
terra vojvodina

Játsszák/igraju:
Nagy Karina
Nyári Ákos
Pámer Csilla
Varga Heni

Zene/muzika: Ábrahám Máté, Szerda Árpád
Fény/diz. svetla: Boris Butorac (PVC)
Látványtervez!/ scenski dizajn: Salamon Luna
Fénykép/fotogra"ja: Igor Halasevi#
Dramaturg/dramaturgija: Oláh Tamás 
Festmény/slika: Hegyi Csaba
Rendez!/reditelj: Döbrei Dénes







Mi az amit bizonyosan tudunk?

Hogyan nyerünk bizonyosságot a tényekr!l?

S vajon a valóság tényei, avagy az álom tényei által 
leszünk-e létez!kké?

Még semmit nem tudunk. Most érkeztünk erre a 
bolygóra. Amit magunkkal
hoztunk, az a Titok. Amivel itt szemben találjuk 
magunkat, az: a Titok.
Múltunk Titok, jelenünk s jöv!nk Titok. Megismerni 
készül!dünk környezetünket, de olyan magányosak 
vagyunk, egyszerre olyan magányosak lettünk. S ekkor 
megjelenik valaki, aki mindig is itt motoszkált valahol 
– ha nem másutt, hát mibennünk. $ az örökös társ, aki 
lehet, hogy egy másik
énünk, de lehet, hogy valaki más. Beszélgetünk 
egymással, felsorakoztatjuk tényeinket. 

Nevet adunk a dolgoknak. Nevet adunk egynémely 
dolognak, 
s máris megvan az új tényállás: megismertük a 
világot. De vajon mégismertünk-e ezáltal bármit is?

Hány ember vagyok én? Hány ember vagy te? 

Amit bizonyosan tudunk, azok a tények. De a 
tények korántsem válnak a
dics!ségünkre. S ez is tényállás! Megmaradni 
akarunk – tehát álmodunk.
És tiszták vagyunk. És arról álmodunk, hogy újra 
gyermekké lettünk.
És tiszták vagyunk. És arról álmodunk, hogy egyszer 
még mindent újrakezdhetünk.

(Sziveri János: Szelídítések)



%ta znamo sa izvesno&#u?
 
Kako sti'emo izvesnost o 'injenicama?
 
I da li postojimo posredstvom 'injenica realnosti, ili 
pak
'injenica sna?
 
Jo& ni&ta ne poznajemo. Upravo smo stigli. Ono &to 
smo
doneli sa sobom, to je Tajna. Ono sa 'ime se 
suo'avamo ovde, to je: Tajna.
Na&a je pro&lost Tajna, sada&njost i budu#nost - Tajna. 
Spremamo se da
upoznamo svoju okolinu, ali smo tako usamljeni, 
odjednom postadosmo tako usamljeni. I tada se 
pojavljuje ona, koja se uistinu uvek i motala tu
negde – ako ne drugde, onda u nama. Ona je na& 
ve'iti drug, koja je mo(da

na&e drugo Ja, ali je mogu#e da je neko drugi. 
Razgovaramo, nabrajamo 'injenice. 
Imenujemo stvari. Dajemo ime nekim stvarima i 
odmah je
prisutno novo 'injeni'no stanje: upoznali smo svet. 
No, da li smo time
upoznali bilo &ta?
 
Koliko je ljudi u meni? Koliko je ljudi u tebi? 
 
Ono &to izvesno znamo, to su 'injenice. Ali nam 
'injenice nikako ne slu(e
u 'ast. A i to je 'injeni'no stanje! )elimo opstati – 
dakle sanjamo.
Sanjamo ne&to lep&e. Sanjamo o tome, da smo 
ponovo postali deca. I da
smo 'isti. I sanjamo o tome, da #emo jednom mo#i 
zapo'eti sve iznova.

(Janos Siveri: Kro#enja)



Nyár. Kert. Csönd. Dél. 
Ég. Föld. Fák. Szél. 
Méh döng. Gyík vár. 
Pók ring. Légy száll. 
Jó itt. Nincs más 
csak a kis ház. 
Kint csönd és fény. 
Bent te meg én.

(Szabó L!rinc: Nyár)



Leto. Ba&ta. Ti&ina. Jug.
Nebo. Zemlja. Drve#e. Vetar.

P'ela zuji. Gu&ter 'eka.
Pauk se ljulja. Muva leti.

Ovde je dobro. Nema ni'eg
osim ku#ice.

Napolju ti&ina i svetlost.
Unutra ti i ja. 

(Lorinc Sabo: Leto)



Megy,
robog a vonat, a

hegy
 

fut,
kanyarog, omlik az

út
 

és
mélyen a messzibe

vés.
 

Száz
pózna és nyargal, a

láz
 

*z,
kerget, a füst csupa

b*z,

 kín
feszül ki végig: a

sín
 s mély

nyugtot ma nem ad az
éj.

 
...Itt

épen egy házikó
nyit,

 
tár

ablakot napfényre
vár.

 
Ott

vén juhász - kezében
bot, -

 

néz
nyugodtan s pihen a

kéz.
 

Fenn
egy paraszt ép kaszát

fen
 s hagy

mindent a mentire
nagy,

 
!s

bánattal: szomorú
h!s.

 
Vad

iramunk vajon mit
ad?

 Szent
ez a nagy, falusi

csend,
 

de
mi sose állhatunk

be:
 

b!sz
robajjal röpít a

g!z
 s fut,

kanyarog, szédül az
út.

 
Ints

nevess, sírj: megállás
nincs.

 

Fut
mozdonyunk tüzet és

bút
 

hint:
íz, hang, szín - elmarad

mind.

(Dsida Jen!: 
Vers az utazásról)



Ide,
tutnji voz,

planina

tr'i,
vijuga, ru&i se

put

i 
duboko u daljinu

delje.

Stotinu 
stubova 'ami, a

groznica 

prati, 
juri, dim je 

pun smrada,

sramota
se prote(e,

&ine

i dubok 
mir no# 

ne pru(a.

…Tu
ku#ica netaknuto

otvara,

&iri 
svoj prozor,

'ekav&i sunce.

Tamo, 
stari pastir - u 
rukama mu

&tap, -
gleda

mirno i odmara
ruku.

Gore,
seljak kosu 

o&tri

i pu&ta 
sve,

prolongira

ve'nom
tugom: setan 

junak.

Divlji 
na& tempo &ta li nam

pru(a?
Sveta 

je ova ogromna, 
seoska
ti&ina,

ali
mi nikada stati

ne#emo:

uz 
jak prasak leti 

para

i juri,
krivuda, vrtoglavi 

se put,

Mahni, 
nasmej se, pla'i: 

zaustavljanja
nema.

Juri 
na&a lokomotiva-

vatru i 
tugu

posipa:
ukus, zvuk, boju - 

zaostaje
sve.

(Jene Dsida: Pesma o 
putovanju)
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beléd fúródok

te a a vízesést akarod-e
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jík jík jík
kvrrrrc

hajnalonta hajnalonta
Jalonta ! a Jalonta

mindent tudni akarok
megdermedni a falakon

ott áll és ring
a törékeny helyszínen

most épp álmodik
és tudod-e vajon mir!l

hát rólad
ha nem álmodna rólad
mit gondolsz hol lennél

sehol se lennél
hiszen te csak egy

álomkép vagy hip 
hop

álomkép
hipp

anyám édesanyám

az éjjel azt álmodtam
egy fekete kereszt

két fekete holló
vállaimra szállott
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(Ladik Katalin)
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tog minuta e e e

jedva da znam a a a
ko sam bio a a a

kad sam se probudio 
e e

ali od tada ali od tada 
e

ali od tada ali od tada 
a a

ne putujete u 
dobrom smeru

unutraaaaa
ulazim u tebe

da li (eli& vodopade
da (elim i ja i

da
joooooogen

jík jík jík
kvrrrrc

u zoru u zoru
Jalonta ona je Jalonta

(elim da znam sve
zamrznuti se na zidovi-

ma
tamo stoji i nji&e se
na krhkom mestu

sada sanja
i zna& li o 'emu

pa o tebi
ako te ne bi sanjao

&ta misli& gde bi bio
ne bi bio nigde

po&to si samo jedna
slika iz sna hip hop

slika iz snova
hip

majko mamice
sino# sam sanjao

jedan crni krst
dva crna gavrana

sleteo mi je na rame
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kameni moooooost

(Katalin Ladik)



Farkas Amália

1948-ban jegykezel!ket kerestek a szabadkai közlekedési vállaltnál. A jelentkezési kérelmemet egy ruhaipari 
szakközepes barátn!m adta be a tudtom nélkül. Hamarosan a villamoson találtam magam. Én lettem a 40-es 
számú kalauzn!. A kalapomon viseltem a számomat. Kék posztóuniformist hordtunk ezüstgombokkal. A 
kés!bbi férjem is kalauz volt. Már akkor fel"gyeltünk egymásra utazás közben, amikor én még nem is 
dolgoztam a vállaltnál. Az esküv! után bel!le villamosvezet! lett. El!fordult, hogy együtt dolgoztunk, habár 
nem szerettük, ha ugyanazon a járaton voltunk, jobb volt külön.
A kalauzok feladata nem csak a jegykezelés volt. A kocsik tisztaságáért is feleltek, és ha havazott, a sínek 
leseprése is ránk várt. S!t, ha kisiklott a villamos vagy fels!vezeték-szakadás volt, azt is nekünk és a 
vezet!knek kellett megoldanunk.
A hatvanas évek közepén a városvezetés új buszokat vásárolt külföldr!l, és elkezdte ritkítani a 
villamosjáratokat. Az ütött-kopott piros villamosok lassan elnéptelenedtek. Az emberek átpártoltak az új, 
modern és sokkal gyorsabb buszokra. Nekünk a villamos volt a szívünk csücske, jól éreztük ott magunkat, jó 
volt a kollektíva, a munka, még az utasok is mások voltak. Ismertek, szerettek, megbecsültek bennünket, de 
a buszok bevezetésével ez lassan elmúlt, feleslegessé váltunk. Sokan nem tudták ezt megemészteni. 
1974-ben megszüntették az utolsó vonalat is. Április 2-án indították útjára az utolsó kocsit, a 26-os számút. 
Gyönyör*en feldíszítették virágokkal és szalagokkal, és egész nap ingyen lehetett utazni vele! 
A gyermekzsivajtól hangos, csörömpöl! és csilingel! villamos elvonulásának útján meg-megálltak a 
szabadkaiak. A vezet! és a kalauzok lábai elé virágokat szórtak! Sokan sírva ölelgették, csókolgatták a kocsit. 
Én voltam a villamos utolsó kalauzn!je.



Amalija Farka&

Godine 1948. tra(eni su prodavci karata u transportnom preduze#u u Subotici. Moju prijavu za posao 
podnela je jedna moja prijateljica sa ttekstilnom stru'nom &kolom, bez mog znanja. Ubrzo sam se na&la u 
tramvaju. Postala sam kondukter broj 40. Nosila sam svoj broj na &e&iru. Imali smo plave uniforme sa srebrnim 
dugmadima. Moj budu#i mu( je tako+e bio kondukter. Primetili smo jedno drugo dok smo putovali, kada jo& 
nisam ni radila za preduze#e. Posle ven'anja postao je voza' tramvaja. Ponekad smo radili zajedno, mada to 
nismo voleli, bilo je bolje kad smo razdvojeni.
Zadatak konduktera nije bio samo da prodaje karte. Mi smo bili zadu(eni i za odr(avanje vagona, a kad je 
padao sneg, 'ekalo nas je i 'i&#enje &ina. U stvari, ako je do&lo do iskliznu#a iz &ine ili kvara na nadzemnoj 
mre(i, mi i voza'i smo morali i te probleme da re&avamo.
Gradska vlast je sredinom &ezdesetih kupila nove autobuse iz inostranstva i po'ela da smanjuje broj 
tramvaja. U pohabanim crvenim tramvajima bilo je sve manje putnika. Ljudi su po'eli da se voze novim, 
modernijim i mnogo br(im autobusima. Mi smo bili emotivno vezani za tramvaj, tu nam je bilo lepo, bio je 
dobar kolektiv, posao dobar, 'ak su i putnici bili druga'iji. Poznavali su nas, voleli, cenili. Sa uvo+enjem 
autobuskih linija, sve ovo je polako nestajalo, postali smo vi&ak. Mnogi ovo nisu mogli da prihvate. Godine 
1974. ukinuta je i poslednja linija. Poslednji put je 2. aprila saobra#ao tramvaj , broj 26. Bio je prelepo ukra&en 
cve#em i trakama i sa njim je moglo da se putuje ceo dan besplatno! Na zvuk glasnog, zveckaju#eg i 
zvrndaju#eg tramvaja suboti'ani su se zaustavljali. Voza'a i konduktera su zasipali cve#em. Mnogi su plakali, 
grle#i i ljube#i tramvaj. 
Bila sam poslednji kondukter.



„chaos, így hívták: csak nyers kusza halmaz" 
(Ovidius)

 – Átváltoztam, mint soha még.
Egyszer*en: az lettem, ami voltam.

Önmagámmá alakultam. Most
már vagyok, mert tudom:

lenni, nem hasonlítani akarok.

Ruhám, mint a bibliaiaknak,
tevesz!r, b!röv derekamon,

derekam körül. Tekintetem
tapadó, eleségem pedig sáska

és erdei méz. – Újrateremteni lettem

állatot és embert. Újrateremni
a magot. A leveg!t és a semmit.
Él!t, élettelent. Világot a világtalanoknak.

– Fölszámolni a káoszt.
(Látni tanítani.) Fájjon a teremt!,
és fájjanak a teremtmények. A sorban
elsorvadó manó fajok. A fölösleges
jelz!k és hasonlatok. Csöndben
visszaváltozom azzá, ami vagyok.
– Azt sem tudom, kinek,
nemhogy tudnám, minek vagyok.

(Sziveri János: Átváltozások)



"Haos, tako se zvao: sirova zamr&ena gomila"
(Ovidije)

- Promenio sam se kao nikada pre.
Jednostavno: postao sam ono &to sam bio.

Postao sam svoj. Sada
ve# jesam jer znam:

(elim da budem, ne da postojim.

Moja ode#a, kao ona iz Biblije,
kamilja dlaka, ko(ni kai& na mom struku,

oko mog struka. Pogled mi se
zaustavlja, moja hrana su skakavci

i &umski med. - Postojim da ponovo stvaram
(ivotinju i 'oveka. Ponovo stvoriti

seme. Vazduh i ni&ta.

)ivo, be(ivotno. Dati vid slepima.

- Ukloniti haos.
(Znati u'iti.) Nek boli stvoritelj,
i nek bole stvoreni. Vilenjaci &to 
venu u redu. Suvi&ni
atributi i metafore. U ti&ini
se ponovo pretvaram u ono &to 
jesam.
- Ne znam ni kome,
a kamoli da znam, za&to sam.

(Janos Siveri: Transformacije)

 



In memoriam
Lálity István


