
Szabédi Kü lön ke rék cí mû köl te mé -
nyé ben lá to má sos mó don meg fo gal maz ta
élet út já nak alap di lem má ját:

„Mi kor szü let tem, kész volt a vi lág;
tu dá som nak volt hí ja, nem az ég nek,
tu dat lan sá gom lát ta tott hi bát
ott is, hol lel ke sed tek már a vé nek.

So ká hi tet te ve lem va la mi, 
Hogy kül de tés az én meg szü le té sem:
az ó vi lá gon ki ja ví ta ni,
ami rosszul van, vagy nincs jól egé szen.

So ká ig ün ne pel tem úgy ma gam
– táp lál ta büsz ke sé ge met alá zat – 
mint al kat részt, mely re szük sé ge van
a min den sé get össze tar tó váz nak.

Or szá go kat be jár tam; ott hon is
lát szat ra tét len –, ott se ül tem res ten,
be tûk vi lá gá ba me rül ve is
a he lye met, a he lye met ke res tem!”

Ham le ti lét hely zet: ar ra szü let ni,
hogy hely re tol ja a „ki zök kent idõt”. Le -
het sé ges olyan ön vé del mi stra té gi á kat ki -
dol goz ni en nek a kül de tés tu dat nak az
ösz tö ké lé sé re, ame lyek nem te szik ab -
szurd dá, meg va ló sít ha tat lan ná a tö rek -
vést, hogy ami rosszul van, azt jó vá le het
ten ni? A szán dék és a meg va ló sí tás kö -
zött fe szü lõ ívet akar ta át hi dal ni Szabédi.
Az élet mû fi lo zó fi ai di lem mái fel ol dá sá ra
tett erõ fe szí té sek szer ves ré szei Szabédi
kí sér le tei a drá mai mûnem te rén is. A
szín há zat kí sér le ti mû hely nek te kin ti,
ahol meg él he tõ ek és ki pró bál ha tó ak a
„hely re tolt idõ” ima gi ná ri us tör té né sei. 

A „hely re tolt idõ” gon do la tá nak bûv -
kör ében, ami kor úgy vél te, hogy al kat -
rész évé vál hat a min den sé get össze tar tó
váz nak, ír ta meg 1933 kö rül el sõ szín mû -
vét, a Férj kar ri ert, még a szín re ke rü lés
re mé nyé vel. Sán dor báty ja ré vén, aki Bu -
da pes ten dol go zott az Ör kény-pa ti ká ban,
el jut tat ta a da ra bot Ör kény Ist ván nak,
aki vel köl csö nö sen se gí tet ték egy mást

írá sa ik pub li ká lá sá ban, ma gyar or szá gi és
er dé lyi fó ru mo kon, az zal a ké rés sel, hogy
egyen ges se a mû szín re ke rü lé sé nek út ját.
Ör kény elõ ször a Víg szín ház ban pró bál -
ko zott, de a lek tor ka te go ri ku san el uta sí -
tot ta: ez a mû Ma gya ror szá gon elõ nem
ad ha tó, szólt a ver dikt. Ek kor Ör kény 
el éri, hogy a Bel vá ro si Szín ház ban, Her -
mán di rek tor so ron kí vül el ol vas sa a mû -
vet, azon ban vé le mé nye egy be cseng a
Víg szín ház lek to rá nak íté le té vel. Ör kény
Szabédi Lász ló hoz 1934-ben írott le ve -
lé ben két ok ra ve ze ti vissza a som más 
el uta sí tá so kat: a da rab ten den ci á ja és 
a ko ra be li ko mi kumsztenderdeknek va ló
meg nem fe le lé se. Ami a ten den ci át il le ti,
Ör kény lát le le te vi lá gos ma gya rá za tot ad:
a re ví zi ós po li ti ka ki bon ta ko zá sá nak kor -
sza ká ban er dé lyi hír adás ként csak is ir re -
den ta da ra bot vit tek szín re, az „Üzen a
Har gi ta” misz ti kum je gyé ben, a va lós er -
dé lyi prob lé mák meg szó lal ta tá sa he lyett.
Ami pe dig a ko mi ku mot il le ti, a ma gyar
fõ vá ros kö zön sé ge csak a „Hacsek-Sajós
jel lem ko mi ku mot” és a „Fo dor Lász lós
hely zet ko mi ku mot” fo gad ja el. Szabédi
Lász ló em be ri, esz té ti kai ha bi tu sa azon -
ban messze ál lott ezek tõl az el vá rá sok tól.
Férj kar ri er cí mû víg já té ká nak az alap szi -
tu á ci ó ját egy na gyon is va lós tör té nel mi
hely zet: a tri a no ni bé ke szer zõ dés nyo -
mán el csa tolt te rü le te ken ma radt ma gyar
kö zös sé gek stá tu sá nak, az ál lam pol gár ság
kér dé sé nek a ren de zé se, me lyet az utód -
ál lam ok ban jog tip ró dön té sek kel ol dot tak
meg, s ezek utó ha tá sai má ig ha tó an mér -
ge zik a nem ze tek együtt élé sét a tér ség -
ben. Szabédi sza bad ság esz mé nyé nek
leg fon to sabb kom po nen se ép pen a több -
ség-ki sebb ség vi szo nya. Szé kely Já nos 
a Szabédi élet út já ból ih le tõ dött Mó rok
cí mû drá má já ban, hal lat lan em pá ti á val, 
a „hely re tolt idõ” baj no ká nak ak ko ri „ön -
vé del mi stra té gi á ját” így fo gal maz ta meg:
„Gon dol ja meg: a nem ze ti bu kás ból mi
tár sa dal mi gyõ zel met fa rag tunk!” Szabédi
még hitt a rá ci ó ban, a Strasbourgból ma -
gá val ho zott „gya kor la ti ke resz tény ség”
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ta na i ban, hogy az „…ó vi lág” ki ja vít ha tó.
Te hát a Férj kar ri er alap szi tu á ci ó ját –
hogy egy em bert ki uta sít hat nak szü lõ -
föld jé rõl, mert el vesz tet te ál lam pol gár-
 sá gát, ha bár õ hely ben ma radt, csu pán a
ha tá ro kat köl töz tet ték el – Szabédi eg -
zisz ten ci á lis ab szurd nak érez te. Kö vet ke -
zés képp a tör té ne tet egy asszony ról, aki
úgy sze rez ál lam pol gár sá got, hogy min -
den kon ven ci ót meg szeg ve össze hoz egy
ter mé szet el le nes há zas sá got, csak is ab -
szurd ko mé di á nak le he tett meg ír ni. Nem
áb rá zol ha tott mi ti kus Er délyt, a tár sa dal -
mat és sze rep lõ it csak is sza ti ri ku san, gro -
teszk mó don fest het te meg. A sza tí ra
azon ban oly kor az ab szurd lo gi kát hasz -
nál ja má sok ki gú nyo lá sá ra. Az alap szi tu -
á ció ki bon tá sa feydeau-i, scribe-i po én -
tech ni ká val meg írt je le net so ron ke resz tül
tör té nik, de ezek hal ma za már szür re a lis -
ta ví zi ó vá nõ, Ionesco lá to má sos vi lá gát
idéz ve, amely ben, köl tõ rõl is lé vén szó, 
a nyel vi bra vú rok nagy sze re pet kap nak:

„CSIBI (el fo gu lat lan akar ma rad ni, de
nem si ke rül): Ide hoz tam a ka la po mat és 
a (nyel) ka bá to mat az inas nak, hogy
akassza a fo gas ra. (Szü net) Izé, mit aka -
rok mon da ni? Va la mit aka rok mondani…
az imént még tisz tán tud tam, hogy mit
aka rok mondani… ki az a Ionescu?

KA TA LIN (foly vást né zi Csibit, von ta -
tot tan): Ki az a Ionescu?

CSIBI: Pél dá ul. Nem fon tos... csak
úgy kér dez tem... ta nár úr ké rem, én ké -
szül tem... en gem min den ér de kel... de
nem fon tos; ha nem tet szik meg mon da ni
akar ni, ak kor nem ér de kel... sem mi sem
ér de kel; szin te hi he tet len, hogy mennyi re
tud nak en gem nem ér de kel ni a dol gok...
egyes dol gok. Én ilyen va gyok.

KA TA LIN: Per sze, jo god van meg tud -
ni, egy férj nek min dent tud nia kell, én
azt mon dom: egy nõ nek ne le gye nek tit -
kai a fér je elõtt.

CSIBI: Á, ké rem, én azt mon dom: a
leg tel je sebb sza bad ság. Én iga zán nem
azért kér dez tem. Úgy a nõ, mint a fér fi ré -
szé re, ter mé sze te sen. Hol va gyunk mi,
ké rem, a pornokráciától!

KA TA LIN: Ne sza kíts fél be, mert ak -
kor nem tu dom elmondani… Fur csák
vagy tok ti fér fi ak! Kér dez tek va la mit s az -
tán meg vagy tok lep ve, ha az em ber fe lel -
ni akar; meg há za sod tok s az tán meg
vagy tok lep ve, hogy fér jek ké kell vál no -
tok; nem le het raj ta tok el men ni. Én igen -
is meg mon dom ne ked, hogy ki ez a Io-

nescu; ak kor is meg mond tam vol na, ha
nem kér dez ted vol na; emi att ne le gye nek
ne ked lel ki is me re ti fur da lá sa id. Ez a
Ionescu egy csend õr õr mes ter, cso dá lom,
hogy nem em lék szel, már én em lí tet tem
két szer is, hogy jön ni fog, csör gõ lán-
czokkal; hát most meg üzen tem, hogy ne
jöj jön.

CSIBI: Mi ért ne jöj jön, ezért kár volt
ki dob ni 100 lejt, úgy is hi á ba jön.

KA TA LIN: Ne légy bu ta, azt hi szed, jó
ked vi bõl jött vol na? A száz lejt azért kap -
ta, hogy jöj jön.

CSIBI: Hi szen... azt tet szett üzen ni
ne ki... hogy ne jöj jön...

KA TA LIN: Ne jöj jön, hát per sze hogy
ne jöj jön, most már mi nek jöj jön? 

CSIBI (ér tel met le nül): Ne jöj jön...
száz lejt kap, hogy jöj jön, de ne jöj jön...
Mi ért jöj jön, ha ne jöj jön?

KA TA LIN: Mi ért jöj jön? Egy ügyû kér -
dés, rád vall! (Szen ve dé lye sen, ke se rûn)
Te, te nem is me red az em be re ket! Te nem
tu dod, hogy a fér fi ak mi lyen al ja sok, gaz -
em be rek...”

Mint ha egy mo dern ab szurd da rab
rep li ká it hal la nánk az egy más mel let ti 
el be szé lés rõl, a kom mu ni ká ció le he tet -
len sé gé rõl, ame lyek nek ko mi ku ma fény -
év nyi re esik a Hacsek–Sajó-s jel lem ko-
 mi kum tól vagy Fo dor Lász ló hely zet ko -
mi ku má tól. Bár mi lyen ön tör vé nyû en is
ke zel te a té mát Szabédi, azért fel fog ha tó
a tör té ne lem fi gyel mez te té sé nek is: az ó
vi lág ki ja ví tá sá nak szán dé ka könnyen
vál hat ab szurd ko mé di á vá. Ez a mû faj hó -
dí tó irány zat tá vált a vi lág iro da lom ban. 
A szel le mi te ret el ural ták az ab szurd iro -
da lom hõ sei, a drá mai mûnemben meg ke -
rül he tet len né vált az Alfred Jarry-modell,
amely a fé le lem és a szá na lom kel tet te
arisz to te lé szi ka tar zist a ne ve tés elõ idéz -
te meg tisz tu lás sal he lyet te sí ti, a re gény -
iro da lom ban pe dig Franz Kaf ka ab szurd
vi lág mo dell je gya ko rol ta a leg na gyobb
ha tást az eu ró pai szel lem tör té net re. A Sza-
bédinál mind össze két év vel fi a ta labb
Eugène Ionesco a har min cas évek ben
ugyan úgy kí sér le ti la bo ra tó ri um nak te -
kin tet te a szín pa dot, mint szer zõnk. 
„A drá ma írók nak ugyan úgy meg kell ad -
ni a kí sér le te zés le he tõ sé gét, mint a tu dó -
sok nak” – ír ta Ionesco, s ezt a jo got az
„avant gárd sza bad sá gá ban” vél te meg tes -
te sül ni. Szabédi esz mé nyi nek érez te ezt a
sza bad sá got, s szín pa di kí sér le te i ben
foly tat ni akar ja a Férj kar ri er ben el kez dett mû és világa
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utat, az ab szurd hu mor mû ve lé sét. Ezt bi -
zo nyít ja az ugyan csak kéz irat ban ma radt
A gróf és a ra jon gó ja cí mû egy fel vo ná sos.
A gróf egy új ko ri Nero, aki nem elég szik
meg a köl té sze te irán ti pusz ta ra jon gás -
sal, ha nem dup la csa vart vár el, ra jon gó -
já nak kri ti kai alap ál lás ból kell el jut nia a
di csõ í té sig, le- és meg gyõ zet ve a gróf zse -
ni a li tá sá tól. A lát szó lag szkeccssze rû
alap hely ze tet azon ban Szabédi annyi ra
fel dú sít ja em be ri ka rak te rek sza tí rá já val,
ko ra be li tár sa dal mi ál la po tok ra va ló
asszo ci á ci ók kal, hogy a szer zõ tük re már
egy ab szurd dá vált vi lá got mu tat, a pár -
be szé dek ab szurd hu mor ba tor koll nak,
mint pél dá ul Ionesco Ének órá já ban. Hu -
mor kész le tét a ma gyar iro da lom ha gyo -
má nya i ba is be ágyaz za:

„GR: Ké rem...
NÕ: Tud ni il lik azt mon dom, hogy

ma ga köl tõ. (Le s fel kezd jár ni fér fi as lép -
tek kel. Fúj. Köz be-köz be a GRra te kint.)

GR (meg szep pen ve): Mit csi nál, ké rem?
NÕ: Erõt gyûj tök. A foly ta tás hoz!
GR (bá tor ta la nul): Azt hi szem, ön

igaz ság ta lan. Van itt egy né hány si ke rült
sor. Az tán, nem mon dom, van egy né hány
sor, ami még job ban si ke rült, de egé szen
rossz egy sincs. (Fel bá to ro dik.) Mily ki fe -
je zõ pél dá ul ez – s va do na túj! – Hold -
fény ben sé tál lá bam pu ha tal pa...

NÕ (ke gye sen): Ja, ezt hal lot tam, ez
elég jó. Én nem er rõl be szé lek.

GR: Hát mi rõl, az is te nért?
NÕ: Ar ról, amit még nem ol va sott.
GR: De hát azt még sem tud hat ja elõ re,

hogy olyan rossz dol gok kö vet kez nek.
NÕ: Na hall ja! Ez után a kez det után.
GR: Meg áll az eszem. Az imént azt

mond ta, elég jó.
NÕ: Ép pen ez az. Ez után a kez det

után csak vissza esés kö vet kez he tik.
GR: A Talp ra ma gyar is elég jól kez dõ dik.
NÕ: A Talp ra ma gyar? Hát igen, az

tény leg elég jól kez dõ dik. De ez! Le het ezt
össze ha son lí ta ni? Ezt a ní vót, ezt le he tet -
len vé gig meg tar ta ni. Ér ti? Le he tet len!
Nem is me rek köl tõt, aki eh hez mél tó
foly ta tást tud na.

GR: Én... is me rek...
NÕ: Ma ga is mer?
GR (büsz kén): Ez a vers, ez ké rem

foly tat va van. Ahol meg ál lí tott, ott plá né
egy gyö nyö rû sor kö vet ke zik.

NÕ: Is te nem. El vég re, nem mon dom,
min den le het sé ges. Ol vas sa. Bár elõ re
ret te gek...

GR: Mi tõl?
NÕ: At tól a sor tól. De meg kell len ni.

Es kü szöm ma gá nak, el va gyok ké szül ve 
a leg rosszabb ra.

GR (ol vas)
Hold fé nyen sé tál lá bam pu ha tal pa
S a hold fény sze mem ta ván úsz kál

csend ben,
S út já ra ké pe ket szór, ar cod ké pét,
S így könny ben für dik ar cod, sze rel -

mem.
S így könny ben für dik ar cod, sze rel -

mem!
Eh hez mit szól? Hát ez gyö nyö rû!
NÕ: Brr!
GR: Rosszul van?
NÕ: Bor zon gok. A gyö nyö rû ség tõl.
GR: Meg van elé ged ve?
NÕ: Min den vá ra ko zá so mat fe lül múl -

ta. Óri á si!
GR: S így könny ben für dik ar cod, sze -

rel mem! El ra ga dó!
NÕ: Meg kap ta a szót! (Un dor ral) So -

ha se tud tam vol na ki mon da ni ma gam tól.
Ezt Pe tõ fi sír va irigy li ma gá tól. Ná la is
van strand, nem mon dom...

GR: Mi?
NÕ: Strand. De az egé szen ba ná lis.

Ott a hold für dik...
GR: Hol?
NÕ: Az éj ten ge ré ben. De itt az arc!

Egy arc, ami für dik. Is te nem. Ez új.
GR: Va do na túj! S könny ben, könny -

ben für dik!”

Ez út tal csak Szabédi kéz ira tos ha gya -
té ká val fog lal ko zunk, de szín pad ra ugyan
nem ke rült, vi szont pub li kált mû vei, a
Délia (1936) cí mû drá mai köl te mé nye és
a Van egy té mám (1932) ugyan csak ab -
szurd kí sér le tek nek te kint he tõk.

Az ab szurd ko mé dia mo dell át csap
transz cen den ci á ba. Szabédi ed dig elem -
zett szín pa di kí sér le tei azon ban a föl di
va ló ság tól va ló el sza ka dás vég sõ lé pé sét
nem te szik meg. Szabédi élet ér zé se, jár -
tas sá ga az egye te mes iro da lom ban rá -
kény sze rí ti a szer zõt a hi te les vi lág kép
meg al ko tá sa ér de ké ben az ab szurd esz -
köz tá rá nak hasz ná la tá ra, de a kor íz lés
kény sze re, mi vel a szer zõ azért szín pad ra
is kí ván ke rül ni, vissza ránt ja a transz cen -
dens vi lág ba va ló át bil le nés tõl, szín pa di
vi lá ga evi lá gi ma rad, nem len dül át a fik -
ci ók szfé rá já ba. Gon do lom, Szabédi is 
ér zi ezt a ket tõs sé get, s fõ ként ta pasz tal ja
a tényt, hogy a vi lá gon va ló ja ví tás szán -
dé ka sem elég gé ha té kony ezen az úton102
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jár va. Ha bár idõ köz ben gya kor ló dra ma -
turg ként két íz ben is szer zõ dik a ko lozs -
vá ri szín ház hoz, to váb bi szín pa di kí sér -
let tel kéz ira tos ha gya té ká ban nem ta lál -
ko zunk a negy ve nes évek de re ká ig. 

A má so dik vi lág há bo rú után új ra ren -
de zõ dik a vi lág, a sza bad ság meg élé sé nek
új al ter na tí vái ke let kez nek. Most már
nem csak a több ség-ki sebb ség vi szo nyá -
ban kel lett a ma gunk meg õr zé sét biz to sí -
ta nia Szabédi nem ze dé ké nek, ha nem egy
totalitarista rend szer egy ne mû sí tõ ma -
lom kö vei kö zött is meg kel lett ta lál nia 
a talponmaradás esz kö ze it. Mo rá lis és
mû fa ji di lem mák ba üt kö zött Szabédi. Mi -
lyen uta kat kell su gall nia a kö zös sé gé nek,
hogy tár sa dal mi gyõ zel met arat has son,
ho gyan újít sa meg a mûnemet, hogy ha té -
kony esz kö ze le hes sen egy új vi lág rend
épí té sé nek? A két vi lág há bo rú kö zöt ti
idõ szak drá ma iro dal mi örök sé gé bõl Bárd
Osz kár drá ma el mé le te kí nál ko zott kö ve -
ten dõ nek: „S a szín pad ban is fel kell vég -
re fe dez nünk a föld ezer nyi la bo ra tó ri u ma
kö zül az egyik leg ér té ke seb bet, a kí sér le ti
ter vet, ahol a kín ló dá sok ból, disz har mó -
ni ák ból bol do gan ki ve ze tõ út meg ta nu lá -
sá nak vagy meg kö ze lí té sé nek ör vend a
bék lyó i ból ki sza ba du ló egész sé ges em be -
ri ség.” Az õ pél dá ja is to váb bi kí sér le te -
zés re ösz tö kél te Szabédit. Bárd mû ve i ben
meg je le nik a transz cen den tá lis élet ér zés,
hõ sei cse le ke de te it pe dig fre u di ta nok
moz gat ják, de Szabédi egy olyan ön tör vé -
nyû mû fajt kí vánt meg te rem te ni, amely
al kal mas fi lo zó fi ai, mo rá lis pél dá za tok
köz ve tí té sé re, új tár sa da lom épí tõ gya kor -
la tok nép sze rû sí té sé re. Kéz irat ban és 
be fe je zet le nül ma radt Sza bad ság rab jai
cí mû szín pa di kí sér le te mû fa ját „pél da -
be széd”-nek ne ve zi. Alap pél dá za ta: „Min -
den ki aki meg szü le tik, sza bad ság ra szü le -
tik” té te le. A szín ház ima gi ná ri us te ré ben
Szabédi ke re si azt a mo dellt, amely le he -
tõ vé te szi, hogy ne csak sza bad ság ra szü -
less, ha nem meg is él hesd sza bad sá go dat.
A pél dá zat nak, hogy hi te les sé és meg gyõ -
zõ vé vál jék, meg kell sza ba dul nia a tér 
és idõ kö tött sé gé tõl. Szabédi ek kor lép ki
e vi lág ból, és len dül át a fik ci ók vi lá gá ba.
Ki ta lál egy bör tön szi ge tet, aho vá ha jó val
25 év vel ez elõtt élet fogy tig lan ra ítélt sza -
bad ság har co so kat szál lí tot ta. A pél dá zat
jel leg erõ sí té sé ért Szabédi be tû jel zé sek -
kel ne ve zi meg sze rep lõ it. Mint ki de rül, a
bör tön pa rancs nok utó pis ta gon dol ko dó,
ki hasz nál va telj ha tal mát, el tit kol va, hogy
hosszú idõ óta nem ér ke zett meg az ad dig

éven ként ki kö tõ szál lí tó ha jó (ami gya kor -
la ti lag azt je len ti, hogy a ha ta lom el fe lejt -
ke zett ró luk, kö vet ke zés kép pen sza ba -
dok), egy zsar nok ság ra és kény szer re ala -
po zott tár sa dal mi rend ki kí sér le te zé sé vel
pró bál ko zik. Be tû je le B., hit val lá sa így
szól: „De es kü szöm nek tek, hogy én eh -
hez a mun ka terv hez az utol só be tû ig 
ra gasz ko dom, és jaj an nak, aki el le ne sze -
gül.” Te szi mind ezt ab ban a hiszemben,
hogy a kö zös ség éle tét szol gál ja, a rá bí -
zot tak éle tét jó me der be te re li, si ke rül 
a rab sá got élet té ala kí ta ni. A rab ság ban
tar tot tak kö zött a fenn ál ló rend hez va ló
vi szo nyu lá suk ban kü lön bö zõ ma ga tar tás -
for mák kör vo na la zód nak, ame lyek po la -
ri zá ló dá sa ak kor megy vég be, mi kor B.
ha lá la után meg csil lan a sza bad ság meg -
szer zé sé nek le he tõ sé ge. Z., az intranzin-
gens lá za dó, aki nek szó hasz ná la tá ban
bib li ás, Dsida Je nõ-s szó fû zé sek kö szön -
nek vissza, s aki ezer nyolc száz hu szon ne -
gye dik nap ja vár a cse lek vés pil la na tá ra.
„Át ko zot tak! Ver je meg az is ten a kor bá -
csu kat! Ver je meg az is ten a kút ju kat, még
a kút juk vi zét is. Vál toz zék epé vé, ha
isszák, akad jon meg a tor ku kon, ful lad ja -
nak meg a gaz em be rek! ... Nem lesz olyan
ke ser ves az utol só íté let, mint ami lyen az
én íté le tem lesz!” Az õ íté le te az örök
harc az el nyo más el len, a zsar nok el len,
még B. ha lá la után is, s ily mó don az õ
for ra dal ma fra ze o ló gi á vá vál hat. Sz. pe -
dig Z.-hez ha son ló an a sza bad ság meg -
szál lott har co sa, a da rab leg tisz tább, leg -
tra gi ku sabb jel le me, de Z.-vel szem ben
nem az örök for ra da lom el vét vall ja meg -
vál tó esz mé nek, hisz ez ép pen a sza bad -
ság vissza uta sí tá sa, ha nem azt tart ja: az 
a sza bad, aki sor sát te rem ti. Rend kí vül
ne héz a sze rep lõk élet fi lo zó fi á ját ár nyal -
tan ki ol vas ni a szö veg bõl, mi vel nem
kész da rab, ha nem je le net sor-váz la tok,
fel vo nás-szi nop szi sok áll nak ren del ke zé -
sünk re, még csak nem is idõ ren di vagy
lo gi kai sor rend sze rint. Sz. élet út já nak
pél dá za ta Szabédi egy meg jegy zé sé bõl ol -
vas ha tó ki: „Sz-nek nem az a hi bá ja, hogy
a sza bad sá gért küzd, ha nem az, hogy
nem ve szi ész re a ha tal mas vál to zást, me -
lyet a szi get élet je lent, s így vol ta kép pen
csak gon dol ja, hogy küzd a sza bad sá gért,
de tu laj don kép pen csak ha lan dzsá zik.
Te hát a re a li tás fel nem is me ré se a hi bá -
ja.” A sza bad ság ki ví vá sá nak egy má sik
al ter na tí vá ját P. tes te sí ti meg, aki nem el -
ítélt ként, ha nem ön ként vál lal ta a sors kö -
zös sé get a szi get la kók kal, azt vall va, hogy mû és világa
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az nem rab, aki oda megy, aho va akar. Az
õ hi te: „Nem azért jöt tem, hogy meg -
osszam ve le tek a rab sá got, ha nem azért,
hogy meg oszt has sá tok ve lem az is ten sza -
bad sá gát.” Õ nem rab sá got pré di kál, nem
a sza bad ság el len pré di kál, ha nem a lá za -
dás el len szól, mert aki lá zad, rab. Hi té -
nek lé nye ge: aki vál lal ja sor sát, az sza -
bad. Vi tat koz ha tunk a sze rep lõk kel, de
vi lá gos, egy ér tel mû ál lás fog la lás ok.
Szabédi egyet len ma ga tar tás or mát uta sít
el: a komp ro misszu mo két. Da rabváz la tá -
ban nem ta lá lunk ezt kép vi se lõ sze rep lõt,
de va ló szí nû leg en nek meg for má lá sa 
is szán dé ká ban állt. Ilyen meg jegy zést 
ol vas ha tunk: „Re mek do log ide be kal ku -
lál ni akár György Já nost, akár – fõ leg – Ba -
logh Ed gárt: akik ke ve sebb sza bad ság gal
él nek, mint ami ada tott ne kik.” Nem oda -
ve tett meg jegy zés ez, ha nem az ön fel adás
el le ni til ta ko zás fel ki ál tó je le, hisz a té má ra
ki tér egy 1945-ben, Ba logh Ed gár hoz in té -
zett le ve lé ben is: „Rossz po li ti ka – már ti.
ma gyar rész rõl rossz po li ti ka – ro má nok
szá ja íze sze rint dol goz ni ki párt prog ra -
mot, ro mán fü lek nek ked ves jel sza va kat
han goz tat ni ma gya rok fe lé, ro mán sze -
mek nek szer kesz te ni ma gyar új sá got.”

Saj nos a kéz irat be fe je zet len, nem
kör vo na la zó dik a „mi a ki út” kér dés re
egy ér tel mû vá lasz. A Cson gor és Tün de
hár mas út já nak di lem má já ra em lé kez tet -
nek a szín mû kí sér let kí nál ta le he tõ sé gek:
az örök for ra da lom, a tisz tes sé ges, de a
re a li tást fél re is me rõ, az ön ként vál lalt
rab ság és komp ro misszu mok út jai jár ha -
tat la nok. A tra gi kus vá laszt ma ga Szabédi
élet út ja ad ta meg: a min den sé get össze -
tar tó váz nak nem vál ha tott al kat rész évé,
ami rosszul van, azt nem te het te jó vá,
éle te utol só gesz tu sa azt su gall ja, hogy
nincs ki út. Az élet út azon ban még is fel -
vil lant egy transz cen dens al ter na tí vát a
sza bad ság ra, a krisz tu sit. Szé kely Já nos
Mó rok cí mû drá má já ban ezt így fo gal -
maz za meg: 

„A mór ga ran ci á kat, jó uram,
A jo go kat, az in téz mé nye ket.
Add vissza õket. Hi szen lát ha tod:
Ez az egyet len vég le ges meg ol dás,
Amellyel Krisz tus egyet ér te ne.”

Ez Szabédi sí ron tú li üze ne te és in tel -
me egy ben.

Kö tõ Jó zsef


