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TömörytPéter

VÉGEL JUDITJA 

„Szeretem,t hat egyt előadást megfog,t szere
tem,thatlegalábbtegyticipicitüzenetetvantszá
momrat (is).tAztÚjvidékit Színházt évadnyitót
bemutatójat ilyentvolt.tAdottvoltthozzátegyt
bibliait alaptörténet,t aztánt ebbőlt kifolyólag,t
Végelt Lászlót tollábólt született egyt monu
mentális,t (túlságosan)t sokrétű,t politikaköz
pontú,tszínpaditszöveg(!).tAdottvoltttováb
bátegyterdélyitmagyartszármazású,t jelenlegt
Veszprémbőlt idelátogató,t erőskezűt rende
zőt (Tömöryt Péter),t ést adott egyt impulzív,t
egyetlent vénakéntt lüktető,t akaratost brancs:t
azt Újvidékit Színházt társulata.t Egyt jelmez
tervezőt (Lőrinczt Melinda),t akit eredetilegt
szobrász,tegytzeneszerzőt(BakostÁrpád),takit
atszínészekttorkátthasználvathangszerültkre
álttholterőteljes,tholttöbbszólamú,tholtsuto
gó,tel-elcsuklótdallamokat,tstegytkoreográfust
(GyenestIldikó),takitezútaltnemtzenére,tha
nemt szövegret gyártott koreográfiát...t Ebbőlt
at mixtúrábólt aztánt született egyt előadás,t
amelynekt mindent elemet egységest egészett
alkot,téstegytvilágos,tkövethetőtrendezőitol
vasatottközöl.”t(Sicc:tGyőzni… De minek?)
Jólesően,ttalántelégtétellelt(megkésetel)tlo
pomtidetezttatrészletettatSicc álnevűtkritikust
tollából,tamelyt2002-ben,tvalamikortősszeltje
lenhetett meg.t Hiszent at szóbant forgót elő
adástt ennekt azt évnekt azt októberébent mu
tatatbetaztÚjvidékitMagyartSzínház.
Atbemutatónaktelő-téstutóéletetvan.tErrőlt
szeretnéktírni.tNagyottmerítvetvisszafele.tAzt
időbe.tÉstattérbe.

Voltt egyszert egyt huszadikt század.t Bennet
athíres-hírhedtthatvanastévek.tEzekbentvoltt
egytJugoszlávia,tbennetegytVajdaság.tEbbent
egytmagyartnemzetiség.tÉstvolttCoca-Cola,t
pornó,tatvilágútlevéltmellet,tstatmitsokolda
lúant fejlett romániait szocialistat társadal
munkt kereteit között szintet hihetetlent sza
badsággaltrendelkezőtfiataltértelmiség.tKöl
tők,t írók,tesszéisták,tképzőművészek.tÉstál
talukt at titóit diktatúrat szelepterületént egyt
olyantképződmény,tamelytszintetelképzelhe
tetlennekttűnttmégtatlétezőtszocializmustka
rámmátszelídítettszögesdrót-tideológiájánakt
körülményeitközepetetis.

Az Új Symposion

Egytmagyartavantgárdtfolyóirat.
Holdudvarábant hasonlót érzékenységűt ést
irányzékút képződmények:t színház,t iroda
lom,tkönyvkiadás,tképzőművészet,tfotó…
Domonkostegytgitárraltéstteniszütővel,tTol
naitatrovarházzal,tVégeltatMakróval,tLadiktfél
holdtmellérőltlecsúszottmedvebőrrel.
Körülbelültilyentképtsejlettföl,tatnaivtfest
ményekt vonzó,t gyermetegt stílusában,t azt
„erőskezű rendező”tszemetelőt.tAkitakkortnemt
istvoltamtrendezőt(még),thanemtegytmagátt
szabadcsapatnakt gondolót nemzedék,t azt
úgynevezettForrástmásodikt nemzedékénekt
íróttagja,telsőtkönyvetbüszketbirtokosa,tatTü
körtnevezetűtmegyeitnapilaptművelődésitro
vatvezetője.tElsőtbemutatóstszínházitszerző.t
Atszékelytnépvalóságtkellőstközepén,tSepsi
szentgyörgyön.tAzoknakt at bizonyost hatva
nast éveknekt at végén.tAmikort aztt hitem,t st
velemtsoktpályakezdőt is,thogyt létezhettegyt
emberarcút szocializmus.tAmelybent szabad,t
éstkitistlehettlépnitatszocialistatrealizmusbólt
vadtburjánzássaltkihajtott tájjellegűt szemlé
letből,t st azt olyant íróknak,t művészeknekt ist
nyíliktterep,takikt„vigyázótszemükettPárisrat
vetik”.t(Minimum.)
Ezzelt at gondolatalt olvastat azt at bizonyost

erőskezű TolnaitOtótrovarház címűtregényét,t
Domonkost Istvánt Kormányeltörésben címűt
poémáját,tVégeltLászlótEgy makró emlékiratai 
címűtregényét,tLadiktKatalinterotikusantbor
zongatótverseit,tatKontrapunkt antológiát.
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Hogyt honnant kerültekt ezekt at könyvekt
abbat at Romániába,t aholtmindennélt gyanú
sabbnakttaláltáktatszót,tfőként,thatazttmagya
rultírták?tÉsthatnetántattestvéri MagyartNép
köztársaságt felőlt érkezet,t akkort egyenesent
ellenségesnek.
Atművészetektbúvópataktgyanántt(is)tköz
lekednek.
Atfentitkönyvektnemtatmagyar–román,tha
nemt at román–jugoszlávt határont jötekt át.t
„Jugoszláv”t festőkt hozták.t Torokt Sándort
vagytBenestJózsef.tHogytmelyikük,tmártnemt
tudom.t Csakt azt,t hogytmegérkeztekt Sepsi
szentgyörgyre.tMinttatbukarestitgyorsvonat.t
Amelyikt érkezéséhezt kiszaladtakt at várost
gyetrekei:tcsodáttnézni.tValóditromántembert.t
Mertt ilyett ritkánt látakt at szülővárosukban.t
Ilyent rácsodálkozássalt futotunkt nekitmit ist
BogdántLacival1t ezeknekt at könyveknek.t Ést
szerelmesedtünktbeléjük.tMerttatmagyartEu
rópatlétezéséttjelenteték.
Döbbenetünkretnemtmindenkinekttetszetek.
„Nemt elégt politikusak.”t „Érthetetlenek.”t
„Nemteléggétmagyarok.”t„Nemtszolgáljáktat
nemzetiségiteszmét.”t„Modernkedők.”t„Szen-
zációhajhászók.”
Éstezekhezthasonlótostobaságok,tokostem
berektszájából.
Engemteztkülönösentingerelt,thiszentugya-
nilyenthülyeségekkeltilletéktatPipacsok halála 
című,tatsepsiszentgyörgyitszínházbantbemu
tatott abszurdt drámámatt (1969;t rendezte:t
SeprőditKisstAtila).tNemtaztértetlenség,tha
nemtatfélelemtokán:tmásféletistlehet,tilyentist
lehett at szókimondás,t at szavakt stílt éstmon
dandótszerintitösszerakása.
Tehát:ten avant! Avantgárd!tAtszékelytöntu
datrat ébredtt kisvárosbant ezekt at könyvekt
szolgáltaktnekemtigazolásultarra,thogytjóthe
lyentkeresemtmagamtaztirodalomban,tatmű
vészetekben.t Vannakt társak.t Vant tény,t amit
bizonyít.
Ezérttatmaitnapigthálástvagyoktatszerzőiknek.
Detnemteztathálatvezetettarra,thogytvállal
jamtszínműveiktmegrendezését.tHanemtatro
konságtvelük:tatzsigereimbentéreztem,thogyt
mikénttlehettatszínpadontérvényesítenitőket.

 1  Bogdán László  (1948–):  sepsiszentgyörgyi  író,  költő,  újságíró, 
ugyancsak a Megyei Tükör belső munkatársa.

CsászártLászló

NYOLCKÉZNYOLCLÁB

aztember
testrészekbőltáll

kezekből
lábakból
tartozékokból

húztrá
mindenféléket

körömcipőt
lábtyűt
kesztyűt

mitakkor
minderről
elfeledkeztünk

fulczfecóval
leültünktegytasztalhoz
ottatrátkayban

nagyttömeg
megtfüsttvolt

kissétitas
társaság

akkor
díszítő
voltam
atbábszínházban

talántéreztem
bábnaktlenni
jótvagytrossz

lehet
ezttakartam
tesztelni

belépet
akkor
kéttember

minttatcsapóajtón
ugye
atwesternekben

jelentékteleneknekttűntek
olyantmifélénknek

letistültektoda
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Hiszent pontosant tudtam,t mirőlt szólnak.t
Lényegében.tAt színpadit „hogyan”t érdekeltt
elsősorban.tAttér,tatkromatika,tatkinetikatést
atzeneiség.
Megéltemt magamt ist aztt azt ódzkodást,t
amellyelt at „sache”t rendezők,t kritikusokt ést
mástszínházitéstnemtszínházitnagyfejűektda
rabjaimmal,t előadásaimmalt szembent visel
tetek.tAminekt at valódit okat at félelemt volt!t
Minttegyiktkollégám,takinektTolnaitOtótVég-
el(ő)adásáttodaadtam,telolvasásra,tsummásant
összefoglalta:t„nemtszínház,tezzeltnálunktcsakt
megbuknitlehet”.
Valóbantnemtvolttszínház.tOlyan,tamilyent
aztoperet-ugarontattrendettjelentete.tHanemt
partitúrat at színpaditpoézisre.tKota,t amely
nekt hangjegyeit,t kulcsait,t det mégt at hang-
szereittsemtérteték.tAzoktsem,takiktúgyttet
tek,tmintha.
Háromtvajdaságitnyitott drámáttrendeztemt
–tTolnaitOtótVégeladásátt (atKecskemétitKa
tonat JózseftSzínházbant1981-ben)t éstParipa
citromjátt (Újvidékit Színház,t 1991),t valamintt
VégeltLászlótJuditjátt(ugyancsaktaztÚjvidékit
Színháztépületében,tat2002-estévben).
Egyikettsemténtjavasoltam.tDetatbemutatókt
utánt javasoltam,t hogyt at többieket,t mármintt
at drámákat,tmegrendezem.tNemt jelentkezett
egyiktszínháztsem.tJóllehettletelttatnegyediktév
tized.tIllenéktbemutatnitisméttegytvajdaságit.
Atháromtelőadásombanttöbbtközöstvonást
van.
Azt egyikt márt at felsorolásbant ist látható:t
mindenikttíztesztendőttbujkálttelőlem.
Atmásikattmagyaráznomtkell.tMindháromt
úgynevezettszínpaditkiállításáttképzőművész 
végezte.tŐkettmástműnembőlt éstmást tájrólt
hoztam.tKép,ttértéstdologiteszköztáramtigé
nyeitszerint.tMindháromtelőadásombantszak-
képzettdramaturgoktsegítetek.
AtVégeladást„díszletét”tProbstnertJánostke
ramikust (Kecskemét),t„jelmezeit”tFüzytSárit
jelmeztervezőt (Budapestről)t készítete.t Azt
előadást alapanyaga:t tükör,t szalma,t papír.t
ZenéjetpreparálttVivalditéstBeethovent(Fuchst
Lászlótmunkája),tdramaturgjatTarjántTamást
irodalomtörténészt(ugyancsaktBudapestről).
AtParipacitrom „díszletét”tKádártTibortfes
tőművészt(Kolozsvár),tjelmezeittLugossytEditt

mellénk
jótszívveltfogadtuktőket

nemtvoltak
józanabbaktőktsem
minálunk

barkochbáztunk
megpróbáltuk
kitalálni

milyentszínűtzokni
feszültatmásiktlábfején

fecótlábántnemtvolttzokni

ezttsenkitsemttaláltatel

minttahogytarratsemtjöt
rátatkéttidegen

kiktvagyunk

mifélék

persze senki sem
hisziteltezttnekem

pedigtsohasem
hazudok

aztegyetlenttúlélő
éntvagyok

fulczfecóteltűnt
megölték
talántvalahol
délvidéken

ottahonnantjöt

sosettaláltáktmeg

atmásiktkető
ember
semtéltmár

pilinszkynek
megtlatinovitsnak
hívtáktőket

detezt
atvillámcsapást

úgysemthiszitel

nekem

senki sem
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(Nagybánya)tjegyezte.tAztelőadástalapanya
ga:tfém,tvíz,tműanyag.tZenéje:tzörgések,tdi
letáns,t improvizáltt kórusok.t Dramaturgjat
FranyótZsuzsat(Újvidék).
AtJudittterét,tjelmezeitt–tminttaztidézettcikkt
márt említetet –t Lőrinczt Melindat szobrászt
(Székelyudvarhely)talkota.tAztelőadástalap
anyaga:tfény,tszín,ttextil,tkinetika.tZenéjetem
berithangratkomponált,ta capellathasználttélő
zene,tatcsantavéritBakostÁrpádtműve.tKore
ográfia:t Gyenest Ildikót (Budapest).t Drama
turgjatGyarmatitKatat(Újvidékről).
Mindháromt előadástt többnyiret –t at szerzőit
utasításoknakt látszólagt ellentmondóant (azt
öregtszerepekettis)t–tfiataltszínészektjátszoták.t
Mindháromtelőadásbantatképi-zenei-kinetikust
kompozícióthatároztatmegtaztelőadáststílusát.t
Amelybentatverbalitássalt szembentat látványt
éstaztakusztikusttérelemturalkodik.
EztleginkábbtVégeltJuditjábantvolttmeghatá
rozó.tAholtatlátvány-téstatmozgáselemektát
vetéktaztirodalmittörzsanyagtjelentőstrészét.t
Szublimálódott at színpadit kommunikációt
egyébtelemeibe.tÉs,taztelőadástszervestalkotó
elemeiként,telőtérbetkerültektaztíróitinstruk
ciók,tamelyektaztelőadástnemtegytjelenetébent
atdialógusoktéstreplikáktszerepéttistátveték.
Végelt azt alapszövegbent értelmeztet at Bib
liatJudit–Holofernész-történetét,tmitértelmez
tüktVégeltértelmezéséttéstazttkonfrontáltuktazt
alaptörténetel.tAtbibliaitszöveget,tváltoztatást
éstpreparálástnélkül,tmintegytnyitánykénttépí
tetüktbeletaztelőadásba.tEzérttVégeltszöveget
atdurvataktualizálásokthelyettmetaforikusant
árnyalódot.t At történetett történést váltjat föl,t
atmoralizálásttcselekvés,tatjellemrajzottmobil
szobrászat,tatreplikákattszó-balet.
„At történett szerinttHolofernész,t azt asszírt
hadvezértbevetésretkészentotttáboroztatvá
rostelőt.tEgytvárostelőt,tamittnemtlehettbe
venni,t hiszent tártt karokkal,t mindent jótt re
mélvetvárjatőt.tAzt»igazánt jó«t teljhatalmút,t
akitmajdtrendettteremt.tLesztpénz,tinterdisz
ciplinárist felsőoktatás,t fényt megt pompa,t
taps,ttaps…tDetegythadvezér,takitcsatákbant
győznitszeretne,thogyantgyőzzöntletegytvá
rost,t amelyt őtt ünnepli?!t Kikötit tehát,t hogyt
csaktakkortvonultbe,thatatvárostellenáll.tAtvá
rost(vagytország,tvagytbármi)tviszonttlegin

kábbtazzaltfoglalkozik,thogyantnyaljattükör
simárat aztt at bizonyost,t st mégt at székett ist
alatta,t hiszent olyantnagyontkecsegtett azt azt
érdek,t érdek,t érdek,t ést érdekes,t hogyt ot,t
atszínpadonthogyantkeringtatrendőrfőnöktat
kormányzónétkörül,thölgyikéktatkormányzót
fiatkörül,tfiútésttisztestúriembertatkormányzót
körül,t éstmindannyiant együt,t at bankárt (il-
lettvetbank,tilletvetpénz)tkörül.tMindenkitre
mélt valamit finomat.t Csakt Juditt nem.t Nekit
csakthányniatkell.tAztegésztkorrupttbandá
tól,tstaztapjátóltis,takitépptaztiménttlejtettegy-
kétt körtt at kormányzót körül.t Hányniat kell,t
mertt éppt mostt öltöztetikt azt eljegyzésre,t
kényszerítikt érdekházasságbat atkormányzót
ivadékával.tNem,tőtnemthajlandótbehódolni.t
Illetvet talánt igen.t Igen,t akkor,t hat ezt atmo
csárbűzöst bandat felébredt végre,t ést annakt
rendje-módjat szerintt szépentharcratkéltHo-
lofernésztellen.tDehogytkél…tHiábat foszto
gatnaktmárthetektótatatvezérthordái,thiábat
provokálja,tcsúfolja,tlökdösitkifelétpózaibóltat
társadalomt krémjétt Juditt is,t itt bizat »senkit
semtakartmeghalnitathazáért«.tÍgytaztántJu
dittkésseltatnyakábantmegindultHolofernészt
táborába.t Megyt megmentenit at várost…”t
(Győzni… De minek?)
Jólt értetet at kritikust mindt Végel,t mindt
at„mi”terretépülőtJudit-történetünket.tAtsza
vaknáltérthetőbbéttetetaztelőadást,tmélysík
jaittelőhozva,tatmozgás,tatzenetéstatjelmezek.t
Aztelőadásttúgytkomponáltamt–tkinetikusant
–,thogythategytszereplőtvagytannaktvalame
lyikttestrészetmegmozdult,tezt–tattermésze
tesentjelentéstthordozótmozgást–tvégigfutott
atszínpadontjelenlévőtösszestszereplőn.tMintt
egyt hullám,t mintt egyt állandót mozgásbant
lévőtfríz.tOlykortcunami.tAztinteraktívtesz
köz,t amelyett at jelmeztervezővel,t koreográ
fussal,tzeneszerzőveltmozzanatonkénttkidol
goztunk,t sajátost grammatikávalt fogalmaztat
megtaztüzenetet.tAmelytegyszerretvolttpoli
tikait ést művészi.t At Végelé,t azt enyém,t det
egyenkénttatmunkatársaimé,tatszínészekétis.t
Kivévetazokat,takik…
Aztegyiktpróbatután,taztÖregektHázában,t
aholtMelindávalt laktunk,tversett írtam.tSzo
morút.tÉstmégist felemelőt.tAtművészett ke
serűt kínjáról.t Végelnekt akartamt dedikálni,t



55

det aztán,t mégis,t azt előadást utóéletet miat,t
egytlatintmondás,tkvázitalcímtlettbelőle.tAmit
neki,tmagamnak,tmindenkinektszólt.tAzok
naktis,takikttörpetkishitűséggel,ttehetetlentte
hetségtelenséggeltmindenttelkövetek,tsteltist
értek,thogytmegfelelőtközönségéheztnetérjent
elt ezt atprodukció,t rangjánaktmegfelelőt for
galmazásbantnetrészesülhessen.
Pedigt Végelt mindentt elkövetet,t hogyt ezt
atcsúcsratsikeredettprodukcióteljussontBelg
rádbatatbitef-re,téntpedig,thogytNyugatratist
kikerülhessen.tÁmtmégtatkisvárdai,thatáront
kívülitmagyart színházakt találkozójábat semt
kerülttbele.tOttegytamerikaitdarabtelőadásá
valtpályázottbabérokrataztÚjvidékitSzínház.t
Aztigazgatótjátszotatbennetatfőszerepet.

SZORCSIK KRISZTA PRÓBACIPŐJE

Aquilatnontcaptattmuscas.

ősz van
ősz volt mindig e tájon
de mi soha nem láttuk a sárgára
vörös szeplőtelen
halálra vetkőződő természet-őszt
mert mi bezárva
lombtalan
lombikvilágba
szorcsik kriszta próbapapucsába
hervadattalan
kopottan
őszültünk 2002 októberén
egérszürkén
egy valaha avantgárd színház fényeinek 
 vakhomályában
szorcsik kriszta próbacipőjének levált talpában
termékenyedve porral
végel laci makroreszelékkel
domonkos kormányeltöréssel
balázs attila nyulacskákkal
ladik kati
daróczi zsuzska bütyök valpurgis-tánccal
mezei kinga pusi kínjaiban
lőrincz melinda gyémántzsinórozott álmain
idomtalan cipelve szolgálati ügybuzgalmát   
 a sógornak
mint petyhüdt súlyosan lelógót

mely soha sehova
de talán
szorcsik kriszta próbacipőjének kopott résébe
abba az európai szürkébe
legtermékenyebb legrésebb présbe
talán
amely nem nyílott mert nyitva tartásának idejét 
 Isten vigyázza
és adta nekünk csak okulásra
és nem nemzésre
szószorulásban
magyar hévben szerb hőzöngésben román  
 nyüvésben
lefetyelt a deszkáknak
ajkait kitárva
színház szavakat
fel a kezekkel
add magad: ki vagy
szorcsik kriszta próbacipője
levált talp
bőrdarab, cafat
hitvány hasadék
tehetség éke
látva láttatók menedéke

„Visszatérnékt arra,t miértt fogomt ént mégt
sokszort végignéznit eztt azt előadást.t Nemt at
politikaitmondandójatmiat,tmerttamitkörül
vesz,t atólt nekemt ist hánynomt kell!t Viszontt
látnomt kellt mégt Szorcsikt Krisztátt (Judit),t
NagypáltGábortt(Holofernész),tMezeitKingátt
(Eszter)t vibrálnit at színpadon.t Kesernyésent
vigyorogni,t mikort Puskást Zoltánt (cirkusz
igazgató),tegytkorrupttmédiatkonferansziéja
kéntt»dzsimkeri«-sen,tcsörgősipkában,tlegin
kábbtegytporcnyitgerincettnélkülözőtkukac
hozthasonlótmozgássaltjár-kel,tegyezkediktat
várost»nagyjaival«,tstveritatpropagandát,tbó
dítjat halombat at népet.t (Ja-ja!t Leszt itt rend,t
pénz,t interdiszciplinárist felsőoktatás,t fényt
megtpompa,ttaps,ttaps…)tLátnom-hallanomt
kell,t ahogytViktória,t at látnokt (Krizsánt Szil
via)t–tegyébkénttmindentkezdettéstvégtasszo
nyat–,tatcirkusztáltaltmegidézve,tvalamitegé
szent szőrborzolót hangont előhívjat nekünkt at
valóságot,tvagyt–thatúgyttetszik,tatszéptjövőtt
(t’odtmá’:trendtmegtpénztmegtaztinterdisz…),t
hiszt szépt jövőnekt látomt ént at valóságott is,t



56

elégthozzátegytdélibáb,ticipicitmézesmadzag,t
egyt jót hosszút szervt at szájban...t Egyszerűent
gyönyörű,t ahogyt Juditt at látnoktölébentülvet
találkoziktatsorssal:t»Miérttééén??!tMerttte.«t
Igen,tőtegyedül.tMerttakinektvan,tsttúltszilárdt
at gerince,t azt ketétörik.tDet kinekt jót aztma
napság?tHát,tvan,takitvállalja.tEgytJudittpél
dául.”t(Győzni… De minek?)
Kíváncsitvagyok,thányszort tudtatmégtvé
gignéznit at lelkest cikkírót azt előadást.t Nemt
sokszor,thiszenthamarosantlevetéktatműsor
ról.tMeremtremélnitmégtmosttis,tnemtatkö
vetkezőt idézetért,t amitt at netent találtamt
(egyetlent kritikaként),t ést mostt bemásolomt
egytújabbtrészletét:
„Atmozgás,tvagytinkábbtatpózok,tamelyekt
nagyontpontosantkidolgozotan,tszóróltszórat
lépvet váltakoznakt at színpadon,t egyiptomit
falfestményekett idéznek,t merevt egysíkbat
kényszerítikt at szereplőket,t ést ebbent segítt at
jelmezt is:t seholt egyt gömbölyűt forma,tmin
dent sarkos,t szögletes.t Minthogyt pontosant
ilyenektvagyunktmit is,thatbelépünktazt»ér
dekszférába«.tFelveszünktegy-két-hár’tpózt,t
variáljuk,t sandánt lessükt at hatástt szemünkt
sarkából,t at célszemélyekett körbetipegjük,t
vagytcsaktállunk,tegytsíkbatmeredve,tstfigye
lünktserényen.tNo,teztvolttaztatgörbettükört
(amittatszínháztmindigthivatotttartanitelénk),t
amelybenténtmeglátamtmagam.tKicsittbele
gondoltam:tatóltfogva,thogytkiléptemtaztut
cára,ttalálkoztamtemberekkel,tdolgoztam,tet
tem,t utaztamt at 7-esen,t vagyt bármitt csinál
tam,t egészent odáig,t hogyt othont bebújtamt
attakarótalá,tvajonthányszortvoltamtőszinte?t
Hányszortvoltamtigazántén?tHáttTe?tNo,tke
zettatszívre,tdetigazán!tPedigtTetmegténtegé
szent picibent játszunk…tHát,t fájót dologt ez.t
Legalábbt annyirat fájó,tmintt az,t hogyt senkit
semtakartmeghalnitathazáért.tAkkort is,that
teztt at mondatott rágjákt sokszor,t sokszort at
számtba…”.t(Győzni… De minek?)
VagytmégistVégelleltvantbaj?tVagytvelem?
Meglehet.
Vagytmindketőnkkel.

VágvölgyitB.tAndrás

PASSZÁZSOK  
ÉS SNAPSHOTOK

– a Végel-próza és a forrásvidék

Próbálomtelképzelnitathatvanastévekt Ju
goszláviáját,t annakt ist at szagátt legin

kább.t Sikerül.t Jártamt ot,t akkor,t kétszert is,t
érzékenytelsőtosztályos,tmásodikos.tApám
malt először,t újt Trabantal,t at történészt ba
rátjávalt megt at nálamt nagyobbt fiával,t aki
vel,tmártvisszafelé,tatkocsibantelcseréltemtat
pinpongladba-lövőtpisztolytt egytColt-repli
kára,tvagytfordítva,tatszabadkaitolasztpiacont
vetüktmindketőt,tdetmégtathatártelőttelcse
réltüktatkeverék-téstatfrisstndk-szagtsemmi
veltsemtösszetéveszthetőtillatorgiájában.tSo
káigtathatárttnekemteztatkeverék-téstatfrisst
ndk-szag-elegytjelentete.tJugoszláviáttmegtat
szabadkaittornyostvárosházat–taztthatévesent
istkiböktem,thogyteztlehetnetSzegedentvagyt
Kecskemétentis,tcsaktitthangosabbaktéstsza
badabbaktaztemberekt–,tatboltoktszupertkíná
lata,tképregényektéstmoziplakátok:tNyugat!t
De,tminttjinbentatjang,tmártelsőretistvolttben
netvalamitfurcsa,todatnemtillő.tValmiérttbe
mentünkt egyt cipészhez.t Szokásostkisvárosit
suszteráj,tkicsinytbolt,tatfőtértőltnemtmessze,t
ferdéntbeverőtőszitnapfény,tdélutánitbőr-tést
porszag,t szintet semmibentnemtkülönbözött
at hasonlót magyarországit műhelyektől,t ki
vévetegyet:tatcipészett falán,tnemttúltnagyt


