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„Aki itt dolgozik”

A jó elôadás alapja a jó szövegkönyv. Keresztury Tibor nemcsak jel-
legzetes, hanem valóban kiemelkedô szövegeket választott ki Tar
Sándor életmûvébôl. Közös bennük az író állandó témája: mind-
egyik kisemberekrôl szól, üzemek, építkezések dolgozóiról, ingá-
zókról vagy munkásszállókon lakókról, csupa kétkezi emberrôl. A
különbözô korszakokban írt (és különbözô kötetekben közétett)
novellákat Keresztury nemcsak egymáshoz illesztette, hanem össze
is fésülte ôket. Így a fôvárosban és vidéken, gyárakban vagy építke-
zéseken játszódó történetek közös helyszíne az elôadásban – leg-
alábbis eleinte – „egy üzemcsarnok … egy vidéki nagyvárosban mû-
ködô gyárban ... a szocializmus utolsó éveiben”. Ennek a „közös”
üzemnek a dolgozói a különbözô novellákból életre keltett figurák. 

Az elôadás elsô fele a szocializmus „mûködését” ábrázolja1. A
kezdô kép a szokásos napi rutinjukat végzô munkásokat mutatja: a
félig vagy már egészen munkásruhába öltözött szereplôk mozdu-
latlanul állva hallgatják a váltott nôi hangokon elmondott narrátor
szöveget: „Reggel hat óra, mûszakkezdés, a vasszekrényeik elôtt
gyülekeznek, trécselnek, s közben munkásruhát húznak a meló-
sok. A szekrényajtók belsô oldalain korabeli „szexképek”, fürdôru-
hás nôk, fôként a Füles újság címlapjai, az egyiken egy jelmondat
díszes betûkkel: Úgy ég a tûz, ha lobog, úgy élek meg, ha lopok.”

Keresztury adaptációjának jellegzetessége, hogy nem alakítja
drámává a novellákat, azaz nemcsak dialógusokból építi fel a jelene-
teket, hanem számos jellemzô elbeszélô részletet is beilleszt a darab-
ba. Ezek – napjaink színházi trendjének megfelelôen – természetes
módon kapnak helyet az elôadásban is: a szereplôk részben az álta-
luk megjelenített figurákként szólalnak meg, máskor meg a szituáci-
ókat és az eseményeket felidézô narrátor szöveget mondanak. 

Miután lassan megmozdul az elôadást indító állókép, jónéhány
különös figurát ismerünk meg. Ilyen például Molnár, aki a narrátor

szerint „a tükör elôtt állva meztelenül nézegeti magát”, majd a fe-
lénk forduló szereplô (Nagy Norbert) arról kezd beszélni, hogy „min-
denki hülye, aki itt dolgozik, köztük én is. Hogy lehetek én ilyen szép,
mikor mindenki olyan csúnya?” Ezek az ironikus (de nem önironikus)
mondatok mintegy kulcsot adnak a továbbiakhoz: csupa „hülyét” lá-
tunk majd, furcsa, különösen viselkedô alakokat, akik természetes
módon simulnak bele az adott közegbe, amelyet hasonló figurák al-
kotnak. (Ha Tar nem ruházta ôket fel egyedi furcsaságokkal, akkor a
rendezôi-színészi gesztusok pótolják ezt). Érkezik például Kelemen
(Andrássy Máté), aki másnaposan, kábán kering körbe („Jaj, anyám!
Drága jó anyám! Jó lenne, ha ma senki nem szólna hozzám. Pont
ilyen hangulatban voltam negyvenkilencben, amikor agyonütöttem
egy embert” – ismételgeti). Majd Hujdár (Horkay Barnabás) áll meg
a mûhely középen, és szónokolni kezd: „Mi az, senki nem dolgozik?
És a szocializmus? Avval mi lesz? Talán én fogom felépíteni?” 

Egy groteszk világ képei

A Forte életképekkel induló elôadása kivételes érzékenységgel fo-
galmazza színpadra Tar elbeszélésmódjának legfontosabb jelleg-
zetességét. Tar is különféle képeket, cselekménymozzanatokat il-
leszt egymás mellé, ám ezeket nem kommentálja, nem magyaráz-
za. Amikor hosszabban beszél egy-egy alakról, akkor a viszonyait
idézi fel, vagy az élettörténetérôl beszél, anélkül hogy bármiféle
értékelô vagy értelmezô mozzanatot tartalmazna a szöveg. Ezért
fontos döntése Horváth Csaba rendezônek, hogy miközben szá-
mos elbeszélô részletet elmondanak a színészek, egyetlen olyan
szerzôi instrukciót sem idéznek belôle – pedig Keresztury adaptá-
ciója tele van ilyenekkel is –, amelyek a szereplôk gesztusaira,
hanghordozására, szándékaira vonatkoznak. 

Ilyen típusú részletek ugyanis alig találhatók Tar novelláiban. És
a színészeknek sincs rá szükségük, mert magától értetôdô termé-
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1 Az üzemi életképek nagy része a Vízipók címû novellából való, amely a Miért jó a póknak? címû 1989-es kötetben jelent meg. Ebbe illeszkedik bele az

ugyanebben a kötetben olvasható Csóka, ill. a 2003-as A térkép szélén címû kötetben megjelent Nándi néni néhány jelenete és figurája.
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szetességgel teremtik meg a hangulatot, jelzik a „hangnemet”. Pél-
dául Andrássy Máténak elég kétszer elismételni sötét hangon, hogy
„ne szóljatok hozzám”, és tenni egy-két nehézkes lépést, máris
elôttünk áll az örökké nyûgös, másokkal szemben kemény, magával
szemben elnézô zord melós alakja, aki szüntelen másnaposságában
apró áramütésekkel próbálja magát életre galvanizálni. 

Tarnál a szereplôk sosem szólalnak meg közvetlenül, a novel-
lák elbeszélésmódját a függô beszéd uralja. Keresztury adaptáció-
ja – a színpad természetének megfelelôen – szétválasztja a két ré-
teget: egyes szám elsô személyben beszélnek a szereplôk, harma-
dik személyben szól a narráció. Ez a kettôsség az elôadásban oly-
kor humorforrássá is válik. Például Molnár önelégült szavait
(„olyan vagyok itt köztetek, mint egy szál virág!”) a nôi hangon
szóló narráció „értelmezi”: „nyelvével megforgatja a mûfogsort a
szájában, aztán vállon csókolja önmagát”2. 

Tar elbeszélésmódját szikár tárgyilagosság jellemzi, amely
mégis tele van groteszk mozzanatokkal. De ezt a hatást – ezt még
egyszer érdemes hangsúlyozni – sosem az elbeszélésmód kelti (hi-
szen magát az elbeszélôt szinte észre sem lehet venni a szöveg-
ben), hanem az ábrázolt világ furcsaságai: a különös szokások, a
sajátos viszonyok, a bizarr cselekedetek. Tar legnagyobb mesterfo-
gása az, hogy ez a különös világ mégiscsak a hétköznapi valóság
leképezésének hat. Azaz maga a valóság mutatkozik – elsôsorban

bemutatott tényei alapján – groteszknek, néhol már-már abszurd-
nak, miközben az elbeszélô mindvégig tárgyilagosan beszél róla.
Az elôadásban még inkább felerôsödnek ezek a groteszk színek, és
mindez az egykor létezett szocializmus metaforájának hat.

„Selejtet gyártanak exportra”

Az elôadás természetesen nem a valóságábrázolásra, hanem a
színházi játékra helyezi a hangsúlyt, amely összhatásában mégis
csak azt éri el – akárcsak Tar elbeszélésmódja –, hogy különös va-
lóságként nézzünk a bemutatott világra. 

A díszlet sem valódi helyszínt ábrázol, hanem hangulatot idéz
fel, s játéklehetôségeket teremt. A színpad padlóját és hátterét
halványabb és sötétebb zöld csempék borítják, sok helyen hiányo-
san – „málló falak, lepusztult ipari környezet”. A hátsó fal nem zár-
ja le a teret, szakadozott lábú „L” alakban fogja közre a színpadot,
középen széles, sötét járást hagyva. A fal mögül ki is lehet tekinte-
ni, fel is lehet rá kapaszkodni, neki is lehet támaszkodni – többféle
módon használható közeget teremt a színpadi mozgáshoz. Akár-
csak az üres színpadi tér (üzemcsarnok), ahol ugyan a narráció sze-
rint satuasztalok, forgácsológépek, esztergapadok állnak, valójá-
ban azonban narancssárga mûanyag csöveket látunk függôlege-
sen a padlóra állítva a kezdô képben. A játék kezdetén ezekhez lép-

Nagy Norbert, Novkov Máté, Horkay Barnabás Kôvágó Nagy Imre

2 Tar függô beszédre épülô elbeszélésénél összemosódik a két réteg: „Molnár azt mondta, mindenki hülye, aki itt dolgozik, ô is állt a tükör elôtt meztele-

nül, hogy lehetek én ilyen szép, mikor mindenki olyan csúnya? Olyan vagyok köztetek, mint egy szál virág. Senki nem vitatkozott vele, reggel nem sok

kedve van vitatkozni az embernek, hideg is volt, valami elromlott a fûtésben. Molnár ötvenéves volt, teste puffadt, arca vörös, nyelvével megforgatta

a mûfogsort a szájában, majd vállon csókolta magát.” A Hujdárra vonatkozó részlet így olvasható Tarnál: „Hujdár, az öreg anyagmozgató jött be, meg-

állt a mûhely közepén, mi az, kérdezte megjátszott felháborodással, senki sem dolgozik?! És a szocializmus? Azzal mi lesz? Talán én fogom felépíteni?

Kapocsi hátba vágta, és elszaladt. Vén hülye, mondta messzirôl röhögve.”
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nek a szereplôk – mintha csak a gépeikhez érkeznének –, elbillen-
tik, kézbe veszik ôket. Sipos (Krisztik Csaba) el is kezdi föl-le dobál-
ni a magáét, mintha beindította volna a gépét, de a többiek lehur-
rogják, minek buzgólkodik, nincs még itt a fônök. (Sipos azzal vé-
dekezik, hogy fusizni kell, otthon építkeznek.)

Ezek a mûanyag csövek számtalan funkciót, jelentést kapnak
az elôadás folyamán. Például amikor Kelement megcsapják áram-
mal, akkor két csövet ütnek egymáshoz (az erôs döngés hangjába
beleremeg Kelemen). Vagy amikor Molnár szokása szerint egzecí-
roztatni kezdi Vízipókot, a fiatal dadogós fiút (Pallagi Márton), ak-
kor a karjára húzza a mûanyag csövet, és „hatalmas kezeivel mar-
cangolni kezdi a fiút”: többször ráüt a csôvel a fiú mellkasára, amit
Vízipók hôsiesen tûr (meg-megrándul ugyan a csapásoktól, de
rendületlenül mosolyog tovább). 

Az elôadás további részében is rendkívül kreatívan használják
ezeket a mûanyag csöveket. Horváth Csaba olyan gazdag, terem-
tô fantáziával hozza játékba ezt a rideg, ipari tárgyat, ahogy azt
csak a legjobb bábszínházakban láthatjuk (és ez a tárgyhasználat
arra is utal, hogy a mozgásszínház és a bábszínház – hasonló szín-
házfelfogásuk okán – jóval szorosabban kötôdik egymáshoz, mint
ahogy azt felületesen gondolnánk). Eközben a tárgy otromba egy-
szerûsége és az elôadásban nyert sokféle funkciója önmagában is
groteszk hatást kelt. 

A munkára való készülôdés jeleként a szereplôk ritmikusan
ütögetni kezdik a csöveket (amelyek így zeneszerszámmá válnak
egy idôre), majd több szólamban dúdolnak hozzá. A „termelés”
megkezdését dinamikus tánc jelzi, amelyben a munkavégzés kü-
lönféle fázisai vannak felbontva, egymáshoz fûzve, majd elcsúsz-

Kôvágó Nagy Imre
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tatva. Az egyes figurák energikus mozgásának sok apró részletébôl
végül összeáll a különös szimfónia, és a sokféle erôfeszítés ugyanah-
hoz a közös értelmetlenséghez vezet: megadó engedelmességgel
„selejtet gyártanak exportra”.

„Miért nem engednek össze bennünket?”

A szocialista üzem hétköznapjaiból két történet bontakozik ki,
amelyek párhuzamosan haladnak a darab elsô felében. Keresztury
adaptációja két olyan fiatalt emel ki Tar világából, akik hiányként
élik meg azt a világot, amit a többiek (fôleg az öreg szakik) bum-
fordi magabiztossággal laknak be (és fogadnak el). 

Az egyik történetben a Vízipóknak csúfolt fiatal fiút tréfálják
meg Kelemen vezetésével a férfiak: nôt ígérnek neki (hisz „e-e-egy-
szer át kell e-e-esni rajta”), akinek (ahogy Kelemen mondja) csak te-
lefonálni kell, és „mire odaérünk, le is lesz vetkôzve”. De a hossza-
dalmas esti muri után – aminek számláját Vízipóknak kellene fizet-
nie, de természetesen erre nem képes – a férfiak csak a parkban ál-
ló aktszoborhoz vezetik a fiút („ehhez ám kemény férfi kell”).3

A két Tar-novella, a Vízipók és a Nándi néni anekdotákat mesél
el – egyszerû, mulatságos történeteket egy-egy csavarral, „poén-
nal” a végén. De ezt Tar egyáltalán nem anekdotikusan teszi, nem
a könnyed mesélôkedv jellemzi a szövegeket, az író elbeszélés-
módja inkább az elmesélt sztorik lényegéhez, a felidézett valóság
– és a benne mozgó különös emberek – természetéhez visznek kö-
zelebb bennünket. 

A másik – az elôzô szállal váltogatva megjelenített – történe-
tet elmesélô novella, a Csóka bonyolultabb mû. Ezt leginkább sors-
novellának lehetne nevezni, amely megnevezés valójában Tar mû-
vészetének egyik legfontosabb paradoxonára utal: bár szinte kizá-
rólag olyan szereplôket ábrázol, akik egyáltalán nem reflektálnak a
sorsukra, a szövegekbôl mégis határozott vonásokkal felvázolt
sorstörténetek bontakoznak ki.

Csóka (Novkov Máté) története azzal indul, hogy a cigányfiú –
akit a madara miatt hívnak csókának – egy társával (Kádas József)
együtt megérkezik a munkásszállásra. Tarnál a fiúk gátlástalan,
tomboló életkedvvel próbálják birtokba venni a világot. Az elô-
adásban ebbôl jóval kevesebb „kaland” látható, de a konfliktusok
ugyanazok maradnak: beléjük kötnek a szálló nem cigány lakói,
akiken gyors elégtételeket vesznek; zûrös figurákat ismernek meg
a szobatársaikban, akikkel megpróbálnak együtt élni.4

A legfôbb feszültségforrást a nôk utáni vágyakozás jelenti. Ez
leginkább akkor válik érzékelhetôvé, amikor a munkásszállón élô
férfiak – közös rituáléként – fürdés közben meglesik a szemközti
szálló nôi lakóit. A novella szerint a drótüvegen keresztül nem sok

látszódik, de a nôk – akik tudják, hogy figyelik ôket – ingerlik is a
férfiakat, például azzal hogy a seggüket, mellüket szorosan az
üvegre nyomják. („Ha ôk is akarják, meg mi is, akkor miért nem en-
gednek össze bennünket?” – kérdezi Csóka.) Ez a fürdés-motívum
groteszk képpé alakul az elôadásban: a nôi szereplôk a mellükhöz
illesztik a kisebb-nagyobb mûanyag-könyököket, így a nemi jegye-
ik éppúgy eltúlzottá válnak, mint ahogy a drótüvegen keresztül is
látszódhatnak. (Ennek párja az – az elôadás más pontján látható –
megoldás, amikor férfiak– túlméretes falloszként – az ágyékuk elé
emelik a mûanyagcsöveket.) A férfiak a mûanyag csöveket verve
„szurkolnak” a fürdôzô nôknek, s egy-egy rigmussal, bekiabálással
teljesítik be az „élményt”.

„Ember vagyok én egyáltalán…?”

A fürdés meglesésének rituáléja bonyolult történetet indít el a no-
vellában: a cigányfiúk a magasban átívelô keskeny gerendán át-
másznak a szemközti szálló épületébe, majd az egyik még a liftben
megerôszakolja az elsô útjukba akadó lányt, aztán odalöki Csóká-
nak. A fiú nem csinál vele semmit, de éjjel vele álmodik. Másnap
egyedül átszökik, megkeresi a lányt, és magáévá teszi. Aztán sze-
relmet vall neki, és együtt akar maradni vele. A lány elôbb kétség-
be esik, szerencsétlen sorsát panaszolja, majd enged a fiúnak. 

Mindebbôl az elôadásban igazán csak a vágyakozás marad
meg: egy melltartóra, bugyira vetkôzött nô egy férfi vállán állva át-
vonul a színpadon. De a végeredmény ugyanaz, a városi élmények
hatására Csóka szakít a faluról utána jött szerelmével (Kurta Niké).
„Én már más vagyok” – mondja a lánynak –, „nem vagyunk ugyana-
zok, válassz magadnak mást…” Mindennek a novellában lassú, az
elôadásban azonnali következményei vannak: itt a másik fiú rög-
tön elképed („úgy bántál vele, mint egy magyar mocsok”), és
azonnal megtagadja Csókát: „Holnap költözzön el innen.” „És töb-
bet nem beszélünk.” 

Csóka – bár ez egyáltalán nem fogalmazódik meg – úgy érzi,
hogy a régi világ, amelybe beleszületett, kiveti magából, de nem
fogadja be az új sem, ami felé vágyakozik. (Ezt a novellában újabb
fordulatok erôsítik meg: eltûnik a szemközti lány, és amikor át-
megy hozzá, alaposan elverik Csókát.) A fiú zavart viselkedése,
majd furcsa kérdései arról árulkodnak, hogy most elôször kérdez
rá magára, az identitására, a sorsára. „Nagyon látszik énrajtam,
hogy cigány vagyok?” – kérdezi valakitôl. – „Ember vagyok én egy-
általán…?” – fogalmazza meg ugyanezt másképpen. De ez a szál-
lón lakók közös kérdése is (amit az eddig látott számtalan groteszk
kép elôlegez): ezek között a viszonyok között egyáltalán lehetsé-
ges-e az emberi élet? 

3 Keresztury adaptációja Vízipók figuráját összevonja Elemérrel, a Nándi néniben szereplô fiatal fiúval, aki szintén élete elsô szexuális élményére készül, így

az a részlet is belekerül a darabba, hogy a fiú óvszert vásárol a szekrényében kiskereskedést üzemeltetô asszonytól, amit másnap – mivel ugyan elôre

felhúzta, de mégsem használta – vissza akar váltani.

4 Keresztury adaptációja a Csóka mellékszereplôit kicseréli egy késôbb középpontba kerülô történet alakjaival. Így lesz Csókáék szobatársa Sipos és De-

ák, akik viszont jobbára azt teszik és mondják, mint a Csókában az Öreg és Misi.



Csóka válasz(tás)a egyértelmûen a szabadság marad. A mun-
kásszálló tetején a madara után indul: „a csóka rikkantva oldalra
röppen, ki, a végtelenbe, a fiú utána, boldog kiáltását a mélybe ma-
gával viszi”. Szép kép az elôadásban, ahogy a mûanyag csövekre tá-
maszkodva szinte repülni kezd a fiú, majd innen – hisz már csak a lá-
ba marad a magasban – lassan aláhullik az ernyedtségbe, az elmú-
lásba. Ennek a „repülésnek” párja is van az elôadásban: az a kép,
amikor (a párhuzamosan elmesélt történet hôse) Vízipók – az akt-
szoborral való találkozást érzékeltetve – a lábánál és a mellkasánál
két mûanyag csôvel alátámasztva szintén „lebeg” a magasban. 

A két történetet Keresztury azzal is összekapcsolja, hogy Vízi-
pókot is a munkásszálló lakójává teszi, ahol is hiábavalóan vágya-
kozik az egyik szemközti lányra. Csóka – búcsúlevél helyett – Vízi-
pók nevében ír szerelmi vallomást a lánynak, de ebben önmaga hi-
ábavaló vágyait is összegzi, ugyanakkor azt az elszántságát is,
hogy mégsem hajlandó átadni magát a lemondásnak. (A Csóka be-
fejezése ezt a paradoxont hangsúlyozza: a halálban megôrizhetô
szabadságvágyat.) A párhuzamosan elmesélt történetnek azon-
ban ellenkezô a végkifejlete: Vízipóknak itt sikerül elégtételt venni
azért, hogy a mûhelyben mindenki rajta (illetve az elôzô esti „ka-
landján” röhög), és Kelement – aki ismét árammal próbálja életre
galvanizálni magát – ezúttal 380 volttal csapatja meg.

Vége a szocializmusnak 

Tar kiemelt pillanataiból Keresztury adaptációja sorstörténetet
szerkeszt azzal, hogy a változás irányába nyitja meg a történetet.
Ehhez két novellát használ fel. Egyrészt a rendszerváltás emberi
tragédiáit azonnal megfogalmazó A te országod címût, amely
már az 1990-es Körkép antológiában olvasható volt, majd az 1993-
as azonos címû Tar-kötetben is megjelent. Ezt „írja” tovább Ke-
resztury a Lassú teher címû történettel, amely az 1998-as kötet
címadó novellája volt.

Az egyik legszebb Tar-elbeszélésben, A te országodban felosz-
lik a brigád, nincs már munka, vége a szocializmusnak, szélnek
eresztik azokat, akik eddig építették. (Az elôadásban Hujdár a ko-
rábbi gesztusai kíséretében megismétli a szokásos mondatát – „És
a szocializmus? Tán én fogom felépíteni?” – de ez most már nem
abszurdnak, hanem mélyen tragikomikusnak hat.) A novellában ez
a „vég” egy építkezésen történik meg, és eleinte alig lehet észre-
venni (sôt elhinni), hisz „ezelôtt is volt úgy, hogy egy-két hét kima-
radt, nem kellett kubikolni a gép után, támlemezt rakni…, addig
csellengtek, meg szétrakták ôket más munkára”. De végül az egyik
munkás csak kimondja: „uraim, mi el vagyunk bocsátva, és azon
kell gondolkodni, hogy hogyan tovább.” 
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Keresztury adaptációjában – a közös helyszínnek megfelelôen
– maga a gyár zár be. Ezzel a munkások úgy szembesülnek, hogy
egyszer csak „az üzemcsarnok bezárt ajtaja elôtt” találja magát a
brigád. „Nem tudnak bejutni, riadt tekintetek, tétova tanácstalan-
ság” – olvasható Keresztury szerzôi instrukciójában, és hangzik el
az elôadásban is. Horváth Csaba rendezése mindezt tétova moz-
dulatokból felépített „pantomimmé” alakítja, amit a közös kórus
szaggatott éneke kísér. 

Az elôadásban valóban a közösségrôl van szó (és a brigád szét-
hullásáról), ezért itt minden zaklatottabb, idegesebb, dühösebb és
egymással szemben is számonkérô. A novellában (bár hasonló
mondatok hangoznak el) minden csendesebben történik meg, az
emberek szinte észrevétlenül szivárognak el, a felismerések lassab-
ban, és talán fájdalmasabban születnek meg. De legfôképp az em-
berek nem olvasnak egymás fejére semmit, mint ahogy ez az elô-
adásban történik. Itt például szemrehányóan Deákra – Nagy Nor-
bert – zúdítják egész elrontott életét. A novellában a férfi szeren-
csétlen sorsa (tanár volt, de már arra sem emlékszik, hogy mit ta-
nított, felesége is volt, aki rég elhagyta) csak fokozatosan tárul fel
– anélkül, hogy bármiféle értékítélet vagy indulat társulna hozzá. 

A novella visszafogottabb hangütésének két magyarázata le-
hetséges: egyrészt Tar határozottan azt sugallja, hogy nem történ-
hetett volna másképp semmi (tehát számonkérni sincs mit). Más-
részt mindezt határozottan szubjektív nézôpontotból ábrázolja: Si-
pos szemszögébôl követi az eseményeket, így minden benne tör-
ténik, még az is, ami kívül (és körülötte) zajlik. 

„Most akkor ezt sajnáljuk?”

A munkahely (és az addig ismert világ) elvesztése közben Sipos ön-
kéntelen számvetésbe kezd az egész életérôl, amit az otthontól,
családtól távol töltött, budapesti munkahelyeken. A végeredmény
az, hogy nem volt lehetôsége másképp élni, még ha ennek ered-
ményeként most nem is marad semmije. 

„Huszonöt vagy huszonhat éve, hogy eljött otthonról, három-
száz kilométerre, ide, mert itt volt megélhetés, ide hívták. Jöttek a
faluba, hogy ennyi meg ennyi pénz lesz, lehet keresni, a téesz ak-
kor már semmi sem volt. Itt lehetett keresni, elvégzett egy tanfo-
lyamot, becsülete is volt” – olvassuk Tar elbeszélésében. De a foly-
tatásból az is kiderül, hogy ez a „lehetôség”, amit Sipos kapott,
csak a létezés vegetatív szintjét jelentette. „Kialakult az magától,
az ember rájön” – olvassuk a fôszereplôrôl –, „hogy amikor haza-
megy[mármint a munkásszállásra], és össze van törve mindene,
meg mindenki kiabál, verekednek, kötekednek, akkor az a legjobb,
ha az ember megiszik valamit, és az elnyomja, és nem érdekli sem-
mi, nem lát, nem hall. Az elején egy féldeci, kettô, akkor sör, de
jobb a rövid, az hamarabb kábít.”

Tulajdonképpen Sipos két szoba- és brigádtársában – akik
szintén fontos szereplôi A te országod címû novellának –, az öreg
Deákban és a fiatal Szigiben hasonló számvetés zajlik. Deák azt
mondja, hogy „ebben a környezetben csak így lehet élni, mint az

állat. Ide valók vagyunk. (A „számvetés” idézett mozzanatai közül
egyedül ez hangzik el az elôadásban: a dühös Deák szavait a brigád
darabos groteszk tánca támasztja alá.) Szigi viszont – aki nem sze-
replôje az elôadásnak – a novellában elröhögi magát munka köz-
ben (miközben az egész hatalmas területen gyakorlatilag már csak
hárman dolgoznak), aztán meg is magyarázza a fiú, hogy mit ne-
vet. „Azt, hogy mi már nem is tudnánk délelôtt mást csinálni, csak
dolgozni. Aztán este maguk berúgnak, én meg megyek a farkam
után. Aztán megint. Most akkor ezt sajnáljuk?”

Sipos nem sajnálja, de mint az élet egyetlen adott lehetôségé-
be, megpróbál kapaszkodni belé. Ezért biztatja még akkor is mun-
kára a másik kettôt, amikor már mindenki eltûnt. Azt bizonygatja
nekik, hogy „a betonosoknál van még hely, és ha látják, hogy ren-
desen kitartunk, biztos, hogy áttesznek oda. Most biztos, hogy azt
figyelik, ki hogy viszonyul. Hogy a férgese kihulljon, nekem elhihe-
titek.” A helytállásnak ez az éthosza ekkor már nemcsak anakro-
nisztikusnak, hanem egyenesen nevetségesnek hat. A másik kettô
mondja is, hogy szerintük csak azt várják, hogy végre eltakarodja-
nak a francba, és a szálló üres legyen. 

Számvetés az élettel

Sipos viszont elindul – mint egy moralitásban, amikor a hôs a halál-
lal, az elmúlással, a pusztulással szemben mentséget, segítséget
keres –, hogy felmentést kapjon. Végigjárja a központ minden
szintjét, a mûvezetôtôl az igazgatóig, és mint Kiváló Dolgozó,
párttag és munkásôr segítséget kér, hogy maradhasson. Csupa ki-
szolgáltatott, szerencsétlen, a helyzettel szemben hasonlóképp te-
hetetlen emberrel találkozik, akik maguk sem tudják, hogy mi a te-
endô, és talán annyit sem képesek bevallani, hogy tényleg baj van. 

A novella, illetve az elôadás közti szemléleti különbséget jelzi,
hogy a sorra megjelenô figurákból a Forte színészei karikatúrákat
csinálnak. Egy panoptikumot látunk a szocializmus végnapjaiból,
amelynek megelevenedô alakjai eleve nem lehettek életképesek.
Huszonöt év után természetes, hogy így látunk egy letûnt világot,
amelynek elvesztését Tar hôsei még kortárs élményként szenved-
ték meg. De az elôadásban is érzékeljük Sipos szerencsétlenségét,
elveszettségét – Krisztik Csaba nagyszerû játékának is köszönhe-
tôen –, miközben a „feletteseivel” találkozik: az Andrássy Máté ját-
szotta Gombos párttitkárral, aki valójában egy széles gesztusokkal
hadováló, de belül zavart, riadt kisember; majd az igazgató titkár-
nôjével, akit Földeáki Nóra gesztusai egy magabiztosan harsány,
de velejéig közönséges nônek mutatnak; végül pedig Csendes
munkásôr szakasz-parancsnokkal, akit Novkov Máté torz beszédû
és igen lassú gondolkodású figurának mutat, akinek még az arca
beletorzul abba, ha valamit meg akar érteni. 

A hiábavaló segítségkérések után – a moralitások szerkezetét
követve – maga a számvetés következik, az élettel való elszámolás.
Itt a legkonkrétabb értelemben is: Sipos megkapja az utolsó járandó-
ságát, és hozzá a mûvezetô szapuló, érzéketlen szavait, hogy folyton
részegek voltak, soha nem törôdtek semmivel, most is hiába beszél



nekik. Sipos gesztusai – az elôadásban, a novellában is – egyértelmû-
vé teszik, hogy ezek méltatlan vádak vele szemben. Csendesen vála-
szol: „maga engem nem sokszor látott itt részegen, hacsak maga
nem volt részeg”. A novellában ennél többet mond: „de ha részeg
voltam, akkor kellett volna elküldeni, nem most. Csakhogy akkor
még kellett mindenki.” Aztán annyit megjegyez még a mûvezetôrôl:
„Legalább az lenne, ki huszonöt év után köszön az embernek…, még
meg se kellene köszönni, hogy felépítettünk egy várost.” 

Az elszámolás végén – a moralitás szerkezetének megfelelô-
en – végül valóban a halállal találkozik a „fôhôs”. A mûvezetô De-
ákot kéri számon Siposon, hisz ô még nem számolt le. „Deákot
küldje már! Hová megy” – „zengett utána a mûvezetô kiabálása”.
Sipos „kint megállt a szeméttároló mellett, a teli konténert kihúz-
ták már a járdára, nyitva volt az ajtó, rágyújtott, valami kiáltásfé-
lét hallott fentrôl, csikorgó surranást, aztán egy test zuhant ki a
kürtôbôl szörnyû reccsenéssel fenékre, majd kinyílt, mint egy
bicska, hanyatt, csattanva ment szét a feje a betonon, vér, agyve-
lô- és csontdarabok spricceltek szét. Itt van Deák, mondta Sipos,
amikor kinyitotta a szemét”. 

A novellában nem tudni, hogy Deák „beleesett” vagy „beleug-
rott”-e a szemétledobóba. Hisz a kiürítés, átépítés alatt lévô mun-
kásszállón „a szerelôk már napokkal ezelôtt kiemelték a ledobó-
szekrényt, hogy majd újat csinálnak, a lyuk üresen, sötéten bûz-
lött, az emberek oda jártak vizelni”, Deák „velük volt, a hetediken,
ittak, ettek, énekeltek”, „de olyan részegek voltak, hogy azt se tud-
ták, mi történt.” Valójában ez az öntudatlan mélybe zuhanás, a
vétlenül, talán véletlenül történô pusztulásba bukás írja le a leg-
pontosabban A te országod-novella szereplôinek sorsát. 

Az elôadás viszont mindezt az idô távlatából egy korszak szét-
mállásaként látja. Sipos és a mûvezetô vitája alatt (ami az elôadás-
ban valódi veszekedéssé válik) a kék munkásruhákat, köpenyeket
viselô szereplôk testébôl (és a kezükben tartott mûanyag csövek-
bôl) furcsa szoborcsoportok épülnek, amelyek az 50-es évek szobrá-
szatának heroikus munkáspózait fordítják groteszk összképpé. A
mûvezetô sorra lebontja ezeket a szobrokat: eldôlnek, elzuhannak
az egymásra támaszkodó testek, kihullanak kezeikbôl a mûanyag
csövek. Sipos ámulva figyeli az alakzatok omlását, meg-megriad tô-
le, majd végsô leszámolásként lecibálja magáról a kék munkásruhát
(hisz a mûvezetô ezt kéri számon rajta, hogy ezt nem adta le. „Akkor
most már rendben vagyunk” – mondja keserû indulattal, miközben
átvedlik egy ágrólszakadt „civillé”. Végül Deák ernyedt teste zuhan
a kezébe a falról. Sipos rémülten tartja. Eközben Földeáki Nóra
hangján a narrátor szöveget halljuk: Sipos „belép a szobájukba, De-
ák az ágyában fekszik felvágott erekkel, egyik karja lelóg az ágyról,
alatta hatalmas vértócsa, az ágynemû, a ruhája is csupa vér. Mellet-
te egy papír, ráírva nyomtatott kajla nagybetûkkel: TÖRTÉNELEM!” 

A Tar-novellában Sipos nem a történelemmel néz szembe, ha-
nem a halállal, az emberi sorssal, s ebben keresi önmaga tükörképét.
Deák halála után elôbb öntudatlanságba issza magát, majd – ezt az
állapotot újabb italokkal fenntartva – hazaindul a falujában. De nem
tudja kikerülni, hogy ne jusson eszébe, hogy kivel, mivel is kéne
szembenéznie. Többször is bevillan halott szobatársának képe. A vo-
naton „kimegy a vécére, de nem jön semmi, csak nyál és könny az
erôlködéstôl. Hogy halhat így meg egy ember, suttogja maga elé.
Megnézi magát a tükörben; önnön látványa megijeszti. Mi az isten
van velem, gondolja, mintha rajtam lenne a ríhatnék örökösen.”

Mint a moralitásban, a számvetés itt is kikerülhetetlen. De ez
nem az állandó emberi értékek felmutatását, megerôsítését jelen-
ti. A te országod végén csak az üresség, a semmi, az otthontalan-
ság beismerését érezzük. A novella végén hiába szól az ima és a ha-
rang, nincs olyan bizonyosság, amibe bele lehetne kapaszkodni,
ami értékeket mutathatna meg az elmúló emberi életben. Sipos a
fia kérdésére – hogy járt-e sokfelé, látott-e sok mindent – keserû
ôszinteséggel tart számvetést: „Nem láttam én, fiam, semmit, hu-
szonnégy év alatt csak árkot, gödröt meg markolót és tolóekét” –
az elôadásban a megváltozott helyszínnek megfelelôen „gépeket,
szerszámokat, esztergát meg köszörût” mond Sipos –, „meg
ágyat, priccset, részeg embereket, akiknek jórészt a nevét sem tu-
dom. Akikkel együtt aludtunk, dolgoztunk. Egyik jött, a másik
ment, meg volt, aki meghalt.”
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Aztán a fia kezébe ad egy kézzel teleírt füzetet (ami az elôadás
szerint Deáké, a novella szerint egy Téri nevû gépkezelôé volt).
Mint kiderül, imádságok vannak beleírva. Sipos „a fiú fejére tette a
kezét, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, dünnyög-
te a gyerekkel együtt, a te akaratod, fiam. A te országod. Még min-
dig harangoztak. Sipos akart még valamit mondani, de nem jutott
eszébe semmi.”

„Mint egy hadifogoly”

Bár A te országod címû novellából idézett mondatok többsége el-
hangzik az elôadásban is, de Keresztury adaptációja és annak szín-
padra állítása mégis más irányba megy: a korszakváltással (amit a
hangsúlyosan kimondott „történelem” szó jelez) egy új történet
veszi kezdetét, amely azt mondja el, hogy mi történik az új világ-
ban a letûnt korszak embereivel.

Az elôadásban az egyik szereplô két földre fektetett mûanyag
csôvel verni kezdi a padlót, majd a többiek is köréje rendezôdnek,
vonatként zakatolnak, dübörögnek a csövekkel, és az egymás mö-
gé helyezett mûanyag csövekbôl vasúti talpfák sora épül. Ezek

közt tántorog Sipos: nem egyszerûen egy részeget, hanem egy
végzetesen egyensúlyát vesztett embert látunk, akinek minden
megtartó bizonyosság eltûnt az életébôl. És amirôl azt hiszi, hogy
még támaszkodhat rá, azt is hamarosan elveszti. „Úgy nézel ki,
mint egy hadifogoly” – mondja róla Eszti, a felesége (Zsigmond
Emôke). És valóban ilyen a helyzete: amit a magáénak tudott, az,
mire hazaért, már rég elveszett. Otthon a felesége is idegenként
néz rá, majd az is kiderül, hogy tulajdonképpen már régóta a
„szomszéd Tibi”-vel (Horkay Barnabás) él. És mert Sipos rákérdez,
végül azt is megtudja, hogy valójában a fia sem az övé. 

A világból való kihullás élményét Horváth Csaba rendezése
egy erôteljes, látomásos képben összegzi. Fuldokló lélegzetvétel
hangjaihoz hasonló monoton kórus festi alá, ahogy az egyensúlyát
vesztett Sipost lefektetik, majd ahogy egy testesebb mûanyag
hengerhez simulva vergôdik, miközben a halott társaira gondol.
Aztán félig részegen a feleségéhez közeledik, akit a végtagjaira hú-
zott csövek furcsa, fenyegetô lénnyé alakítanak. A szeretkezés így
vergôdéssé, sôt fájdalmas küzdelemmé alakul. Ebben a szorongás-
ban Siposnak nyilván nem sikerül magáévá tennie az asszonyt.
(„Másnap sem sikerült. És aztán már soha” – írja Tar.) 

Kôvágó Nagy Imre



Ugyanez a szaggatott, szorongató zene festi alá, amikor be-
megy a tanácsházára, hogy párttagként és munkásôrként jelent-
kezzen. Két fura alak (Andrássy Máté, Pallag Márton) fogadja, akik
egyszerûen csodabogárnak nézik. „Most nincs se árvíz, se forrada-
lom” – vetik oda neki. – „Majd szólunk, ha lesz” – mondják, miköz-
ben maguk is fuldoklásszerû fura gesztusokkal kísérik szavaikat. 

A tanácsházáról távozva Sipos megáll egy pillanatra – ferdén tá-
maszkodva a narancssárga csövekbôl formált korláthoz. Így megdôlt
tengellyel a szöveg szerint a régi iskoláját nézi. De már sehol sincs
otthon a világban. A fiához sem találhat kapcsolatot – legalábbis ez
derül ki Horváth Csaba rendezésébôl. Egy mûanyag hengeren állva
próbál egyensúlyozva felé közeledni, miközben a fiú (Fehér László)
kitárt kézzel várja. De Sipos bizonytalan mozdulatai miatt elôbb a
másik irányba indul a henger. Csak némi erôlködés után jut el a fiá-
hoz, ám amikor odaér, az egyensúlyát vesztve zuhan a karjaiba. Így
az ölelés görcsös egymásba kapaszkodás lesz. A fiú ekkor megpróbál
az apja mellé kapaszkodni a hengerre (mintegy felnôni hozzá), de
mindketten egyensúlyukat vesztik. A „zuhanás” közben Sipos egy
pillanatra úgy áll a fia karjában, mintha halottat tartana a kezeiben.
Ekkor villan meg a férfi kezében egy ronda barna Centrum áruházas
nejlon zacskó, amelyben utolsó keresetét hozta haza. Ezt a gyereké-
nek adja, s nem a feleségének. A fiú rácsodálkozik a pénzre, majd a
fejére húzza a zacskót, így maga is furcsa, groteszk lénnyé változik. 

Végül Sipos a fiú kezébe adja a füzetet is, amelybe imádságok
vannak írva. Ekkor derül ki, hogy mire is utalhat az elôbbi a kép, a
fiú fejére húzott „zsák”. Miközben a gyerek hangosan olvasni kezdi
az imákat, megszólal a kórus is, amely összhatásában harangokat
idéz. A dal szövege is erre utal. (Harangzúgás hangjai zárják A te or-
szágod novelláját is). A dal éneklése közben a három nô úgy moz-
gatja a fiút, mint ahogy egy harang nyelve csapódik erre-arra. Köz-
ben szól a dal: „Harangoznak, harangoznak. / Egy kisfiú a kapuban
áll, / és boldogan fütyürész. / Nem sokára a kisfiú lép egyet, / aztán
még egyet, / s ô is kint lesz az utcán. / Az utca csodálatos. / Az ut-
ca egy nagy zsák, / amiben minden benne van. / A jóság is benne
van, / a gonoszság is benne van. / Most már a kisfiú is benne lesz, /
pontosan egy mákszem közepében.” 

„Magyarország s az életem szétesett.”

Ezután váltás következik az elôadásban. Részben átalakul a tér,
jobb oldalt néhány tárggyal a kocsma jelenik meg. Megváltoznak a
jelmezek is, a szereplôk modernebb, de igénytelenségrôl és ízlés-
telenségrôl árulkodó ruhákban jelennek meg – a rendszerváltás
korából elérkeztünk a jelenbe. (A kocsmáros – Kádas József – ve-
zérszólamszerûen többször is elismétli, hogy „régen minden jobb
volt. Ma már semmi sincs ugyanúgy.”)
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Váltás történik annyiban is, hogy Keresztury Tibor a követke-
zô jelenetet nem Tar Sándor szövegeibôl, hanem a maga tárcano-
velláiból állította össze. Látszólag egy kocsmai életképet látunk,
ahol különös alakok különös módon (furcsa testtartással, torz be-
szédmóddal) különös dolgokról szövegelnek. Mindez el is emeli a
valóságtól a jelenetet, s az is szimbolikus jelentést ad neki, hogy
az elsôként megszólaló két szereplô a halálról folytat bizarr dialó-
gust5. Az elsô férfi (Pallag Márton) veti fel a témát: „hogyha a
vártnál elôbb esne le a lábáról az ember, vagy hamarabb jönne a
teljes szellemi leépülés, melyikünk hogyan döntene, milyen meg-
oldást választana”. Majd hozzáteszi, hogy mindez nem elvi kér-
dés, hisz ô is – akárcsak a beszélgetôtársa (Andrássy Máté) – kü-
lönféle nyavalyákban szenved. 

Végül a betegségek és bajok, illetve a halálnemek végig-
gondolása után oda jutnak, hogy „mindent összevetve” a leg-
jobb megoldás „a mindennapi öntudatlanság”, „az ész módsze-
res, fokozott tempójú elivása”. Ugyanakkor ez „megfelelô hatás-
fokon csak szilárd jellemmel, kitartással, konok elszántsággal
mûködtethetô”, „méltóság kell hozzá, nagy munkabírás, aka-
rat”. És ennek a heroikus leépülésnek a végeredményét rögtön

megfigyelhetik egy cicanadrágos nô (Földeáki Nóra) hibbant
beszédében, aki a játékgépen kirajzolódó nôi arcnak (akit nôvér-
kémnek szólít) „vallja meg bánatát”: „ez lett, ez maradt” – mu-
tat kétségbeesett gesztussal magára. „Nem itt kezdte ô sem” –
kommentálja az elsô férfi –, „mérlegképes könyvelô volt, peda-
gógus, meglehet. Csak aztán…” És miközben beszél, a kocsmá-
ros határozott mozdulattal kidobja a nôt, aki még visszakiált a
játékautomatának: „gude báj, édesem, rossz embereknek ne
adj pénzt, hiába nyomogat”. 

Ezután lép be a kocsmába Vaskor Lídia (Kurta Niké), aki foly-
ton azt mondja, hogy „totállájf”. Az Ebédszünet, totállájf címû
Keresztury-írásban egy egész csapat kíséri: „egy komplett pa-
noptikum. A magyar Muppet Show”. Az elôadásban csak egy
reszketeg mozgású zöldkabátos fickó (Novkov Máté) van vele, a
férje. Róla mondja Vaskor Lídia: „Megyek utánuk egész nap a Do-
mestossal, de közben és fôképpen utána: pia, pina, kánaán. Há-
romszor szöktem meg az intenzív osztályról, kétszer kiloptam
azt a girhest is, de kár volt, a férjemet; négyszer voltam már kó-
mában, ötször mondott le rólam a drága jó anyám. De rólam az-
tán lemondhatott: totállájf, itt vagyok!”

Horkay Barnabás, Novkov Máté, Kádas József, Zsigmond Emôke 

5 A szöveg A játékgép kishúga címû Keresztury-tárcanovellából való.



„Megfogták a cigányt, hála az istennek!” – ront be egy kékkabá-
tos fickó, már A kiszolgálás szünetel címû Keresztury-írást idézve.
„Ezek nem dolgoznak, ingyenélôk, a társadalom testén élôsködôk,
az a napi elfoglaltságuk, hogy lopnak, meg hogy várják a segélyt” –
kommentálja a hírt a zöldkabátos részeg. „Öljék meg, vagy legalább
heréljék ki, vágják le a tökét annak az embernek, addig is, amíg az
URH kigyün!” – gesztikulál nagy hévvel egy ciklámen színû pulóveres
nô (Földeáki Nóra). „Ilyen a természetjük, de legalább ez a példány
ott kint közülük meg van fogva, biztosan börtönbe kerül” – helyesel
a kékkabátos. A hangulat csak akkor fordul meg – ahogy az eredeti
Keresztury-írásban is –, amikor kiderül, hogy a cigányt a csapos tart-
ja fogva, így nincs, aki kiszolgálja a kocsma vendégeit. „Szép dolog az
igazság, de mi meg itt közben, mint a szaharai vándor, kitikkadunk!”
– fogalmazza meg a köz vélekedését a kékkabátos. „Talán… eset-
leg… el kéne a fônöknek engednie. Úgyse tudjuk, mit csinált” –
mondja a zöldkabátos részeg. „Elengedtem, adtam neki két nemzeti
nyaklevest” – jön vissza végül az általános elégedettségre a csapos.

Aztán A karácsonyfás ember címû Keresztury-írásból téved be
egy figura (Horkay Barnabás) a kocsmába. A kezében egy mû-
anyag csövekbôl összerakott fura szerkezet, amit a többiek kará-
csonyfának látnak. „Maga evvel a kibaszott nagy fával nem lesz itt
népszerû” – szól hozzá a kékkabátos. „Én itt szoktam állni, éppen
itt, a pultnál, és abszolút, de nem hiányzik, hogy sosem látott, is-
ten tudja honnan betévedô karácsonyfás mikulások tûlevéllel bök-
dössék a seggemet!” – replikázik a ciklámen pulóveres nô. Mire a
csapos rászól: „Mancika, igyál, ne beszélgess, mi vagy te, szóvivô?”
Késôbb a furcsa, egyre jobban terjedô szagról jönnek rá a vendé-
gek, hogy a vaskányhának támasztott karácsonyfa egyik fele leé-
gett. „Fele annyi díszt kell ráakasztani” konstatálja az eredményt a
zöldkabátos részeg. – „Az égett felét falnak dönti, nem fogja észre-
venni a kutya se” – replikázik egy másik. 

Közben a jelenetet kezdô két részeg tovább folytatja a Szak-
mai konzultációt – ez is a Keresztury-írás címe, ahonnan a szöve-
gük való. „Mind a ketten régen túl vagyunk már azon, hogy szóra-
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kozásból igyunk” – mondja az egyik. „Fontos, hogy ne aludja ki tel-
jesen az ember az elôzô napot” – magyarázza a másik a részegség
filozófiáját. „Ilyenkor van az a felívelô periódus délig, tudod: ez
minden pénzt megér” – mondja. Majd hozzáteszi: „Aztán a szenny
jön persze újra, az ájulás, a mocsok. Késôbb a bûnbánat. A megve-
tés. Meg a lelkiismeret. Nagy árat fizet a dolgozó a jóért.”

Ebben a kocsmai „életképben” mindvégig ott téblábol Sipos –
hol az elôtérben, hol a háttérben látható, van, hogy teljesen el is
tûnik a forgatagban. De végül mégis csak ráirányul a figyelem,
amikor a sok pult elôtt sorban álló közt ôt szólítja meg a csapos:
„Mi a helyzet Sipos úr! Él még? Hol járt máma?” A megszólított so-
káig hallgat, majd váratlanul kiböki: „A Balatonon. Ott jártam ma.
Voltam már ott régebben is, beutalóval. Igen. A Balatonon, a csa-
láddal, még mielôtt Magyarország s az életem szétesett.” Ez az
utolsó tagmondat – bár pontosan értelmezi a kocsmai életkép cél-
ját – kissé talán direkt megfogalmazásnak hat, de határozottan ve-
zet vissza bennünket Tar Sándor világához. 

„Nem én tehetek róla, hogy ilyen lettem”

Végül az elôadás befejezésében – amely elsôsorban a Lassú teher cí-
mû Tar-elbeszélésre épül – Sipos teljesen magára marad. Elôbb a fe-
lesége hagyja el. „Ne haragudj, de egyszerûen nem bírom!” – mond-
ja neki. „Soha nem bírtam látni a nyomorék embert, mit csináljak,
iszonyodom!” – teszi hozzá, némileg mentséget keresve. (A Lassú te-
her fôszereplôje, Balogh „egy idétlen tolatás közben” nyomorodott
meg a vasútnál, ami miatt „le kellett volna vágni a lábát, de nem
hagyta”. „Többször operálták, míg valami formája maradt, de dol-
gozni nem tudott már vele”. Keresztury adaptációjában az egymás-
ba fûzött Tar-novellákból összeálló teljes történet fôszereplôjének,
Siposnak „szilánkosra törte a csontokat a gyárban egy ráesô munka-
darab” a lábában. Ezért sántikálja végig az elôadást a szereplô.)

A Lassú teher fôszereplôje, Balogh a balesete után kéregetés-
bôl próbálja magát fenntartani. „Vándormuzsikusnak” mondja
magát, de valójában koldul a vonaton, ahova sokszor a fia is elkísé-
ri, és „ha van kedve”, együtt énekel az apjával. (És szégyelli magát,
hogy az apja mi mindent hazudozik össze, amikor egy-egy jó szán-
dékú utas a sorsáról kérdezi.) Tar novellájában egy vonatutazás,
kéregetés közben idézôdik fel Balogh teljes élete. De ez az út nega-
tív fejlôdéstörténet abban az értelemben is, hogy a fia ekkor áb-
rándul ki teljesen belôle. Már nem képes a felnôttet látni benne, aki
majd megvédi ôt az erôsebb fiúktól, hanem a gyenge és gyáva em-
bert is megismeri benne, aki még a saját életét sem tudja uralni,
nemhogy a gyerekéét segíteni. 

Keresztury adaptációjában a többféle idôsíkon játszódó novel-
la lineáris történetté alakul. Elôbb az asszony távozásának jelene-
tét látjuk, majd ezután Sipos ébreszti a fiát (Fehér László), aki a fe-
jét egy nagyobb mûanyag csôbe dugva alszik. Aztán egy mozdu-
lattal fekvô helyzetbôl függôleges helyzetbe állítják a csövet, így
változik át azzá a magaslattá, amin üldögél a fiú, miközben az ap-
jával várják a vonatot. (Közben arról beszélgetnek, amivel a Lassú
teher kezdôdik, hogy mi mindennel csúfolja az osztálytársa a gye-
reket. Szerinte „olyan csórók vagyunk, hogy nálunk még az egér is
éhen döglik” – mondja például. Meg hogy „olyan sovány vagyok,
hogy egyet prüszkölök, lemegy a makkomról a bôr.” Az apja ideges
lesz mindettôl, sôt mintha még el is sírná magát. „Nem én tehetek
róla, hogy ilyen lettem” – mondja végül. „És meg tudom neked ad-
ni, ami kell” – teszi hozzá.) 

Ekkor érkezik a vonat, amely sajátos vonulásként jelenik meg
az elôadásban: két nô halad elöl, ritmikusan mozgatva egy szürke
mûanyag csövet. Ôket a játékautomata követi (egy férfi tolja, egy
másik ül rajta, egy magasba tartott csôvel, miközben a lábával
nyomkodja a gombokat, így az automata a játékok kísérô hangjai-
val festi alá a „vonatozást”). Majd narancssárga mûanyag csöveket
verve jön elôre a többi szereplô is. Közben ritmikusan dobolnak a
csöveken, ami a vonatzakatolás képzetét kelti. Végül a szürke mû-
anyag csô mögött, mint korlát mögött tömörülnek a szereplôk (ez
egy zsúfolt vasúti kocsi képét idézi). De a kép azt a benyomást is
kelti, hogy az utasok közt most azokat látjuk, akiket az elôzô kocs-



mai életképben külön-külön is megismertünk. (Így ezek a figurák a
halál, a pusztulás képzetét hordozzák továbbra is magukkal, amely
az elôzô rész legfôbb témája volt.)

Az elôadásban zenészként Sipos nem a novellában (és Keresz-
tury-adaptációban) szereplô nótát énekli, hanem az adománygyûj-
tés céljait is szolgáló Gergely-járást. A csöveken vert ritmus most
ennek adja az alapját: „Adjatok szalonnát / Omne dignum leveren-
dum laude / Hadd csináljunk rántottát / Tótusz kápusz demizérum
fórum domine”. Késôbb az egyik utas (Nagy Norbert) visszakérdez
a dalra, így együtt kezd el énekelni Sipossal. Majd a férfi sorsáról
faggatódzik. Erre kezd el lódítani Sipos, hogy 56-ban ellôtték a lá-
bát, a felesége tüdôrákban halt meg, és a fél veséjével él a gyerek.
A novella függô beszédében – mert nem egyszeri történetet idéz
fel, hanem a kéregetô zenész szokásait, teljes életsorsát – sokfé-
lébb és zavarosabb történetek idézôdnek fel. Ezeket a gyerek se
szokta hallgatni, mert akkor ô már rendszerint elôre ment.

„Mert gyenge vagy”

Az elôadásban viszont úgy hat mindez, mint egyszeri történés, és az
ebbôl fakadó megrendülés. A fiú dühösen hagyja ott az apját, amikor
meghallja, hogy miket mond. És amikor Sipos utána megy, határozot-
tan neki is szegezi a kérést: „Miért hazudsz?” Az apja zavarba jön, de
inkább kitérni próbál, és a büfékocsiba hívja a gyereket. (A számonké-
résnek ez a határozott mozzanata nincs benne a Tar-novellában.) 

A büfékocsit a háttérben ismét megjelenô játékautomata
jelzi (mintha ismét az elôzô rész kocsmájába érkeznénk vissza).
Az itteni vendégek Sipost és a fiát két-két függôlegesen a padló-
ra rakott hosszú mûanyagcsôre állítják, majd így járják körbe
ôket, kérdeznek, beszélnek hozzájuk, ugratják ôket, csúfolódnak
rajtuk. A színpadi kép a helyzet lényegét fejezi ki: egyrészt érez-
zük a bizonytalanságot, a veszélyességet, hogy nem könnyû eb-
ben a pózban megállni, másrészt olyan ez, mintha pellengérre ál-
lították volna a „vándorzenészt” és a gyerekét. Aztán a jelenet
végén egyszerûen kirúgják a lábaik alól a csöveket, így bukfen-
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ceznek pörögve az elôtérbe: a részeg utasok végül egyszerûen ki-
hajították a mozgó vonatból Sipost és a fiát. 

„Mocskos, tetves népség” – szólal meg végül Sipos –, „egy
nyomorékot és egy gyereket”. A fiú rémülten kapkodja a leve-
gôt, és csak annyit tud kipréselni magából, hogy „kilöktek ben-
nünket, mint a macskát szarni”. És ezen röhögnie kell. De dühö-
sen eltaszítja magától az apját, amikor az segíteni akar neki. És
miközben a férfi a visszautat tervezi (hogy majd jön egy lassú te-
her, arra talán felkapaszkodhatnak), a fiú elkezdi mindazt az ap-
ja fejére olvasni, amit a büfékocsiban hallott a kötözködô része-
gektôl. Hogy az apja „gyenge, mint a fing. Mint a hajnali szellô”.
És hogy „pacsmag”, meg „gyári hibás”. Rá viszont azt mondták,
hogy erôs. És próbára is teszi az erejét: az elôtérbe rendezi a
padlóról felszedett, összegöngyölt táncszônyegeket. Egyszer-
egyszer meg is taszítja velük az apját, aki úgy tesz, mintha sem-
mit nem venne észre. 

Végül a fiú dühösen közli, hogy biztos benne, hogy az apja
nem fogja megvédeni ôt a folyton belékötô osztálytársától.
„Mert gyenge.” Mert az osztálytársa majd oda fogja keni az apját
„a falra, mint a taknyot”. 

De közben érkezik a lassú teher. A fiú könnyedén felugrik rá
(az elôadásban a háttérben látható falra kapaszkodik). Siposnak
viszont ez nem igen sikerül. Végül látjuk a kimerevített képet,
hogy bár elkapta a vonat egyik lépcsôjét, ugrana fel ô is a szerel-
vényre, a fia kinyújtott lábbal közelít felé. Sipos „egy rúgást érzett
az arcába. Bakanccsal. Aztán még egyet. Két fehér robbanás. El-
engedte a vasat, nem bírta tovább.” 

Mindezt Kassák Lajos a Vadászó csiga címû versére Farkas Fe-
renc által írt kórusmûvel összekapcsolva jeleníti meg az elôadás.
Két formában halljuk a zenemûvet. Elôször két szereplô (Földeáki
Nóra, Nagy Norbert) énekli, miközben a verssorok közé prózai nar-
rációt illesztenek, azaz végigmesélik Siposnak a vonattal (és a fiá-
val) vívott küzdelmének fázisait. Végül – fináléként – az elôadást
indító kék munkásruhákban visszatérnek a színpadra a szereplôk,
és összkórusként hangzik el a dal, amely furcsa, groteszk állati pél-
dázatban összegzi az elôadás témáját, történetét: „Ott a szikla hû-
vös árnyán / egy vén csiga andalog, / töltött puskát hord a hátán, /
szúnyogra les a balog. / Fölötte egy korhadt ágon / bolhát rág a de-
nevér, / csigavér, csigavér. / Zerge ugrik kôrôl-kôre, / muzsikál a
szúnyoghad, / letekint az üldözôre, / csiga-bigamód halad. / Hiába
is kapaszkodik, / szárnyak nélkül fel nem ér, / csigavér, csigavér. /
Sejti már a hüllô úrfi, / máma nem lesz lakoma, / átkozott sors ha-
son csúszni, / nyelné el a föld pora. / Nincsen lába, hátán háza, /
gombos szarva mit sem ér, / csigavér, csigavér.”

Horváth Csaba azon kevesek közé tartozik, akiket érdekel a
társadalom kiszolgáltatott rétegeinek, az alul lévôknek, az eleset-
teknek a sorsa, és úgy érzi, hogy róluk (és helyettük) is kell beszél-
nie a mûvészetnek. A te országod ezért is fontos elôadás, nemcsak
azért, mert teljes erejében mutat meg egy nagyszerû társulatot, il-
letve az ô hosszú évek ót zajló következetes munkájuk eredménye-
ként beérett komplex színházi nyelvet. 
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