
fel, és ezt tették a színmű meghatározó
dramaturgiai vonalává: egy embernek a
szervezetbe való beépülési folyamatát.
Mivel ez lett a darab és az előadás
lényege, érthető, hogy a jelenetek úgy
vannak szétaprózva, hogy azok csak a
főszereplőt érő legkülönfélébb hatások
kifejtésére, érvényesülésére adjanak
alkalmat. Minél többször és több irányból
hat ez a rendszer, annál inkább bekerített
helyzetűvé válik a főhős. Ezért
komponálják meg az alkotók úgy a
jelenetek egymásutánját, hogy Kopjássnak
térben is mint egy pingponglabdának kell
ide-oda vetődnie, a hazai környezetből a
hivataliba, a polgármestertől a rimánkodó
rokonokig, Szenkálnay Magdalénától a
kizsákmányolt sofőrig. (Ezt a folyamatot a
társulat kitűnően ábrázolta, ahogy erről a
SZÍNHÁZ 1978. júniusi számában
olvasható elemzés beszámol.)

Ez a beépülési jelenség igencsak ak-
tuális napjainkban is - nem mintha a
panamizmus és utódjai kihaltak volna! -,
hiszen a szervezet és az egyén kapcsolata
szocialista közrendünk, etikánk egyik
kulcsproblémája. Ez a dramatizálás ennek
jobb megértését segítette elő, nem
közvetlen maisága révén, hanem a lényegi
mozzanatok felmutatása által.

Végezetül: kell-e külön is hangsúlyoz-
ni, hogy a bevezetőben, illetve a címben
feltett kérdésre mi az egyedül lehetséges
válasz. Jó magyar drámát jól kell játszani.
De azt mindenáron.

Eörsi István: Play Molnár (kecskeméti Katona
József Színház)

Díszlettervező: Antal Csaba m, v., jel-
meztervező: Szakács Györgyi. Zene: Döme
Zsolt. Rendezte: Szurdi Miklós.

Szereplők: Forgács Tibor, Áron László,
Andresz Katalin, Szirmai Péter, Szirtes
Ágnes, Markovits Bori, Gáspár Antal,
Horváth József.

Juhász István : Máz (miskolci Nemzeti Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes

m. v., irodalmi konzultáns: Deme Gábor,
kísérőzenéjét és a hanghatásokat összeállította:
Kalmár Péter. Rendezte: Nyilassy Judit m.
v.

Szereplők: Varga Gyula, Máthé Éva,
Kulcsár Imre és Dariday Róbert, Somló
Ferenc, Matus György, Csapó János, Ma-
róti Gábor, Máthé Eta.

Kopányi György: Késői békülés (Békés megyei
Jókai Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Zimmer Judit
m. v., rendezte: Jurka László.

Szereplők: Lengyel István, Mátyás Jolán,
Székely Tamás, Cseresznyés Rózsa, Pintér
Gyula, Mezei Annamária, Bajka Bea és
Máhr Ágnes, Kovács Zsolt, Széplaky Endre,
Csiszár Nándor, Kárpáti Tibor.

KOLTAI TAMÁS

Pisti, küzdj...

Örkény István groteszkje
a Pesti Színházban

Nehezen bírkózunk meg Örkény Pisti-
jével. Most újra igazolódik, hogy minden
dráma tetszhalott, amíg nem kerül szín-
padra. A Pisti tízéves „előtörténete" a
megírástól a nyomtatásban való meg-
jelenésig és innen a pesti színházbeli
bemutatóig nem nélkülözte ugyan a
polémikus észrevételeket, de a viták
életre keltéséhez a darabot a színpadon
kellett fölébreszteni. Az előadás után
mégis úgy vitatkozunk a Pistiről, mint-ha
csak a szöveget ismernénk: Várkonyi
Zoltán (és Marton László) rendezését
pusztán stilisztikai vagy játékszervezői
minőségében értékeljük. Ebből a szem-
szögből a rendezés valóban kiváló mi-
nősítést érdemel; a groteszk erőteljesen
érvényesül, a játékötletek szervesen
illeszkednek a szöveghez, és néhány
színészi alakítás, mindenekelőtt Garas
Dezsőé, arra vall, hogy az együttes tagjai
nemcsak Örkény, hanem a történelem
labirintusaiban is kiismerik magukat.

Az a tény, hogy a szerző gondo-
latmenetének értékelése elszakad az elő-
adás (nem a dráma) tartalmi minősítésé-

ről, azért meglepő, mert Örkény esetében
a kettő szorosan összefügg. Korábban egy
róla szóló tanulmányban már
megpróbáltam indokolni, hogy Örkény
nyitott dramaturgiájának lényege az
értelmezés viszonylagos tágassága, ter-
mészetesen az általa kijelölt szélső pontok
között. Ezzel magyarázható, hogy a Tóték
Őrnagyát nehány előadásban német
katonai egyenruhába öltöztették, a
Macskajátékot 'a londoni bemutató alapján
nyavalygós érzelmességnek ítélte egy
ottani kritikus, és a Kulcskeresők vala-
melyik bírálója szerint a darab a ve-
reségeiből föltápászkodó magyar lélek
dicsőségéről szól. Bizonyos értelemben
(némi „önkényi" képzavarral élve) csapda
ez a nyitottság, ha ugyan csap-dának
nevezhetjük azt a drámatörténetben
meglehetősen ritka szerzői álláspontot,
amely az előadás pillanatáig félkész-
terméknek tekinti a saját művét.

A Pisti esetében ez a rendezővel
megosztott írói felelősség azért kénye-
sebb, mert Örkény közvetlenül az el-múlt
ötven-hatvan év hazai történelméből vonja
le a maga relativistának tetsző
történelemfilozófiáját.

Itt van például a sokat emlegetett 1944-
es Duna-parti jelenet,. Amikor a kivégzést
vezénylő Pisti a kivégzendők közé áll,
vagyis hóhér-Pistiből áldozat-Pistivé
válik, ez önmagában történelmietlennek
látszik, és jogosan válthatja ki morális
fölháborodásunkat is, hiszen

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (Pesti Színház). Létragyári Pisti-ünnep



a hóhér nem volt egyenlő az áldozattal,
és bár sok minden zavarosan alakult
akkortájt, a tarkónlövőket azért meg
lehetett különböztetni a „tarkón-
lövendőktől". Ép ésszel alig hihetjük,
hogy Örkény össze akarná mosni a gyil-
kosokat és a legyilkoltakat. Figyelemre
méltó magyarázatot ad erre a jelenetre
kritikájában Mészáros Tamás. Szerinte a
későn eszmélőknek ez a tragikomikus
halálvállalása - a történelmi modell-
helyzet groteszk drámai sűrítményében -
valójában egy pózzal pótolja az
elmulasztott felelősségvállalást, s mint
ilyen, a történelmünkből ismerős maga-
tartás kritikájaként tekintendő. Logikus
magyarázat. Csakhogy mit látni a szín-
padon? Pisti előbb úgy kapja a kivégzés-
re szóló parancsot, hogy nem figyel oda,
majd amikor föleszmél, beáll a sorba,
tüzet vezényel, és ezt az oda-vissza
játékot többször egymás után megismét-
li. Szó sincs tehát egyszeri fölismerésről
és egyszeri hősies pózról, hanem
valamiféle eszmélkedés nélküli, folya-

matos kétlelkűségről. Az előadásnak
ezen a pontján föl sem villan az irónia,
később pedig, a halottak fölött, Bee-
thoven Örömódájának himnikus akkord-
jai szólalnak meg, nyilvánvalóan az ál-
dozatok közös sorsának fölmagasztalá-
sára, s nem a megcsúfolt emberi szépség-
eszmény groteszk ellentéteként.

Ezek szerint az előadás mégiscsak a
„mindent egybemosó örkényi szemlé-
letet" igazolná?

Örkény valósággal „megtámogatja" ezt
a vélekedést a darabhoz fűzött kom-
mentárjainak egyikében, amikor így ír:
„Az csak a történelem iszonyú para-
doxona, hogy az a német Pisti, akit az
imént még Hegelnek és Hölderlinnek
hívtak, a Kristályéjszakán (. . .) fölverte
álmából, összeterelte és halomra lőtte
Berlin zsidó lakóit." Hogy is van ez? Azt,
ugye, mégsem gondolhatja komolyan
Örkény, hogy Hegel és Hölderlin
(szellemi) utódai azonosak a fasizmus-
sal; más szóval, hogy ugyanaz a német
szellem „termelte ki" Hegelt és Höl-

mindannyian tudjuk, hogy éppen 1944-
derlint, mint a fasizmust (noha kétségte-
lenül ugyanazon a német földön jöttek
létre, ha más társadalmi és történelmi
körülmények között is)!? És „véletlenül"

sem Wagnert v a g y Nietzschét mondott
Hegel és Hölderlin helyett, tehát nem
azokra a „forrásokra" utalt, amelyekből a
fasizmus ideológiája esetleg levezethető -
ez túl egyszerű volna. Hegelt és Hölderlint
írt, de ezen az alapon akár Goethét és
Heinét is írhatott volna, az sem rémlik
képtelenebbnek.

Úgy hiszem, a nevek fölsorolása itt
félrevezető. Örkény nem személyiségben
gondolkodik, és ennek a P i s t i a vérzivatarban
című drámára nézve döntő dramaturgiai,
stiláris és - értelemszerűen - gondolati
következményei vannak. Legalábbis Pistit,
pontosabban a Tordy Géza játszotta „alap-
Pistit" illetően, akit nem annyira két- vagy
többlelkű valóságos emberi lénynek, mint
inkább a skizofrén emberiség jelképes
képviselőjének tarthatunk. (Emberiség
helyett magyarságot mondanék, ha Örkény
az előbb idézett kommentárban nem tágí-
taná ki gondolkodási körét, s ha darab-
jának használati utasításaként nem így
jelölné a cselekmény színhelyét: „Történik
Magyarországon, azaz mindenhol.")

Ha Pisti jelkép, emberi alakban megje-
lenő cselekvési alternatíva, antropomor-
fizálódott történelemfilozófiai tétel, akkor
tetteit nem kérhetjük számon úgy, mint
egy adott ember választásait, döntéseit,
átváltozásait, hanem csak úgy, mint
ezeknek a választásoknak, döntéseknek,
átváltozásoknak a lehetőségét minden egyes
emberben. Magyarán szólva, a Pisti-
absztrakció csupán azt jelenti, hogy az
emberi minőség nem csak ilyen vagy csak
olyan, Örkény megfogalmazása szerint
„nem valami oszthatatlan és egynemű »jó«
vagy »gonosz« jelenség, hanem egymástól
különböző, sőt ellenséges erők drámai
küzdőtere". Azaz a jelkép-Pisti nem más,
mint e küzdő-tér leírása, egy emberi
modell, amely a belső küzdelem
eredményeképpen működik - s nem egy
hús-vér ember, aki megfelelő pillanatban
kicserélhető egy másikkal. (Mondjuk a
hóhér az áldozattal.)

„Pisti" elvont jelentésére már abból is
következtethettünk volna, hogy jól-lehet
a darab elején egészen közönséges
fiúcskának látszik, hamar kiderül róla,
hogy nemcsak személy, hanem tárgy is,
valamint eszköz és cél, eszme vagy éppen
érték- és mértékegység, sőt elő-

Tordy Géza (Pisti) és Gobbi Hilda (Rizi) (Iklády László felvételei)



fordul, hogy beszélnek ugyan róla, de
nem létezik, csak mint légüres tér:
vákuum. A pesti színházbeli bemutatóra
azután további három Pisti szüle-tett. Az
a három szereplő ugyanis, akit Örkény
korábban A tevékeny, A fél-szeg és A
kimért néven nevezett, a premier
plakátján már úgy szerepelt, hogy A
tevékeny Pisti, A félszeg Pisti és A ki-
mért Pisti. De hát ha Pisti eleven ember
volna, akkor legendás átváltozóképes-
ségét ismerve igazán nem okozhatna neki
gondot, hogy még további három emberi
magatartásvariációt is magába sűrítsen.
Ha már az egyszem Pistin belül van egy
németbarát és egy szovjet-barát, egy
hóhér és egy áldozat, akkor ezek mellett
megférne még egy tevékeny, egy félszeg
és egy kimért is. Mi szükség létrehozni
három egyedi Pisti-variációt, ha az alap-
Pisti eleve képlékeny variációsorozat? A
magyarázat egyedül az lehet, hogy az
emberi maga-tartásvariációkat a három
külön-Pisti képviseli, míg az eredeti Pisti
a lehetséges történelmi magatartások,
emberiségkonfliktusok, társadalmi
sorsfordulók variációja. Ha tetszik,
szűkebben: az elmúlt két emberöltő
magyar hányat-tatásainak groteszk
történelmi parafrázisa.

Mindebből két dolog következik. Elő-
ször az, hogy Hegel-Pisti és Hölderlin-
Pisti abszurd átváltozása fasiszta-Pistivé
ugyanazt jelenti, mint a hóhér-Pisti
áldozat-Pistivé alakulása: hogy a kor
egyszerre gyilkos és öngyilkos törekvései
egymás szomszédságában, egy-mást
kölcsönösen föltételezve és áthatva
léteznek. (Az első példa még időbeli
egymásutániságot, a második már térbeli
egymásmellettiséget sejtet.) A darab
mottója mint „a kor útravalóját" jellemzi
azt az iszonyú képességünket, „hogy
lehessünk hősök és gyilkosok
egy időben, egy helyütt és egy sze-
mélyben". De Örkény hozzáteszi: „Ki
merre fordul, aszerint." Vagyis nem kell
föltétlenül megvalósítani ezt a képessé-
günket. Lehet választani. A választás
kétségkívül az egyén felelősségét érintő
kérdés, noha az önkéntes választás nem
mindig azonos a felelősségvállalással. A
Pisti a vérzivatarban 1944-es Duna-parti
jelenetében a kivégzendők maguk
„választják" a tarkónlövést. Ha az ön-
magára sortüzet vezénylő Pisti válasz-
tását komolyan vettük, akkor ugyan-ezt
kellene tennünk az áldozatok tragikusan
groteszk „választásával" is. Vagy mindkét
választást ironikusan értelmez-

zük, vagy egyiket se. Örkény itt - valódi
választási lehetőség híján - nyilván-
valóan fölháborodását fejezi ki a minden
humanista értelemben abszurd szituáció
(történelmi) skizofréniáján.

Az előbbi gondolatmenet másik kö-
vetkezménye tisztán színházi jellegű.
Tudniillik az a kérdés: hogyan lehet
eljátszani Pistit; hogyan lehet egyáltalán
megjeleníteni, ha absztrakciónak tekint-
jük? A bizonytalanság gyökerét, ami Tor-
dy Géza alakításának értékelésében mu-
tatkozott, véleményem szerint itt kell
keresni. Tordy pillanatnyilag tehetsége
teljében levő színészeink egyike, aki
mindenféleképpen alkalmas a legnehe-
zebb föladatok megoldására. Bajosan
tudnám megmondani, hogy miért nem
elégített ki a játéka - kivéve azt az egy
esetet, ha megelégszem azzal a sem-
mitmondóan sztereotip kritikusi zsargon-
nal, hogy nem tudta egységes alakká
gyúrni a Pisti-sors sokféleségét. Csak-
hogy az előbbi gondolatmenetből pon-
tosan az következik, hogy nincs „Pisti-
sors", következésképp nincs „egységbe
gyúrható" alak. Semmiféle lélektani, sőt
semmiféle emberi motívummal nem in-
dokolható a hóhér átváltozása áldozattá,
a tömjénezett vákuum-Pistiből létrejött,
87 Pistit érő vőlegény-Pisti megjelenése, a
cserepeire tört eszme-Pisti újra-
összerakása olyan Pistivé, aki most már
nemcsak a neve után Pisti, hanem való-
ban az ... és így tovább. Ez a Pisti
teljesen más minőség, mint három név-
rokona és mint a darab többi szereplője.
Nyilvánvalóan megjeleníthető, de csak
egy tőlük teljesen elütő módon, ami már
nem színészi, hanem rendezői kérdés.
Tehát aligha arról van szó, hogy Tordy
nem bír a föladattal, vagy idegen tőle a
groteszk, hanem arról, hogy Örkény
olyan szerepet írt, ami nem oldható meg
a hagyományos stílusegység keretei
között, sőt kizárólag a stílusegység
látványos megtörésével, még
pontosabban a stílustörések látványos
sorozatával oldható meg. Pisti kirívó
alkat; „személyiségvonásainak" tükröznie
kell a korjelenségek kirívó karakterét.

Gondoljuk el: hogyan egyeztethető
össze az a kamasz-Pisti, akit a nemi
fölvilágosítástól a „mindent csak egy-
féleképpen lehet csinálni" tudata riaszt el
- azzal a felnőtt Pistivel, aki azt mondja:
„nem akarok többé kettéválni, se
sokadmagammal viselni egy nevet"? A
többnejű Pisti, aki nem bírja az
egyformaságot az egyéniségevesztett

Pistivel, akiről legföljebb személyes em-
lékek vannak, de személyisége nincs? S
azzal a reményteljes, jövőbeli Pistivel,
aki megpróbál „egy gondolattá válni",
miközben nem szeretne lemondani sem
arról, hogy sarló-kalapácsot fessen, sem
arról, hogy a feszes fenekű nők alá tegye
a tenyerét?

A lehetőségeit végigélve önmagát is
megsokszorozó egyéniség álma, amiből
viszontagságait túlélő, személyiséggé szi-
lárdult emberként ébred - úgy érzem,
erről szól az elmúlt évtizedek történel-
mén átbukdácsoló Pisti gunyoros-melo-
dramatikus, egypercesekből álló pika-
reszkje. A Pisti-sors személyességéből a
lehető legtöbbet érzékelteti Tordy; tör-
ténelmiségéből, kellő jelmagyarázat hí-
ján, kevesebbet. Kitűnő mint kamasz-
Pisti, mint poligám Pisti, jó német-barát-
szovjetbarát taktikázó Pistiként, sarló-
kalapácsos Pistiként; gazdagabban
fölrajzolt történelmi-társadalmi háttér
előtt jobb lehetne a Duna-parti jelenet-
ben, a Pisti-kultusz epizódjaiban, a ko-
holt per vérfagyasztó tárgyalási ha-
landzsajátékában.

Valószínűleg az is közreműködik eb-
ben, hogy Fekete Tamás díszlete, a
„Grand Café Hungaria" túlságosan le-
ragad ennél a „kávéházi" szemléletnél,
ami csak a darab egyik rétegét, a pesti
aszfalthumorral, a kabarétréfával való
rokonságát fejezi ki. (Mindenesetre óva-
kodnék attól, hogy lenézzem ezt a stí-
lusréteget, a presszóasztal agórájáról a
színpad nyilvánosságába emelt, „plety-
kaszintű" politizálást. Ha lenézném, le
kellene néznem Arisztophanészt és Ma-
jakovszkijt is.) A színpadnak ugyanak-
kor időnként ki kellene tágulnia, rányíl-
nia a kávéházi viccelődés mögöttes
világára: a „történelmi díszletekre".
Akárcsak az Örkény fölidézte példa-
drámában, A z ember tragédiájában.

A történelem leginkább a „történel-
mivé" vált magatartásformáltban jelenik
meg a Pesti Színház színpadán: Garas
Dezső A félszeg-, Szombathy Gyula A
kimért- és Balázs Péter A tevékeny-alakí-
tásában. Káprázatos, amit Garas Dezső
csinál; ez a félretaposott cipőjében csám-
pázó, kinőttpantallós figura azt a jó
szándékú balekot képviseli, aki tágra
nyílt szemmel, szent naivitással, értetlen
lelkesedéssel vesz részt mindenben, és
örökösen elkésve is idejében érkezik a
saját tarkónlövésére, fejtágítására, meg-
nevelésére vagy kitelepítésére. Csakhogy
Garas azt is meg tudja mutatni, hogy
ezekből a félszegekből lesznek az ille-



gális pártmunkások, a partizánok, az
Ügyet fölvállalók is, akik alkalmasint
képesek jól „odamondani", vagy a dol-
gokat „helyretenni".

Balázs Péter és Szombathy Gyula ne-
mes anyagból készült gegekkel vesz részt
a játékban; az előbbi mint gyárát birtokló
gyárigazgató, az utóbbi mint fejetlen-
személytelen személyzetis különösen jó.

A többi szereplőnek „csak" az egy-
percesek stílusát kell színpadra átültetnie,
ami jórészt mindenkinek sikerül.
Bonyolultabb ennél a Rizit játszó Gobbi
Hilda feladata, amit azzal, hogy önmaga
„történelmi személyiségét" hozza be,
vagyis egy kis darab magyar közelmúltat
jelenít meg, tulajdonképpen teljesít is. Bár
talán Riziben a prófétálás kétségtelen
pátosza mellett van valami ugyanennek a
magatartásnak a furcsa fonákjából is.
Mert hiszen az, hogy „a lesz nem más,
mint az előre látható volt", úgy
értelmezhető, hogy a jövőt az ismétlődő
múlt tapasztalataiból jósoljuk meg olyan
biztosan, vagyis a történelem csak azért
ismételheti önmagát, mert nem tanultunk
a saját elbukásainkból. Ezért kell
végigjárnunk mindig ugyanazokat a
stációkat.

A Pisti a vérzivatarban ezeknek a stá-
cióknak a drámája, a közelmúlt történelmi
kalamajkáiba került ember groteszk
golgotája, és ilyen értelemben csak-ugyan
rokon Az ember tragédiájával. Csakhogy
amolyan fordított Tragédia: míg Madách
az aktuális magyar sors-kérdéseket
vizsgálta az emberiség történetében,
Örkény az emberi létre adható
legáltalánosabb válaszokat keresi a ma-
gyar közelmúlt eseményjátékában. A
végkifejletet illetően ne tévesszen meg
bennünket a Tragédia szerzőjének roman-
tikus pátosza és a Pisti írójának groteszk
iróniája: a „bízva bízzál" pontosan
ugyanazt jelenti, mint az egérirtást vállaló
Varsányiné megjelenése az atom-
hamuban. Az újjászületés lehetőségét
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ALMÁSI MIKLÓS

A mi urunk,
Luka színeváltozása .. .

Az Éjjeli menedékhely a
Nemzeti Színházban

Élettől megtaposott, önmagukból is ki-
esett sorsok gyűjtőmedencéje volt több-
nyire az Éjjeli menedékhely. Olykor ku-

riózum, máskor a proletársors „ős-képe"

vagy történelmi tabló, vigasz-keresők
keserű csalódásának színhelye. Zsámbéki
Gábor rendezésében megmarad az
excentrikus világ: ugyanazok a furcsa
sorsok akaszkodnak egymásba
Kosztiljovék tanyáján, mint korábban,
rongyaik talán még festőibbek - bár
szürkében tartva, mint a díszlet- és jel-
meztervező Pauer Gyulánál legtöbbször -,
s mégis, képtelenek vagyunk úgy nézni ezt
a világot, mint ahol csak furcsaságok és
rémségek keverednek. Pedig csak annyi
változott, hogy egy új Luka-figura
született. Így mikor ez az öreg bölcs
(Kállai Ferenc) megjelenik, minden más
megvilágításba kerül. A durvaságból,
züllöttségből nemcsak a körülmények
hatalmát vagy a belső romlást látjuk,
hanem az emberi gyengeséget is, mint a
Színész, Bubnov vagy a Báró esetében.
Pontosabban: megértjük azt, ami nincs
benne a darabban, mert a történet
előzményéhez tartozik - hogyan jutottak
idáig. Megértjük - anélkül, hogy a
megbocsátás túlzásába esnénk. Viszont
továbbra is kívülről nézzük a
lakásuzsorásékat (főként a feleséget,
Vaszilisszát), de még az elesettekhez
tartozó lakatost, Klescset is, talán, mert túl
sokat kiabál . .

Luka mindenkinek megváltoztatja helyi
értékét, mert az embermaradványokba
becsempészi a szabadulás lehetőségének
reményét. Pedig igazán csak Natasával és
Vaszka Pepellel foglalkozik: törjenek ki,
menjenek Szibériába, amíg lehet, önként
(Pepel ugyanis tolvaj), s kezdjenek új
életet. Ugyanígy bánik a Színésszel is, bár
más módszerhez folyamodik: őt azzal
biztatja, hogy van menekülés még az ő
végzetes alkoholizmusából is, mert van
valahol egy csodálatos kórház, a ho l . . .
Tulajdonképpen senkinek sem avatkozik
az életébe, nem vesz részt a
cselekményben - csupán jelen van. (A
dolog másik oldala persze, hogy ezzel a
jelenléttel meg tudja akadályozni, hogy az
a bizo-

nyos gyilkosság már korábban meg-
történjen - hogy tehát ez a passzív
jelenléte olykor cselekvő részvétté is
változik.) Luka filozófiájának lényege,
hogy tudja: nincs hatalma a sorsokba zárt
fátum felett - bármennyire is óvja azokat,
akiket megszeretett, nem tudja őket
megmenteni, a baj megtörténik, Natasa is,
a Színész is holtvágányra kerül, az utóbbi
talán épp az ő biztatásától lesz - egy tiszta
pillanatában ráébredve sorsára -
öngyilkos. De valahogy még ezek a
szörnyűségek is inkább úgy alakulnak,
hogy felgyorsítják az amúgy is
bekövetkező eseményeket, lefuttatják az
addig csak fenyegető katasztrófát, s
valamiképp rendet csinálnak a
rendetlenségben.

Igazán csak akkor döbbenünk rá Luka
jelenlétének mindent átfestő sugárzására,
mikor a második rész közepén (az eredeti
harmadik felvonás végén) eltűnik, nem
akar jelen lenni a gyilkos verekedésnél,
melynek kimenetelét természetesen előre
tudja. S attól kezdve másképp viselkednek
az ottmaradottak. Először is megszületik
helyettese, Szatyin, aki nemcsak átveszi
filozófiáját, hanem érdesebbé is formálja,
más-részt a többiekbe valami felfokozott
életpótlék költözik. Önfeladó legyintés
helyett élni akarnak újra, persze csak a
maguk módján, mondjuk úgy, hogy né-
hány üveg vodka mellett mulatságot
rendeznek. De ennek a dáridónak a
hangulata teljesen más, mint az első
felvonás nyomasztó, egymást marcangoló
indulatokból font légköre. Minden
szépnek látszik, reménytelinek, legalább-is
így akarják érezni a túlélők. Csak mi, a
nézők érezzük, hogy azért ez túlzott
vidámság, mert valami hiányzik belőlük,
környezetükből: Luka szelleme.
Jelenlétének csak felemás lenyomata
maradt itt, s ez nem elegendő ahhoz, hogy
igazi vidámság és élet térjen vissza a
menedékhelyre. Mert Szatyint nem tudjuk
elfogadni Luka helytartója-ként, s a lakók,
bár Luka feltámadását ünneplik benne -
hiszen szavaiban annak a
megváltásígéretnek földi meg-
hosszabbítását sejtik - egyszer csak szem-
be találják magukat a Színész hullájával.
Ez az ember nem bírta ki, hogy nincs élő,
jelenlevő támasza - s voltaképp erre a
hiányérzetre ébreszti rá a többieket is,
önkéntes halálával. Az ünneplésből így
egy pillanat alatt elszáll a szesz. Még a
hiányban is Luka jelenléte kísért .. .

Azért futottam végig a történeten,


