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Aztánt megszólaltt Csicsi,t ést aztt kérdezte,t
képestvagyok-etkieszelnitolyantfantasztikust
ötletet,taminektköszönveteltűnöktebbőltatvá
rosból,thogytsenkitsettudjontrólam,téstsenkit
setemlékezzentrám.”t(34.)
Atvárosbóltvalóteltűnéstvágyatugyanakkort
azttlátatja,thogytezektatnyilvánostterektcsupánt
atkizártságttereikénttjelenítiktmegtatszabadsá
got,téstatregénybenttöbbszörtmegnevezettSza
badságttértnemttudtaztazonosságtteretlenni.
Ebbentaztösszefüggésbentjutathatótértelem
heztatregénytutolsótharmadábantHemtvárat
lantlátogatásánaktatfentiekhezthasonlóantrész-
letgazdagtjelenetetatfőhőstBubtéstbarátjatalbér
letében,t aholt at sötétt ést homályost zártt tért ést
atnapsütötetkülsőttértellentétetváliktélesentlát
hatóvá.t Hemt at regényvilágont belült at legin
kábbt reflexiórat késztetőt figurákt egyike,tmárt
érkezéset ist zavarbat ejtit Bubot,t at leeresztett
redőnyűtlakástösszefüggésébentkülönöstfényt 
kap Hemtbeengedésetatlakásba.tBubtkénytelent
kimennitbarátjatelétatnapfénybe,tamiretellent
mondásosantreagál.tEgyrészttmegjegyzi,thogyt
gyönyörűtidőtvolt,tdetatnapsütésbentüldögélőt
kétt öregasszonytkapcsánt irigykedvetállapítjat
meg,thogytőktélveznittudjáktatreggelitnapsu
garakat.t(95.)tAtHemmeltvalótbeszélgetéstso
ránt Bubt szeretnet tükörbet nézni,t hogyt őt ist
megötregedet-e,tminttatvégképptkiábrándultt
Hem,tdeteztattükörbetnézéstelmarad.
Atregényzárástistatlátástlehetetlennétválá
sátthozzatszóbatatregénytértkioltásatkapcsán.t
Athelytelhagyása,tatmeneküléstnemtveszitfelt
atszabadságtakártcsakt lehetségestelnyerésé
nektdimenzióját.tPerspektívakénttcsaktaztne
vesedik,thogytattovábbállástlehetőségetmin
dent továbbit helyent megmaradt egérútként.t
Bubtatvonatfülketszűktterébőltkitekinttatsö
tétbetborulttvárosra,téstcsupántatsötétettlátja,t
atsötéttablakbantsemtismertrátönmagattükör
képére,thanemtaztablakontkeresztültatfeketet
földbet fúrjat at tekintetét:t „Kitekintetemt azt
abtlakon.tImmártbesötétedet.tAttávolbantel
árvulttfényektvillogtak.tTekintetemettatfeketet
földbet fúrtam.t Csakt eztt akaromtmégt látni.t
Hogyant faljat felt at földett at koromfeketet éj
szaka.tTitokbantéstvérszomjasan.tKitvesziteztt
észre,thatmajdtnemtleszek?”t(128.)
„Megtígy.”
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1985tszeptemberébentatvarázsostboszniaittá-
jontáttegytmeglehetősentfantáziátlantszocia-
listatiparváros,tZenicatfelétvittatvonat.tNemt
messzet Szarajevótól,t at mesést vidékt ölén,t
kietlent lakótelepek,t ridegt kockatömbökt
köztt impozáns,t korszerűent felszereltt szín
házépület,tittkerülttsortaztÁttüntetések színit
változatánaktbemutatójárat–tatszínházitezer
mestertBorkatPavićevićtdramatizálásábantést
at ljubljanait Szlovént Ifjúságit Színházt enfant 
terrible-je,t Dušant Jovanovićt rendezésébent –t
Dupla ekspozicija címmel.tHónapokkaltatpre
miertutántjártamtot,taddigratmártatbelgrádit
Politikában,t aholt akkoribant magat Végelt ist
rendszeresentpublikálttszínikritikusként,tol
vashatótvolttJovantĆirilovtrecenziója.tSzerintet
atháromtújvidékitidőt,tathidegtnapokt(1941),t
atreménytévadjat(1968)téstatjelent(athetvenes-
nyolcvanast évek)t idejétt egymásrat kopírozót
íróit látomásbant „at művészett at történelemt
áldozata”,támtegyútalt„attörténelemtvádló
jatis,tatszótlegmélyebbtértelmében”.
Áldozattéstvádló:teztatnyolcvanastévektju
goszlávtértelmiségénekt„önfelszabadítótem
bere”,t hiszt 1968t ezent azt égtájont atmarxiz
mustreneszánszáttjelentete,tazaztatkollekti
vizmustújtkultuszát,tatnyolcvanastévektpo-
litikai-gazdasági-szellemit zsákutcájábant vi
szonttmártcsupántaztegyénitcselekvésttöveztet
kultikustfény.tNemtvéletlentegyébként,thogyt
háromtévtmúlvatLjubišatRistić,taztakkoritju
goszlávtszínháztmásiktfenegyereketistmegren
deztet aztÁttüntetésekett Szabadkánt (satjátt dra-
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matizálásában,t Pretapanjet címmel),t azt A-moll 
mise Ristiće,takinekthajdani,tDanilotKištBorisz 
Davidovicsábóltkészülttnagythatásútljubljanait
előadásat–tVégeltszavaivalt–t„rekviemta törté
nelemért mint forradalomért”.t Utóvégret „at
forratdalomtlettatmisztikus-utópikusttérkép,t
amelyentaztértelmiségitkommunistáktatmeg
váltástfelétindultak”t–tahogytSlobodantŠnaj-
dertHorvát Faustjatkapcsántírtatatszínikritikáit
legjavátttartalmazótÁbrahám kése kötetben.
Det holt vagyunkt márt etől,t mondhatnát
bárki,tmáratmagatJugoszláviatisteltűnttattér
képről,tháttakkortatjugoszláv identitástértelmi
ségitutópiája!tAmitegyszerretakarttnemzet(i-
sétg)ektfeletitéstnemzetitlenni,tmondjuktígy,t
szürnacionálistpatriotizmus,tatmélybentizzó,t
lefojtott nemzetiségit antagonizmusokt értel
miségitmeghaladása,tatmagatmódjántrímelvet
atvilágtboldogabbiktfelébentkiteljesedő,tmin
denfélet sovént indulatott elutasítót humaniz
musra.tIgen,tutópiatvolt,tdettudjuk,tatvilágott
azt utópiákt viszikt előre,tmégt hat rendret ku
darcott vallanakt is.tNekünk,t akikt akkoribant

azontfáradoztunk,thogytatmagyartszínházatt
világszínháziterővonalakhoztmérjük,tmiköz
bentatszínházitélettaztátlagosnáltisthermeti
kusabbanteltvolttzárvatatNyugatól,tafféletsa
játost„lesállást”tjelentettBelgrád,telsősorbant
atbiteftnemzetközitseregszemléje,tottugyanist
szabadontfújtaktatvilágszínházattátjárótsze
lek,t ráadásult messzet könnyebbt voltt kijut
nunkt oda,t mintt at vasfüggönyönt túlra.t Azt
iménttemlítetek,télüköntĆirilovval,takitmáigt
atbiteftművészetitigazgatójatéstfőtszelektora,t
Jovanović,t Ristić,t Pavićevićtmindt azt egykorit
forrongót jugoszlávt színházt emblematikustfi
gurái,t akikt nemcsakt egyt izgalmast fesztiváltt
hoztaktösszetévente,tdettevékenységüktottést
akkorttársadalmilagtmesszethatóthullámokatt
vert.t Végelt Lászlót ist közéjükt tartozot.t Ést
DanilotKišt is,t akit ekkortmárt főlegtPárizsbant
élt,tdetazérttazontazt1982.tszeptemberitestén,t
„amikortmindenkitsírt”t–tezttistatbelgráditPoli
tikábóltidézemt–,tvagyistatkaposváritMarat be
mutatóján,tőtistottülttaztAteljet212tnézőterén.
Valóban,tVégeltÚjvidékjetmártatmúlté,ttalá
lóantírjatRadicstViktória,takitakkortájttéstott
cseperedett szellemit lénnyét Sziveri,t Végel,t
Thomkat Beátat kezet alat,t hogyt Novit Sadt
máratszerbtprovinciatlet.tÁmtVégelnéltmégt
atmagyar,t at szerbt ést azt európait történelemt
törésvonalait kereszteztékt itt egymást,t errőlt
szólttaztÁttüntetések is,taztÚj Symposiontjótkétt
évtizedetis,tazétatlapé,tamelynektindulásatel
választhatatlantVégelt ifjúkorától,t stamelybet
mi,tpestiektannaktidejéntsóvártirigységgeltla
poztunktbele,thategyáltalántkezünkbetkerültt
egy-egytpéldány.tVégeltegyiketvolttazoknak,t
akikt éppt innen,t errőlt at hídfőállásrólt vertekt
hidattatkortszellemi,tkulturális,tpolitikai,tet
nikait szakadékait fölöt,t egyt olyant virtuálist
Európatfelépítéséntfáradozva,tamelyettmatbi
zonyostelévült,tjárulékostelemeitmiattköny
nyűtlesajnálni,tdetamelynektlétrehozásatmatist
azt egyetlent élőt perspektívat et nagyontmeg
osztot,t viharost történelmit antinómiáittmégt
mindigt kihevernit képtelent kontinenst előt.t
Ilyesfélet gondolatokt formálódtakt bennem,t
hatnemtistígy,tcsupántamennyiretakkori,tszű
kebbthorizontomtengedte,tamígtZenicat felét
vittatvonat,thisztatprovinciális,tköldöknéző,t
retrográdt erőkt negyedszázaddalt ezelőt,t le
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hettugyan,thogytegészentmástideológiaitzász
lóktalat,tdetugyanúgytidegenkedtektatvégelit
szellemit tágasságt atitűdjétől,tminttma.t Jel
lemző,thogytatnyolcvanastévekretodat fajultt
athelyzet,thogytaztÁttüntetések is,taztÁbrahám 
kése színházitesszékötetetistelőbbtjöttkitszer
bültBelgrádban,tminttmagyarultatVajdaság
ban,tdrámáit,ta Sofőröket,tatJuditottelőbbtját
szotákt at szerbekt vagyt atmacedónok,tmintt
at magyarok.tAt magamfajtat szellemit szom
jazótviszonttújratéstújratmegkerestetőtt–tmon
danomtsetkell,tnemtcsupánténtegyedült–,tat
hetvenest évektől,t hat nemt ist mindennapos,t
det affélet mindenévest vendégkéntt fel-fel
tűnvetaztOktóbert23.tbulvártsokadiktemeletit
lakásábant(eztaztutcanévtistmicsodatparadoxt
kulisszat voltt számunkra!t –t holott nemt azt
1956-os,thanemtazt1944-estoktóbert23-ratutalt,t
at szerbt partizánosztagt várostt visszafoglalót
akciójára),t hiszt őt ténylegt azont ritkat lényekt
közéttartozot,takitoltanittudtatatszomjamat,t
hatmássalt nem,t azzal,t hogytmegtudhatamt
tőle,tmittörténttatszínházban,taztországban,t
atvilágban.
Detmiérttépptatszínház?tMiérttatvilágottje
lentőt deszkák?t Mitt jelentett akkort nekünkt
at színház,t at teatar, at pozorište, a kazalište, 
ahogyt errefelét mondták?t Nyilvánt valamit
mást,tminttma,tdetezttnemtistolytkönnyűtsza
vakbatönteni.tAtdiktatúra,tatmanipulálttnyil
vánosságtközegébentatszínházt–tmindentrej
tettvagytnyílttcenzúratellenéret–taztegyetlent
nyitott tértmaradt,t azt egyetlent tribün,t aholt
estérőlt estéret at közt ügyeirőlt folytt at szó,t ést
aholtaztemberek,takiktalkalomszerűentössze
jötek,tazzátalakítotáktatszínpadontzajlótjáté
kottéstdiskurzust,tamivétéppentők,taztaznapit
publikum,taztadottminitársadalom,tat„nagyt
társadalom”t pert pillanatt érvényest szeletet
minttténylegestnyilvánostegyütlét,talakítanit
voltt képes.t Ebbőlt dolgozott Jovanovićt ést
Ristić,tetőltvetettszikráttatkaposváritMarat, 
ezértt ist szóltt olyant nagyott Belgrádban,t eztt
neveztetatszínikritikustVégelt„metapolitikait
drámának”,tehheztkínálttszcenáriumottatdrá
maíróta Sofőrökkeltvagytat Judittal,thisztdrá
mahőseit mindigt erkölcsit válaszútont álltakt
(atfunkcionáriusoktárulják-eteltatsofőrjeiket,t
vagyt at sofőrökt at funkcionáriusokat?t árulást

vagyt hűségt viszitHolofernészt ágyábat Judi
tot,thogytvégültmegöljetaztellenségesthadakt
vezérét?),taztetikusttartástvizsgájatnálatnemt
folyhatott let másképp,t csakt „at történelemt
színet előt”:t „Hogyantharcoljont éstgyőzzönt
at nép,t hat vezetőit elárulják!”t (Médeia tükre).t
AzaztamintVégelttörtetatfejét,tamitőttkínozta,t
aminektatnyomábateredt,tarratjószeriveltnin
csenektszavak.tMerttatszavaktszerepek,tköny
nyűt velükt bújócskázni,t variálni,t játszani;t at
hűségtvagytaztárulástviszontttet,tazterkölcsit
válaszútrat nincstmást válasz,t csakt at cselek
vés,tittmártmindentverbalitástmerőtszofisz
tika.tNyilvántezérttistvezetettútjatatprózátólt
atszínházhoz,tatszínháztugyanistsosemtpusztat
ige,telsősorbantmindigtaktus.tÉstmost,thogyt
ritkábbant látomtőt,t ezértt emlékszemtmégist
élesentatszínházitVégelre,takitperszetírt,telem
zet,t vitatkozot,t detmégt inkábbt szervezet,t
talpalt,t agitált,t meggyőzöt,t felajzot,t utatt
tört,tközvetítet.t„Akrobatikust teljesítmény”t
–t mindigt Weörest mondásat jutott eszembet
rólatatMakró utántírttemlékezetestlevélbőlt–,t
„minttlábtnélkülttáncolni,tnyelvtnélkültordí
tani,thogytcsengtbelétatfülem.”
Máratnyomatveszettatszínháznakt–tennek 
atszínháznak,túgyttűnik,t legalábbist jót időret
–,tőtmegtegytszáltmagatmaradttatszellemtteg
napitharcmezején.tNemtadtatfel,tugyanazokt
atkérdésektgyötrik,timmártönmagáttfaggatja.t
Naplótt ír.tHangt nélkült ordít,tmostt is,t nyil
ván.tNekemteztmégtmindigtugyanaztatmeta-
politikaitteátrum,taztőtszínháza.


