volt mokány, me va
lami moldovai pofa volt, de hát kit 
érdekelt akkor az ő származása? Ha 
akkor pofázik, biztos, hogy meg is 
öltem volna, me én olyan vagyok, 
Zoli, hogy velem kicsit s jót, ahogy 
édesapa mondja. Ott Fenesen is, tu
dod, az elején még ott voltam kato
na, és ott is, tudod: tél volt, olyan 
hideg volt, Zoli, hogy szszszszsz- 
szszsz, azt hittem, hogy megzöldü- 
lök, olyan hideg volt, és az egyik 
mind pattintgatta a fülemet. De tu
dod, milyen érzés volt az?, mintha 
levágtak volna egy darabot a füled
ből. Es megfordultam, és azt mond
tam neki, ma vezi, ce faci, ca-ti dau 
una6. Nu eu am fost, azt mondja 
nekem, hogy nem ő volt, tudod. Mit 
mondasz?, ja, hogy még tudsz ro
mánul, tudom, hogy tudsz, de ami
óta ezek között a bunkó magyarok 
között élek, már azt se tudom, kivel 
beszélek. Nu ma intereseaza7, mon
dom neki, ha még megpattintja va
laki a fülemet, aldcor megpofozom. 
És úgy is lett, amikor megint meg
pattintotta valaki a fülemet, akkor 
megfordultam, és pofon vágtam. 
Erre azt mondja, nu eu am fost8, de 
engem az már nem érdekelt Nem 
érdekelt, és kész.

Jajistenem, az a katonaság. Ott 
a postban9 már azon vettem észre 
magam, hogy egyedül beszélek. 
Jártam fel-alá, és beszéltem ma
gamban, hogy a végén én is féltem, 
hogy megbolondultam. A végén 
hálistennek lett egy barátom, tu
dod, egy kis kóbor kutya, és azzal 
beszélgettem, annak elmondtam 
minden bajomat, mintha egy ember 
lett volna ott mellettem, nagyon 
szerettem azt a kút, át. A másik 
meg azt mondta, tudod, volt ott egy
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locotenent10, aki úgy utálta a ma
gyarokat, mint a szart, és az mond
ta egyszer, hogy daca va fi razboi 
aid, pe voi va impuscam primii11, 
hogy odaállítanak a kerítés mellé, 
és agyonlőnek, s úgy látszott rajta, 
hogy várja, hogy én valamit reagál
jak, tudod, azt hitte, hogy én most 
nekifogok sírni, vagy nem tudom, 
mit hitt. De én csak hallgattam, s 
ettől még idegesebb lett. Tudod, 
nem tudom, miért van ez így, de 
ettől mindig még idegesbbek lesz
nek az emberek. Emlékszem, te is 
milyen ideges voltál, mikor vesze
kedtünk, s egy idő után nem szól
tam semmit, csak néztem meg 
vonogattam a vállam, na pont úgy 
a katonaságnál is ezek, de ott mégis 
azt hiszed, hogy ezek mégiscsak 
tisztek, nem idegeskednek fel akár
min, és hát akármin tényleg nem, 
de ezen nagyon fel tudtak dühödni, 
me tudod, szerintem, én gondol
koztam ezen, és szerintem azért, 
mert az ilyenekkel, mint én, nincs 
mit csinálni, mert mit csinálj az ilye
nekkel?, aki nem teljesíti a paran
csot, azt meg lehet büntetni, de mit 
csinálj azzal, aki teljesíti a paran
csot, de szarik rá, és nemcsak a pa
rancsra, hanem az egész katona
ságra, és egyáltalán, az egész világ
ra?, az ilyennel nem tudsz csinálni 
semmit, hacsak agyon nem lövöd 
tényleg.

Na de hát az se élet, ahogy Ko- 
pomyica Misi mondta, vagy azt 
már meséltem neked?, jaj, hogy sze
retem azt az embert, Zoli, komo
lyan mondom, őt szeretem egye
dül. Meg Ottóbát is szeretem a hü
lye rímeivel, olyan költő az öreg, 
tudod, Zoli, mint te, mindennap, 
mikor megyünk haza, elmondja, lá
tod, ez is egy baja ezeknek a magya
roknak, hogy kitalálnak valami jót, 
de tényleg valami olyat, ami tény
leg jó, és akkor azt mondják, ha kell, 
ha nem, és Ottóbának is van egy 
ilyenje, mindig, amikor megyünk 
haza a vonattal, és Pécelnél, ott 
mindig azt mondja, hogy Pécel, itt 
verik a pinát léccel, és akkor olyan 
boldog, de különben rendes ember. 
Csak ez az élet nem rendes, Zoli, me 
mi a francot keresek én ott ezek 
között a hülye magyarok között, és 
mi a francot keres ott édesapa? Te 
nem szoktál gondolkozni ezen? Én 
a múltkor is gondolkoztam, és ami
lyen hülye vagyok, majdnem el is 
sírtam magam, aztán persze mégse 
sírtam, de még néztem is, hogy ez 
én vagyok, ez a hülye, aki mindjárt 
elsírja magát? Ez nem a Haver, gon
doltam magamban, aki annyi min
dent kibírt! Már Havernek se szólít 
senki, csak amikor hazajövök, me 
ott Miriutanak szólítanak. Pedig itt 
mindenki Havernek szólított, s hát 
az egy fogalom volt, Zoli, mi?, te 
csak tudod, me te jöttél utánam 
mindenféle helyekre, amikor ott
honról eltűnt valami pénz, csak azt 
nefa tudom, hogy mért éppen utá
nam jöttél? honnan tudtad, hogy én 
vettem el?, mit mondasz?, hogy 
nem is tudod? hát ez az! de tudod, 
Zotyó, amikor az utolsó adagot el
loptam, akkor még nem is akartam 
lopni!, csak láttam, hogy mozog a 
konyhaszekrény, és lehajoltam,

hogy igazítsam meg, s há akkor lá
tom, hogy van ott egy zacskó, ki
bontottam, és... na, a többit tudod. 
Szegény nagyi, akkor is azt hittem, 
hogy megzöldülök, hogy is loptam 
el, szegényke. Milyen kis ügyes 
volt, egyszer mikor jöttem haza 
Szentkirályról, és tudod, Zoli, hogy 
ott nagy bulik szoktak lenni, és any- 
nyit ittam, hogy két napig csak a 
budin ültem, és úgy fájt a gyom
rom, hogy azt hittem, meghalok, és 
a többiek, ki tudja, melyik csűrben 
vagy hol aludtak, ha aludtak, vagy 
ha csűrben aludtak, és tudod, ld 
törődött velem egyedül?, az a Koroj 
Lacika, emlékszel?, amelyiket egy
szer letartóztatták, me feltörte a suli 
kasszáját, tudod, milyen rendes 
gyerek lett az?, mind jött, kérdezte, 
hogy vagyok, hozott hecserliízet, 
me állítólag az jót tesz a gyomorfá
jásnak, tudod, milyen rosszul vol
tam?, csak ültem ott a budin, ösz- 
szegömyedtem, és amikor jött Laci
ka, alig tudtam felemelni a fejem. 
És amikor hazajöttem, akkor ezt el
mondtam nagyinak, dehát ő örült, 
hogy megjöttem, me tudta ő, hogy 
én nem a néptánc miatt megyek ki, 
hanem másért, nem tudom, hon
nan tudta, de tudta, és kérdezte, 
hogy ne adjon egy pár széntablet
tát, tudod, vannak azok a fekete 
orvosságok, és neki is szokott fájni 
a gyomra, és olyankor olyanokat 
vett, és én azt mondtam, hogy ne, 
de közben jöttem-mentem, zuha
nyoztam, mentem a budira, me 
azért úgy látszik, maradt még, amit 
Szentkirályon nem tudtam kiszar
ni, aztán eljöttem a buszhoz, és a- 
hogy benyúlok a zsebembe cigaret
táért, mit találok ott?, széntablettá
kat. Addig mind sürgött-forgott a 
kis bugyijába, tudod, mindig bu
gyiba járkált a házban, amíg betett 
nekem egypár olyan tablettát.

Jajistenem, Zotyó, mi volt ott 
Szentídrályon is, szszszszszsz, azt 
hittem, megzöldülök, egyszer ha
zamentem, mármint abba a csűrbe, 
ahol laktunk, és olyan részeg vol
tam, hogy felálltam pisilni, me va
lamiért nagyon sokat kellett pi
silnem akkor, mit mondasz?, hogy 
jó, hogy nem hánynom kellett?, hát 
ebben van valami, látod, és túl na
gyot léptem, vagy mi a fasz történt, 
és akkorát estem, te Zoli, ráestem a 
szekérre, de tudod, az a szekér tel
jesen üres volt, alig volt benne két 
vagy három szalmaszál, a csupasz 
fára estem háttal, és tudod, mi a jó, 
ha az ember részeg? nem, mi, hát te, 
igaz, sohasem voltál részeg, egy
szer ki kéne próbáld, vagy nem iz
gat a dolog?, na mindegy, szóval az 
a jó ilyenkor, hogy nem érzel sem
mit, biztos vagyok benne, hogy ha 
józanon esem akkorát, akkor alig 
tudtam volna levegőt kapni, egy fél 
óráig ott hörgők, de így, meg se 
parittyáztam, elaludtam ott a sze
kéren. Másnap kérdezték, hogy mi 
volt veled, Haver, úgy elröpültél az 
éjjel, mintha nem akarnál vissza
jönni többet, de a lényeg az, hogy 
túléltem.

Utolsó nap meg, jaj, Zotyó, azt 
el kell meséljem, pedig már látom, 
unod, vagy nem unod? mit mon
dasz?, hogy úgyis elmesélem, ha

azt is mondod, hogy unod? hát lá
tod, ebben igazad van, de akkor 
tényleg szégyelltem magam, ritka
ság, mi? képzeld el, úgy berúgtunk 
akkor ott Királlyal meg Gyurival, 
hogy lefeküdtem oda valahova a 
folyosóra, s reggel felkelek, s né
zem, hogy hol vagyok?, úgy meg
ijedtem, tudod, minden ajtó be volt 
zárva, azt hittem, többet soha nem 
megyek ki innen, vagy nem is tu
dom, mit hittem, odamentem az e- 
gyik ajtóhoz, és elkezdtem döröm
bölni, hogy engedjenek kiiiiii!, en
gedjenek kiiiiiii!, ordítottam a féle
lemtől, és nagy nehezen kijött egy 
tag, olyan álmos volt, hogy alig lá
tott ki a fejéből, ahogy ezek a hülye 
pestiek mondják, és azt mondta, a 
kijárat ott van, és akkor kimentem, 
ott meg fázni kezdtem, fázni, Zoli, 
én, augusztus közepén, azért gon
dold meg, hogy megijedhettem, tel
jesen leizzadtam.

De azért mégsem volt ez olyan, 
mint mikor pörköltünk, emlékszel, 
Zotyó, volt az a buli, amikor édes
anya megengedte, hogy tartsak egy 
bulit, emlékszel, még a házba lak
tunk, jaj, Zoli, úgy vigyáztam vé
gig, hogy el se tudod képzelni. 
Megkértem Murkot, hogy segítsen 
nekem, úgyhogy Murok már ami
kor jöttek, akkor bejelentette, hogy 
megöli, ha valaki lehányja a falat, 
vagy ha pörkölni akar, és nem is 
volt semmi baj, Zoli, reggel hatkor 
Murokkal mindent kitakarítottunk, 
még sepregettünk is, képzeld el, 
úgy csillogott-villogott minden, 
hogy öröm volt ránézni, és akkor 
látom, hogy Kis Árpi olyan furcsán 
nézi az ablakot, és egyszercsak ki
nyitotta, és fejest ugrott a sárba, Zo
li, olyan sár volt, képzeld el, egész 
éjjel zuhogott az eső, minden csupa 
sár volt, és Kis Árpi fejest ugrott, és 
akkor kiugrott Lacika is, meg Ki
rály, és hát akkor már kiugrottam 
én is, és kiugrott Murok is, és jöt
tünk be a sáros lábunkkal, és Kis 
Árpi bedugta a fejét a vécékagyló
ba, és magára húzta a vizet, és rö
högtünk, és még egyszer kiug
rottunk, és valamelyiknek olyan jó
kedve lett, hogy leverte a csillárt, 
dehát kit érdekelt az már?, senkit 
nem érdekelt.

Vagy amikor berúgtunk a Pub- 
ban, és hülyeségből felültünk a vo
natra, és a vonat tudod, hova ment, 
Zoli?, a tengerre. De mi olyan része- 

ek voltunk, hárman, Zoli, Török
éi meg Gyurival, hogy el se tudod 

képzelni, Zotyó, tudóid, hol tértem 
magamhoz?, Dragos Vodan, Zoli, 
tudod hol van az a Dragos Voda?, 
tudod, milyen hely az? még a térké
pen sincs rajta, azt hiszem, és onnan 
még utaztunk vagy három órát, és 
amikor odaértünk a tengerpartra, 
akkor se Török, se Gyuri nem akart 
megfürdeni, azt mondták, hogy hi
deg a víz, és tényleg hideg volt, 
október vége volt, de én azt mond

tam, hogy én akkor is bem egyek, ha 
nemtommi lesz, ha már idáig jöt
tem... És éjjel bebújtunk a homok
ba, és ott aludtunk, hogy ne iga
zoltassanak, mellettünk egy arab 
kefélt valami kurvát, úgyhogy nem  
nagyon aludtunk, annyit vinnyog
tak, de legalább nem igazoltattak, 
de a vonaton már nem volt hova 
bújjunk, nem vettünk jegyet, me 
nem volt pénzünk, és a kalauz m eg
büntetett, szegén y  édesanya sírt 
akkor is, dehát ő  m indig sír. Nade 
látom, hogy már ásítozol itten, úgy
hogy fizetek, és menjünk, a többit 
majd elmondom  egyszer, csak m ég 
ezt hallgasd m eg, hogy ez a Csabi 
hogy szerepel, m e tudod, ő otthon 
van, én m eg mintha vendégségbe 
lennék, neki szabad becsapnia a 
fürdőszoba ajtaját, és tudod, m ilye
neket ásít reggelente, amikor m ég  
aludnék, me tudod, m ost már délre 
járok dolgozni, mióta autószerelő 
lettem , hálistennek nem találko
zunk túl gyakran, szom baton is 
dolgozom , de vasárnap már tény
le g  n incs h ova  m eneküljek , és  
o ly a n k o r C sabi e lm agyarázza , 
hogy m ilyen az élet, m eg hogy  
hogy baszta ő  m eg nemtommelyik  
nőt, mintha nemtomhányat m eg
baszott volna már, ped ig  én már 
konyakosüveget is dugtam föl nő
nek, ő beszél, a szaros, m eg hogy 
nem kéne annyit igyák, hát mi köze 
hozzá, hogy mennyit iszom , m en
jen a francba, de egyszer úgyis úgy 
m egütöm , h ogy szszszszájjjájjáj, 
nem éli túl, azt hiszem, de m ost már 
tényleg fizetek, a többit majd egy  
k övetk ező  fo lytatásban, ezek  a 
bunkó Ildiék m eg Csabi úgy nézi 
ezeket a hülyeségeket, tudod, A  ho
m ok titkait m eg az Esmeraldát, 
m ennek tönkre belé, úgyhogy a 
többit majd egyszer, m ost már nem  
kell havonta hazajöjjek, m e vala
hogy elintéztem ezt a kurva mun
kavállalásit, ú gyhogy m ost már 
maradhatok többet is azon a kurva 
M agyarországon a beképzelt fa
szok között. Na szia, Zoli, holnap  
m ég bem egyek, ha ma este nem tör
ténik valami velem, mit mondasz?, 
hogy velem szokott?, hát szokott 
ez-az, az biztos.

Jegyzetek
1 fűtőtest
2 Ugye, téged nem érdekel sem

mi? — Nem.
3 az, aki őrségben áll
4 az újoncok csúfneve
5 belédvágom ezt a kést, basszam 

az anyád picsáját, te mokány
4 Vigyázz, mit csinálsz, me kapsz 

egyet
Nem érdekel.

8 Nem én voltam.
9 őrségben
10 hadnagy
11 Ha háború lesz, titeket lövünk 

agyon először.
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M O L N Á R  S. A T T IL A  

Tulipános nap
Amikor volt az a nagy munkássztrájk,
Tudódna, amikor nem hordták ki az újságot,
Szóval kimegyek venni egy Afton Bladet-ot,
Tudod, az egy szalvettdnyi, csak épp 
Olcsóbb, hát látom a fényképedet,
H ű Te, mondom, mi lett,
Nézem a külföldi hírekben, nincsen,
Nézem a belföldi eseményekben, nincsen,
Az időjárás éppen jó, az autók felmelegedőben,
A közélet, hűm, öregedik,
Mondok, hát mi a fene,
Aztán bekattan, látom a főcímet:
ELVETÉLT GYEREKÉT ANYJA SEM SZERETI
Ott helyben sírtam egy nagyot — s hogy
Fájt — mert szerettem
Aztán hazamentem abba a mocsokba, vágtam
Két karika szalámit — reszketett a kezem is,
Aztán néztem, hogy folyik az a piros vérem,
S tudtam, hogy jelenésem volt.

M i a szerelem ?
Számoltam és gondolkodtam...

Embereket alkalmaztam — sokakat kirúgtam, 
Gyárakat építettem — pofáztam, 
Fellendítettem — fenyegetőztem,
Rád gondoltam s megremegtem, 
amikor ezt megkérdezted.

Tudom már mennyit örökölnek az unokák 
és hogy hogyan nőnék az uborkák, 
s hogy mely részvények mire jók, 
csak te hiányzol, s azt oly nagyon — 
csempésztem és eladtam, 
vettem és hamisítottam, 
létrehoztam a gazdaságot: 
s leigáztam ezt a gyanútlan világot

S mégis megremeg a térdem, 
amikor ezt kérdezed.

Buktam, belebuktam, tanultam, 
majd óvakodtam s okoskodtam, s 
soha meg nem huny ászkod tam, 
mégis mindig uralkodtam,

S mégis megremeg a hangom, 
mikor ezt megkérdezed —
Búsultam, örültem, 
hogy
a világból majd kimentem, 
újabbnál újabb házakat kerestem,
S mégis megremeg a térdem,
S mégis megremeg a hangom,
S mégis megremeg a lelkem, 
Amikor ezt kérdezed...

T alálkozásom  a K an ada i Em berrel
Kérsz? — s felém nyújtotta a doboz sört, 
kezét, Vietnámot, tizennyolc év Svédországot, 
gyerekei szőkeségét, asszonya idegenségét, 
s a nála tett látogatások emlékét —
Hazamehetsz? — kérdezett,
Szóval nem
Hazamehetsz? — kérdeztem,
Szóval nem
Juharfákkal álmodom, mondta, meg Nixonnal, 
de felépítettem egy házat, 
egy kertet meg jó néhány gyereket, 
s nézegetem őket a faágak közt 
átszűrődő messzeségben.
Oda dobd — mutatott a papírkosárra, 
s felémnyújtotta kezét, Vietnámot 
tizennyol év Svédországot, asszonya idegenségét 
a jegyszedő zöld jelzését...

P á r i z s  '8 4
ő  az! — mondták a 
sarki kocsmában 
és gyorsan az ecsetek után 
kapkodlak,
vonásait biztos kézzel 
húzogatták a levegőbe...
Főként az egyik, akit nagyon szeretett, 
egy nagy kék foltot is 
a portréja mellé mázolt 
és abba egy megsárgult 
gauloise-t.
Addig ő nyugodtan leült 
megszokott asztalához, 
elővett egy rakás gauloise-t, 
egyet meggyújtott, a többit 
egymásra helyezte.
Később kért két szokásosat, 
egyet Matisse-nak.

B Ö L Ö N I  P É T E R  

K ezed  a z  a jtó félfán
Lassan kitárod az ajtót, 
s a szél, mintha kezem, végigsimít bőrödön, 
tévelygő esőcseppeket sodor feszülő 
hasadra.

Hallgatsz, a csendben, meztelenségedben 
csak az eső csapkod az ablakon, 
az udvaron, a lágyan hajló fűszálakon, 
lehull rólad minden csók és minden ölelés.

Megalázom magam, térden állva 
szedegetem össze tekinteted cserepeit 
a szőnyeg bolyháiról.
Nincs már szó, elapadt a hang bennem, 
hogy elmondanám szépségedet, 
és lassan elfogyok, nem több, 
mint egy hívatlan szempár, titkon lesem, 
ahogy az ég és a föld tükrévé leszel 
így estefelé.

M R E N A  J U L I A N N A  

Illagó kedvese énekli
Illagó, Illagó, mézbe fúl az álom,
Illagó, Illagó. mintha lenne véred,
Úgy igyál sötét bort, s úgy szeresd fivéred, 
Úgy szeresd a kedvest: "életem, halálom ".

Illagó, Illagó, életed, halálom,
Holtodban a szívem dühben majd tevéled, 
Illagó, Illagó, mintha lenne véred,
S véredben szivárvány, mézbe fúl az álom.

Kezedben kezem van, bőrödből a bőröm, 
Lábnyomodba tépnék, agyaram ha nőne. 
Illagó, Illagó, tudtuk már előre.
Éjjelente lágyan megsimítva tőröm,
Játszva játszom s fázva: össze vagyunk nőve. 
S érzem ilyenkor, fogam mintha jőne.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Menekülések 
varázsszőnyegen

Átmenetileg véget ér a vakító 
indiánnyár, esni kezd a sűrű, 
aprószemű, elállíthatatlannak tű
nő őszi eső, Zebulon elszántan 
csikorog odafenn, nagy esemé
nyek eljövetelét h irdetve, de 
nincs ki figyeljen rá; beszorulnak 
a házba; az ablakon keresztül a 
sáros útra és az esőben ázó, szen
vedő kertre látni; az eső elvadítja, 
ismeretlenné teszi a tegnap még 
oly megejtő tájat; a férfiak — 
ahogy "alkotói válságai" miatt a 
népbüfében naponta többször is 
megforduló Potyolinó jelenti — 
kalapjuk karimájáról káromkod
va rázzák a vizet, dühösen topo
rognak az ajtó előtt, hogy azután 
betódulva a kocsmába, önfeled
ten meneküljenek egyenesekből 
és szirupokból komponált, de- 
cens mámorukba, hiszen ebben 
az átokverte, búra termett időben 
m ást, jobbat, előremutatóbbat, 
okosabbat aligha cselekedhetné
nek. Isznak, mert ráérnek. Ráadá
sul elfogy a sör is, s a hiány fáj
dalmasan megnöveli a felsőtábo
ri részegek számát... "Mindegy 
ez, fontos, hogy menjen az üzlet"
— vonja meg az állítólag filozofi
kus csapos az esős napok mérle
gét. És az üzlet megy! A pálinka 
pedig fogy, az ördög ott leselke
dik a csapszék homályos sarkai
ban és á ldozatra  vár, a m in
denkori önkéntes jelentkezőkre...

Igen, a Boticsellik ősi fészkébe 
szorulnak be, Ödön, a nagy bű
vész és v ilághírű  illuzionista 
megrovóan figyeli őket a falról, 
míg a kiszámíthatatlan s épp e- 
zért haláláig, sőt azon túl is sza
bad Mária dédmama talányosán 
mosolyog, miközben ők a törté
netet igyekeznek kimozdítani e- 
szelős holtponjairól, s Rodica — 
akit láthatólag hidegen hagy az 
1658-as utolsó előtti tatárbetörés
— a szobában ődöng, naponta öt- 
venszer átöltözik, a Boticselli csa
lád hölgytagjainak összes meg
m aradt ruháját felpróbálva, és 
valószerűtlenül nyúlik meg kar
csú alakja, amint a hosszú ruhák
ban pipiskedve, harangozó kri- 
nolinban lebeg végig a szobákon, 
ide-oda forog, legtöbbször a nagy 
velencei állótükör előtt állapodik 
meg — mely tükröt Ödön von 
Boticselli hozta egyik olasz útjá
ról ajándékba imádott feleségé
nek, akit ez látszólag egyáltalán 
nem hatott meg, ő leginkább fér- 
jeura szemében szerette volna 
magát nézegetni, de Ödön von 
Boticsellit állandóan elszólította a 
kötelesség, így azután kínjában, 
mert mi más az imalom, mint a

kín egyik fajtája — sokat ült előt
te, fésülve hosszú, fekete haját; 
láthatólag őt is, akárcsak Rodicát 
most, számtalanszor foglyul ej
tette saját fiatal arca, mélakóros 
ifjúkorában, amikor annyit volt 
önhibáján kívül egyedül, hiszen a 
nagy illuzionista állandóan úton 
volt, cirkusztól cirkuszig, nőtől 
nőig örökké átmenetben...

Rodica, talán azért, mert déd- 
nagyanyja hosszú zöld ruhája 
van rajta s öntudatlanul is azono
sul a képről talányosán mosolygó 
Máriával, elcsendesedik, kibontja 
hosszú, szőke haját, fáradhatatla
nul fésüli és torokhangon énekli 
már az erdei kóválygásuk alatt 
"felfedezett" dalt, amely annyira 
tetszik Potyolinónak, hogy le
jegyzi a szövegét:

"Rózsa rózsa be messze vagy 
erdő erdőbe sűrű vagy 
ha a rózsa olyan messze volna 
ilyen sűrű az erdő nem volna" 
Világos — esik kétségbe me

rül járt székely urak és a győze
delmesen bevonuló tatárok szá
mát, ez előreláhatólag nem lesz a 
Székelyfonó.

— Miért nem — fordul feléjük 
hirtelen, érdeklődve, a fésülkö- 
dést és az éneklést átmenetileg 
abbahagyva Rodica. — Ott olyan 
szép tömegjelenetek vannak! — 
Nevet, aztán megfordulva, tü
körképével szembenézve magá
ba merül megint, hajában szik
rázva cikázik a fésű, a háztetőn 
pedig megint és újult erővel kezd 
csikorogni a makacs Zebulon, ez 
az elfuserált hírnök.

— Mert be szeretnék mutatni 
— füstölög B. Szerémy Gerzson 
—, s ha eleve megoldhatatlannak 
tűnő tömegjelenetekben gondol
kodunk, magunk alatt vágjuk a 
fát, noha vágják ezt alattunk a- 
múgy is elegen. — Legyint, felug
rik, belebújik csuklyás kabátjába 
és elviharzik "ihletet meríteni" a 
népbüfébe.

Boticselli önfeledten gyújt rá s 
félszemmel önfeledten fésülködő 
feleségét figyeli; később, már jó
val Rodica távozása után is ez a 
kép merül fel, ha hosszú, hihetet
lenül elnyúló búcsúzásukra em
lékezik: ül a drága nő a velencei 
állótükör előtt, sűrű aranyhaja

gint a bánatos lelkű költő, áhíta- 
tosan bámulva a tükör előtt önfe
ledten fésülködő és énekelő nőt 
—> ő kéne írja a dalszövegeket, 
csak ehhez legalább a történetet 
kellene immár beállítani, úgy
hogy Lajos, mialatt őt oktatja ki 
állandóan a dalszövegírás forté
lyaira, erre is kellene koncentrál
jon... Egy elbeszélésben számta
lan büszke és rátarti székely úr 
ülhet a tanácsteremben, a nagy 
veres posztóval borított asztal kö
rül, és még több vérszomjas, ku
tyafejű tatár hajkurászhatja őket, 
de ez színház lesz! És ezt semmi
lyen módon nem szabadna fi
gyelmen kívül hagyni!...

— Egészen pontosan mire 
gondol? — kérdezi fáradtan Boti- 
cselli, s nem tudja levenni a sze
mét felesége hatalmas, szőke, a 
lámpafényben megcsillanó haj- 
zuhatagáról.

— Csökkenteni kellene a po

féi-felszikrázik, a fésű meg-meg- 
villan, amint a tükörből őt figyel
ve, torokhangon, ki tudja há
nyadszor kezdi újra ugyanazt a 
mélabús dalt, s egy-egy elszaba
duló hajszála kérdőjelt vagy még
is inkább hurkot formálva vi
torlázik a varázsszőnyegen alvó, 
hunyt szemű, piros madarak relé, 
megül a kitátott csőrök között, a 
biztatóan zöld mezőn, miközben 
ismeretlen, azonosíthatatlan, bal
jós neszek vegyülnek az eső mo
noton kopogásába, Zebulon is 
fáradhatatlanul fel-felcsikordul 
odafenn a tetőn, autó halad a ház 
előtt, a vitrinben összekoccanak a 
poharak és oldalukon megrázzák 
fejecskéiket a táncospárok, de ők 
tehetetlenül ülnek, képtelenek 
m egm ozdulni, ő feleségében 
gyönyörködik, Rodica rejtelme
sen néz vissza rá, mintha akarna 
valamit, amit viszont neki kellene 
kitalálnia, ezért férfi; a fésülkö-

dést se, az éneklést se hagyja ab
ba, és Boticselli ámultán veszi 
észre, hogy máris a piros mada
rak között kóvályognak a sző
nyeg zöld mezején, de hiába 
indiainak elszántan egymás felé, 
egyre csak távolodnak, miköz
ben a m adarak viselkedése is 
egyre kiszámíthatatlanabbá vá
lik, eszelősen fenik a csőrüket, 
fekete szemük ijesztően forog, a 
térdig érő zöld fű hullámzik a 
feltámadó szélben, miközben a 
varázsszőnyeg világában ural
kodó sárga napbolygó emanád- 
ós fényben fürdik — a táj és a 
nyár olyan lesz lassan, mint a 
kártyalap...

Boticselli szédül, felvillan 
még, hogy amikor Krisztinától, 
Londonba távozó szerelmétől 
búcsúzott— mintha élete másból 
sem állott volna, mint szerető 
nőktől való keserű, mélabús bú
csúzásokból? —, állandóan fü- 
rödtek, éjjel-nappal a folyóban 
úszkáltak, s ha néha össze-össze- 
ért úszás közben a kezük, ki
mondhatatlan boldogság kerítet
te hatalmába őket, s előtte ez a 
hanyatlásvég i nyár azóta is, 
mindvégig úgy jelent meg, mint 
a világhuzatban pörgő kártyala
pon virító tök ász, a pökhendi víg 
fickó, amint üldögél, mielőtt kö- 
nyékre dőlve, henyélve, mellette 
kaszája, s tenyérbemászóan vi
gyorog, miközben felette ott im- 
bolyog, m in th a  lá th a ta tla n  
madzagra függesztve a napboly
gó, de mintha tükrön üldögélne, 
megcsodálhatja (ha ideje van? s 
már miért is ne lenne?) fordított 
képmását is; a napbolygó ez eset
ben alulról borítja megnyugtató 
fénybe a tájat, ami lenn van, most 
végtelen p illanatokra  olyan, 
mintha fenn lenne. Minden meg
van, és akárha egy gömbben: 
összeér. De nem szikráznak fel a 
felismerések, úsznak tovább, s ha 
ujjai Krisztina ujjaihoz érnek, 
mindannyiszor érzi a megma
gyarázhatatlan áramütést. Igen, 
erre gondol most a varázssző
nyeg beláthatatlan fűtengerében. 
Egyre kínosabb az előrehaladás, 
egy piros m adár, a leggono
szabb, máris feléje kap a csőrével, 
egy másik lomhán fölrepülve 
Rodica feje felett köröz, segítsé
gére sietne, de bárhogyan is eről
ködik, kétségbeesetten sikoltozó 
felesége nem hogy közeledne, 
egyre feltartóztathatatlanabbul 
távolodik a mágikus tulajdonsá
gokkal rendelkező szőnyeg zöld 
mezején s ő később jön rá arra, 
hogy Rodica elhulló, magányo
san árválkodó hajszálaiból kelle
ne hidat bogoznia, ha utol akarja 
érni... Szédül.

— Gyere ide— hallja felesége 
izgalom tól elfúló, leplezetlen 
vágytól rekedt hangját, s a va- 
rázszsőnyeg végte’en mezeje pil-

folytatás a 10. oldalon
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lanatok alatt esik semmivé, el- tű
nik a melegen sugárzó napboly
gó, szertefoszlanák a támadni 
készülő gonosz piros madarak is, 
s ő felemelkedve Rodicához tá
molyog, aki szembefordul vele, 
dédanyja hosszú zöld ruhájában, 
és m osolyog. — A karlak  — 
mondja —> most — mondja — és 
ráfonja magát, arcához szorítva 
forró arcát.

— De Gerzson bármelyik pil
lanatban megjöhet — szabadko
zik elfulladva ő, de hunyt szemű, 
nadrágját elszántan és egyre cél
tudatosabban bontogató felesé
gét már nem lehet megállítani; a 
titokzatos varázszőnyeg mezején 
repülnek megint, egymásba ka
paszkodva, szájukkal tartva egy
mást, körülöttük feltartott fejjel, 
páváskodva sétálnak a büszke 
veres m adarak. A szőnyeget, 
gondolja még, Aleppóban kapta 
Ödön von Boticselli egy arab le
ánykereskedő tő l, m űvészete  
fenntartás nélküli csodálójától, 
aki, miután átnyújtotta, elmon
dotta kísérőül azt is, hogy ez a 
szőnyeg felbecsülhetetlen érté
kű, noha néhány piasztemél töb
bet nem  ad n án ak  ére tte  az 
aleppói régiségkereskedők és ut
cai árusok. Mégis nagy értékkel, 
mert varázserővel bír!... Ő a ma
ga részéről szívesen válik meg 
tőle mégis, hiszen olyan tulajdo
nos számára, aki nem képes ural
ni a varázszsőnyeg démonait, a 
hét piros madarat, veszedelmet is 
jelenthet ez a szőnyeg. De dédap
ja nem figyelt oda, akkor még fia
tal volt, kimondhatatlanul hitt 
magában, nem voltak kételyei, 
szíves szóval köszönve meg, ál
matagon csapva hóna alá a va
rázsszőnyeget, tovább járta a 
megismerés végtelen útjait. De 
azután nagyon ham ar megta
pasztalta a két méter tíz centi 
hosszú és egy méter ötvenhat 
centi széles szőnyeg madarainak 
hatalmát. Boticselli már a neve
zett szőnyegen fekszik a hátán, 
fölötte hunyt szemű, eltorzult ar
cú, időközben alsóneműjétől is 
megszabadult felesége imbolyog 
egyre céltudatosabban, s a boká
ig érő, száz esztendős zöld roko
lya h a ran g k én t boru l rájuk, 
eltakarva az egyelőre még türel
mesen várakozó, más nézőpont
ból e sze lő sen  figyelő  p iro s 
madarakat, Boticselli magához 
húzza feleségét, megcsókolja 
nedvesen szétnyíló száját s döb
benten fedezi fel, hogy könnyes a 
szeme, de már nem tudja meg
kérdezni, mi történt? Miért sír? 
Mert künn csattan a kapu s az 
udvaron meggyűlő pocsolyákban 
nagyokat toccsanva közeledik a 
fütyörésző, gyanútlan költő.

Szétrebbennek, s mialatt Ger
zson a pocsolyában tapicskol, 
úgy ahogy rendbehozzák ruha

darabjaikat is, ez az előnye an
nak, hogy szokásuktól eltérően 
nem vetkőztek le s nem hányták 
szét maguk körül ruháikat.

— Még maradhatott volna — 
suttogja a kigyúlt arcú Rodica, s 
ahogy feléje fordul, észreveszi 
önmagát is, olyan fehér az arca, 
mint egy bohócnak. Ettől kissé 
megrémül, egy pillanatra még az 
egyik, őt figyelő piros madár go
noszul villogó szemébe mélyed, 
szédül, s magához húzva a tükör 
előtt grimászkodó, felemelkedő 
Rodicát, váratlanul ruhája alá 
fúrva fejét, arcát búcsúzóul még 
nedves és forró öléhez szorítva, 
beszívja felesége bódító illatát.

— Dobjuk ki ezt az őrültet — 
lihegi a nő, de máris csattan a 
konyhaajtó, Rodica legyint, eltol
ja magától a térdelő Boticsellit s 
visszaülve a tükör elé, egykedvű
en tovább fésülködik, mintha so
ha nem  hagy ta  volna abba, 
mintha az előbb még nem őt lo
vagolta volna a híres-nevezetes 
varázszőnyegen.

Boticselli szédülten támolyog 
vissza a helyére, lezökken a szé
kébe és védekezőén húzza maga 
elé irkáját.

— Estére megjön a sör — nyit 
be a boldog poéta.

—  Tehát akkor hány úr ma
radjon? —  néz Boticselli várako
zóan a költőre, m int aki távozása  
alatt sem  gondolt sem m i egyéb
re, csak az előttük tornyosuló fel
adatokra.

— Hányán lennének? — kér
dez vissza Gerzson, s az öntudat
lanul mégiscsak rájuk figyelő Ro
dica nevetni kezd.

— Úr annyi van, mint az ör
dög — jegyzi meg talányosán. — 
Vagy egyáltalán nincsen, mint a- 
hogy ördög sem, ezt egyebekben 
már maga Jókai Mór is egy kései 
könyve címében vitathatatlanul 
szögezte le.

— Tehát — kezdi kissé ünne
pélyesen Boticselli — az eredeti 
történetben — ezt felesége felé 
fordulva hangsúlyozza ki, látha
tólag büszke arra, hogy van ere
deti történet is! — a szabad ma
gyar királyi város tanácstermé
ben...

— Állj meg, vándor — szól 
közbe idegesen a költő. — Mu
száj ezt így hangsúlyozni?! Na
gyon félreérthető, azon felül 
sanda belemagyarázásokra ad
hat okot.

— De hát az volt — így Boti
cselli dühösen. — Amikor szabad 
volt, csak és kizárólag magyar ki
rályi város lehetett, mert akkor 
Románia még nem volt, csak a 
moldvai és a havasalföldi fejede
lemségek léteztek, amikor meg 
román királyi város lett, már nem 
volt szabad...

— Arról volt szó, lehetőleg 
nem politizálunk...

— Miért, már az igazság le-

szögezése is politika?
— Gondolkozz a cenzor fejé

vel...
— Ugyan miért — dühöng 

Boticselli!— A cenzúra is a dolgát 
végzi, mint ahogy mi is.

— Na jó, most ezt hagyjuk. 
Folytasd!...

— Ott ülnek a zöld posztóval 
borított asztal mellett az urak. El
sőül is ottan ül a város életében 
oly fontos szerepet játszó Daczó 
János hajdúkapitány  és édes 
öccse, a családi birtokra vissza
húzódó, de nagy terveket dédel
gető Bálint. Azután ott vannak a 
Forrók is, ahol Daczó, ott Forró is, 
ha egyik a zsák, akkor a másik a 
folt, eldönthető, hogy melyik má
sik? Tamás, a főbíró és a sebeiből 
lábadozó Gáspár...

— Hol sebesült meg? Ez fon
tos!

— A Boticselli csárdában. A- 
hol is részegen erőszakoskodott a 
szép és kacér csárdásnéval, s ez a 
dévaj viselkedése, finoman kife
jezve, nem tetszett az ott iszogató 
szabad székelyeknek, a csárdás- 
né régi hódolóinak. Gáspár dere
kasan verekedett, de ellenfelei, a 
kikapós csárdásné sűrűn oszto
gatott kegyeire ácsingózó szabad 
székely atyafiak mégiscsak hár
man voltak, s mialatt ő kettőt le
terített, a harmadik őt legyintette 
kupán egy székkel.

— Sok lúd disznót győz! — 
jegyzi meg a nevetgélő Rodica, és 
zöld szeme gúnyosan villan meg 
a tükörben.

— Ott van azután a z ötödik th
is, Akadás fia Vencel, a városala
pító família leszármazottja!

— Szellemének ajánljuk majd 
munkácskánkat — kotnyeleske- 
dik a költő is.

— Boldizsár, az Akadás ük
unoka ez időben nyugalmazott 
huszárkapitány, őszülő barkójú, 
szikár székely úr... Azonkívül ott 
vannak a papok is: Elekes Ábris 
tiszteletes, Keserű Dalyka Máté 
hitbuzgó és lánglelkű, varázsla
tos szájú tanítványa és Korom- 
pay Gergő plébános atyjafia, aki 
sem a hitbuzgalomban, sem a lán
golásban mögötte nem marad, de 
a végtelen szájalásban sem, lévén 
ő meg a nagy Pázmány tanítvá
nya. A vitafelek és esküdt ellensé
gek a rossz nyelvek szerint nem 
vetik meg a bort és a fehérszemé
lyeket sem, noha ez idejükben ha
tározottan tiltva vagyon.

— Ez idáig hét — számolja 
ujjain a költő.

— Mind maradhatnak?
— Miért ne? - jön váratlanul 

indulatba Potyolinó. — Elvégre a 
gonoszok is heten voltak, nem?

— De hiszen az előbb még azt 
mondtad — mered rá álmélkod- 
va Boticselli —, hogy lehetőleg 
csökkenteni kell a szereplők szá
mát, Tibi eleve kamarajátékot 
képzelt el...

— Tévedtem — hajt fejet a 
költő. — Tibi pedig ebbe nem 
szólhat bele, ő majd foglalkozzon 
a zenével, ha akar, s ha nem tet
szik neki, ami van, keresünk más 
zeneszerzőt.

— De ha mind a hét úr egy
más után áriázni fog, sőt duettek 
is lesznek— jön a bölcs női ellen
vetés a tükör elől —, tízórás lesz 
a nagy mű, s több estén át, folyta
tásokban mutatják majdan be a 
bayreuthi ünnepi játékokon!

— Nem fognak mind énekel
ni, csak az egyik Daczó és a főbí
ró, esetleg a marakodó papok...

— De akkor honnan tudjuk 
meg — kérdezi meghökkenve a 
m ű rejtelmeiben fuldokló B. Sze- 
rémy Gerzson, hogy a sebeiből 
lábadozó Forró Gazsi urunkat 
hol és kik verték kupán, hogy hol 
is szerezte hegedő sebeit, ame
lyek némi férfiasságot is kölcsö
nöznek amúgy délceg alakjának. 
Én máris elkezdem a dalát!

A Becsali csárdába 
iszik Gazsi magába 
kérdésére felelet 
a csárdásné ránevet 
ruháját gombolja...
— Álljon meg a menet — vi

gyorog Boticselli. — Ezt majd ké
sőbb, ne félj, mindennek eljő az 
ideje, mint a szalmakalapnak. Te
hát ottan ülnek az urak, mind a 
heten, pedig még csak nem is go
noszak, maguknak, városuknak, 
sőt egyásnak is (mondjuk, leszá
mítva a két hitvitázó és gyűlölkö
dő papot) csak és kizárólag jót 
akarnak. Ott üldögélnek a ta
nácsterem zöld posztóval borí
tott asztala körül, és megbeszélik 
a városuk jövőjét.

— O már semmit sem ért — 
fakadt ki az újra elcsüggedő köl
tő. — Az elébb még veres volt az 
a kurva posztó. Most meg zöld 
lett. Hogy van ez?

— Zöld avagy veres, mind
egy az! Ami teljesen bizonyos, az 
az, hogy nem biliárdoznak. A bi
liárd csak később jön divatba. 
Nem is egymást akarják látni, ha
nem a jövőt. Mint mondottam, a 
városuk zűrös ügyeiről tanács
koznak. Mi lesz megint a vásár
joggal? Nem tudják! S még annyi 
minden mást se tudnak. Mi innen 
akárha páholyból szem léljük 
őket, s akár nevethetünk is rajtuk, 
de tanácsot mégsem adhatunk 
nekik, sorsuk alakulásába nem 
avatkozhatunk.

— "S ha nem lesz több hetivá
sár,

hol a székely ökröt vásáll — 
mi lesz mivelünk?" — énekli 

Rodica, és hosszan, trillázva ka
cag. A ház előtt újra autó halad el 
a fröcskölő sárban, s a poharak 
összecsendülnek, egym áshoz 
koccannak a vitrinben, s egy pil
lanatra mintha a findzsákon haj
longó táncospárok is egymás felé 
hajolnának.
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— Aztán a felszolgált kükül- 
lőmenti borok hatására oldódik a 
hangulat, s a vágyálmaik sebes 
szárnyain  ide-oda szálldosó, 
képzelgő urak csak mérsékelt fi
gyelemmel követik a nagyhan
gú, nagy  tap asz ta la tú , nagy 
bottal járó, világot ismerő Daczó 
János hajdúkapitány előadását 
utolsó terek utazásáról, különös 
tekintettel a feredők előremutató 
voltára, mely feredőket itten ná
lunk is sürgősen be kellene vezet
ni, nem csak a lélek tisztasága 
lévén elsődlegesen fontos, ha
nem — csippent oda szemével az 
izgő-mozgó, egymást méregető 
papokra — a testé is! Már tegnap 
is késő lett volna megásatni a fe- 
redő alapjait, hát legalább holnap 
neki kellene állítani az embere
ket..

— Ez az — rikkant Potyolinó 
lelkesen —•, lesz egy előremutató 
dal a terek fürdőkről is!

Amint ott ülék a gőzben,
Felém sikla Aranyos.
Döfölj, döfölj, nagy jó uram,
Az ölem már iszamos! —
— Ezt azért nem — szól közbe 

ingerülten Boticselli. — Csak 
semmi pornográfia.

— Dehát a főszövegben is el
hangzik — védekezik a sértett 
költő.

— Micsoda?
— Hát ez — ragadja fel az 

irkát az asztalról Potyolinó, és ta
goltan olvassa: "...miközben csal
fa tekintetű szép szolgálóleánya 
az ablakban üldögélt vala, kö
nyökre dőlvén gyönyörködve a 
naplemente szokatlan szépségé
ben, a furmányos és nagy tapasz- 
ta la tú  Daczó János kapitány 
u runk  hátulról cserkészte be, 
szorosan préselődék a leányzó al
testéhez és egy merész mozdu
lattal a rokolyát felhajtva hatolt 
belé... Miközben a leányzó nya
kába fújtatva sürgölődék, amúgy 
katonásan, ahogyan az annyi csa
tát, öszveesküvést, kalamajkát és 
mulatérozást túlélt veterán had
fihoz illik, a lemenő nap szépsége 
őtet is annyira megejtette vala, 
hogy darab időre lassított az üte
men, olybá tűnt ugyanis az Ara
nyos nevű  szép és csalfa te
kintetű szolgálója veres boglya
haja a lemenő nap fényében, mint 
egy lángot vető csipkebokor, és 
szívében félt, hogy megég, még 
mielőtt megtudná munkálkodá
sa egyáltalán kedvére való-e az 
oly nehezen válaszolós fehércse
lédnek. A lassítást a leányzó nem 
vette jónéven, s lihegve nyúlt hát
ra, megmarkolván a kapitány 
urat ott, ahol a legérzékenyebb, 
döfölj, csak döfölj nagy jó uram 
— lihegte talányosán — mennél 
inkább fáj, annál inkább jobb... 
Ezek után mondanunk sem kell, 
hogy szárnyakat kapott a sok 
szerelmi csatározásban dereka
san helytálló, immáron őszülő

halántékú jó vitéz, s tőle telhető
én fokozta az iramot, rádöbben
vén arra is, hogy növelni lehet 
ugyan a ritmust, de tartani az ő 
korában immár egyre nehezebb, 
mire a szolgáló, hogy bátorítsa, 
azt lihegte, hogy szeretne elszáll
ni... És el is szálltak hamarosan 
mind a ketten, még jó, hogy az 
ablakból ki nem estek... Látván 
őket kettecskén az ablakban, a 
lenn promenádozó népek el nem 
tudták képzelni, mit néz vajon a 
kapitány a szolgálója feje felett 
olyan állhatatosan, csak nem a 
lemenő napot?..." — Itt van — 
lobogtatja a költő derűsen az ir
kát —, te írtad?! Hát akkor miért 
ne legyen erről is egy dal?...

— Ilyeneket írt — fordul meg 
álmélkodva Rodica. — Egy szi
nopszisban? Mindazonáltal a je
lenetet szépen létre lehetne hozni 
a színpadon, s amíg Daczó urunk 
derekasan gyakná a leányzót, s 
felgyúlna a haja, ez az égő csipke

bokor, szép költői ha sonla t —n éz 
elismerően férjére — énekelhet
nének is kettecskén egy szép du
ettet, vagy inkább piruettet a 
maga körül mindent felperzselő 
szerelemről.

— Elég a gúnyolódásból. Ő 
éppen azért vázolja a leporelló- 
szemen egymásba és egymástól 
nyíló helyzeteket, hogy eldönt- 
hessék, hány úr is marad a színen, 
s ezek közül hány fog énekelni is!

— Marad mind a hét — kezd 
eszeveszetten jegyezni a költő.

— Akkor csak azt kell eldön
teni, hogy ki, mikor, és miről éne
kel. Nem? A slusszpoén min
denesetre a berohanó városi haj

dúé, aki lihegve jelenti, hogy ég
nek a lármafák, nyakunkon a po
gány, a beste!...

— Milyen szép!... — áradozik 
Rodica és olvadozva bámulja a 
tükörből dühöngő férjét. — Ed
dig nyilván csak Lad ült a nyaku
kon a derék uraknak és még de
rekabb szolgáiknak. Meg kellett 
jönniük immáron a beste pogány 
kurafiaknak is, a kutyafejű tatá
roknak, hogy legyen végre már 
izgalom és akdó .J

Boticselli szembenéz felesé
gével és lemondóan legyint. — 
Nem tudja folytatni a játszmát — 
nevet —, irigyd hajszája köze
pette.

— Dehogynem — néz fel a 
jegyzetelő költő. — Tudod, mert 
kell. A kivonulás — pillant ra
jongva a váratlanul elkomorodó 
Rodicára — nagyon szép, mint a 
gyors búcsúzások általában. A- 
hogyan a jó urak, panyókára ve
tett bogiáros mentéikkel, fejükbe

csapván nyusztprémes süvegü
ket, oldalukon csörömpölő és 
őket mozgásukban nem elhanya
golhatóan akadályozó görbe 
kardjaikba belebotolva igyekez
nek kifelé, elkerülvén a hosszú 
palástjaikba gabalyodó papokat. 
Nem nehéz elképzelni, hogy lóra 
pattanva sietnek haza a birokra, 
menteni ami — és aki — még 
menthető. Daczó János veterán 
hadfi, egyebekben nagy bölcses- 
ségű, világot járt, tapasztalt em
ber akkor hagyta a városra bölcs 
mondását — olvassa a szinop
szist rögzítő irkából a költő.

— Nevezetesen? — érdeklő
dik Rodica.

— Jobb futni, mint meghalni.
— Igen, hát ez a nagy futás 

tényleg jól fog érvényesülni a 
színpadon, persze nem elhanya
golható, hogy a mai néző már va
lamivel többet tud erről, s Karády 
Katalinnal együtt vallja, hogy hi
ába menekülsz, hiába futsz — 
viliódzik Rodica lelkesen s fél 
szemmel egyre komorabb férjét 
figyeli. — Pláne akkor lesz igazán 
szép és felejthetetlen az egész, ha 
futás közben, oldalukon csöröm
pölő fringiákban meg-megbotol- 
va, egyensúlyukat elveszítve, 
lelkesen áriáznak is.

— Fognak — lelkesedik a 
gyanútlan költő. — Hiszen aho
gyan a szinopszisban is írva va
gyon, korántsem csak a jó és vitéz 
urak, de cselédek, hajdúk, szaká
csok, ételfogók, ínyesmesterek és 
más népség és katonaság is me
nekültek... futottak a kukták és 
színes rokolyás leányzók is, akik 
vacsora után töltötték volna az 
urak telhetetlen kedvét. Futott az 
egész, jobb sorsra érdemes sza
bad magyar királyi város...

— így történt ezután — ra
gadja ki megviselt irkáját Boti
cselli P o tyo linó  kezéből, se 
feleségére, se a varázsszőnyeg el
lenségesen figyelő piros madara
ira nem néz —, hogy amikor a 
görbe lábú tatár lovasok megje
lennek a színen...

— A lovasok— lelkesedik Ro
dica, s felállva pukkedlizik, majd 
Boticsellihez közeledve elisme
rően cuppanós csókot nyom a 
múzsák által megjelölt férji hom
lokra. — Ez aztán tényleg szép 
lesz, szokatlan és újszerű, ez még 
Bazeruthban is élénk feltűnést 
fog majd kelteni!...

— ...csak a kósza, a hebehur
gya szél motoz — folytatja csüg
gedten Boticselli — a megyeháza 
zöld vagy veres posztóval borí
tott asztalán felejtett bibliában. A 
papok nyilván menekítették a 
magukét, valamelyik nagyúr vi
szont, végső sietségében itten 
hagyta, mutatván azt, ami csu
pán az elkövetkező zivataros szá
za dókban lészen teljességgel 
nyilvánvalóvá, tudniillik hogy a 
virtus mindig a korszellemhez 
idomul, hozzá viszonyul, hozzá 
alkalmazkodik ugyan, de mégis 
van eset, amikor a változó, elkur- 
vuló, alkalmazkodó korszellem
nél a mozgékony, alakuló, cse
rélődő jelképeknél van fontosabb 
is!...

— És mi lenne az? — kérdezi 
a jegyzetelést végre abbahagyó 
költő.

— Az élet — suttogja álmata
gon Rodica és elismerően, már- 
már rajongva pillant féijére, aki 
most nem néz vissza rá, az őt fi
gyelő piros m adarakra sem, s 
csüggedten egy vüágot járt, bölcs 
tatár vezért igyekszik eléjük va-

folytatás a 12. oldalon
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HELIKON

» » >  folytatás a 11. oldalról
rázsolni a szoba félhomályába.

— Ej, cams merga — mondja 
deákul a tatár, és gyanakodva 
körbeszimatol.

— Ez mit jelent? — érdeklő
dik a deák nyelvben tájékozatlan 
költő.

— Kutyaszart — mondja egy
szerre Boticselli és a felesége, s 
ezen már lehet nevetni.

— És nem hiába szimatolt 
körbe a derék tatár, azonnal meg
érezte a húsleves észbontó illatát.

— A tanácsteremben? — kér
dezi nyájasan Rodica —, miköz
ben kósza, hebehurgya szél la
pozta valamelyik eltévelyedett 
székely lófő ottfelejtett bibliáját.

— Pontosan. Mert az üléste
rem melletti, mindközönségesen 
csak mulatérozásra használt szá
lában, a lusta étekhordók már tá
lalni kezdték volt az estebéd első 
fogását, a húslevest, ami akkor
tájt Erdélyben nem volt éppen jel
lemző, de mind a Daczók, mind 
a Forrók, sokat bolyongva a 
nagyvilágban, példásan rászok
tak. Marha, disznó, kakas, bá
rány, jérce, liba, galamb jött eme 
leveskölteménybe, plusz fűszer
számok, mint a bors, azután itten 
vala már ugye a kakukkfű, a kur- 
kuma — amit Daczó János urunk 
hozott személyesen török útjai
ról, hogy fesse a levest aranyos
ra...

— Ennyire rajongott volna 
csalfa tekintetű, szép szolgálóle
ányáért? Akkor kell majd erről is 
egy dal.

— Ne csácsogj! — szól rá a 
lelkesedő, szállni kész költőre 
unottan Boticselli és álmodozva 
nézi rajongó feleségét. — Növe
led a káoszt. Azonkívül a leányzó 
veres volt, égő csipkebokomak 
látta haját, amikor átsütött rajta a 
búcsúzó nap...

— De Aranyosnak hívták, 
nem? Pont erről ne legyen egy 
sikamlós dal?

— Eldöntendő, de most végre 
legalább az első felvonás tartal
mát szeretném vázolni, a későbbi 
félreértések elkerülése végett...

— Csak előbb ő még tesz egy 
munkalátogatást a népbüfében 
— emelkedik fel a költő —, min
den alkalmat megragad a dolgo
zó néppel való ismerkedésre. S 
azonkívül a torka is kiszáradt. Ők 
nem jönnek? - néz az ajtóból kí
váncsian a házaspárra.

Nem válaszolnak.
Elmegy.
C sattan  az ajtó, pont egy 

hosszú, kacskaringós mondat vé
gén. Vagy mégis kettőspont? És 
jönni fog a reprezentatív folyta
tás? Boticselli végre ránéz a fele
ségére, elvész a kíváncsian ki
táguló zöld szemekben, érzi a szí
vébe fúródó dárdákat is, felnyög 
és érthetően nem sokat lacafacá- 
zik, a távozó költő még az udva

ron tapicskol, a pocsolyákat ke
rülgetve, amikor ő már ámuldo
zó feleségét bontja ki zöld roko
lyájából, ő is levetkőzik , és 
egymással soha be nem telő tes
tük máris egymásnak feszül, ott 
folytatják, ahol az előbb kény
szerűen abbahagyták, a rejtelmes 
szőnyegen, de most, hogy, hogy 
nem, a piros madarak nem érdek
lik őket, sem az, hogy a költő úri 
kedvében bármikor visszatérhet, 
lélegzetük egyszerre gyorsul fel, 
a szőnyeg beláthatatlan zöld me
zejében menekülnek megint, szél 
kél, zizeg a térdig, majd derékig 
érő fűtenger, lomhán repülnek el 
fölöttük az őket gyanús kíváncsi
sággal megbámuló madarak, s a 
sugárzó fényözönben elképzel
hetetlennek tűnik a minden el
lobbanó pillanattal gorombán 
közelebb kerülő elválásuk! Miért 
is kellene elválniuk azoknak, 
akik szeretik egymást? Boticselli, 
rémlik, hangosan is kimondja 
ezt, de Rodica nem válaszol, 
combjai összekulcsolódnak férje 
derekán és ő végre szabadnak és 
erősnek érzi magát megint, mint 
megismerkedésük pillanataiban, 
a stadionban, ahol két cigánnyal 
rakosgatta a reklámtáblákat, és 
figyelte az akkor még ismeretlen 
szőke tolmácslányt, ahogy védte
lenül, a szélnek kiszolgáltatva ül 
a stadion lépcsőjén, a görög üz
letembernek magyaráz és a haja 
lobogni kezd, mint elszállni ké
szülő, aranyszínű madár... Rodi
ca is mond valamit, mintha fél
álomban, forró fagylaltról fantá
ziái, ahogy az érintkezést meg 
nem szakítva, lihegve, hunyt 
szemmel elmerülten ringatja őt, 
aztán újra a mellig, majd nyakig 
érő, végül őket teljesen eltakaró 
fűben rohannak ismeretlen cél
juk felé, és a fölöttük köröző piros 
madarak mozgása érthetetlenül 
gyorsul fel, furán, rosszat sej tető
én, kurrogva fenik a csőrüket a 
kártyalapról lelépő, pökhendin 
vigyorgó vidám fickó kaszáján. A 
nap nem süt már olyan meg
nyugtatóan, mint eddig, fellegek 
takarják, baljós félhomály borul a 
tájra, "még" — remeg Rodica, és 
újra hátára fordul, de nem engedi 
ki őt a combkulcsból, szája a szá
ját keresi, újra valami forró fagy
laltot emleget, ő nem érti, miért, 
de ez most nem is fontos, úgy 
érzi, elvész, megsemmisül, puhá
ba, forróba, síkosba, mélybe vész, 
feloldódik, elsüllyed, meghal, 
miközben testével óvja feleségét 
az orvul le-lecsapó, gonoszul 
kurrogó madarak csőrétől. Nya
kán, mellén is megsebesítik, vére 
Rodica fehér, izzadságtól fénylő 
testére hull, kattan a kapu, de 
már ez sem zavarja őket, forog
nak, nyögnek. Rodica nyöszörög, 
sikoltozva dobálja magát, a költő 
léptei már az udvarról hallatsza
nak, bele-beletoccsan egy-egy or

vul várakozó pocsolyába, olybá 
tűnik, mintha üvegekből húzo
gatnának ki láthatatan szemé
lyek rejtelmes gumidugókat, de ő 
már ezzel se törődik. Kezével fe
szíti szét felesége amúgy is szét
tárt combjait, mintegy keresztre 
szegezve a félig áléit, hunyt sze
mű nőt, élethalál harcot víva az 
egyszerre támadó, le-lecsapó pi
ros madarakkal, akik, miközben 
meg-megsebzik, álmélkodva bá
mulják meg a birodalmukat bi
torló kétfejű, szétválaszthatat- 
lanul egymásba gabalyodó, ősi 
alakot, s időnként figyelmeztető
en kurrogva köröznek fölöttük, 
mintha a háztetőn nyugtalanko
dó Zebulon makacs csikordulá- 
saira válaszolnának.

— Hol vagytok? Lép be a köl
tő, kissé pityókosan a láztól, a 
rumtól, vagy az érzelmek roha
mától égő arccal. — Hol vagytok, 
amikor nem vagytok itt?

Rodica kinyitja a szemét, fel- 
sikolt, de nem tud, azután már 
nem is akar kibontakozni az ő 
öleléséből, de azon, hogy B. Sze- 
rémy Gerzson, noha ide-oda sé
tál a szobában, s kétszer is átlép 
egymáshoz tapadó, gőzölgő tes
tükön, de mégsem veszi észre 
őket, mégis mélyen elcsodálko
zik, és később, amikor már fél- 
ájultan hevernek egymás mellett 
a lassan megnyugvó, hunyt sze
mű, piros madarak között a sző
nyegen — és a poéta elkesere
detten az udvaron, majd a kert
ben keresi őket, hangosan kiabál
va a nevüket is, Rodica, Lajos! És 
megint elölről s láthatólag nem 
érti, hova tűnhettek, a föld csak 
nem nyelte el őket, s a tatárok 
sem léptek ki a szinopszisból, 
hogy elrabolják — szóvá is teszi, 
mire Boticselli önfeledten kezd 
nevetni és kezét összezárt comb
jai közé préselve, az újra rátörő 
eszm életlen vágytól elcsukló 
hangon mondja: — "Hát most ő 
is megtapasztalhatta a szőnyeg 
varázserejét!"

Aztán hosszú ideig nem be
szélnek.

— Tehát láthatatlanná tesz? 
— kérdezi elfulladva Rodica, s 
telhetetlenül, sóvárogva újra 
hozzásimul.

— Tapasztalta, nem?
— Kétségtelen, Geri nem vet

te észre őket, de...
— De?
— De az is lehet, hogy részeg 

volt.
— Annyira azért nem!...
— Támolygott!
— Minden lehet — nyögi el

veszetten Boticselli és a költőt fi
gyeli, aki vizes haját törölgetve 
tér vissza a szobába, benéz az 
ágyak alá, k inyitja  a szek
rényajtókat, hosszan bámulja 
képmását a tükörben és látható
lag nem érti, hova tűnhettek el 
egyik pillanatról a másikra? Ri

adtan pislog, hiszen hallja szava
ikat, de nem látja őket, és ez iszo
nyúan megzavarja, a kétségbe
esésbe kergeti, mialatt ők hullá
mokon ringatózva egymást becé
zik megint, és a hatalmas, vége- 
érthetetlen fűtengerben mene
külnek az újra felriadó, őket ül
dözőbe vevő, ismét egyre ag
resszívabb veres madarak sűrű
södő támadásai elől.

Az égő város váratlanul jele
nik meg előttük, sikoltani sincsen 
idejük és máris sivalkodó asszo
nyok, tehetetlenül káromkodó 
férfiak között rohannak az egyre 
sűrűsödő, fullasztó füstben; most 
Rodica van felül, körte mellei Bo
ticselli égő szemei előtt ringatóz
nak, miközben rémülten nézi a 
lángok martalékául eső udvarhá
zat, lassan omlik össze, mint egy 
túlméretezett kártyavár, de hogy 
mi történik, már nem látja meg, 
mert könnyezni kezd a szeme s 
m inden ügyességére szüksége 
van, hogy kivédhesse a leggono
szabb piros madár rohamait a fá
tyolként szállongó füstben, s a- 
míg Rodica málnaszemre emlé
keztető sötétvörös mellbimbóit 
nyelvével dédelgeti, egy végte
len pillanatra hallani véli az őt 
napok óta kísértő és nyugtalanító 
árnyék  gúnyos nevetését is, 
mintha széljárta kamrában zö
rögnének, foszladozó iszákban a 
jóisten diói. Rodica váratlanul 
nyitja ki a szemét, és közelről 
ámultán nézi az ő verítékben 
úszó arcát, már a madarakkal 
sem törődik, noha az egyik az ő 
vállát is megsebzi, Boticselli nyel
vével itatja fel a vért, felesége fel- 
sikolt s tekintete irányát követve 
ő is meglátja a fekete hajú, győze- 
lemittasan rikoltozó lovast, vas
tag tüszőjéből jatagánok állanak 
ki, részeg lenne, vagy az esemé
nyek csigázták ennyire fel? Min
denesetre láthatólag őszintén 
örül a szörnyű, pusztító tűzvész
nek, fel-felkiált, és a magyarok 
Istenét hívja, ha létezik, akkor 
nyilván nem tűri el mindezt, nem 
tűrheti, de láthatólag nem léte
zik, mert nem történik semmi, és 
újra lázasan kezd hahotázni, 
gúnykacaj száll az égő város fe
lett, minden kimerevedik és úgy 
marad, aztán már nincsen sem
mi, csak az égig csapó lángok, 
már ők sincsenek, egymást átölt- 
ve, egymásba merülve tűnnek el, 
s csak a feltartóztathatatlanul ter
jengő tűz alamuszin mindent fel
perzse lő  és e lp u sz tító  lán g 
nyelvei világítanak, a házereszek 
felemelkedve, gyufaszálként lob
bannak fel és a fáklyaként lobogó 
város képe mindent betölt.

S már nincsen tovább.

A Szoros délben című regény 
3-ik fejezete
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JANCSÓ MIKLÓS

A népszínmű
Minden színjátéktípus kialakulásában 

döntő szerepe van azoknak a társadalmi, 
gazdasági, politikai, művelődési és irodalmi 
viszonyoknak, amelyekben a színjátéktípus 
kialakul. Az adott kor adott társadalma szü
li, igényli vagy veszi át külföldről és formálja 
saját képére azt a színjátéktípust, amit elvár, 
ami a társadalmi rendszerben élő "befoga
dók" életét, vágyait, szórakozását stb. ábrá
zolja.

Elfogadva dr. Székely György színjáték- 
típus-csoportosító módszerét1, melynek se
gítségével több oldalról, a lehető lega
laposabban és rendszeresen meg lehet vizs
gálni a színjátéktípusokat — ennek a vizsgá
lódási módszerjavaslatnak alapján fogom 
megközelíteni a népszínműnek mint színjá
téktípusnak a fontosabb összetevőit, jellem
zőit stb.

"Székely György rendszerének fő erénye 
koherenciája; fő szempontjai ugyanis az elő
adás — tehát az előadás helye, körülményei, 
ideje, adottságai, játszói stb.

— Módszerének segítségével minden ol
dalról meg lehet közelíteni a vizsgálandó 
színjátéktípust, ugyanakkor ez a módszer 
nem merev — lehetőséget ad a kutatónak 
arra, hogy ha a szükség úgy kívánja, a szín- 
játéktípus-igénytől és annak speciális tulaj
donságaitól függően — rugalm asan al
kalmazza ezt a kutatómódszert. Hogy ez a 
módszer nem tökéletes, maga a szerző is 
jelzi: "a színjátéktípusok kutatásának ez a 
módszere még csak az első lépés e sajátos 
művészi terület sajátos (és megfelelő) meg
közelítésére."

Székely György módszerét mindenkép
pen irányadónak, azokat a kutatási szem
pontjait meghatározónak tartom, melyeket 
egy-egy színjátéktípus leírásánál javasol: 1. 
Az adott időszak; 2. Az adott társadalom; 3. 
A játékalkalom; 4. A játék célja, funkciója; 5. 
A játék helye; 6. A játék kerete; 7. A játékos;
8. A játék módja, a felkészülés folyamata stb.;
9. Játékeszközök (maszk, jelmez, kellék); 10. 
Mese, mesefüzér, cselekmény; 11. Jellemek 
és alakok 12. Zenei alkotóelemek és arányuk; 
13. A játék közönsége; 14. A játék előzmé
nyei, eredete, utódai.

Mielőtt a népszínmű vizsgálatához hoz
zákezdenénk, lássuk, mi is a népszínmű.

A népszínmű mint hivatalos megjelölés 
először Ney Ferenc Kalandor művének cím
lapján jelenik meg (1844. febr. 24.).

A népszínmű a magyar irodalomtörté
netírásnak egyik legérdekesebb problémája 
— jelenti ki Galamb Sándor a népszínműről, 
majd nagy vonalakban jelzi, mit ért ő a nép
színmű alatt: a népszínmű "népszerű dráma 
akart lenni, a közönség szélesebb köreit ér
deklő vasárnapi, afféle nemesebb hatásokra 
törekvő alsóbb drámai műfaj".4

Nézzük meg, hogyan fogalmazta meg 
Beöthy Zsolt a népszínmű lényegét: "a ma
gyar népszínmű nem jelent külön műfajt: 
tisztán középfajú dráma az a nép életéből 
m entett tartalommal".5

És ha már a népszínmű-meghatározá
soknál tartunk, nézzük tovább, ki hogyan 
látja a népszínmű lényegét.

Szerb Antal szerint "a népszínmű olyan

színdarab, melyben népi ala
kok enyhébb drámai mese 
keretében népdalokat éne
kelnek. Eleinte a mese volt 
fontosabb, később az ének."6

A Magyar Színművé
szeti Lexikon Szigligeti 

Edét tartja a népszínmű megteremtőjének. 
Nyilvánvalóan abból indul ki, hogy Sziglige
ti Ede is az első népszínműként a saját szerzé
sű Szökött katonát említi. Szerinte ez az "első 
magyar népszínmű"7.

Dr. Szűday János cáfolja a fenti kijelen
tést jóllehet "a közmegegyezés" Szigligetit 
tartja a népszínmű megteremtőjének, valójá
ban "Szigligeti is csak előkészítője volt a ma
gyar népszínműnek."8

Ugyanakkor Szigligetinek a népszínmű- 
írás terén elért eredményei korszakalkotók: 
"Szigligetinek éppen ez a legfőbb érdeme, 
hogy a magyar színházba édesgette Buda és 
Pest idegen nyelvű lakosságát s megkedvel
tette velük a magyar falusi élet képeit és a 
magyar népdalt, előmozdította a főváros 
magyarosodását. Ezért tekinthetjük őt a ma
gyar népszínmű megteremtőjének" - mondja 
Ember Ernő.

Gyulai Pál értelmezése is rendkívül érde
kes: "A népszínmű se vígjáték, se dráma, se 
tragédia, de mindebből valami: vegyes nem, 
mely sok mindent magába olvaszthat, sőt a 
zenét és éneket is segédül veheti. Egy neme 
a melodrámának, vagyis modem melodrá
ma tragikomikai alapon, legtöbbször társa
dalmi iránnyal."10

Talán ez a műfaj-megjelölés a legtalálóbb. 
Legalábbis annak mondja Puhánszkyné Kádár 
Jolán (Gyulai Pál volt az, aki "helyes szempont
ból adta a népszínmű meghatározását').1'

Honnan ered a népszínmű? Hogy kelet
kezett, fejlődött, hogyan kapott magyar jel
leget?

A népszínmű gyökereit a bécsi színjáték
típusokban kell keresnünk. Gyulai is felis
merte, hogy a népszínmű elnevezés a német 
Volkstück szó fordítása. Tóth Ede megjelené
séig a népszínmű elnevezésbe mint fogalom
ba a legkülönbözőbb drám ai válfajok 
kerülnek be — az ő darabja, a Falu rossza az, 
ami már "igazi" népszínmű, legalábbis ez a 
darab  lesz a népszínm ű követendőnek 
mondható típusdarabja — mint majd meg
látjuk azt.

Mielőtt megvizsgálnánk a magyar nép
színmű bécsi gyökereit, fogadjuk el azt a 
tényt, hogy "a magyar népszínmű nem az 
irodalom, hanem a színpad terméke".12 Pon
tosabban: a bécsi színpad terméke — de on
nan hosszú u tat kell megtegyen, amíg 
"megmagyarosodva" — magyar népszínmű 
lesz belőle. Bécsi színpadokon született hát a 
műfaj — az ott játszott színdarabok legna
gyobb része nyomtatásban meg sem jelent. 
Paródiának nevezték azt a szín játéktípust, 
amit a bécsi színpadokon játszottak — majd 
megjelent a népszínmű műfaj-meghatáro
zás. (Hogy mennyire nem volt világos ez a 
meghatározás, láthattuk).

'Színészeink és kritikusaink a bécsi nép
dráma különböző fajainak megjelölésére 
sokféle kifejezést használnak: nevezik "hely
zeti tréfának", "víg bűvös játéknak", "tündéri 
játék"-nak, "víggal elegy vitézi játék"-nak, 
bűjáték-nak, "helybeli bohózatnak", "hely- 
furcsaság"-nak is, végül a terminológiában 
két kifejezés válik állandóvá: a bohózat és a 
paródia."13

— HELIKON----------------------

A bécsi népszínmű — illetve paródia stb.
— gyökerei a jezsuita dráma népi változatá
ig nyúlnak vissza. Fejlődésére nagy hatással 
volt a commedie deli' arte és a commedie de 
la főire. Kettős jellemzői: vonzalom a termé
szetfölötti felé, ugyanakkor a hétköznapi 
élet trivialitásának felhasználása. Ezen ele
mek vegyítése hozza létre az úgynevezett 
tündérbohózatot.

Aműfaj a bécsi élet különböző jelenségeit 
csúfolja ki — a lovagdrámákból lovagi bohó
zatot, a rablódrámákból rablókomédiát csi
nál. Dalbetéteket, kísérő zenét használ. A 
népszínházakban előadott paródiák, tün
dérbohózatok nem egyszer a Burgtheater 
"emelkedett stílusú" darabjait gúnyolták ki 
és tették nevetségessé.

A magyarországi színpadokon pedig? "A 
harmincas években egész a negyvenes évek 
elejéig, a bécsi külvárosi bohózatok uralkod
tak nemcsak a vidéki, hanem a fővárosi szín
padon is."14 — írja Gyulai Pál.

Ezeknek a bécsi bohózatoknak nem volt 
sikerük. A közönségvonzó műsorigény egy
re sürgetőbbé vált. Addig is, amíg kialakul
hatott a magyar népszínmű, a bécsi nép
színműveket — illetve az annak mondott 
paródiákat, travesztiákat dolgozták át ma
gyar közönség számára. ’Magyarosították" 
hát a bécsi népszínművet, hiszen a bécsi élet
formára tett célzások, a német szójátékok 
magyarul nem hatottak. Nem volt elég lefor
dítani a bécsi népszínműveket, hanem azo
kat az időszerű magyar viszonyokra kellett 
hangolni. Éppen ezért nagy divat lett az át
dolgozás: a bécsi helyszínt áttették magyar 
helyszínre, a német szavakat magyarosítot
ták stb. Ez azonban még csupán külsőség 
volt. Ahhoz, hogy a színház a kor tükre le
gyen, hogy a magyar élet megjelenjen a szín
padon, magyar hús-vér alakokat kellett szín
padra állítani.

Megjelentek a magyar színpadokon az 
önálló utánzatok. Balog István a Ritterpossét
— a lovagi bohózatot magyarosítja. Csemi 
György "víggal elegy vitézi játék" — a bele
szőtt magyar daloknak köszönhetően hosz- 
szú évekig sikerdarabnak számít. (Balog 
István színész, színműíró, színházigazgató 
darabja, a Csemi György, mint operaszöveg 
szerepel a Magyar Színművészeti Lexikon
ban.)

A rablóbohózat magyarosításával pró
bálkozik Wandza Mihály. Zöld Martzi vagy 
az útonálló haramia c. darabja már tartal
mazza a későbbi népszínmű összes elemeit.

Apropó: népszínmű-elemek. Talán ezért 
is nehéz a "vegytiszta" műfaj megszületésé
nek egészen pontos megállapítása, ugyanis 
a kor számos drámája, vígjátéka stb. tartal
maz úgynevezett népszínmű-elemet. Gon
doljunk Katona Bánk bánjára. Tiborc mint 
népi hős fontos szerepet kap a darabban. 
Vagy Kisfaludy Károly Pártütők-jére emlé
kezve Gyulai Pál kijelenti, hogy a darabban 
már benne van a későbbi népszínmű csírája.

A legtöbb magyarosítási és honosítási kí
sérlet a tündérbohózat műfajával történt. A 
szerzők úgy gondolták, hogy a műfaj igé
nyelte látványelemek behozzák a közönsé
get a színházba.

Készülnek hát az átdolgozások. Balog 
István az Argirus mesékből "tüneményes víg 
énekes játék"-ot ír: Argyrus és Tündér Ilona 
címmel. Gaál József Peleskei nótáriusát 
(1838) úgy hirdeti a plakát mint paródiát.

folytatás a 14. oldalon
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HELIKON
» » >  folytatás a 13. oldalról

Gomba mód elszaporodnak a fordítások, át
dolgozások, a silányabbnál silányabb közön
ségbecsábításra íródott színdarabok. A 
nemes cél — már ti. hogy a közönséget be
hozzák a magyar színházakba — nem menti 
a gyakori színvonaltalanságot.

Bajza elismeri a magyarosított bécsi nép
színmű létjogosultságát, d e— teszi hozzá — 
nem a Nemzeti színpadán.

Az 1840-es években megérett a helyzet a 
minőségi ugrásra — minden adva volt, hogy 
kialakulhasson a magyar népszínmű, mely 
átveheti a német paródiák és travesztiák si
keres vagy kevésbé sikeres magyarosított 
változatainak a helyét. Immár nem elégíti ki 
a közönséget sem, hogy csupán magyar ne
vű (de idegen környezetben) szereplők, ma
gyar színészek magyarosított játéka pótolja a 
magyar életábrázolás-igényt, a magyar jelle
meket, helyzeteket stb.

1843-ban Bartay Endre, a Nemzeti Szín
ház igazgatója pályázatot hirdet. A pályáza
ta: "egy a népéletből merített, minden al
jasságtól ment, jó irányú látványos színmű
ért, mely által a köznép is színházba édesget- 
tetvén ízlése nem esbíttesék, melyben a 
szerzőnek egyszersmind szabad mezőny en
gedtetik díszítmények, ruházatok s minden 
egyéb költségek kiállításával, de termé
szetesen csak arányos belső tartalmasság 
mellett, színműve hatását emelni."1

A pályázat díjazott munkája: Ney Ferenc 
Kalandor c., pesti környezetben játszódó, 
pesti életet színpadra állító darabja. A Kalan
dorok c. színmű műfaji megjelölése: népszín
mű. (1844. febr. 24.) Az 50 aranyat mint 
pályadíjat tehát Ney Ferenc kapta (nem Szig
ligeti Ede, aki szintén pályázott a Szökött 
katona c. darabjával). A Szökött katona en
nek ellenére rendkívül jelentős fejlődési pont 
a népszínmű történetében.

Jóllehet pályadíjat nem nyert a darab, de 
színrekerült a Nemzeti Színházban és hatal
mas közönségsikert eredményezett. "A leg
nagyobb hatást a Szökött katona a maga 
korában azzal az újításával tette, hogy népies 
és bohózatos elemeit egy az úri osztály köré
ben játszó bonyolult romantikus történethez 
fűzte”.16 És ha már Szigligetinél tartunk, 
rendkívül gazdag munkásságára jellemzően 
megemlíthetjük, több mint 20 népszínművet 
írt. (Pintér Jenő 23-ra, Szentgyörgyi László 
29-re teszi Szigligeti népszínműveinek és ro
kon fajú darabjainak számát.)

A népszínmű jellemzői ekkor: cserépbe 
szedett magyar föld, ünneplőbe öltözött, da
loló, táncoló cifraszűrös parasztok, megtérő 
vagy meglakoló bűnösök —. És hogy ne fe
lejtsük a legfontosabbat: a "boldog végben" 
összekerülő fiatalok.

A kivitelezések változnak, a sablon azon
ban marad. Salamon Ferenc 1856-ban kifejti 
Szigligeti Molnár leány c. népszínműve bírá
latakor: a népszínmű inkább a vígjáték for
máját kellene alkalmazza, "a népszínműnek 
komikai nembe kell tartoznia s a könnyebb, 
elmés és derült menetű vígjátékok, vagy pe
dig a komikum alfeóbb nemének, a bohózat
nak jellemét kell magára öltenie".1

Mint látjuk, állandó jelleggel visszatér a 
"milyen is legyen a népszínmű?" probléma.

Gyulai Pál szerint szét kell váljanak a 
népszínmű elemei: tragikum, komikum, tár
sadalmi irány: "E mellett az ének, zene sem 
olvadt úgy össze népszínműveink bensőjé
vel, hogy organizmust alkosson".18 Kettévál

va pedig — komikai és bohózatos elem — 
folytatja Gyulai eszmefuttatását — megte
remthetné a magyar bohózatot és vaudevil- 
let.

Az évtizedek óta tartó kérdésre — "mi
lyen is legyen a népszínmű" — végül is Tóth 
Éde adott választ: megírta a Falu rosszát, 
amiben volt minden: humor, tragédia, bol
dog vég, zene, ének, tánc — és mindez jól 
megfért egymással. Mert az arány és beépí
tés volt az, ami megbékítette a sokak által 
egymással meg nem férő drámai, vígjátéki— 
netán bohózati elemeket.

A Falu rossza: újabb, immár meghatározó 
fejezet a népszínmű történetében.

A szerző Tóth Ede, "Egy rongyos komé
diás"1 — emlékszik vissza Feleky Miklós 
saját, szeretetteljes, de szomorúan igaz jel
lemzésére, mikor is Szigeti József az iránt 
érdeklődött ki is az az ember, akinek pálya
díjat ítéltek oda a Falu rossza dm ű népszín
műért.

Tóth Ede életét, nyomorgó vándorszí
nészként átélt szenvedéseit nincs módunk
ban részletezni.

Született 1844-ben, Putnokon — tanul, 
apja kereskedőnek szánja, következnek az 
inaskodás évei — így kerül 1860 őszén Pest
re. ír és "papiros csákót, palástot csinál ma
gának  és seg éd tá rsa in ak , kom édiá t

A nagyváradi színház
20játszott..." Abbahagyja a kereskedőszak

mát, Sárospatakon tanul tovább... Szaval, ta
nul... 1870-ben m ár vándorszínész — 
elszökött az iskolából. Kétszery társulatával 
színészkedik... Színdarabírással is próbálko
zik — az István-téri Miklósy-színházban (ott 
volt szerződésben 1872—73 között). Folli- 
nusz színházigazgató 15 forintért megvásá
rolja a Schneider Fánni c. darabját. Ez után 
írja a Bécsi krach és az Önkéntes tűzoltók c. 
"próbálgatásait".

1873-ban Sághy barátjához írt levelében 
mondja:

"Készen van— úgy m ond— egy pompás 
népszínművem. A Falurossza. Éppen egy 
hónapot dolgoztam rajta, és eddigi darabja
imnál minden tekintetben jobb."

A Falu rosszát több vidéki színház- 
igazgató visszautasítja: "Azt mondták, hogy 
rossz, mert hát nem volt benne se kísértet, se 
gyilkosság, se más kriminalitás, ami hatni 
szokott. ,,221874. szept. 30-án a Nemzeti Szín
ház drámabíráló bizottsága (két íróból és két 
színészből állt a bizottság, Szigeti József és
Feleky Miklós színészek, Vadnay Pál és Gyu
lai Pál írók véleményezték a pályázatra be
küldött jeligés darabokat Szigligeti Ede
elnöklete alatt) — a Falu rossza szerzőjének 
ítélte oda az első díjat, a százaranyos pálya
díjat. A díjkiosztásnál úgynevezett "holtver
senyben volt" két darab: a Falu rossza és a

Panna asszony leánya (Abonyi Lajos) — 
Szigligeti a Falu rosszára voksolt, ez a voks 
döntött. 'Tóth Ede, színész" — lett hát a 
győztes. Mikor értesült arról, hogy darabja 
díjat nyert, megírta Szigligetinek, hogy még 
arra sincs pénze, miszerint felutazzon Pestre 
a díjat átvenni. Szigligeti sietve elküldte Tóth 
Edének a száz arany értékét...

Megrázó képet fest Tóth Ede színész éle
téről Mikszáth Kálmán, amikor a Költő utol
só karácsonya c. elbeszélésében vissza
emlékezik a súlyos beteg Tóth Edére...

Valahol minden későn jött Tóth Ede éle
tében, a nyomorgó család utolsó pillanatban 
jutott jobbléthez, de az író akkor már halálos 
beteg volt. Megadatott neki mégis, hogy 
megérje darabjának hatalmas sikerét.

1875. január 15-én bemutatták parádés 
szereposztásban a Falu rosszát — Göndör 
Sándor: Tamássy; Finum Rózsi: Blaháné; Go
nosz Pista: Ujházy. A közönség tódult a szín
házba, a vidéki színházak is sorra műsorra 
tűzték a darabot. Az énekszámok slágerek 
lettek. "Akritika is megszólalt (...) új fejlődést 
követelt, midőn a Nemzeti Színház 1874-ik 
évi pályázata meghozta az új idők emberét: 
ez Tóth Ede volt, új korszakot nyitó műve a 
Falu rossza."20 * * * 24

Rakodczay Pál is üdvözli az új "irodalmi 
prózát".

"Tóth Ede, Csepreghy a zamatos ma
gyarság mellett költői, irodalmi prózát írtak, 
melyhez képest a jelen, többnyire színészek 
által portált nyelvezet még a grammatikát 
(...) sőt helyesírást is gúnyolja"23 * *.

Mitől volt jobb — újabb, igazabb — és ez 
által hatásosabb Tóth Éde Falu rossza, mint 
az azonos műfajú színművek? Jóllehet Szig
ligetinek is nagy sikere volt, mégis Tóth Ede 
az, aki a népszínművet a kor irodalmi és 
művészi elvárásainak szintjére emelte.

Szigligeti népszínműveiben több a szak
mai tapasztalat, felkészültebb, gyakorlot
tabb színházi ember, író, mint Tóth Ede, aki 
viszont vándorszínészként megismeri a né
pet — és színpadra állítja remek érzékkel 
azokat az embereket, akikkel rövid élete so
rán találkozott. Életrajzírói leírják, hogy a 
Falu rossza szinte valamennyi szereplője élő 
alak volt (sokan közülük, megtudva, hogy 
színpadra kerültek, büszkén viselték hírne
vüket) — tehát a darab hősei több valószínű
séggel jelentkeznek a színpadon, mint a 
kevésbé szerencsésen megírt népszínművek 
sablon-hősei. Nem beszélve arról, hogy Tóth 
Ede elődei nem egyszer megmaradtak az 
olyan népábrázolásnál, ahol a "nép" — ne
vetséges, ahol a népi figurák a komikum 
hordozói. Tóth Ede "méltónak ítéli a föld fiát<2 c
a legerősebb lelki összeütközésekre".

A Palu rossza, melynek "hatása egy ne
gyedszázadon keresztül érzik a magyar iro
dalomban"2 — egy új népszínmű-fejlődési 
irányt állít színpadra, nevezetesen: minden 
szereplője népi szereplő. "Népi szereplők" — 
és mégsem egészen azok. Realizmus és több 
mint realizmus: stilizált népélet, stilizált já
ték, valószerűen és tudatosan megkompo
nálva. És ez nem hiba. "Elvégre minden mű
alkotás maga szabja meg magának azt a dis
tanciát, amellyel a való élet ábrázolásakor a 
való élettől távol akar maradni."28

Nem akarok most a darabelemzés részle
teibe bocsátkozni: a korszak kritikusai szá
mos szerkesztésbeli és lélek tan i hibát 
találtak vagy véltek találni a darabban, a 
szereplők jellemében (egy-egy epizódalak
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túljátszatása a főtörténet javára) stb. Az min
denképpen biztos: a Falu rossza hatalmas 
sikert aratott, hosszú időre bebizonyította a 
népszínműnek mint színjátéktípusnak a lét- 
jogosultságát.

‘A Tolonc megírása után népdrámát akart 
írni Tóth Ede. De ezt már nem tudta megten
ni: fiatalon elhunyt 1876. február 26-án.

Tóth Ede után Csepreghy Ferenc volt az, 
aki megtartva a magas művészi mércét, to
vábbra is biztosította a népszínmű diadalát. 
A Sárga csikó (1877), A piros bugyelláris 
(1878) — a Népszínház színpadán nagyon 
nagy előadásszámot ért meg. Csepreghy je
lentősége, hogy megerősítette Tóth Ede ha
tásé t — ő is stilizálja szereplőit, talán 
ügyesebben rejtette el a főszereplők stilizált- 
sága és a mellékszereplők realizmusa közti 
stiláris hasadékot, mint Tóth Ede.

Nem célom Csepreghy népszínművei
nek elemzése, sem az 1875—80-as évek után 
íródott, Tóth Ede és Csepreghy hatását ma
gukon viselő, de azt a szintet el nem érő 
népszínm űvek ism ertetése. Egy műfajt, 
vagy ahogy Székely György mondja, színjá
téktípust igyekszem bemutatni, jelentős kép
viselőinek egyáltalán nem részletes ábrá
zolásával.

Nem említettem itt Szigeti József színmű
író színész népszínműírói munkásságát: jól
lehet "25 színművel gazdagította hazánk 
színpadi repertoárját" . A népszínmű nyelvi 
értékelésénél feltétlenül visszatérek rá: mint 
annyian mások, akiket érdemtelenül elfelej
tenie a színházak, ma is élvezetes népszín
művével, A vén bakancsos és fia a huszár-ral, 
méltán aratott sikert. Akárcsak a kolozsvári 
színpadon bemutatott Tóth Ede Falu rossza 
(1985) és Csepreghy Ferenc Piros bugyellári- 
sa (1980) című darabok tették azt.

Súlyos hiba lenne a népszínműtől szá
mon kérni a falusi élet reális ábrázolását. 
Nincs igaza Janovics Jenőnek, amikor ezeket 
írja:

"A magyar paraszt beszéde erőteljes, da
rabos, szófukar s nem is hasonlít a mi nép
sz ín m ű v e in k  v irágos, áradozó  
bőbeszédűségére, szónokló páthoszára s fel- 
lengző szerelmi jeleneteire, a magyar nép
színmű ilyen formája, belső és külső tartalma 
egyaránt nem a népélet képe és tükre, hanem 
egy hamis, képzeletbeli, elferdített életé, me
lyet íróink üzleti számítása alkotott meg. S 
ezért kellett a közönség ízlésének és értelmi
ségének fejlődésével, az újság első varázsá
nak elmúlásával ennek a hamis nyomokon 
indult műfajnak kivesznie.

Ma már tudjuk: Janovics népszínmű-te
metése korai volt. Úgyszintén a népélet reális 
ábrázolását igénylők sem érezték meg vala
hogy azt a többletet, amit a jól megrajzolt, 
táncoló, daloló stilizált népi szereplők nyúj
tottak a nézőknek. És azt se felejtsük, a nép
színműnek rendkívül fontos szerepe volt a 
magyar szó ápolásában.

Népszínműtípusok
Visszatérve a népszínműre mint színjá

téktípusra, több típusú népszínművet külön
b ö z te th e tü n k  m eg. C soportosításuk  a 
következő:

1. Idilli népszínmű
2. Problémát tárgyaló népszínmű
3. Történeti népszínmű
4. Etnográfiai népszínmű
1. Idilli népszínmű
Majdnem minden népszínmű idilli — a 

szereplők eljutnak a tragikus szenvedélyig,

de a megoldás megnyugtató. Az idilli nép
színműben jelentős szerepe van a dalnak. A 
Falu rosszát mintadarabnak tekinthetjük.

2. Problémát tárgyaló népszínmű:
a. társadalmi osztályok szembeállásá

nak problémáját veti fel.
b. a bukott nő problémája kerül előtér

be.
a. — ez a szembeállítás egyidős a nép

színművel —, Szigligeti ezt a szembeállítást 
a népszínmű lényeges elemének tartotta.

b. — a bukott nő problémája Tóth Ede 
Kintornás családjában jelentkezik, de a kér
dést legmélyebben Rákosi Jenő Magdolnája 
tárgyalja. Érdekes, hogy Rákosi darabját, jól
lehet az népszínmű, naturalisztikus pa
raszttragédiának nevezi.31

3. Történelmi népszínmű
Népi alakok történelmi keretbe helyezése 

régi hagyomány a magyar irodalomban: Ka
tona József, Kisfaludy Károly elsősorban 
ilyen keretben tárgyalja a nép sorsát. A nép
színműtől azonban — mely idilli keretben 
mutatta be a romlott jelennel szemben a n é p  
életet — idegen volt ez a fajta megközelítés. 
Legsikeresebbnek tartott történelmi n é p  
színmű Bokor József Kurucfurfang című 
népszínműve.32 A Népszínház sikerrel ját
szotta a darabot, de ehhez a sikerhez nagy
ban hozzájárultak a benne foglaltatott 
kurucnóták.

A kolozsvári Farkas utcai kőszínház (1821)

4. Etnográfiai népszínmű 
A népszínmű sikereinek és értékének 

egyik fontos oka volt az etnográfiai jellege. 
Hazai népviseletek (akár stilizált, akár reális) 
szerepeltetése, színpompás díszletek, dalok, 
zenei betétek stb. érdekes, egyéni színt bizto
sítottak a színjátéktípusnak.

A Népszínház Tóth Ede halála után több 
mint száz eredeti népszínművet mutatott be. 
A műfajnak sikere volt, de a darabmegvalósí
tások nem érték el a kor drámairodalmának 
szintjét. Ennek oka: a népszínművek írói nem 
látták be — idézi Heinrich Gusztávot Ember 
Ernő —, hogy alkotásaik pontosan olyan dra
maturgiai törvényeknek kell megfeleljenek, 
"mint Shakespeare és Moliére remekei.'

A már említett Székely György kutatási
megközelítési módszere alapján vizsgáljuk 
tovább a népszínmű tulajdonságait.

Játékalkalom
A népszínmű amolyan vasárnapi előa

dásnak indult. A nép számára (a nagyközön
ség számára) készült — mint láttuk azt 
Barthay Endre színházigazgató pályázati fel
hívásában. A népszínművet olyan gyakran

játszották, amennyire azt a közönségigény 
meghatározta. Eleinte a Nemzeti Színház 
adott teret a népszínműnek, később a N é p  
színházba költözött át a műfaj (1875).

A játék célja, funkciója
A népszínmű kialakult, mert ki kellett 

alakulnia. Megvolt rá az igény, a társadalmi 
fejlődés szülte meg — láttuk, milyen és 
mennyi átalakulási formán keresztül — a 
műfajt (szín játék típust). A népszínmű volt és 
maradt sokáig a népélet tükre — amíg aztán 
ezt a funkciót át nem vette, illetve nem pon
tosította a népdráma. Később vált szét ez a 
sok műfajból összeállt színjátéktípus n é p  
drámává, daljátékká. (Gárdonyi Géza: Bor; 
Kacsóh Pongrácz István: János vitéz).

A népszínmű rendkívül fontos szerepet 
játszott a színház közönségének biztosításá
ban, és ami talán legértékesebb funkciója lett: 
a magyar nyelv ápolása, a magyarosításban 
vállalt fontos szerepe. Még akkor is, ha kiala
kulásakor ezek az összecsapott, rosszul meg
írt, á tve tt népszínm űfeldolgozások  el
lenérzést szültek a komoly művészekben. 
Bajza ezeket a fércmunkákat így jellemzi: 
"többnyire hazai éretlen gyümölcsökkel, fél
szeg és eredeti sajátságaiból kifosztott, vagy 
éppen avatatlan kezekkel készült fordítgatá- 
sokkal kínozzák az igen béketűrő közönsé
get”34. De hát ezek a "boldogtalan utánzások"
— átmenetet jelentettek csupán a későbbi 
magyar népszínmű felé.

A játék helye
Játszották a népszínművet vidéki és fővá

rosi színpadokon.
A játék kerete
(színpadforma, szcenikai megoldások)
A népszínmű ha talmas szcenikai appará

tussal jelentkezett: ha volt rá anyagi fedezet. 
Részletesebben a játék módja fejezetben szó
lok erről.

A játékos
(társadalmi helyzete, félhivatásos vagy 

hivatásos)
A népszínmű alakulásában rendkívül 

fontos szerep jutott a játékosnak, a színész
nek. Gondoljunk csak vissza a számos "át
do lg o zo tt ném et nép sz ín m ű -e lő ze tes  
műfajra, paródiákra, azok magyarosítási kí
sérleteire, amikor is a magyarosítás magyar 
nevek használatával, magyarosított helyszí
nekkel történt. Itt kapott döntő szerepet a 
magyar színész, aki "magyarosan" játszotta
— énekelte (ha kellett) szerepét.

'Megyeri és Szerdahelyi játéka általánosan
kedveltté tette a magyar élettel megtelt bécsi 
népszínművet". Persze, ez fordítva is igaz: 
amit nyert a rossz népszínmű a jó színészek 
játékával, annyit rontott a rossz népszínmű a 
jó színészek hímevén. 1842-ben a Regélő meg 
is jegyzi, hogy Megyeri "igen árt magának", 
hogy fellép "műbecs nélküli paródiákban".

A Peleskei nótárius sokáig műsoron ma
radt. Ennek egyik oka: 'Megyeri mindig új 
meg új ötletekkel fűszerezte" szerepét.

Blaháné 1871-től meghatározta a nép
színmű stílusát: nem tudott, nem akart rea
lista lenni. Maga arcára formálta az összes 
népszínmű szerepet: megmaradt stilizált pa
rasztlánynak, aki piros csizmában és selyem
rokolyában lép a közönség elé. Játékstílusa 
akadályozta, 
dráma vagy

Ha elfoga
határozó szerepét a népszínműben), és el kd l 

folytatás a 16. oldalon
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hogy a népszínmű a komoly 
tragédia irányába fejlődjön.36 
idjuk ezt a tételt (a játékos mee-
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folytatás a 15. oldalról

fogadnunk, gondoljunk csak arra a jelenetre, 
amikor a Falu rossza bemutatója után Tóth 
Ede sírva köszöni Blaha Lujzának a sikert — 
akkor világosan kitűnik: milyen fontos sze
rep jutott a népszínmű előadásakor e kor
szak színjátszásában a színésznek. Túlzás 
nélkül elmondható, hogy népszínmű-előa
dást akkor lehetett csupán művészi szinten 
létrehozni, ha volt hozzá népszínmű-szí
nész. Márpedig a népszínmű felvirágzása
kor adott volt a színész: Tamássy és Blaha 
játéka azonos értékű lett a műfaj diadalra 
jutásában a szerzői érdemmel.

Túl ezen: "a magyar népszínmű nem az 
irodalom, hanem a színpad terméke"37 — 
tehát valahol a színész terméke is. Nem győ
zöm hangsúlyozni a népszínmű magyarosí
tásában és színpadon maradásában a kor 
magyar színészeinek a szerepét.

A játék módja
A játék módját, akárcsak más műfajok

nál, a játszó személyek, a rendezés, a színpa
di igény (vagy igénytelenség) határozta 
meg. Molnár György hatalmas színpadi ap
parátussal állított elő népszínműveket — 
másfelől a vidéki "szegény" színházak szá
nalmas felkészületlenséggel hoztak ki előa
dásokat. Tegyük hozzá: mindez nem zavarta 
különösebben a korszak vidéki közönségét.

Rendkívül izgalmas — és talán megfog
hatatlan kérdés: hogyan játszottak eleink? 
Egész tökéletességgel reprodukálni egy 
színházi előadást, amit több mint 100 évvel 
ezelőtt játszottak - szinte lehetetlen. A szín
háztörténet azonban mégis erről a lehetet
lenről szól. A szubjektív kritikák, visszaem
lékezések , ko rtö rténe tek  felidézésével 
elképzelhetjük, nagyjából, hogyan is nézett 
ki egy előadás. Mik voltak a művészi törek
vések, elvárások — és azok hogyan valósul
tak meg?

A kor játékmódját kutatva — túl a leíró 
kritikákon, amik legtöbbje elsősorban az 
írott művel foglalkozik — áttanulmányoz
tam egy érdekes szakkönyvet. Szerző: Eg- 
ressy Gábor. A könyv címe: A színészet is
kolája. Sajtó alá rendezte Egressy Ákos, Eg- 
ressy Gábor fia. Megjelenési év: 1879 — Bu
dapest.

A könyv érdekessége — túl kortörténeti 
jelentőségén —, hogy tartalmazza azokat a 
művészi igényeket, elvárásokat, megvalósí
tási módokat, gesztusrendszert, beszédstüusel- 
várást stb., amit a kor igényes színjátszása 
megkövetelt. Minden bizonnyal az igénnyel 
készült népszínmű is betartotta ezeket a szak
mai elvárásokat. Legalábbis—lehetőségeihez 
képest — a színház és apparátusa törekedett 
erre. A színpadi beszédkövetelmény olyan, 
mintha ma igényelné egy szakkönyv. íme 
egyik időszerű megállapítása a szerzőnek a 
szövegmondásról: "Szerintünk a szavalás 
nem lehet sem színies, sem színieden, hanem: 
a költemény természetéhez hű, vagy hűtlen; 
művészi, vagy művészieden".

Ne feledjük azonban: egy az elvárás, más 
a megvalósítás. Hiszen maga Egressy írja, 
hogy nem egyszer reggel kapott egy nem is kis 
szerepet, amit este kellett eljátszania. El is ját
szotta becsülettel a "rollét", csak néha kellett 
improvizálnia, ami — jegyzi meg könyvében 
— hozzásegítette a szakmai fejlődés kibonta
kozásához. Ami igaz is lehet, csak éppen az 
akkor esti előadás művészi szintje — hogyan 
is mondjam? — kissé vitathatóvá vált. No 
persze, a mai elvárások alapján.

----------------------HELIKON -

Játékeszközök
Többnyire reálisak voltak—lehetőségek

hez képest. A kosztümök olyanok, amilyen
re "tellett". Blaháné a népszínművet piros 
csizmában és selyem viganóban játszotta... A 
kellékek valóságosak voltak.

A hanghatások, hangillúzió pedig? Néz
zük meg, mit mond erről Szomaházy István 
(1864—1927) hírlapíró, színművész A Szín
ház című könyvében.

Hogyan állítottak elő különböző hang- 
megnyüvánulást az 1900-as évek előtt? A 
kocsi érkezését húsvéti kereplővel imitálták. 
A hajótülkölést úgy, hogy lámpaüvegbe 
mély hangon belebúgtak. Áz égzengést úgy 
hozták létre, hogy egy pléhdarabot gyöngén 
vagy erősen ráztak, aszerint, hogy Ids nyári 
zivatarról vagy pedig hatalmas égiháború- 
ról volt szó az instrukcióban.

A lódobogást pedig — könnyen kitalál
hatja a mai olvasó, de azért elmondom: "na
gyot dobognak a lábbal a kulisszák mögött". 

Mese, cselekmény
Elérkeztünk hát egy rendkívül fontos 

dram aturgiai követelményhez: a cselek
ményhez. A népszínmű cselekményét ezút
tal a népszínm űben szereplő jellemek 
bemutatásával tárgyalom, hiszen a kettő 
összefügg, de mennyire összefügg, illetve ha 
nem kapcsolódik egybe, akkor már súlyos 
szerkezeti-szerkesztési hiba lép fel (ami nem 
egyszer megtörtént a népszínműírók mun
kájában).

Fontos szerepet kapott a népszínművek
ben — mint cselekményrész - a valódan is. 
Ez pedig nem szolgálta a műfaj dramaturgiai 
erényeit.

Á népszínmű jellemábrázolása többnyire 
következeden volt, ennek oka elsősorban a 
"jó vég” elvárás volt (ami nem lenne hiba, ha 
dramaturgiai felépítés és jellemábrázolás lo
gikus következményeként jön létre). A cse- 
lekvény elengedhetetlen követelménye a 
drámai feszültség, de mert a korízlés (és a 
műfajjal szembeni elvárás) nem igényelte a 
drámai vagy tragikus befejezést, az írók sem 
alkalmazták azt. A népszínműírók nem egy
szer megpróbálták igazolni dramaturgiailag 
a jó véget — dramaturgiai látszatlogikával, 
felerősített mellékcselekményszálakkal —, a 
várt eredmény azonban nem következett be: 
a felerősített mellékcselekmény rossz irány
ba befolyásolta, torzította a főcselekményt. 
És mert a boldog vég kötelezte a műfajírókat, 
nem egyszer ez a jellemábrázolás rovására 
történt, a tragikus véget igénylő cselek
ménybonyolítás egyszercsak megszakadt, 
és indokoladanul beütött a "happy end".

A népszínmű sokat emlegetett, kifogá
solt hibája: visszatérő típusok sablonos al
kalmazása a műfajban. A típusegyénítés a 
népszínmű igazi mestereinél azonban meg
valósul: Tóth Edénél, Csepreghy Ferencnél 
és Rákosi Jenőnél, Szigligetinél stb.

A műfaj valószerűtíen. Ennek több oka 
van. Egyik ok: a szerzők nem ismerték az 
igazi népéletet, így amit ábrázoltak, az min
den volt, csak nem az élet valós, vagy való
szerű ábrázolása. A másik ok: nem is tö
rekedtek erre a szerzők, elfogadták a nép
színmű irreális, meseszerű cselekménybo
nyolítási és helyábrázolási igényét. Tóth Ede 
túl akart lépni a felületes "népélet" ábrázolá
son, népdrámát akart írni, de tudjuk, ezt már 
nem tehette meg.

Az azonnali sikerre számító népszínmű- 
írók nagyon felületesen, igénytelenül dol

goztak, úgy vélték, a műfaj megengedi, vagy 
ha úgy tetszik, megbírja a dramaturgiai pon- 
tadanságokat stb.

A népszínmű nyelvéről is érdemes emlí
tést tenni. Általában elmondható: a népszín
m ű nyelve sem volt igazi népi nyelv. A 
szereplők jellemzésénél néha a nyelvi jellem
zés túlzásokat használ: még Tóth Ede sem 
riad vissza a naturalista beszéltetési stílustól 
(gondoljunk Mrawcsák monológjára a To
lón ez I. felv. X. jelenetében). De ugyancsak az 
ő érdeme a stilizált, költői nyelvhasználat. 
Akárcsak Csepreghy Ferencé, aki szintén 
mesteri szinten és igényesen, költői nyelven 
beszéltette hőseit.

Elérkeztünk a népszínmű egyik legfon
tosabb alkotóeleméhez: a zenéhez, dalhoz, 
tánchoz.

A népszínmű és a zene, dal és tánc k a p  
csolatának tárgyalása nem igényli a magyar 
tánc, zene, opera, balett kialakulásának, fej
lődésének tárgyalását. Az külön, izgalmas 
fejezete a magyar kultúra, művészetek törté
netének.

Tóth Dénes 1930-ban k iado tt tanul
mánya A magyar népszínmű zenei kialaku
lásáról egyik fontos szakm unka. Meg
állapítja, hogy a népszínmű az olasz comme- 
dia deli' arte leszármazottja. "A rögtön
zésszerű  előadott canavacciok elem eit 
Goldoni ülteti át a francia udvarba, innen 
kerül át a német színpadokra."40

Ahol is a német szellemek hatására Lo
kalposse lesz belőle, innen jut át majd német 
színpadok közvetítésével Magyarországra.

Ä színpadi szabadság, ami jellemezte a 
commedia dell'arte-t, a megtett út alatt elve
szíti egyik fontos értékes elemét: a rögtönzé
sekből nem egyszer kialakult mély tar
talmat, az emberábrázolás művészi megva
lósulását.

A "vaskos néphumor" válik uralkodóvá 
a műfajban, melynek már ekkor lényeges, 
nélkülözhetetlen eleme az ének és a tánc. A 
népszínmű zenei elemei rendkívül sokrétű
ek, változatosak. (Fogadjuk el azt a definíci
ót, aminek alapján Tóth Dénes is tárgyalja a 
népszínmű zenei elemeinek kialakulását, 
miszerint a népszínmű a nép számára szóra
koztató szándékkal írt színmű. Ilyen alapon 
ebbe a színjátéktípusba beletartoznak a ze
nés bohózatok, katonai és nézőjátékok, 
"quodlibetek", a balettnek kezdetleges for
mái js  stb.)

Éppen ezért tévedés azt hinni, amit sokan 
a népszínmű elsődleges érdemeként emle
gettek, miszerint döntő módon hozzájárult a 
népdal, népi tánc, népzene terjesztéséhez, 
átmentéséhez a színpadra. Valóban használ
ta a népszínmű a népi táncot stb. De csak egy 
bizonyos népszínműtípus, elsősorban az et- 
nográíf jellegű népszínmű. Persze, ez sem 
jelenti azt, hogy az ilyen jellegű népszínmű 
csupán eredeti népdalt, népköltészetet állí
tott színpadra. Sok függött a népszínmű 
színpadra állítójától, a rendezőtől, milyen 
jellegű zenét alkalmazott a színre vitt előa
dásban stb. Láthattuk, Tóth Ede saját maga 
írta népdalszövegeit a népszínműveibe — ez 
nem hogy levont volna darabjainak értéké
ből, hanem még szervesebbé tette a zene és 
cselekmény kapcsolatát, a dram aturgiai 
szerkezet egészét. De sietek hozzátenni — 
Tóth Ede felhasználta a népi forrásokat, 
nyelvi fordulatokat, ilyen formában mentet
te át színpadra a népnyelvet, nénköltészetet. 
Akárcsak a műballada a népballadának, az
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igazi népszínmű is rengeteget köszönhet a 
népművészetnek.

Hatványozottan érvényes a népszínműre 
a Honművész 1837-es számának egyik gon
dolata: "a Theatrumnak olly szükséges alkotó 
része a Mimica, Ének, Tán ez és Muzsika, hogy 
ki ezeket tőlle elszakítani akarná, az a Th-t a 
maga természetéből kivetkeztetné".

A XIX. sz. elején a balettnek is fontos 
szerepe van a színpadon. Az ekkori balett 
nagyon hasonlított a commedia deli' arté- 
hoz, annak fő jellegzetességét, a rögtönzést 
alkalmazva a színpadon. A városi kis játék
színben egy komoly balett is bemutatásra 
került: "A' hív jobbágyok hálaadó Innepe 
vagy a' megszabadult rabszolgák".

A balettelőadás érdekessége, amit a szín
lapon is jeleznek, hogy nemzeti táncokat is 
alkalmaz ("nagy mesterséggel készült" 2 fel
vonásban és nemzeti táncokkal).

A népies elem a színpadon is, akár az 
irodalomban, "különleges dekórumként" — 
és nem mint szervesen beépült rész szerepel.

A népdal fogalomköre sem volt tisztá
zott: minden "népdal" volt, ami közérthető 
stílusban volt megfogalmazva. 1830 után ko
molyan megindult a népdalgyűjtés — ez 
után kezd tisztázódni a népdal fogalomköre.

Tóth Dénes megállapítja, miszerint nem

Fejlődés már ez is, hiszen színpadon a 
magyar tánc színdarabokba, felvonásközök
be beillesztett betétként jelent meg.

A népszínmű idővel beépítette a zenét és 
táncot a saját szerkezetébe. Nem mindig si
kerrel — tudjuk. Az ének és táncbetétek 
rendszerint betétek maradtak, sok esetben 
szinte semmi közük nem volt a cselekmény
hez. Általában a főhősök énekeltek, a kötele
ző módon szereplő szerelmesek. A ripacsos 
Pista dolmánya c. népszínműben (Rákosi Je
nő) már az epizódszereplőknek is jut ének
szám.

És nem egyszer előfordul az is, hogy 
agyonzsúfolódik a népszínmű dallal. Margi- 
tai Dezső Cserebogár c. népszínművében 
(1874) rengeteget nótáznak a szereplők, sőt 
néha dialógusokat is folytatnak dalban — 
akkor is, amikor a színpadi helyzet nem 
hogy nem igényli, de egyenesen tiltakozik is 
ez ellen. Egy másik példa Kőmíves Imre: A 
magyar leány kérője, 1870 — ötven népdal
ból volt összeállítva.

A népszínmű volt az a színjátéktípus, 
ami rendkívüli módon segítette a magyar 
tánc kibontakozását. Ennek oka: a fejlődő 
operák betétei balett-betétek voltak, így a 
balett erősödött az opera térhódításával. 
Nem beszélve arról, hogy a balettet a bohó

volt különbség magyar és más népiesség kö
zött. 1795-ben Shikaneder: A jó-tevő Szarán- 
dok előadásán török muzsika szerepel. A 
rom án tánc is bem utatásra kerül. Láng 
Ádám Szebeni erdő című művében "oláh 
tánc fordul elő”. Mátray Gábort mint kompo
nistát a török zene is érdekli. Zongora-átirat
ban közli II. Mohamed török szultán dalait. 
(Hogy II. Mohamed szultán írta-e a dalokat, 
vagy sem, nem lehet ma már tudni. S talán 
akkor sem lehetett — csupán annyi biztos: a 
dalokat a török követ juttatta el Döbrentei- 
hez.)

1834. II. 20-án színre kerül "A haramia
banda" című némajáték. Készítette Szőlőssy, 
zenéjét Heinisch József szerezte. "Eddig ez 
az egyetlen reformkori magyar táncjáték, 
melynek zenéjét is ismerjük’ . A táncjáték 
tartalmaz: "haramia 5-ös táncot (5 szereplő); 
kettős táncot, pásztori rácztáncot, nemzeti 
muzsika mellett", stb.

Magyar táncok használatát a darabban 
előforduló magyar környezet igényli, "mint 
karaktertáncot szedik elő.’

zatok is előszeretettel használták a comme
dia deli' arte figuráin keresztül, nem egyszer 
neves dramaturgiai részeként az előadások
nak. A táncigény nagy volt: 1834-ben a budai 
magyar színház keretén belül tánciskolát lé
tesítenek. Az opera tehát mint műfaj a balet
te t fejlesztette; felhasználva azt m int 
kiegészítő díszítményt. A magyar tánc élet
tere így hát a vígjáték és a népszínmű lett.

Később a tánc — táncőrületként is jelent
kezett. Szenzációként szerepelt pesti német 
színházakban Corradini, a torreádor, aki egy 
bika viadalon elveszítette fél lábát — és ezért 
"szakmát" változtatva, táncos lett. Sikerének 
titka minden bizonnyal fél lábában rejlett. És 
ha már az egy lábnak nagyobb sikere van, 
mint a kettőnek, Molnár György is sietve 
alkalmazott egy Donató nevezetű táncost, 
akinek szintén fél lába volt.

Szigligeti Két pisztolyát érdemes kiemel
ni, tánchagyományőrző szerepéért is. A da
rabban lévő kanásztánc zenéjét Erkel Ferenc 
szerezte, a darab több mint 40 évig volt mű
soron — így az Erkel által zenekarra átdol

gozott somogyi kanásznóta-variáns is egy- 
végtében népszerűsítette a magyar táncot.

A dal és a tánc döntő módon járult hozzá 
a népszínmű sikeréhez. Ahol a cselekmény, 
a mese, egyszóval a dramaturgiai szerkezet 
gyenge volt, segített a "betét" — a dal, a tánc. 
A táncokat és dalokat előadó színművészek 
is művészetükkel műfajmeghatározóvá vál
tak. Akárcsak a látványos rendezés.

Molnár hatalmas első felvonás-finálét 
rendezett Szigligeti Pünkösdi királynő c. 
népszínművében. "A pünkösdi királynő ró
zsaünnepét a teljes 65 tagú társulat adta elő  ̂
mindegyik más paraszt típust alakítva". 
Hogy milyen siker lett — elképzelhetjük. De 
mégis ideírom: a zsúfolt nézőtéren ülők fel
álltak, és "egy szájjal és lélekkel" harsogták: 
"Három a tánc! Újra! Újra!"

A népszínmű, mint említettem, nem min
dig eredeti népdalt használt. De lehetőséget 
biztosított a népdal, néptánc, egyáltalán népi 
hagyományok színpadra mentésére.

Közönség
A népszínmű közönsége — bármilyen 

művészi szinten is jelentkezett a népszínmű 
(egy bizonyos szakmai elváráson belül ter
mészetesen) — úgynevezett közönség-, 
nagyközönség-centrikus volt. Ennek okát 
nem szükséges magyarázni.

1848—49 után Magyarországon a néme- 
tesítési törekvés megerősödik — a népszín
mű szintén felerősödve reagál erre és végzi 
magyarosítási feladatát: "Füredi és Hege- 
düsné, később pedig Tamássy és Blaha Lujza 
mint a magyar néplélek varázserejű megszó
la l ta d  játékukkal, dalaikkal újra magyarrá 
tették Pest-Budát".

A főváros akkori közönsége zömmel ide
gen származású és szokásaikat még őrző la
kókból, külföldi munkásokból, fävakbol, 
kisvárosokból beköltözött magyar népből 
állt. A városi népélet amolyan "kevercs" volt, 
"se hús, se hal’ .

Mégis, ez a vegyes közönség egyre reáli
sabb élethelyzeteket kívánt látni a színpa
don — a népszínmű pedig igyekezett a 
népéletet színpadra vinni. A legkiválóbb 
népszínműíróinknak ez sikerült is, ilyenkor 
találkozott a közönség-elvárás a színpad 
nyújtotta élménnyel, valóság-ábrázolással. 
Ez magyarázza a jól megírt, jól előadott nép
színmű fantasztikus közönségsikerét.

A népszínmű, láttuk, nemcsak a magyar 
közönségnek szólt, egyes elemeit — zene, 
tánc — német nyelvű színházak is átvették, 
felhasználták. Gyakori jelenség volt, hogy a 
magyar népszínműelőadás német nemzeti
ségű közönséget is vonzott.

Apropó: német ajkú közönség.
A szabadságharc leverése után — megle

pő módon — a bécsi nép rokonszenvezik a 
magyarokkal. Az abszolutizmus korában 
került színre a legtöbb magyar darab a bécsi 
magánszínházak színpadán.

Magyar drámák a bécsi színpadokon 
dnunei Szép Ernő érdekes tényeket közöl 
a magyar dráma külföldi sorsáról. Megálla
pítja: a magyar drámának nem volt sikere 
külföldön. Ennek több okát említi: 1. a dara
boknak sajátosan magyar levegőjük van... 2. 
a darabok vagy lefordíthatatlanok voltak (?), 
vagy rossz fordításban kerültek színre.

Nem utolsó ok: a színműíróink nem ren
delkeztek kellő színpadtechnikai ismerettel, 
így színműveik nem hathattak úgy, mint a jól 
megírt, színpadi technikát bíró külföldi da- 

» > > >  fo ly ta tá s  a 18 . o ldalon
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fo ly ta tá s  a  17 . o lda lró l

rabok. A Rab-ért, Szigligetinek Megerle The
resia által lefordított és átdolgozott színmű
véért nem lelkesedett a kritika, francia 
mintát vélt felfedezni a darabban, "vagy pe
dig a magyar ízlés egyezik meg a modem 
francia ízléssel' . Megerle Terézia a Rab-nak 
németre átültetésekor inkább fordítóként 
buzgólkodott, mint átdolgozóként, nem úgy, 
mint Szigligeti másik darabjánál, amit alapo
san átírt — a Szökött katonáról van szó —, 
így a népszínműből vaudeville lett.

"A Deserteur (Szökött katona) — 
valóban átdolgozás, csak a keret és a cselek
mény főbb szálai egyeznek meg Szigligeti 
népszínműveivel"40. 1850. május 20-án ke
rült színre a darab — szabadtéri előadás
ként. A közönségnek tetszett az előadás, a 
kritika fanyalgott.

1854-ben Szigligeti Csikósa (Der Csikós) 
kerül bemutatásra. A fordítás hű, de rossz.
Az előadásnak sikere van: a jó szereposztás, 
a darabba beleszőtt táncok, énekszámok ez
úttal is sikerre vitték a népszínművet.

Szigligeti Liliomfi c. darabját is bemutat
ják Bécsben. Nestroy dolgozta át "francia for
rásból merítve" — magyarán: plagizálta a 
darabot. Ez a tény nyilvánvalóvá lett. Nest
roy Szigligetinek kártérítést is ígért. Nestroy 
kibővítette SzeUemfi szerepét (ő maga ját
szotta), telezsúfolta a darabot énekszámok
kal (főleg ezt kifogásolta később a kritika), de 
a siker elmaradt.

Szigeti Violáját a Brauhirschener Aréná
ban — szabadtéren — mutatták be. A betyár- 
ro m a n tik á v a l a laposan  m eg tűzdelt 
előadásnak (jóllehet a kritika sablontörténet
nek minősíti a darabot) sikere van: 15 előa
dást ért meg.

A magyar népszínműnek — ellentétben 
a magyar drámával - volt közönsége Bécs
ben. A nézőknek tetszett a darabokban fel
használt rom antika, vonzóvá tették az 
előadásokat a jól vagy rosszul beszerkesztett 
ének- és táncszámok. Nem utolsósorban pe
dig, mint már említettem, a forradalom után 
a bécsi nép rokonszenvezett a magyar nép
pel. Elannyira, hogy 1860-ben (írja a Freun- 
denblatt színházi rovata) "A magyar viselet 
egészen divattá lett. A színház örömmel fo
gadja be a divatot"49. M ire— nem egyszer — 
élelmes osztrák írók darabjaikat magyar kör
nyezetbe helyezték...

1860 után lassan érzelmi fordulat állt be 
a magyar népszeretet irányában, a magyar 
divat letűnt — két évtizedig alig kellett ma
gyar szerző a bécsi színházaknak. A Burgt- 
heaterben 1860—1892 között csupán három 
magyar darab került színre, az is "személyi 
összeköttetés útján". A Burgtheater 1850— 
1900 között több mint 30, előadásra benyúj
tott darabot utasított vissza.

A Bécsben játszott magyar népszínmű
veknek irodalmi hatásértékéről nem beszél
hetünk. A bécsieknek ezek a népszínművek 
olyan képet festettek a magyarságról, misze
rint a magyar élet legjellemzőbb vonása a 
pusztán való lovaglás, szépasszonyölelés, 
tokajiborfogyasztás — no és mindezek mel
lett vagy közben — a csárdáshúzatás cigá
nyokkal.

Az utolsó eredeti magyar népszínmű be
mutatója 1906. szept. 21. volt. Szerző: Major 
Simon. A darab dme: Ipám uram.

Lezárult egy korszak, melyben keletke
zett (1840-es évek), és melyben, színháztör
ténészek, kritikusok szerint, véget ért a

népszínmű kora (1900-as évek).
A népszínmű virágkora a kiegyezés ko

rára esik. Nem egyszer az esszé pontosabban 
rátapint a korszak lényegére, mint a száraz 
történelmi adatok. Cs. Szabó László50 remek 
tanulmányából idézek néhány gondolatot 
Magyarországnak egy olyan történelmi kor
szakáról, aminek elemzése szinte mindig el- 
len tm o n d ó  vélem ényekre kész te tte  a 
vizsgálódókat

"A kor gúnyosan beszélt önmagáról, az 
utókor kegyetlen volt hozzá" — mondja Cs. 
Szabó László erről az időszakról, "Országot 
kellett rendezni egy emberöltő alatt s ehhez 
a polgári munkához a nemzet nagy lelkek 
helyett jeles embereket adott."

A magyar liberalizmus "Elvérzett egy 
gondolatban, melyet egy erősebb Európától 
fogadott el. Rendezett európai jogállamot 
alapított, de nem egy új Magyarországot. 
Kimagaslott a vasútpolitikánk, öngyilkos 
volt a birtokpolitikánk, fényes volt a pénz
ügyünk és siralmas a kisbirtok hitelszerke
zete. Bécsben kivívtuk a gazdasági tekintélyt 
s hátulról ledöftek a nemzetiségi bankok."

A korszak irányítói országszervezők vol
tak. A legjobb, a legtökéletesebb Európát 
akarták utánozni — és ez nem volt bűn. Ez a 
nemzedék: "Jóhiszemű nemzedék volt. És ez 
majdnem annyi, mintha nagy lett volna."

Katona Károly és Széles Anna_______________
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%Ó<D‘L X —
Mit hagyunk majd örökségül?
(részlet)
Ettől az évtől kezdve m ár egy kettős is jelzi időszá

m ításunk m érföldkövét, amely az idő gyors múlása 
m ellett azt is jelzi, hogy a kelet-európai térségekben m ár 
egy évtizede rendszerváltó történelmi fordulatok kö
vetkeztek be. Ezek a fordulatok nagymértékben befo
lyásolták a nyugati m agyarság eddigi történelmi külde
tését. Ezt úgy is lehet m agyarázni, hogy m indazok a 
személyek, akik eddig szervezték a nyugati m agyarság 
m ozgalm ait, legyenek azok kulturális vagy politikai 
jellegűek, idősebb korba kerültek, sokan m ár eíhaláloz- 
tak és a m ásodik nem zedék inkább asszimilálódott az 
új környezetben. A nyugati m agyarság intézményes 
rendszere gazdasági szem pontból is meggyengült az 
utolsó évtizedben. A határok átjárhatóságával egyidő- 
ben sokan építettek házat a határ közelében és egyben 
fizikai idejük nagyrésze is a határon túlra helyeződött. 
Az egyesületek is elvesztették azt a hivatásukat, hogy 
valam ilyen érdekvédelm i vagy közérdekű feladatot 
vállaljanak m agukra, m ert a befogadó ország társadal
m ában is elvesztették az addig  valamilyen form ában élő 
kulturális és politikai befolyásukat. Ha ezek után egy kis 
figyelmet fordítunk a 14-15 évvel ezelőtt Ausztriába 
m enekült erdélyi m agyarokra, akkor érdekes dolgokat 
lehet megállapítani. Az elm últ másfél évtized m ár ele
gendő volt ahhoz, hogy ezek az emberek megismerjék 
a nyugaton élő magyarok és m agyar szárm azású embe
rek életét és gondolkodását. Most ennyi év távlatából 
teljesen tisztán lehet látni az emberek megnyilvánulása
iban a m agukkal hozott kultúra illeszkedését az úgyne
v ezett n y u g a ti civilizációban. A m agukkal hozott 
kultúra és m agyarságtudat sajnos egyre halványodik. 
M ost ennyi év távlatából m indenki tudja, ki melyik 
oldalon áÚ, de azt m ár nem, hogy mit is képviselnek. 
Ehhez m ég idő kell, de lehet az m ár túl késő lesz!

A jövő elszámolásától m indenki fél egy kicsit, ezt 
nem  is kell vitatni. Ez a félelem abból adódik, hogy a 
globalizációs egyenruhát az u tódok kell viseljék, és ez 
nem  testre szabott. A félelem szorítja a tokot, mert szem
be kell nézni a tradícióval, a szép erdélyi hagyomány
nyal, am ely nem  lesz átadható. Hagyom ányt csak kö
zösségben lehet továbbvinni, és ha ez nincs, akkor nincs 
am i szabályozza a nyelvi értéket, amely mértékadó len
ne a következő nemzedékek számára. Ilyenformán a 
következő generációnak m ár nem  lesz örökségélménye!

Hogy van-e "túlélési stratégia" az emberek és a külön
böző rendeltetésű közösségek számára, azt elég nehéz 
m egmondani. Egy azonban biztos, megértés és be- látás 
nélkül ez biztosan nem  fog működni. Túlélési esélyünk a 
közösségi megértésen kell alapuljon, hogy megteremtőd
jenek azáltal a jövő értékel Talán valamilyen családi jelle
gű társas közösségekben lehetne elképzelni utódainkat, 
ahol megőrizhetnék kulturális ér- fékeiket.

Dr. Száva T. Sándor
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 4.

A kihelyezett én zenéje
Tv-műsorban neves riporter 

híres könnyűzenészt kérdezget 
pályájáról, sikereiről, muzsikájá
ról, amit játszik. Szerény, kedves, 
északi arcú, hajú fiatalember vá- 
laszolgat. Sok mosoly, alig vala
mi lényeg. A kérdésre, hogy "fog
lalkozott-e komolyzenével, zon
goraművésznek készült a szó 
megszokott értelmében?" nemle
ges a válasz. Majd zongorához 
kérik a művészt. Nagy színpad, 
mégnagyobb terem (majdnem 
hodály!) színültig tele hallgató
sággal. És felhangzik a húszmil
liós példányszámban megvásá
rolt slágerzene. Néhány ismételt 
hang után egy hanggal maga
sabb pihenő, majd mégegy hang
gal magasabb ismétlés és utána 
mégegy pihenő hang, azután va
lami, és ez az egész újra elölről. 
Várom a nagyhatású refrént, az 
igazi, szép melódiát. Helyette az 
ütőhangszerek csendülnek bele a 
muzsikába, majd a zenekar. De 
hol is van ez a zenekar?, mert a 
zongoristának jobbára csak a ke
zét mutatják a kamerák, no meg 
a zongora billentyűzetét, időn
ként belsejét. Lezajlik a szám, 
tomboló ünneplés, majd a ripor
ter magyarázata: minden csak 
látszat volt. A zongorista csak mí
melte a játékot, lemezről adták 
be, és vele együtt a zenekari 
hangzást is: PLAYBACK!

Elgondolkoztató: vajon egy 
Beethoven zongoraversenyt is el 
lehet majd ÍGY játszani? Vég
eredményben nincs is szó csalás
ról, hiszen a színpadon ülő, 
muzsikáló művész játssza azt, 
amit hallgatunk, élvezünk. A 
hangfelvétel kitűnő, megszólalá
sig azonos az élő előadással. Hű!, 
micsoda könnyebbség lenne a 
művész számára ez a háttér-ÉN. a 
lemezre átvitt, KIVETÍTETT ÉN. 
Nincs több izgulás, stresszhely
zet, félreütés, memóriakihagyás. 
Mindez a múlté! A könnyűzené
ben — legalábbis!

De vajon eljön-e az az idő, 
amikor kezdetben hangszórókon 
át árad a Beethoven-zongoravrr- 
seny a stadionnyi hallgatóságá
nak, de még valóban játszik a 
m űvész, majd észrevétlenül, 
folytatásként átcsúszunk az ima-

ginárius muzsikálásba, a művész 
már csak mímeli a játékot, MIN
DEN HANGFELVÉTELRŐL 
SZÓL: (A mai technikával élethű 
hatást lehet kelteni, a tökéletesség 
illúzióját.)

***
Vajon van-e kihelyezett énű ze

neszerzés>? — tehetjük fel a kér
dést. A zenetörténet bőven mu
tatott erre is példát. A zsenik által 
alkotott újdonságok perceken be
lül receptekké válnak, és az utá
nozok hada ráveti magát az ere
deti gondolati, érzelmi foganta
tásától immár teljesen elidege
nült zenei prédára. A recept-zenék 
mögött hiába is keresnénk az e- 
gyén ÉN-jének bárm ilyen ki- 
megnyüvánulását. Az üyen ze
nék, tulajdonképpen én-nélküliek. 
A könnyűzene különösen ráka
pott a recept-zenére, de a modem 
kísérleti zene is légiónyi művet 
produkált ebben a kategóriában. 
Ez utóbbiakban gyakran komi
kussá válik a szenvedő ÁL-ÉN, a 
megnemértés groteszk pózában 
ágáló, kihelyezett én. A  tudóskodó 
zenék java is idetartozik; a tech
nikai tudás fitogtatása ÁL-ÉN-1 
takar: afféle IMAZS-ÉN-1. Ilyen 
szeretnék lenni — sugallja ez az 
én. Azt akarom, hogy üyennek 
lássatok(halljatok) engem. Az 
imázs-ént építeni kell, fokról-fok- 
ra kell "meghódítani", birtokba 
venni. Fáradságos munka árán 
kell m egszerezni, és még na
gyobb fáradság árán megőrizni. 
Nem szabad egy pillanatig sem 
meginogni. Es ha ez sikerül, a ki
helyezett ál-én valódivá válik. A 
tisztelők is megszokják és azután 
elvárják a szerzőtől. A szerző pe
dig jól tudja: az imázstól nem le
het jottányit sem eltérni. Sokan 
idő előtt belefáradnak, hogy ma
guk előtt tolják imázs-énüket. Va
lami újjal próbálkoznak. Az ered
mény akár katasztrofális is lehet 
számukra: a közönség elfordul 
tőlük.

Ha van imázs-(müvész)én, ak
kor van imázs-(müvész)zene is. 
Egyébként az IMÁZS-ZENÉK 
KORÁT ÉLJÜK. Olyannyira elfo
gadtuk ezt az állapotot, hogy már 
nem is érezzük hazugnak. Nem 
is vesszük észre, hogy már nincs 
mögötte valódi én, és ha még vol
na is, minek az! ? A z  imázs-zenéről 
millió könyvet lehet írni, köny- 
nyűszerrel lehet reklámozni (az 
imázszene lényege: a reklám ösz
tönzése). És minél üresebb ez a 
maszk-zene, annál jobban lehet 
megmintázni utólag, hiszen ele
ve van benne valami szoborsze
rűség: ÖNMAGA MONUMEN
TUMA? SAJÁT DICSŐSÉGÉRE.

TERÉNYI EDE
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A z Erdélyi Magyar Közművelődési Egye
sület, a Magyar írószövetség, a BBTE Magyar 
Irodalomtudományi Tanszék, az Anyanyelvi 
Konferencia és a Korunk Stúdió szervezésé
ben június 14 — 16. között került sor az 
Identitásproblémák Erdélyben az ezredfordulón 
témájú rendezvényre. A programot Pomo- 
gáts Béla Irodalmi — identitásfenntartó ha
gyomány című előadása nyitja meg. A 75 
éves Korunkat Kántor Lajos és Máriás Jó
zsef egy-egy írása méltatja, majd Szabó 
Zsolt, Balázs Imre József, Balogh Ferenc és 
Poszler György tanulmányai következtek. 
Június 15-én Egyetemi Kutatóműhely (I.): Az 
irodalom identitása? Résztvevők: Görömbei 
András, Széles Klára, Bogdán László, Bor
osa János, Láng Zsolt. Moderátor: Egyed 
Emese. A Szabédi nap keretében koszorú
zásra és kerekasztal-beszélgetésre került 
sor. A moderátor Cseke Péter volt, vitaindí

tó előadást Dávid Gyula, Selyem Zsuzsa és 
Jankovics József tartott, a vitaanyagban 
Kántor Lajos, Cseke Péter, Bertha Zoltán, 
Blénesi Éva, Pozsvai Györgyi, Sipos Lajos, 
Orbán János Dénes, Láng Gusztáv, Pomo- 
gáts Béla, Éger Veronika, Borcsa János, 
Szász László és Elek Tibor írása szerepelt. 
Az Egyetemi Kutatóműhely II. részében Bo
dor Adám szemináriumot rendeztek. A 
meghívottak: Bányai Éva, Bodor Ádám, 
Bogdán László, Borcsa János, Csíki László, 
Bia Mihály, Görömbei András, Láng Zsolt, 
Martos Gábor, Mester Béla, Tapodi Zsuzsa, 
Széles Klára, Végh Balázs. A vitavezető 
Egyed Emese volt. Június 16-án a jelenlé
vők Szabédra látogattak.

A z Alföld júniusi számában Kenéz Fe
renc A sarkkörök világa, Stimmel minden, Bog 
és bog, A szántóvető konyhapénze és Néhány 
lépés, továbbá Kovács András Ferenc Fár- 
sángtól búcsúvétel című versei olvashatók.

PÁLYÁZAT
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tom

pa Miklós Társulata, a Prospero Alapítvány, az 
Illyés Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma támogatásával ERD- 
RAMIL (Erdélyi Magyar Drámapályázat a 
Millenium jegyében) címszóval drámapá
lyázatot hirdet a 2001 /2002-es évadban. Az 
ÉRDRAMIL pályázat elsődleges célja a ro
mániai magyar drámaírás támogatása, a 
magyar írók és a magyar színjátszás közötti 
termékeny kapcsolat ápolása. Az ERDRA- 
MIL pályázaton a romániai magyar szer
zők eredeti, mindeddig be nem mutatott és 
nem közölt, egész estés színpadi írásmű
vekkel vehetnek részt. A benevezés jeligé
vel történik.

A pályamunkákat három tagú, színházi 
szakemberekből álló zsűri bírálja el. A díja
zott írásokat a Látó szépirodalmi folyóirat 
közli. A nyertes drámát a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 
2002-ben bemutatja. Pályadíjak: I. díj — 40 
millió lej; II. díj — 20 millió lej; III. díj — 10 
millió lej.

A pályaművek beküldésének végső 
határideje 2001. november 16.

Az eredményhirdetés végső határide
je 2002. január 26.

Postacím: ÉRDRAMIL DRÁMAPÁ
LYÁZAT, Teatrul National Targu-Mures, 
Piata Teatrului nr. 1. Op. 1. Cp. 58, Targu- 
Mures.

H O L ^

Bertolt Brecht 
drámái
VÍZSZINTES
1. Dráma címe. 12. Szülő megszó

lítása. 13. Pult előtti ülőalkalm atos
ság. 14. ...torokkal, hangosan. 15. 
Orosz uralkodói cím. 16. Brazil tag
állam. 17. Férfi becenév. 18. M agyar 
olajcég. 20. Fejtető. 21. Éneklő szócs
ka. 22. N yom dai betűnagyság. 25. 
Román Rt. 26. Betegség-megelőzési 
m ódszer. 28. Sűrű babfőzelék. 30. 
M egsértődik . 32. Forgatm ány. 35. 
Ösztökél. 37. Titkárnő munkahelye. 
39. Készpénz, röviden. 41. ...Galüei, 
olasz csillagász. 43. Rangjelző szócs
ka. 44. Páratlanul aláad! 46. Román 
b e tű . 47. É pü le tszárny . 48. Férfi 
m egszó lítása . 50. M áltai, kam bo
dzsai és ném et autójelzés. 51. Nagy 
m ese m o n d ó n k  szem élyneve . 52. 
H irtelen előkapó. 54. Hivatkozó.

FÜGGŐLEGES
1. Keletkezési időpontját megállapí

tó. 2. Műtő. 3. Mulatság. 4. Téli sport 
(régies). 5. Zanzafej! 6. Szalonna főzésé

re használt (edény). 7. Biztonsági szer
kezet. 8. Adynál az Óceánba jut! 9. Ja
pán, svéd és portugál gépkocsijel. 10. 
Ruhát méretre vág. 11. Nulla. 15. Csö
vek átmérőjének mértékegysége. 18. 
Edényt tisztít. 19. Az emeletre rohan.
22. Beszél a holló. 23. A végén kínoz! 24. 
Szavakkal rajzoló. 27. Páratlan torony! 
29. Trombita eleje! 31. Lali feje! 33. Arra 
a helyre jutó. 34. Dráma címe. 36. Déle
lőtti időpontban. 38. Gyengén termő 
búzafajta. 4. Pápai... Ferenc; író, orvos.
42. Vüágító dióda. 45. Emelőszerkezet. 
47. Forma. 49. Eltérő. 50. Budapesti 
sportklub. 51. Női becenév. 53. Mutató
szó. 54. Járunk rajta.

BO TH LÁSZLÓ
A  Helikon 12. számában közölt Ta

vasz című rejtvény megfejtése: Kinek 
volna kedve benne! / Bárcsak hamar vége 
lenne!
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