
A BAGÓ STORY
Séták egy pulival

VI.

írta LATINOVITS ZOLTAN

Merre menjünk? Éva Amerikából jött, én a zárt osztályról. Éva a kínból,
aggódásból. én a biztos-bizonytalanból. Éva 25 éve van a Vígszínházban, a vál
tozóban ez egyetlen állandó. A sok ismeretlen egyenletben a konstans állandó.
Én vándorló vagyok, újat kereső, lázasan lázadt bolyongó. Míg magamat kere
sem, másokat is magukhoz kerítek.

Merre menjünk ? A kiábrándító Amerika, a véges tévedések közül, merre
menjünk ? Menni kell, menni. A fiatalokhoz. Az új hullámban kell megfürödni
Balaton előtt és Balaton után. Pannóniába kell menni, az ősleletekre épülő új
utakon szétnézni. A fiatalok, Kaposvár, a színház megújulásának fészke. Menni
kell, megújulrrí, körülnézni a kis országban, merre készül a jövő. Talán csatla
kozni lehet, talán megropogtatjuk meszes csontjainkat, széthúzván zsugorodó
idegeinket, felfrissítik megfáradt ereinket.

Kaposvárra megyünk és Veszprémba és Kecskemétre.
Pakolunk, frissen, mint fiatal nászutasok, megmártőzni a fiatal hullámokban.

Hátha rosszul keressük - külön-külön a közösséget. talán bennünk van a hiba,
talán ősz hajunk alatt már nem a régi szív dobog. Talán hiába maradunk, hi
ába keresünk Pesten, vidéken, talán meg kellene újulni. Hát magyünk szárny
verdesve a gyönyörű őszbe, mezőkön, hegyeken, erdőkön keresztül vidékre a jó
szagú, jó lehelletű friss reggelben. Bagó pulink a Zsiguliban ezúttal a hátsó
ülésre szorult, a hosszú utat nem jól bírja, unja az ezerszer látott elsuhanó me
zőket és fákat.

Megyünk a csodálatos új úton, új rettenő kérdőjelekkel és megszenvedett
örök válaszokkal. Magyünk újraálmodott íf'[úságunkkal, visszük magunkkal a
visszahozhatatlant, az elvarázsoltat. A múlt síkos halai a poggyászunk. de Ba
gó a 17 hónapos immár gyerek, frissíti, éleszti életünket.

Megyünk a Balaton felé, a Non Stopnál megállunk, mint régen egykor,
Moszkvából jövet, ahol egy bizonyos film-delegációval fesztiválon vettünk részt,
- itt a Non Stopnál olyan Jaffa szörpöt, olyan kispörköltet ettünk sörrel, olyan
kávét ittunk, mint még soha.

Most ebben a gyönyörű kései nyárban, a fiatal októberi őszben reggeli re
ményt szörpölünk, meleg, citromos teát, rántottát. És Bagó boldog, az érszűkü

letem is, megmozgattunk magunkból egy-két lábat, eret, koleszterint termelünk,
hadd rakodjon le, fiatalok maradunk csak azért is. Hiába üzen le Hortobágyról
az ősz, a pannón dombok mcgf'iatalítanak, ha ráborulunk. Bagó labdázik, lábunk
vele mozdul, csodaként megyünk, mert immár látszik, hívják a szív hatalmát.

Beszívtuk az ünnepi fenyőillatot, a távoli völgyek illatát, felszívtuk az út
szép, nemes, beton-szürkéjét, a fák lankadatlan zöldjét, a füvek maradó har
matát, Bagó barnásfekete fiatalságát, az ifjú ősz minden ősi nyárszagát. Bennünk
a mozdulás vágya, talán ugyanaz akalandszomj, mely a régi sumírokat. a leg
erősebb élni akarást a pulival és a komondorral a nagy hegyen átmozdulní len
dített. Bízunk az ifjúságban. Bízunk Kaposvárban, a fiatalság káprázatában.
Agyagos tagjaink könnyedén mozdulnak a fiatal sumír ritmuséban.

Visz tovább a kocsi. Éva vezet, ez az ő kocsija, karambolom óta. Nagy árat
fizettem, hogy visszaszerezzem, visszafizessem a kocsiját. Az ember nagy árat
fizet a lehetetlen elleni harcában, hogy társa lehessen. Társ. Aki mozdulni és
mozdítani, ugrani és ugratní tud, ugratní Isten felé, arccal a Nap felé fiúval
kutyával a lábánál.

Lassítunk Zamárdinál, hiszen megérkeztünk, a tó beüzen, beüzennek a fák,
a szabad kutyák, a vitorlások: a Balaton kitüntetései. üzennek a halk, hosszú,
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őszi szelek; csillog az út a napfényben, a vénasszonyok nyarában. És a vén
asszonyok ifjabbak és okosabbak, tűzesebbek a nyaraknál. A vénasszonyok. a
nagymamák tartják bennünk az isteni lelket és melegítik teleinket.

Megmásszuk a földvári dornbot, kitárul a tó, Isten tava, Badacsony felé 
a benzinkúttól idetetszik Badacsony nőszeme. És a kék, a zöld, a szent pasztell,
Isten rajzolata. Benzint is veszünk Kaposváríg, és rövid Bagó-játék után Oszö
dön át röpülünk Szemesre.

"Bagókám hol vagyunk" - gügyögöm az ablakon kitámaszkodó Bagó-ducé
nak, de a szemesi régi templomnál még nem sejti, hova is jöttünk. De amikor
áthaladunk az új sorompón - a régi megszaggatta ősi ruháit és miniszoknyára
váltott ébresztő lámpákkal. - áthaladunk a sorompón, a régi síneken, ahol 40
éve bronz kétfillért lapítottam az öreg füstös mozdonyokkal, elsuhan előttünk

az ifjú-agg móló, befordulunk a Semmelweis utcába, ahol 30 éve még agyagút
vezetett a semmibe, Bagókánk nyívákolni és hüppögní kezd, ugrál Éva és az
ablak között.

Itthon vagyunk Anyám utcájában, a régi homokpartnál, a hullámok elhunyt
sirató-meséjén, Újszemesen. Nyárfák kísérnek, örömkönnyeiket siratják. A nyár
fáknak kötelező a hivatalos nyár végeztével elhullatni leveleiket. A kocsi ropog
tatja a napsütötte hulló leveleket. Fékezünk. Megérkeztünk.

Vár a lécből készült kerítésajtó, az újrafestett öreg kunyhó, vár Kuki, a ré
gi tábornok kutyája, vár a közel, vár a régi ifjúság.

Szemerkél az eső, Bagóval ki kell sétálni náddal szegett kis fürdőöblünkbe.

Nád között, nádtorzsák felett egy ácsolt pallőn kell kíszüremleni a vízhez. Bal
ra messze, őszi párában Badacsony. És Bagó már eljárta körtáncát a talpalatnyi
megmaradt homokon, már a vízből jön elő. Simogatják a nádat a szőke-sápadt

hullámok. Mint a siratóasszonyok, jönnek összefogózva, siratják a nyarat. Meg
szívjuk magunkat a simogató, életet adó levegővel.

Szemerkel az eső. Lellén vagyunk, I. osztályú vendéglőben, ahol az állami
vendéglátóipar miníszoknyás kisasszonyai komoran és drágán szolgálnak, nem
szívesen, hiszen magyarul beszélünk. A magas árakhoz és bekónyált öntuda
tomhoz rossz Újházy tyúkleves. még gyengébb húsétel tartozik. A szomszéd te
remben az idegenek furcsa módon nem érzik a magas árakat, csak a vörösbor
ízét. Énekelnek, kurjongatnak hozzá. A fizetőkisasszony a legkomorabb. Mintha
szemtelen ís lenne. Balatonnál, ősszel nem kell az ilyesmit észrevenni. A Vörös
Csillagban viszont kedvesek, de az étterem tere rettenetes. 1950 táján épült.

Szemerkél az eső, elbúcsúzunk Anyáméktól. Elindulunk a 67-es úton dél
nek. Szép somogyi falvak között kanyarog az út lefelé a dombokon. Jegenyék
és cseresznyefák, fenyők kísérik az utat. Jófajta út, kedvünkre való. A temp
lomokat nem hozták még rendbe, de sok új ház épül. Ezek azok a színes házak,
amelyeknek terveit stencilezik. Északon és délen, keleten, nyugaton - földszin
tes "sátortetős" Iakótelepí házak. Csiricsáré színekkel festik, háromszögekkel.
Szerencsére a régi fák és a magasra nőtt őszi virágok takarják a házakat. De
jó. egészséges házak, jobbak mint a vályogházak.

Somogyban kevés a tévé-antenna. A gyerekek egészségesek. Sok kutya, ke
vés gyerek.

Szemerkel az eső, majd Kaposvár határában zuhogní kezd, kiadós nyári eső.

Szornorúak vagyunk, a depresszió ködf'átylaí ereszkednek ránk. Bagó alszik. Ke
rengünk a városban, az autóstér nem ad kellő eligazítást. Kérdezősködés után:
a kisvárosi állomás duzzasztott raktárai között fák. A fák között egy elvará-
zsolt, színes kastély. .

A színház.
Megállunk a színészbejáratnál. Bemegyünk a portára, megmondom, kit kere-

sünk. Sajnos mindenki ebédelni ment, ki-ki erre-arra.
- Lesz ma premier?
- Lesz.
- Kaphatunk jegyet?
- Honnan jöttek?
- Pestről - mondom elmélázva ...
- öt órakor tessék érdeklődni, akkor jönnek be a titkárságra.
Szálloda. Dorottya szálloda.
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Jó homlokzat, szecesszios betűk. Rekonstrukció.
Kétszer megkerüljük a tömböt, míg végre négy autó közott parkolni tudunk.

Kípakolunk, megyünk a portára, elöl Bagó.
Szernélyi ígazolványok. 205-ös. Csak mára. Cípekedűnk két magas, régi eme

Jetet a modern szállodában. Nincs, aki segítsen.
Megtelepedünk. Éva a szekrényekbe pakol, hátha otthonosabb lesz a szoba.

Két ágy, egy asztal, egy szék.
Képek a falon. ülőkád.

Levonulok az étterembe. Két máj Bagónak. 3 deci voros nekem.
Megpróbálok írni. A szomszéd asztalnál ismerősök. Kritikusok és a színház

segédrendezője, Beszélhetnékem van, átülök. Rokonlelkek. Pestiek. Legalább itt
találkozunk Kaposváron az étteremben. Legalább itt találkozunk, mi, akik csi
nálni akarjuk, ők, akik nézik a világ szinházaít és utaznak, összehasonlítanak,
kritizálnak. Mert már fiatal, értelmes, tisztaszemű kritíkusaink is vannak itt
ott, akiknek végre nem az az álláspontjuk, hogy eladják azt, ami rossz, lélek
romboló és sikertelen. ítélkeznek, és helyesen ítélkeznek. Kár, hogy nem figyel
nek eléggé iránymutató szavukra.

Éva is lejön, jófajta színház- és emberszagú beszélgetés alakul ki. A le
vegőben van a színházi élet nagy átalakításának lehetősége. Emlékeznek köny
vemre, rendezéseímre, hányattatásomra, becsülnek minket és szeretnek.

Lassan következik a reményteli előadás, elbúcsúzunk. A színházban újra ta
lálkozunk. "Fizetünk, felmegyünk a szobába, lelkesen készülődünk, öltözünk. Ba
gó otthon marad szegénykém. gyalog indulunk, meleg szóval, nagy várakozással
a színházba.

Jól öltözött, elegáns emberek, jó emberek innen-onnan, Pestről és vidékről,

szmigazgatók és főrendezők és kritikusok gyülekeztek össze. Tehát mindenkí vár
valamit. Üjat, magyart, fiatalt. Az öreg színház megífjodott, a tanács erős tá
mogatásával kifestettek mindent, kimázolták a régi falakat. Udvariasak vagyunk
és fesztelenek, szinte érezzük, hogy szépül a város és jó a futballcsapat. A ka
rácsonyfagyújtás fogalma az igazgatói páholyban. mikor a tanács kiküldötte meg
nyitja az évadot és az előadást. A színház igazgató-főrendezője áll a tanácsi
küldött mellett, aki a színház fejlődéséről, a város fejlődéséről beszél, dicséri
a fiatal társulatot. kitüntetést ad át az igazgatónak.

Elindul az előadás. Dermedten figyelem a meggyúló fényekben, hogy fűkoc

kákkal van tele a színpad. Középen a deszkakra homokot szórtak. Zenekar is
van a színen, fűborította dombon ülnek és uralják a színpadot. A cselló meleg
barnásága vezényli az előadást. Pedig ez a zenekar csak kíséri az előadást, te
hát képben nem uralkodhat a színpadon. És karmester is van, aki időnként
a földön lapoz, hátát mutatja a fényben a közőriségnek.

Lassan gördülnek a jelenetek; tehetséges, ügyes színészeket ismerünk meg.
Közben habszívacs szőnyeget terítenek a homokra és az izgatott színészek fel
kunkorodó végeibe belebotlanak. A homok pedig száll a fűre, közönségre. Ez
úttal nem köd, hanem homok. Mert hiába a fiatalság, ha nem melegit fel, nem
perzsel. Ha nem segít a mindennapok Gruséjának megszállotta válni, tigrissé,
oroszlánná a rossz elleni harcban. Az előadás nem rossz, mégis, mégis sokszor
jut eszembe Bagó, aki egyedül van a Dorottya szállóban. Több mínt egy óra
az első rész, hidegek és ünnepélyesek maradtunk, lefoszlott rólunk a várakozás
boldogan remegő selyme.

Bagóhoz akarok menni, de Éva kéri, hogy nézzek még egy felvonást. Már
lassan fél nyolc óra van. Eddig unatkoztunk, sajnos, a sokéves tapasztalat azt
mondja, hogy ez az első felvonás már csirájában hordja a hasonló folytatást.

Fél tíz. míkor vége a második felvonásnak, és végre Bagóért msgyek. Már
várt. örömmel jön velünk a drínkbárba. A kollégák elmondják, hogy egy musi
calra készülnek, és hogy ki rendezi.

Ez az ember azonban valamiféle téves elképzelésből instrukcióit, rendezői

utasításait kizárólag szexuális alapról indítja. Hol van itt a félreértés? Először

is a szexus magánügy, a színháznak jóformán semmi köze ehhez nincs. Má
sodsorban, aki a szexust tartja az ember primér megnyilvánulásának, az kamasz.
Mint már egyszer említettem, a színház gyermeki. Gyermekek vagy gyerekek
játszanak a színházban és nem kamaszole. Mert akkor, ha ez nem így van, az
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előadás nem lehet eleven élet, lüktető boldogság és virágzás. Akkor lehet ér
telmes és érzéki, de ez engem hidegen hagy. Minden konvencionális és fakó elő

adás, minden színházi este hidegen hagy, ami nem a szívemhez folyamodik. Az
előadás gondolkozzék a szívével és érezzen az agyával. Ettől a felnőtt közönség
ben előbújva a gyermekkor, a játék felgyújtja a szíveket, és az érzelmek meg
nyitják az értelmet.

Bagó a szőnyegen kecsesen, figyelmesen fekszik, jön velünk a színház pince
klubjába, lassan csak végére ért az előadás. Háromnegyed 11 volt, mire véget ért.

Miller azt írja, hogya közönség kétszer negyvenöt percet bír a színházban
is, pályán is. Ebben az előadásban tehát egy dupla előadás rejtezik. A Madách
Színházban Psota Irénnel és Márkus Lászlóval 10 óra 10 percig tartott ugyanez
a darab hétórás kezdéssel.

Talán a fű, talán a homok, talán a homokon kunkorodó szőnyeg az oka a
hosszú estének. És ha meggondolom, a műszak mit dühöng, míg a közel 100
négyzetméter fűkockákat felrakja! És hol tárolják? És tájelőadáson vajon a hely
beli tsz fogja kiásni a gyeptéglákat ? Hogyan szállítják a morzsolódó fűkockát?

Egy előadásban, ahol még az emberek is stilizáltak, épp a cselló, a fű és a ho
mok reális. Hol van a szervező, átfogó gondolat ebben az előadásban?

A faburkolatú pincehelyiség már tele van. Mindenki zsibong, a kollegák,
akik szíves szurkolásra gyűltek össze és a lemosakodott, fáradt színészek, akik
titoktalanok és varázsnélküliek voltak a színpadon. ülünk és állunk és szenve
délyesen vitatkozunk, de nem a sötétség, nem is a kétségbeesés, hanem valami
fáradt boldogtalanság üli meg a szemeket. Camus mondja, Camus a boldogtalan:
a művésznek erősnek és boldognak kell lennie, mert ha maga is roskadozik az
élet terhei alatt, nem tud segíteni. A művészet pedig a legmagasabb értékű se
gítség az embernek. A művészet ad erőt az élethez, a harchoz, feleszméléshez,
szerelemhez és barátsághoz. A gondolathoz.

Fél négy van, mire a vizenyős ködben Bagóval hazakullogunk. Fáj ez a ve
reség. De azért alszunk; napfényes reggelre ébredünk és tejet, teát, tojást eszünk
a miskolciakkal. akik fiatal rendezővel színtén erre az előadásra készülnek.

A reggeli ehető, a mískolciak kedvesek, már meg is hívnak az előadásra,

fogadkoznak, hogy az jó lesz.
Utunk a tisztítótűzből a mennyországba visz: a Balatonra. Mednyánszky

azép erdők, Ferenczy-szép falvak és Egri József-gyönyörű a Balaton! Szárszón
eszünk bámulatos levest. Nagyapám mondta, hogy egy konyha próbája a le
Tes, és egy jó kis levest mindig meg lehet enni. Jó az agynak, ágynak, gyo
mornak, szívnek. Esszük a levest és még szornorúságunk felbűfögi a tegnapi es
tét. De a leves aranysárgája, a répák fehére-narancsa, a tészta olvadékony za
mata, a paprika pirosa jószándékkal locsolgatja tegnapi napunk temetővirágait.

Ibolyák és rózsák nyílnak bennünk, mikor a rántott csirke és a lengyel sör
elébünk mosolyodik.

A feketét Tihanyban isszuk a Regében. a teraszon, a világ Iegtündéríbb,
legfényesebb teraszán. Egyedül vagyunk víz és ég között, a vendégek, őszi ma
gányosok fáznak és az olajkályhához vonzódnak. Megvigasztal a szépség, és
ahogy a tejszínes feketét isszuk, elgondolkodom, hogy az, aki Pannóniában ren
dez, nem Tihannyal veti össze munkáját. Nem a fákkal, a házakkal, a szépség
gel? Pestre futkározik a presszókba ? A pesti előadásokhoz méri művét? A ma
gasugrás 230-as korszakában ISO-ra teszi a mércét. Pedig a fiatalok tudnak még
magasat ugrani. Mi már csak a maratoni távolugrásainkat emeljük feljebb, fel
jebb az ég felé. A nép felé. A szocializmus fényében a magasság felé.

A Marinában szállunk meg. A szálló előtt a hatalmas, füves part, a víz, a
szélvédő kosarak, a stégele. Süt a nap és fürdeni kell. Istenem, hogy simogat
a selymes, anyai 'kéz, A párnás víz. Hogy omlik a homok a lábunk alatt. És
úszom a kék tóban, hűsít, imádkozik, susog a víz, zsolozsmázik a nádas. A nem
sárguló gyönyörű nád. Utána megint a nap teríti rám aranypaplanát, és bol
dogok vagyunk és üdén felejtünk, és már meg sem bocsájtunk. Fürödjön az a
szemüveges gyerek. Mossa meg a lábát, próbálgassa Tihany felé a szárnyát. Mo
zogni, élni, szeretni, mozogní. És az ember boldog lesz, mint hal a vízben. A
színész, a rendező, a színházi ember repülő hal. De kik tanítják a halat repülni?

Az alkonyban. arccal a tihanyi szigetnek, a Baricskában esszük gyertyafény
nél a bográcsgulyást, és locsoljuk a gyomrunkat. kiszáradt torkunkat arácsi sely
mes borral, és ma már harmadszor vagyunk Krúdy világában boldogok. Nem
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győzött ma este sem az ördög, a mólón állunk a vitorlások övezte pallóri vitor
lások kikötőhelyén, Bagó boldog, szaladgál a fűben, az úton, a vízben. Szerét
jük egymást. Ez sem akármilyen színház. A színház a szeretet szerelme. Az em
berszeretet szerelme.

'"
Úttalan utakon, csapdákon, küzdelmeken keresztülgázolva élünk, bízunk, hi

szünk, győzünk. "Bizvást mi benn vagyunk a fősodorban - hajónk előremegy."

A Fény felé, a Szocializmus felé, a Magasság felé.
(Vége)

ERDÉLYI JÁNOS ISTVÁN VERSEI

A.n~ulettek

A HAL

Amikor a Himalája délnyugati havas süvegét látom, behunyt
szemeim alatt is csillog a fehér világ, hajnal van vagy
nagy alkonyat közeleg, kutyám a kávécserje virágának
távoli illatát nem érzi, a lángoló, vibráló csont körül
csahol, beszélgetni akar, én pedig sírva dőlök a

legszebbik szűz ágyba.

Fehér papírlapok illatoznak, most távolból mennydörögve
sugároznak a régen leírt ős-szavak, betiik.

Fönt megint szecessziós felhők, lótuszillatú, de dühös
áramlás, és a végtelen csend kitárult kapujában
találkozhatunk a hősökkel.

Itt a körtefánk virágzik a hangyák szinte tébolyult,
színes menetében.

És az óriási polinéziai Hal úszik a leoeqoben,
tüzes ikrákat hullat a tájra,
a mennyei Hal a törzsfőnök sírjánál lebeg eksztatikusan,
eljött, fején ragyog az ékszerkoronaí

Mi pedig imádkozunk az örökmécsesek fényében
a bennszülöttekkel, zene szól, a zenészek láthatatlanok.

Most távolból mennydörögve
sugároznak a régen leírt ös-szcucjc, betiik. A Zöld csónakot
felkapja a vihar, a csodálatos Hal még magasabban úszik,
eléri a Lótuszillatú felhőket.

BADACS0N;Y €s A TIHANYI F€LSZIGET

Egyre többet jön szivemhez a Balaton. Éhes farkascsorda
hiába kozeliti meg, én védem a lovagi pánc~lzatban, kezemben
a zászló, rajta a vérző hattyú-szimbólum. Fegyveremen piros
szegfűcsolwr. Tél veri ablakomat, puha inka gyermekbánattal.

A lány köménymagot válogat, szivárványpagodára mennyországot,
ezer keresztet rajzol. A lány eltűnik, Sas száll, száz
galamb turbékol, a tél szederindája megint rámhajol.

A Badacsony és a tihanyi félsziget ekkor felemelkedik, követi
a Hal útját, úszik tovább a hosszú Meséoet, az óriási Mesével,
a Bahama sziqetek: felé.
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