
magyarázó értelmezés - például a kőzépkor i
magyar irodalom legelterjedtebb műfajában,

az egyházi' beszedben - alapos tanul
mányokkal elsajátított retorikai fogalmak
alkalmazásáról, a kőzépkor í kritikai, iro
dalmi gondolkodás, az irodalmi programról
es műről vallott nézetek meglétéről tanús
kodnak.

Az ernlékekben szegény, a századok viha
raiban kifosztott magyar múlt történelme
nek, egyháztörténetének kutatója, tanul
mányozója a szorosan vett történeti források
es tárgyi emlékek vizsgálata mellett nem
nélkülözheti az irodalomtörténeti hagyo-

TORTÉNELEM

Rákóczi Ferenc fejedelem
politikai
és erkölcsi végrendelete
(Archívum Rákoczianum III. Osztály: Irók.
II. Rákóczi Ferenc rnűvei},

A vallásos elmélkedés fele forduló, a világtól
menekülő Rákóczi lelki világát eddig főleg

közvetve ismertük a róla szóló tanulmányok
bó\. A közvetlen megismerésre módot három
művének, az Emlékiratoknak, a Vallomások
nak, az Egy keresztény fejedelem fohászai
nak magyar nyelven megjelent kiadásai erre
csak részben adtak lehetőséget. Két utóbbi
munkája - a Vallomásoknak főleg a harma
dik könyve - már jól dokumentálja il gro
bois-i kamalduli kolostor magányában a vi
lágtól elszakadt fejedelem változását, az el
mélkedés felé forliulását. A Vallomások
önéletrajz és meditáció. A Fohászok vallá
sos és pohtíkai-állambölcseleti elmélkedés.
A két irás közvetlenül egymásután kelet
kezett. A Fohászkodások a soliloquiák for
májában, a magánbeszélgetések műfajában

készültek, mint Rákóczi több 1718-ban,
1719-ben irt janzenista szellemű elmélkedé
sei, és az istenes "aspiratiok" mellett a ke
resztény fejedelem teendőihez, világi életé
nek eseményeihez kapcsolódnak. Az Archi
y~m Rákóczianum sorozatában nem reg látott

rnány kritikai vizsgálatát sem. Tarnai Andor
tanulságos és továbbgondolásra kész
tető könyve ennek példája..Módszere meg
figyelésre méltó és követendö: a szerzö elol
vasott minden lényeges szöveget és fáradsá
got nem kimelve megkereste a magyar
középkor irodalmi emlékeinek szamos. .eddíg
nem ismert forrását; feltár t anyagát pedig
a hazai es külföldi irodalom teljes ismerete

vel mutatta be..Munkáját az egyhá"Ltörténet-
irás hivatott művelőinek szivesen ajánljuk
elmélyedő tanúlmányozásra.j'Akadémiai Ki
adó, 1984)

Holl Béla

napvilágot Rákóczinak két olyan politikai.
pedagógiai, vallásos írésa, melyekböllelki és
szellemi világát közvetlenül, hitelesen tanul
mányozhatjuk.

A kiadvány tulajdonképpen az 1151-ben
hágai impresszummal Párizsban kinyomtatott
Testament politique et moral du Prince Ra

.koczi címü könyv francia nyelvű kritikailag
helyreallított szővegét es annak hiteles
magyar fordítását tartalmazza Köpeezt Béla
tanulmányaival és egy kritikai kiadás rnin
den igényt kielégitő jegyzetapparátusáva\.
Köpeczi Béla tanulmánya, tárgyi jegyzetei
a legapróbb részletekig menően eligazítanak
bennünket a megirás és az egykori kiadás
körülményeiről, a Rákóczít ihlető források
ról, es hozzásegítenek a nehéz olvasmány
számba menö irások megértéséhez. Az anyag
elemző bemutatása közben világosan látjuk,
hogya fejedelem szeles körű olvasottsága
következtében hogyan tükrözik irásai a kor
uralkodó eszméit, és hogyan őrzi meg, hatá
suk ellenére, Rákóczi saját felfogását. Kö
peczí Béla éppoly jártas a kor hittudományi
írodalrnában, rnint az aprófílológia,' az össze
hasonlító módszereknek alkalmazásában.

O v.égezte a magyar fordítások szöveghű

ségének ellenőrzését is. E tekintetben azon
ban talán nem kellett volna elfogadnia azt az
élláspontot. mely szerint egyes alapfogalma
kat, kulcsszavakat míndig ugyanazzal a
magyar szóval adtak .vissza, 'Ha "maxime"-ot
meghagyták. maximának, a latinizmusok el
kerülése végett viszont a "stahis"-t, a ,',quali
té" -t körülírások és rokonértelmű szavak
segítségevel ültettek át magyarba, a "cupi
dité" (cupiditas) szónak "birtoklási vágy"
gyal. a "charité" (caritas)' szónak "isteni
szeretet"-tel a "politesse"-nek "udvarias-
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saggal" való fordítását sem kellett volna
következetesen. mindenütt alkalmazni. Itt is
lehetett volna élní helyenkent körülirással,
rokonértelmű kífejezéssel, hiszen míndkét
szó fogalomköre jóval szelesebb az alkalma
zott egyetlen jelentésnél. A fordítás ebben az

.esetben nem lett volna helyenkent idegene
sen csengő, olykor utánakeresést, utánagon- .
dolást is igenylő.

A fordítás nehéz munkáját Szávai Nándor
es Kovács Ilona vegezte. Nincs itt tere annak,
hogy ez imént emlitett észrevetelt másokkal
gyarapítsuk, de úgyerezzük, a magyar szö
veg több helyen lehetett volna árnyaltabb.
Munkiljukról azonban összességükben csak
elismeressel sz6lhatunk.

Nincs itt terünk arra sem, hogy a kiadvány
fő részét képező ket írást (Gondolatok a ke
resztény ember polgári életének és udva
riasságának alapelveiről; Értekezés a hata
lomról) részletező elemzéssel ismertessük.
Csak röviden tekintjük át, miről szélnak.

Mindkettődidaktikai célzattal készült mo
rálís, vallásos, politikai mű, melyeket ne
veznek állambölcseleti munkáknak, morális
esszéknek is. Rákóczi bennük a világban való
viselkedeshez nyújt tanítást a valláserkölcs
alapján. Az a titkos remény is vezeti írójukat.
hogy az isteni gondviselés egykor'majd le
törli róla a rákent "lázadó, hitszegő, hűtlen"

gyűlöletes jelzőket, hogy fiai folytathatják
majd az atyjuktól kényszerűen félbeszakedt
művet. Az Isten akaratában való alázatos
megnyugvása mögül is kiérződik ugyanis,
hogya- "kétoldalú szerződéssel" vezérlő,

majd erdélyi fejedelemmé választott Rákóczi
nem érzi felmentve magát a vállalt fejedelmi
kötelezettsége alól, abban az illúzióban él,
hogy fiai az isteni gondviselés határozatához
képest befejezik apjuk munkáját. Mindkét
értekezesében több ízben is kifejezését adja,
hogy elmélkedéseit elsősorban a fiainak
szánta. Legszebben a Gondolatok lírai teli
tettségű bevezető részében és az Értekezés
epilógusában.

A Gondolatokban először is meghatározza,
mi az emberekkel való érintkezés, az egyűtt

élés helyes módja (a fordító ezt mindig az
udvariasság szóval adja vissza a poJílesse
megfelelőjeként). Az istenszeretetből fakadó
felebaráti szeretetre. épülő magatartás ez,
mely míndenkínek megadja, amí neki jár,
minthogy az Isten parancsára alapozott
igalSágoss~gon nyugszik. Az ember Isten
képe a földön, Mint ilyen, lelki ember, akinek
csak külső megnyilvánulásí formája a testi
ember. Ez utóbbin kell győzedelmeskednieaz
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előbbinek, s erre akar nevelni a fejedelem
írása.

A kapzsiság, az önzés (a fordításban mindig
a birtoJdási vágy áll a szövegben a francia eu
pidité magyar megfelelőjeként},a testi ember
bűnei alakították ki a társadalom tagozódá
sát, de a gondviselés' is különböző ado
mányokkal ajándékozott meg egyeseket. Kü
lön fejezetekben foglalkozik Rákóczi aZZ9-l,
hogyan viselkedjek az ember a vele egyen
lőkkel, a nála alacsonyabb rangúakkal. a fel
jebbvalókkal, a n{,:"kel , a fejedelemmel.
Akármilyen rangú, rendű, méltóságú is az
ember, a születés, cím csak a földi életre szóló
adomány, "a 'halálleljes egyenlőséget te-

- remt" . Az emberek természetes egyenlősége

nek a gondolata szólal meg itt, bár Rákóczi
a feudális értékfelfocás szellemében, annak
hierarchiájában goncolkodik. "A származás
Isten adománya, má: természettől fogva al
kalmassá teszi az embereket a magas tisztsé
gekre, .és olyan eszméket ad nekik,
amilyenek a köznapi emberekben nincse
nek." Ez fejeződik ki abban az aggodalmá
ban, hogyha egy fejedelem alacsony sorból
emel ki valakit tanácsába, az ilyennek esetleg
nincs "megfelelőneveltetése és bemoeskolja
méltóságét" , azonkívül, hogy az ilyen vá
lasztás felkelti a nagyurak féltékenységét,
irigységét. Egyébként a fejedelmeket is rá
kényszerítették az igazság elvei, hogy el
ismerjék az érdemet: "a nemesúr annyit
jelentett, mint nagylelkű, vitéz, mértékletes.
tiszta erkölcsű és elismerten becsületes".
A nemesség Iunkcíóje a társadalom védelme,
Erre a felfogásra megy vissza a nemesi
egyenlőség (una eademque nobilitas) elve.

Több fejezetben foglalkozik a fejedelem
személyével, kötelességeivel, udvari embe
tervel. (Az utóbbiakon az állam, a kormány
74t különbözö méltóságait, a király tanácso
sait értí.) A fejedelem számos kötelessége
közűl említsük meg a személyes példaadás
fontosságát a rend megtartásában, fiainak,
a nemességnek oktatásában, -a jól meg vá
lasztott személyekkel való társalgásban.
A XIV. Lajos udvarában tapasztaltakra
visszaemlékezve, fellép Rákóczi a "parázna,
tétlen életmód, a mértéktelen [szerencse) Já
tékok, a világi szinjátékok, bálok és nőkkel

való társalgás, lakomák és ünnepségek" el
len, mínt amelyekre "Jézus Krisztus nem
mutatott példát", melyek elvonják a feje
delmet kötelességei teljesítésétől." Pesszi
mista azonban a változást, 'a jövőt Illetően.

Közel van az idők végezete, "amikor a hit
egyre jobban kihűl, az isteni szeretet meg-



gyöngül. és minden az Antikrisztus diadalát
és uralkodását késziti elő, mindenütt a hiú
ság, a bujaság, a restség és a Semmittevés.
a becsvágy, a góg és az irigység uralkodik,"

Fejtegeti a fejedelem gyóntatójának (ne
püspökök. szerzetesek, hanemegyszerú lelki
pásztorok legyenek!), a tanácsadók megvá
lasztásának fontosságát, majd a háborúsko
dás, a hadseregtartás kérdését. Elitéli XIV.
Lajos hódító háborúit. A szabadságharcból
levont tanulságokat felhasználva beszél- ar
ról. hogyan viselkedjék a fejedelem a hada
kozásokban, hogyan gondoskodjék a kato
nákról, követelje meg az engedelmességet
stb.

Befejezésként vallja, hogya fejedelem
köteles megtartani aazerződéseket,az eskü
jét, a néppel szemben vállalt kötelezettségét. 
Atyailag kell uralkodnia. mível az örök
igazság képmása. Nem szabad megszegnie az
Istentől vett parancsokat; a természeti tör
vényt, melynek megtartására esküben adta
hitét népének zálogul. Ezért ítéli el a Habs
burg uralkodókat, kik nem tartották meg
Magyarország törvényeit, örökössé tették a
magyar koronát, eltörölték az ellenállás jo-

- gát. De "egy fejedelem, akit népével szemben
olyan kétoldalú megállapodások kötnek,
melyeket igazságosnak és méltányosnak tart,
ha egy idegen, nála hatalmasabb erő, elra
gadva a kormányzást, arra kénysserttí; hogy
hagyja el államait, akkor sem hiheti jó lel
kiismerettel, hogy mentesül kötelezettségei
től, ... biztosabb lelke szempontjából. ha
a vezeklés szellemében viseli el ezeket a földi
bajokat, és Istentől várja sorsa megoldá
sát ...... írja önmagáról.

A Gondolatok erkölcsi elvei a korabeli,
a Rákóczitól helyenként megnevezett,
többször azonban elhallgatott janzenista teo
retikusok maximális követelményeit tartal
mazzftk. A valláserkölcs alapján ugyan, de az
e világban való viselkedéshe:t adnak tanácso
kat.

Magasabb színten fejteget állambölcseleti
tanitásokat másik müvében, az Srtekezéllben.
Kifejti a bibliai tanitásokkal, Szent Agoston
nal és a kor teoretikusaival összhangban levő

államelméleti elveit, megrajzolja a- keresz
tény abszolút uralkodó eszményképét első

sorban fiai számára, útmutatásul majdani
uralkodói hivatásukhoz. Fóként aGenezist,
az Exodust, a Deuteronomíumot, a Királyok
Könyvét és a Krónikákat, az újszövetségböl
az Apostolok cselekedeteit és a francia
abszolút monarchia legfóbb teoretikusát,

Bossuet-t használja forrásként. Több ponton
azonban szemben áll ez utóbbi felfogásával.
léVén irása egyben a szabadságharcának iga
zolása, a fejedelem politikai gondolatainak
az összegezése.

Abból indul ki, hogy az Isten az embert
saját képére teremtve. minden felett hatalmat
adott neki, hatalmat saját akaratán is. Szabad
akaratát az Istentől kapott szabad értelemnek
kellett volna irányítania. De kapzsiságból
(cupidité - cupiditas) akaratát elébe
helyezte az úr akaratának, fellázadt ellene,
amivel magára vonta a halált. Már nem tudta
míndíg követni a recta ratio törvényét, hogy
úgy cselekedjék másokkal, ahogyan szeret
né, hogy vele cselekedjenek, és ne tegyen
olyant másoknak, amiról nem szeretné, hogy
neki tegyék.

Isten azonban kegyelmességében tör
vényeket fogadtatott el népével: erkölcsi,
azaz az emberi társadalomra vonatkozó tör
vényeket és vallási törvényeket. Az isteni
törvények (az ú- és Újszövetség kinyilatkoz
tatott igazságai) az igaz értelemböl erednek,
Isten igazságosságából; belőlük következnek
a világi törvények. Az Otestamentum példain
mutatja be, hogyan fejlődött ki és hogyan
torzult el a hatalom gyakorlása. Isten ha
talmat adott az emberi igaz értelemnek, hogy
törvényeket alkosson a társadalom javára,
melyek elóirják az uralkodó és a nép közötti
viszonyt. Rákóczi Bossuet-val szemben a ha
talomhoz szükségesnek tartja a nép egyetér
tését. A törvény tehát egyezség .a király és
a nép között. A törvényeket erószakkal elő

írni nem lehet, szabad akaratból kell óket
elfogadtatni.

A hatalom birtokosa lehet több személy
(köztársaság) vagy egy ember. A köztársaság
felel meg jobban az emberi természetnek.
A király uralma nem jelenttiet zsarnokságot;
ó a nép atyja, pásztora, vezetóje. Ha a király
megszegi a néppel kötött szerzödést, megsérti
a természeti törvényt, a nép fegyvert foghat
ellene, mint ahogyan ellenállhat a birtoklási
vágybó 'olyó hódító háborúnak. Rákóczi
Bossuet· al szemben hirdeti a fegyveres el
lenállás jogát: Krisztus eljövetele nem sem
misitette meg a természeti törvényt, sőt in
kább elötérbe állította az isteni szeretetet. De
ha a birtoklási vágy (hódítási vágy. kapzsi
ság) áthágja az isteni szeretet törvényeit,
meg kell védelmezni a haza törvényeit, a sza
badság ügyét. Ezért jogos volt a II. András
AranybuHájának, az ellenállás jogának, a
választott magyar királyság intézményének
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a Habsburgoktól különböző fondorlatokkal
megsemmisíteni akaró, esküszegő támadásai
val szembeni ellenállásunk.

A' kuruc szabadságharc igazolása, Rákóczi
politikai gondolatainak a lényege ebben a kö
vetkeztetésben nyert kifejezést.

Egyébként, hogy a nép által elismert hata
lom ,Magyarországon egyidős a királyság
intézményével, ezt alátámasztotta Rákóczi az
Brtekezé« végéhez csatolt ls/ván király In/el
mervel, (Mint nem Rákóczi-müvet a kiadvány
a Függelékben hozza, latinul és franciául
a 301-315, magyarul az 543-541. lapokon.
Ugyancsak· a Függelékbe kerűlt az 1151-es
kiadásból az Olvasóhoz szóló előszó és Rá
kóczi fejedelem róvid éle/rajza. Ezzel szem
ben a Végrendelet, és a hozzá kapcsolódó
4 levél a föszöveg részét képezi.)

A fejedelem említettIrésaít ez ideig senki
sem, adta ki magyarul. Mindig izgalmas él
mény egy jelentös alkotó 'ismeretlen munká
ját kézbe venni. Kétszeresen az, ha az író
egyben nemzeti szabadságharcunk vezérlő

fejedelme. Milyen új vonásokkal gazdagítja
vajon a Rákócziról kialakult képet e
könnyűnek nem nevezhető ol'vasmány?

A janzenizmus fellegvárában, a kamalduli
kolostorban töltött idő egy egész életre szóló
fordulatot hozott a fejedelem számára. A ma
ximális követelményeket állító belső vallá
sosság megingathatatlan életelvévé lett, ez
morális életvitelben nyilvánult meg nála.
A kegyelem és a szabad akarat értelmezésé
ben Aquinói Tamást követi ugyan, elfogadja
a tridenti zsinat tanítását a szabad akaratról,
és aláveti magát "a szent, ortodox, katolikus,
apostoÍi és római Anyaszentegyház doktriná
jának, azzal a gyermeki engedelmességgel,
mellyel néki tartozunk", fiait is óvja a szub
jektívizmustól, de a kegyelem szükségessé
gét hangsúlyozza, a jó cselekedeteket a "kü
lönleges kegyelemböl" származtatja, a jóra
való hajlandóSágot korlátozottnak tartja. De
igen óvatosan fogalmaz, és emlités nélkül
hagy például a janzenisták kezéböl kikerült
számos könyvet, melyeknek olvasását és ha
tását írásai elárulják, ahogyan ezt Köpeczi
Béla nagy hozzáértéssel felfedte.

Nem érintik a dogmákat Rákóczi [anzenis
ta magatartásának, gondolkodásának olyan
megnyilatkozásai, hogy például hitet tesz az
emberek természetes egyenlőségéről, össze
egyeztetné az erkölcsöt és a politikát, a pap
sággal és a néppel választatná a püspököket
a fejedelmi kínevezés helyett. Janzenista
vonás puritanizmusa, hogy elítéli XIV. Lajos

.udvarának erkölcstelen életét, léhának tar-
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tott szórakozásait stb. Rákóczi elmélkedései
nek számtalan olyan szigorú követelménye
van még, melynek a janzenista moralís-di
daktikaí müvek voltak íhletői, A vallás értel
mezésében, a világ és az emberi élet megíté
lésében láthatóan hű tanítványa maradt a ka
malduli szerzetháznak, csak a kifejezésekben
vált óvatosabbá. .
Szembeszökő jelenség, hogy bár tanító

mesterének ismeri el Boussuet-t, a francia
abszolút monarchia legfontosabb teoretíku
sát, Rákóczi több kérdésben vitatkozik vele,
és ellenkező álláspontra helyezkedik. Igy:
szerinte szükséges a nép egyetértése a hata
lomhoz, és éppen mert a király és nép közti
szerződés formálisan is nélkülözhetetlen, a
választó monarchia híve. A 'nép elidegeníthe
tetlen jogának tartja az ellenállást; viszont
jogtalannak a hódítást, a fegyverjogot. Neki
joga volt felkelni az ország törvényeinek
védelmében; ragaszkodik fejedelmi elhiva
tottságának, a gondviselés igazságszolgálta
tasának illúziójához. De jó keresztény mód
járaJ,Lalávetve magunkat lsten itéleteinek.
fenntartás nélkül rábízzuk magunkat fensőbb
akar<lta kénye-kedvé're, ezért állhatatosan el
kell viselnünk az emberek ítéleteit rnint Isten
rendelésének következményeit, hogy az em
beri türelem a könyörülettel teljes kegyelem
által gyümöícsöket teremjen."

Az elmélkedések a fejedelem személyisé
gének megismerését olyan vonatkozásban is
segítik, hogy többször .beszél önmagáról, és
olyan módon fiairól, feleségéről.ahogyan ezt
más munkáiban is teszi. Például az, amit
a hadsereg ről, a hadvezetésről mond, szoro
san összefügg szabadságharcának tapasztala
taival. Többször is fájón említi igaztalan

'bemocskolását, a lázadó, hitszegő jelzőket,

melyekkel az ország törvényeinek védelmé
ben folytatott harcáért megbélyegezték. De
egyszer sem lázadozik, aláveti magát Isten
akaratának: "Neked ajánlom a lelkemet, én
Istenem és Teremtőm. Vedd vissza tőlem,

amikor neked tetszik, és fogadd be örök
hajlékodba."

Eddig sem volt ismeretlen Rákóczi vallá
sossága. Istenszeretetéből olyan felebaráti
szeretet áradt, hogy volt bátorsága ellene
mondani az eretnekek üldözésének.

Ennek a kivételes erkölcsi érzékkel meg
áldott embernek végre magyarul is aapvilé
got látott elmélkedései életalakító erővel

szólnak minden emberhez, minden katolikus
magyarhoz. Ennek bizonyítékául idézünk be
'Iőlük néhány gondolatot.

"Az embernek úgy kell' cselekednie, ahogy



szeretné, hogy mások cselekedjenek vele."
- "A lelki vagy belső ember Isten képe,
a külsö ember pedig a belsö emberé, mert
Istennek kell irányítania a lelket, és a lélek
vezeti a testet." - "Bármilyen magasra emel
kedjék is az ember, sohasem szabad szem elől

tévesztenie, mivel tartozik az alacsonyabb
rangúaknak Isten törvénye vagyis az isteni
szeretet és az igazságosság folytán." - "Nem
önmagunkért élünk, hanem azért, hogy vég
hez vigyük annak müveit, aki erre a világra
küldött, és abba az állapotba helyezett min-

ISZtNHAZ

Kao Hszing-csieÍ1:

A buszmegálló
Az újvidéki Színház előadása

,

Kao Hszíng-csten, a negyvenedik életévét
már túlhaladt drámaíró, sikerét alighanem
erőteljesen bíráló hangjának s nem kevésbé
érzékeny témafölismerésének köszönheti.
Darabja, A buszmegálló alapkérdéseit 
menjünk vagy maradjunk?, a várakozás:
reménykedés - rég fölvetette Beckett
Godot-ra várva címü, ma már klasszikusnak
számító abszurdja. Mégis: a pekingi Népi
Müvész Színházban bemutatott "komikus
lírai életkép" hire hamar elterjedt, igy töb
bek közt Nyugat-Európában is.

Kao Hszing-csien sok mindent megtanult
a modern színháztóí, s egyetlen felvonás
elég volt számára, hogy benne összesúritse
míndazt, ami kimonlihatatlannak tetszik. A
kínai falu, a város melletti település hét
tipikus alakját (a nyolcadik hallgatag) ug
rasztotta össze a "buszmegállónál" mint
keresztútnál, s a várakozás örök patt-hely
zetében vizsgálja viselkedésüket, lelki alka
tukat, vágyaikat és álmaikat. Ezek a "hő

sök" az idő egyetlen pontjára vannak föl
függesztve, s tulajdonképp ebben a "röghöz
kötöttségben" lesz vergödésük szivszoritó;
s mert nem idegen tőlük az egymás szavába
vágó handabanda, némileg komikus is. EI
maradottságukat, küszködésüket csak a pult

ket, amelyben vagyunk." - "Akár születé
sünk révén alacsonyabb rangúak nálunk az
emberek, akár azért, mertJísztségünk és mél
tóságunk emelt minket magasabbra, mindig
szem elŐtt kell tartanunk, hogy magasabb
rangunk, címünk" születésünk adomány a
gondviselés rendelése folytán, mely csak a
jelenlévő életre és Isten földi javainak a ke
zelésére vonatkozik, hiszen a halál teljes
egyenlőséget teremt."

Varga Imre

alól megszerezhetö pakli cigarettáért, a vá
rosba utazás jogáért stb., az európai néző

nehezen érti, de nagyon is érzi harcuk jo
gosságát a méltó emberi életért. Természe
tesen Kao Hszirtg-csien látomásában az
egyszeri utazás - készülödés aa.utazésra 
jelképpé válik. A valós élet nehézségei,
noha önmagukban is drámaiak, a szimboli
kus mesében átértékelödnek, s így az örök
békétlenek reményvesztettsége véget nem
érő küzdelemmel társul. Mindenik szereplö
csak egy pillanatra akart kibillenni meg
szokott helyzetéböl - az "utazás" vala
mennyire hangulatváltozással is jár -, s
nem számolt az élet kínálta abszurddal:
innen nincs kimozdulás, mert a sziget (busz
megálló), amit ők katapultnak gondoltak,
nem létezík. Ezen a sohasem volt terepen, a
tisztázatlan viszonyok közt kell megöreged
niük, nincs indulás és nincsen csatlakozás
sem. Az iró kigondolta kereszt alakú terelő

korlát ("Van ebben valami jelképes: talán
csak keresztút, talán az élet útjainak va
lamiféle keresztezödése, vagy a szereplők

életének egyik állomása ez.") meg csak arra
jó, hogy ki-ki a maga vérmérséklete és
kedélyállapota okán ráteszüljön. A jelsza
vaktói hangos hurrá és a csöndes magába
mélyedés a két végpont: a "busz" jövetelét
reménylő, irgalmatlan hosszú várakozásban
a transzparensek és a száz számra festett
plakát nagyságú portrék rikító szinei le
kopnak, s mindenki a maga csöndjével ma
rad: a legdurvább, a közös együttélés összes
törvényét áthágni igyekvő Faragatlan fickó
éppúgy, mínt az Oregapó, aki halála előtt

még egyszer meg akarja ízlelni a szellemi
játék (sakk) izgalmát.

Harag György, a rendező, nem először

vendégeskedik Újvidéken. Ezúttal, is több
közös produkciójuk díszlettervezőjét: Doina
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