
mát leleplezendő - csorogni fog a vér, és
könnymirigycinket csecsemőhullákkal
akarják majd próbára tenni. Mnouchkine
azonban természetesen még ha ilyen na-
turalista elemekben bővelkedő valóságról
szól, akkor is fölötte áll a színpadi
naturalizmus hatást keltő eszközeinek. Ő
jóval bonyolultabb érzelmi és intellek-
tuális úton akar és tud bennünket meg-
rendíteni, amikor a tömeggyilkosságot
lehetővé (vagy szükségessé) tevő appa-
rátust működésében ábrázolja. Az ő
színpadán nem folyik vér. A mi tuda-
tunkban kell a vérontás szörnyűségének
megrendülést ébreszteni.

A történelem perszonifikálása, ami a
dráma szerkezetére jellemző , nem jelent
pszichológiai megközelítést. Az előadás-
ban megszámlálhatatlanul sok szereplő
lép színre egy-egy színész természetesen
több alakban is --, de az ismert és is-
meretlen történelmi figurák - Pol Pot,
Koszigin, Csou En -laj, Kissinger és a töb-
biek - elsősorban politikai funkciójukban
érdekesek. A színpadon nem jellemük,
hanem jelmezük különbözteti meg őket.
De ez ezúttal nem külsőséges ábrázolást,
hanem a történelmi szereposztáshoz
alkalmazkodó stil izálást jelent. H a azt
mondom, hogy a krónika nyugati sze-
replő i jobbára fehér öltönyben, lesimított
hajjal, a szovjetek egyenruha jellegű , sötét
kabátban, kendőben, a luciferi mosolyú
polpotisták pedig furcsán meg-görnyedt
tartásban lépnek fel - l á t a t l a n ban könnyű
a sematizmus bűnében el-marasztalni az
előadást. De aki látta, az azt is
érzékelhette, hogy ezek a tévé hét-
köznapi realizmusával szakító, kétség-
telenül általânosító külső jegyek a tör-
ténelmi rituálé részét alkotják. Kifejezik,
hogy Mnouchkine-t nem a hősök sze-
mélyes drámája, hanem az általuk pre-
zentált diplomáciai balett és az örökös
véres háború váltakozásából születő tör-
ténelem izgatja.

Az eseményeket némán figyelő bábuk
színes tömegéhez, látványos népviseleté-
hez, kosztümjeik tarkaságához képest
puritánnak tűnik a színpadon levők öl-
tözéke. Mnouchkine hangsúlyozottan
nem az Ezeregyéjszakáról, hanem napjaink
szégyenletes valóságáról beszél, amikor
Keletre invitál bennünket. Az ő
öltönyben, nyakkendőben, szoknyában,
blúzban járó hősei, akármilyen messze él-
nek Párizstól, a nézőtéren ülőknek kor-és
sorstársai . Ez a legendák nélküli , mai
Kelet üzenete. Ami természetesen nem-
csak megrendítő , de néha meghökkentő ,
sőt komikus. Ki gondolta volna, hogy a

huszadik századi uralkodó döntés előtt
holt atyjával tanácskozik, s hogy a pro-
tokoll a dzsungelben is kötelező . Nem
tudom, mindez megfelel-e részleteiben is a
tényeknek, de színpadi igazságként
meggyőzi a jelenlévőket.

Állítólag az emigrációban élő Szihanuk
herceg egy nyilatkozatában meg-ígérte,
hogy egyszer megnézi az előadást.
Elképzelni is nehéz, mit szólna és fő-
ként mit érezne -, ha szembenézne saját
sorsának szélsőségeivel, emlékeivel,
nagyszerű céljaival és meghiúsult remé-
nyeivel, tragikus polit ikai-taktikai ballé-
péseivel - és azzal a valószínűt lenül ma-
gas homlokú, mélyen ülő , égő szemű
huszonkilenc éves színésszel, aki maszkja
segítségével megöregszik, párnákkal ki-
tömve elnehezül az évek során, de aki
mindvégig megőriz valamit abból a dia-
bolikus szuggesztióból, ami Norodom
Szihanukot a polit ikában (árnyékkor-
mánya élén, a világ leglehetetlenebb ko-
alíciójának létrehozójaként is) hatalom-
má, népe tudatában legendává és
Mnouchkine színpadán - drámai hőssé
tette.

Az előadásban nyoma sincs semmiféle
magamutogatásnak; Mnouchkine-nál ál-
talában nem sztárok, hanem társulati
tagok szerepelnek. Akik magukra nézve
nyilván kötelezőnek tartják, hogy a te-
hetségük szabta határok között minél
tökéletesebben elsajátítsák az egyes elő-
adások saját stí lusát, gesztusrendszerét;
ezúttal például a test és a hang, a mozgás
és a mimika jellegzetesen orientális har-
móniáját.

A Nap Színházában minden előadás a
megelőző folytatása és egyszersmind
meglepetés is. A shakespeare-i hagyo-
mányokat folytató jelenkori kambodzsai
krónika, a politdráma stil izációja után
kíváncsian várjuk, merre tart a francia és
az egyetemes színházművészet mestere.
Várakozásunk még örömtelibb len-ne, ha
remélhetnénk, hogy egyszer már nemcsak
a szerencsés turisták, kiküldöttek és
zarándokok, de a magyar közönség is
láthatná Ariane Mnouchkine szín-házát.

SZAKOLCZAY LAJOS

Egy drámai életút
drámája

Sinkó Ervin és színpadi utóélete

Sinkó Ervin ahogy egyik klasszikus
szépségű , 1935- ö s visszaemlékezésének a
címe mondja egész életében vallott :
Szemben a b í r ó v a l . Úgy élt , úgy cseleke-
dett, hogy lelkifurdalás nélkül nézhessen
szembe azzal a t i s z t a búval - egykori
önmagával -, aki már a gyermekkori éden
visszahozhatatlan csodái közt is megta-
pasztalta a szenvedést. Már akkor, az
apatini porban nagy álmokra tört, és alig
akarta érteni, hogy a magyar-sváb falu
gyermekei, akiknek annyira vágyott ját-
szótársuk lenni, miért alázzák meg „Jud!
Jud!" fölkiáltással, megköpködvén a
„zsidó fiú fütyülő jét " . Sinkó a vérévé vált
internacionalizmust legalábbis esszéje
szerint - innen eredezteti; az akkor
„megcsúfolt könnyek" , a tehetetlen, alig
emberedő kisember fájdalma 'volt
tulajdonképp a leglényegesebb élménye
életének.

Ha egyáltalán ismert erkölcsi ítélőszé-
ket önmaga fölött, mindig is annak a
meggyalázott kisbúnak akart elszámolni.
Az érzékeny és szellemiekben - s nem
lényegtelen: jobb módban - a többiek
fölött álló gyermek még nem tudhatta,
hogy nem csupán azért közösítették ki a
falusi lurkók maguk közül, mert ő zsidó
volt, hanem azért (is), mert irritálta őket a

náluk sokkal gyöngébb, de eszesebb úrifiú
mássága, fölénye. A különc így lett
ellenfél, s később - messianisztikus hité-
vel - így lesz (Bosnyák István szavával)
„soron kívüli" forradalmár is, és „etikus
indítékú forradalmisága" az a töltet,
amely olyan pályát jelöl ki számára, ahol
szüntelenül sokasodnak az ellenfelek.
„Én sose értem be azzal, hogy hű marad-
jak a proletariátushoz, hű akartam ma-
radni önmagamhoz is" - így a föntebb
már idézett esszé. Ez a láz viszi a háború
ellen agitáló-szavaló kamaszt a szabadkai
Munkásotthonba, ez hozza föl 1918-ban
Pestre, és avatja a Tanácsköztársaság te-
vékeny részesévé - a proletárdiktatúra
kikiáltása előtt Újpest pártszervezetének
titkára, később a közoktatásügyi népbiz-
tosság világszemléleti osztályának veze-
tő je, Kecskemét városparancsnoka stb. ,
ez ismerteti meg vele Bécs és Párizs emig-
ránsainak életét, s röpíti Romain Rol-



land tanácsára-ajánlásával az Optimisták
című regényének kéziratával együtt
Moszkvába (1935-37). Az önmagát is
kereső örökösen úton lévőt a hétéves
bécsi, hatéves jugoszláviai (Szarajevó,
Prigrevica), két év nyugat-európai, két év
moszkvai s két év párizsi tartózkodás után
Zágráb, Szarajevó, Dvar, újra Zágráb
„érintésével" ez az etikát mindenek-
fölöttinek tartó szellemi kaland vezeti
majd Újvidékre, ahol a magyar tanszék
egyetemi tanáraként „vallhat" - előadá-
sokban, könyvekben, mi több: emberi
tartásban - arról az „etikus fantáziáról",
melyet Bosnyák István, az életmű legjobb
értője alkati sajátságként értékel.

Sinkó, a hontalan, aki „csak" Ember-
ként - kommunistaként?, krisztiánus hí-
vőként? - robogja végig Európát, s szinte
fél életét a költözködés teszi ki, csupán
1945 után érezheti, hogy jugoszláviai
magyarként hazaérkezett. (Abban, hogy új
életet kezdhetett, tudjuk, nem kis szerepe
volt Miroslav Krležának.) Tagja lesz a
Jugoszláv Tudományos és Művészeti
Akadémiának, egyetemi tanárként
nemzedékek nevelője, bátorítója - az Új
Symposion alapításakor a fiatalok is
érezhetik rokonszenvét. A harcosan agitáló
publicista (Akik nem tudják, mi fán terem a
szemérem - 1949; Kísértet járja be Európát -
1952 stb. ) után hamarosan a szépíró is
megszólal. A Tizennégy napot követve
(1950) megjelenik az Optimisták első
kötete (1953), és 1955-ben az olvasó a
második köteten kívül kézbe veheti a
horvát nyelven kiadott Egy regény regényét
is. (Ez utóbbi 1961-ben és 1985-ben
magyarul is megjelent Újvidéken.) Az
életmű legfontosabb darabjait elbeszélé-
seinek, esszéinek s irodalomtörténeti
tárgyú műveinek megjelenése követi
(Aegidius útra kelése, Epikurosz hervadt
kertje, Csokonai életműve).

A fiatalon adys hangú versekkel je-
lentkező Sinkó eljutott a megszenvedve
kimondott történelmi igazságig, ahol már
az író tolsztojánus lénye és szeretet-
mítosza kissé háttérbe szorul, mert a
dokumentarista regény hívebben tükröz-
heti az érdes valóság tragédiáit. Bori Imre
nem véletlenül szögezi le kismo-
nográfiájában: „ha az 1930-as évek má-
sodik felében morális kötelezettsége volt a
hallgatás, a kritikai igényről való le-
mondás, az 1950-es évek első felében er-
kölcsi imperativusszá a nyílt beszéd kö-
vetelménye válik, s ennek engedelmes-
kedik Sinkó Ervin is, amikor az Egy regény
regényét formálja". A regény alapjául
szolgáló Moszkvai napló (1935. máj.

5.-1936. dec. I.) egyéb magyar művek
mellett (Lányi Sarolta 1935-ben, 36-ban és
37-ben írt moszkvai naplója - Próba-tétel,
Életjel, 1982. Szabadka) azért szív-
szorítóan érdekes, mert Sinkó, a kom-
munizmusban hivő és még a törvény-
telenségek láttán is alig kételkedő gon-
dolkodó, „aki Lukács György mellett a
legkövetkezetesebben gondolta végig a
forradalom és az etika viszonyát" (Bretter
György), később járt a szovjet fővárosban,
mint például Krleža vagy Illyés, s
fájdalom, akikkel ő találkozott, pár év
múlva már halottak. (Kun Béla, Iszaak
Babel stb.) S az író ennyi tragikus sors
láttán is arra a következtetésre jut - fe-
lesége is segíti ebben -, hogy itt (volna) a
helyük, hiszen a fasizmussal szemben csak
ez az ország az egyetlen reális erő. Sinkó
Oroszország iránti szerelme korai kezdetű,
hiszen 1917. március I5-én - Bosnyák
kutatásaiból tudjuk - az alábbiakat jegyzi
be naplójába: „Oroszországban
forradalom. Oroszország eleven.
Oroszország akar. Oroszország jövendőt
érez." Még 1937. aug. 14-én is alig meri
megvallani tapasztalatait: „Tegnap
megírtam és elküldtem Romain Rolland-
nak az én »gyónásomat« arról, amit senki
másnak nem mondanék meg, hogy
szörnyűséges gyanút ébreszt ben-nem, ami
az URSS-ben történik."

Sinkó Ervin gyónni akar, mert nem hisz
a szemének, annak ellenére, hogy a
lezajlott vagy készülődő perek (Zinovjev-
Kamenyev, Tuhacsevszkij, Buharin; a
Sosztakovics-, Eizenstein- és Paszternák-
stb. ügy) elég sötétre festették előtte a
láthatárt. És másfél évtized elég neki,
hogy másképp lásson - látásának tisz-
tulását a Tájékoztató Iroda határozata is
segítette, amely Jugoszláviát kiközösítette
a szocializmust építők táborából -, hogy
szembenézhessen az optimisták hitét valló
korai önmagával. Monográfusa szerint a
„krisztiánus" Sinkónak még Károlyi
Mihály és Romain Rolland támogatása
mellett sem lett volna „sok keresnivalója"
Moszkvában, „ha az Optimisták nem
tartalmazott volna olyan elemeket,
amelyek az önkritika révén, mintegy
felmentették a szerzőt múltja tehertételei
alól". (Bori itt arra figyelmeztet, hogy a
regény főhőse, Báti, aki az író alteregója,
némi korrekciót hajt végre a valós
életrajzon. Lásd Báti másik énjének, Blaha
elvtársnak a szerepeltetését.) S ha az
Optimisták kiadatásának sikertelenségét
tekintve a moszkvai út nem is sikerült úgy,
ahogyan Sinkó képzelte, a kézirat
kálváriája során megis

mert sok olyan írót, művészt, politikust,
akik nagyszerű regényében feledhetetlenül
példázták a hatalmi gépezet elember-
telenedését. „...mindenkinek volt oka,
hogy féljen a saját gondolataitól, de azon-
kívül: hogy féljen még azoktól is, akiket
barátainak vélt." A „nagyság és gyávaság"
színeiben tündöklő Babel mellett - portréja
talán a legzseniálisabb - kiemelést érdemel
még Bork Ottónak, a VEGAAR
igazgatójának, és Kürschernek (Garai
Karcsinak) az alakja, s nem kevésbé a
félelmesen komikus szobrász-nak,
Sandrnak a „hivatalos giccset" ki-szolgáló
túlbuzgósága, aki magát csak a „jelenkor
Michelangelójának" titulálta. S mert Sinkó
alapállása a confiteor, természetesen
megidéződik az apatini gyermekkor a régi
barátságokkal, s az írónak annyira kedves
társak: Czóbel Ernő, Lányi Ernő, Lányi
Sarolta, Révai József s nem utolsósorban a
„hitetlen hívőt" útjain végigkísérő feleség,
Rothbart Irma plasztikus megjelenítésével.

Az etikus ember realizmusán töprengve
kérdezi Bosnyák professzor: „mivel ma-
gyarázható, hogy Sinkó, aki leginkább
szenvedő alanyként élte át a huszadik
század legsötétebb eseményeit, a jobb- és
baloldali szörnyűségek egész sorát -
Bukovinában az első világháborút, pesti,
szabadkai és bécsi bujdosása hónapjaiban
a fehérterrort, a grünzingi barakkokban a
rezervátumsorsot, Moszkvában a sztálini
csisztkák légkörét, Boszniában az usztasa
és csetnik uralmat, Dalmáciában a
zsidóinternálást s mindezen túl család-ja
teljes likvidálását a háború idején -, mivel
magyarázható az életrajzi és alkotói tény,
hogy ez az ember, akinek a huszadik
századi emberiségben ugyancsak volt
alkalma meglátni a bestiálisat, alkotásai-
ban mindig és csakis az embert, de nem a
bestiát festi?"

A kérdésre válaszoljon maga az író -
most is „szemben a bíróval!" - Budapesti
mozaik (Meghitt beszélgetés 1963-ban)
című írásának egyik részletével:

„Én: Ha választhatnál, mégis úgy kez-
denéd, ahogy kezdted? Újra vállalnál
mindent?
Ő: És te?
Én: Mit tehetnék egyebet? Szebbet? Ő:
Úgy van. Mit tehetnék egyebet? Iga-
zabbat?
Én: Szóval úgy találod, hogy mégis szép
volt az élet, ahogy élni adatott?
Ő: Semmiképp se. Úgy találom, hogy
förtelmes volt. De minden más élet még



sokkal förtelmesebb lett volna. Minden más
akkor lehetséges élethez képest."

Íme, a drámai életút, mely attól szép,
hogy minden mozzanatát vállalni merte ez
az érzékeny, ez a büszke, ez a „soron kívüli"

forradalmárként sem utolsó, szenvedő, a
társadalom és a saját rémeivel egyként
viaskodó ember: Sinkó Ervin.

Confiteor
Ennek a Sinkó Ervinnek, a „hitetlen hí-vő"

forradalmárnak állít emléket Slobodan
Šnajder Confiteor című drámája. Az író
neve nálunk sem ismeretlen, Horvát
Faustját, amely az 1983-as Sterija
Játékokon hívta fel magára a figyelmet,
Nánay István ismertette a SZÍNHÁZ
1983/12. számában.

Šnajdert nem csupán a történésekben
gazdag életrajz nyűgözte le, hanem az úton
levés mint cél, mint erkölcs, Sinkó
könyörtelen küzdelme önmaga megtar-
tásáért. A forradalom, a bukás, a szerelem,
a kitoloncoltatás, a határok közötti, sokszor
kényszerű „séta" egy jobb sorsra érdemes
kézirattal (Optimisták) mind csupán apropó,
hogy a drámai helyzetek-ben sohasem
szűkölködő sors vallomás-ként
megnyilatkozhassék.

Furcsa, katedrálisokon kívüli gyónás
zajlik itt, s a megtisztulás ama folyamata,
amely sosem zárja ki, még csak kényszerű
kerülőnek sem láttatja a dantei poklot.
Šnajder az örökkön lázban égő vallomás-
tevőre, „a dantei kozmológia összeku-
szálódottságát" (Végel László) nagyon is
érző modern emberre figyel, aki állandóan
sodródik, ütközik. Lévén örökös kereső,
vonzza magához a sebeket, nem-hiába
rögzíthette Šnajder művének elöl-járó
tanulmányában, hogy „Sokszor volt Sinkó,
brechti megfogalmazással élve, »üres
papírlap, amelyre a forradalom írja a
parancsát«".

Ugyanitt olvasható: _Ő értelmiségi-hívő
volt, de az a fajta, aki nem alkot egy-házat,
mert ahhoz túlságosan szkeptikus, és a túl
sok lényeges betekintés folytán mélyrelátó.
Magában véve a megtestesült sóvárgás, a
vele perlekedő megtestesült tudás, maga a
megtestesült perlekedés. Ez Sinkó Ervin."
Šnajder a Confiteorban szereplő Sinkót

és társainak többségét „halogató" lé-
nyeknek nevezi, s úgy gondolja, hogy
„ezerszer életesebbek azoknál a felvilá-
gosult makimajmoknál, akik a világ rom-

halmazain ücsörögve morcosan bizony-
gatják, hogy már minden megtörtént".
Végel László alapvető tanulmányában
( A forradalmi hit mint erkölcsi probléma)
arra is figyelmeztet, hogy a sinkói életút
„makacsul feloldódott a kor kollektív
szimbólumaiban", s így végső soron
Šnajdert nem is annyira az „igazi Sinkó"
érdekelte, hanem a „sorsszimbólumok"

mögé való rejtőzködés stratégiája. Vagy-
is: az individuális élet, a maga váratlan
fordulataival, a mitologémák törvényei
szerint új és magasabb egységbe szerve-
ződik, s itt már „nem az egyes ember a
fontos, hanem az eszmerendszer ellent-
mondó működése az emberben".

A Confiteor filozófiai ihletése vitatha-
tatlan, de egy pillanatig se gondoljuk,
hogy didaktikus tételek állnak szemben
egymással. Šnajder a pokoljáró hős útke-
resését - mely egyben a kommunizmus
történelmi drámája is - olyan költői lá-
tomássorozatban képes megmutatni, ahol a
maga szempontjából mindenkinek igaza
van, ahol mindenki egyformán lehet vádló
és vádlott. S ez nemcsak a moszkvai évek
kemény hidegében tevékenykedőkről
mondható el, már az alig húszéves
városparancsnok is ugyanevvel a dilem-
mával küszködik. (Tudja, hogy a Tanács-
köztársaságnak kárt okozó alföldi gaz-dák,
avval, hogy fölgyújtották a gabonát
Pest éhezik! -, a legsúlyosabb büntetést

érdemelnék, de bátran néz szembe a púpos
Kovács vezette Lenin-fiúkkal, és ba-
rátjával, a Kun Bélától hírt hozó Lányival
is.)

SINKÓ: Ezek az emberek szőröstül-
bőröstül egy haldokló világ termékei.
Hogyan változzanak meg máról holnap-
ra?

LÁNYI: De Ervin. Hiszen ezek súlyosan
vétettek a forradalom ellen.

SINKÓ: Ölni a legkönnyebb, Józsi.

De hát hogyan ítéljek? Ha főbe löve-

tem őket, a világ szakad rám. Ha meg-
kegyelmezek nekik, akkor is.
(Saffer Pál fordítása)

Šnajder, ismervén hősét és a kor rejtel-
mes, nemegyszer összekuszálódott vi-
szonylatait, mindenképp teremteni akar.
Új hőst és új korszakot, amely a sors-
szimbólumok által él. Drámaköltemé-
nyében az életrajz alá van rendelve a lá-
tomásos szerkezetnek, s ennek következ-
tében jut el a kiválasztott a gyermekkor
édenéből az élet végső jutalmát jelentő
mennyországba. De ez a mennyország
csöppet sem hasonlít az Isteni S ín já t é k

káprázatokban gazdag paradicsomi vilá-
gához. Banális és szürke, s itt is hétköz-
napi ügyek (hozták-e már a gázszámlát?
jött-e pénz? stb.) foglalkoztatják a meg-
halásra készülő - vagy már meghalt? -
Sinkó házaspárt. Véget előbb említett
tanulmányában ez a szürke „csillogás" „a
hit mélységesen emberi önkritikája". A
főhős utolsó gúnyos kacaja ezért lehet
„méltóságteljes plebejusi válasz arra a
hipotézisre, hogy megszűnt a keresés és
az út értelme".

A drámabeli Sinkót leginkább a „belső
látás" vezérli; az a magas fokú átszelle-
mültség, amely jobbára a misztikusokra
jellemző. Érteni és érezni akarja a forra-
dalmat, akárcsak egy a szexualitásában
plasztikus szerelmet. Benne és általa akar
megnyilatkozni, s noha sejti az iszonytató
paradoxont, a forradalom nélküli forra-
dalmár sorsát, hitetlen hitével önkénte-
lenül is afelé közelít; ezért a be nem tel-
jesült, mert tragédiák kaszabolta „szere-
lem" a végén már csak álomképekben
jelenik meg. De a gyónó még ezt nem
sejti, s ám a kecskeméti hóhérszerep át-
hárításáért kínozza bármekkora önvád, a
bécsi katedrálisban végtére mégiscsak a
tiszta lelkiismeretű, noha vívódó ember
fohászkodik. _1 la nem születik meg a
forradalom, hogy lehet az, hogy én élek?
Úgy látszik, te szereted a csüggedőket.
Engedd, hogy én is szeresselek téged.

Mirjana Karanović (Czóbel Sarolta) és Bogdan Diklic (Lányi József) a Confiteorban



Hagyj meg a hitemben. Olyan sok az, amit
kérek? Mentsd meg a hitemet!"

A Confiteor tehát az állandó hitmentés
drámája. A forradalomban is, a forradal-
mon kívül is, a törvénytelenségek idejében
is. S a törékeny és tiszta szellemnek az a
legnagyobb tragédiája, hogy éppen a
számára legbensőségesebb, legintimebb
egyszer csak kívülállóként, fenyegetés-
ként fog jelentkezni. Ezt a könyörtelen
csapdát ábrázolta jó érzékkel Šnajder,
megmutatva emez „átalakulás" fokozatait.
Hogy a drámát bevezető esszéjében egy
zseniális párhuzamra bukkanunk, az
mindennél jobban a drámaíró elszántságát
tükrözi: megmutatni azt az állapotot!
„Sinkó - Krleža? Európa temetőiben
turkáló két hazátlan?" A kérdés ridegsé-
gében benne foglaltatik a rideg válasz is.
Mert Sinkó egyetlen eszmét követvén vált
hazátlanná, az eszmét nagyon sokszor
megcsúfoló gyakorlat kergette őt országból
országba, hogy végül is - mint akinek élete
meg nem történt -, a menny-országban
töprenghessen el földi létéről s mindazon
„temetetlen holtakéról", akik-nek a
gondolkodás, az utólagos számvetés sem
adatott meg.
Šnajder kezünkbe adja a kulcsot, ami-

kor a Confiteort bevezető esszéjében -
világirodalmi párhuzamot sejtetve - a cse-
hovi szalon „fojtott hangú sikoltozásáról"
beszél. „A világ chilisztikus lázban égett,
Nina Zarecsna (Sirály), akárcsak Czóbel
Sarolta, a magyar költőnő, elment a
Nagyvárosba és a Forradalomba, amely őt
Saturnus módjára felőrölte." Valóban, a
Sinkót körülvevő nők, leginkább Sarolta és
Rothbart Irma (Mici), szenved-nek ettől az
állapottól.

A dráma szerkezete, anélkül hogy az író
belevesznék hőse életrajzába, négy
fokozatosan rövidülő felvonás keretében a
lassú fogyást imitálja. Ez, bár paradox,
magával hozza a kiteljesedést is, hiszen
Sinkó belépése a „léten túli" létbe - ne-
vezzük pokolnak vagy mennyország-nak -
nem csupán az élet meghosszabbítását
jelenti, hanem a végtelennel bekövetkező
gazdagodást.

„Megbocsássunk-e azoknak, akik meg-
ölték az álmunkat ?" - kérdezi feleségétől a
mennyországban Sinkó. Itt, e rideg, szürke
helyen még egyszer végiggondolják
vesszőfutásukat, amely ugyan a keresés
örömével próbált vigasztalni, de a hit
reményében végzett bolyongás minden
pillanatban életveszélyt hozott rájuk.
Magyarán: nem csak az álmaik, hanem
emez álmot dajkálók ezrei is megölettek.
Nem véletlen, hogy méltó búcsúként

újra föltűnik a gyermekkor édene. De ez
már, noha a keret ugyanolyan, nem az a
fiatalság. „Az apatini korzó most üres:
lakoma után tárva-nyitva a templomajtó.
Hogy lehet az, hogy én kívül maradtam ?
Mi az én feladatom ? Van-e feladat, amely
az enyém, vagy (csak) feladat van?"

Ez az imitált, a mennyországbeli tar-
tózkodással megnövelt „utóélet" Šnajder
számára jó apropó a pokol legbelső
körének megvillantására. Mivel itt már
sem a fizikai, sem a biológiai törvények
nem léteznek, nem élet és halál, süllyedés
és emelkedés kettősében ábrázolja hősét,
hanem fényt és sötétséget váltogatván --
statikusan. Talán először (és utoljára!) itt
csendesedik meg az a „folyamat", amely
Sinkót és szerelmét űzte-hajtotta. Az élet
befejezése után már nem kell élni és
meghalni sem. Ezredéves kövületek őrzik
úgy valaminek a lenyomatát, mint ez az
üres fényesség a megfagyott mosolyt. A
bölcs, a mindenen átlátó megvilágosultak
mosolya ez.

Nehéz mű a Confiteor, hiszen az időréte-
gek mellett a kommunizmus mint eszme is
rétegeire bomlik benne, aszerint, hogy a hit
melyik szereplőben ér a csúcsra. Babelt
épp a belső bizonytalanság - mondjuk így:
félelem - roppantotta össze, s ez-által
válhatott barátja árulójává. Sarolta és
Anna, anya és leánya - az utóbbi tanácsára
- azon töprengenek, ha öngyilkosságot
követnek el, kevesebb lesz a belső
ellenség, s így megtették azt, amit tőlük az
„eszme" várt. Sinkó és Irma (Mici),
jóllehet mindegyikükben lobog a hit,
kétkedő „forradalmárok". Szinte saját
maguk előtt is szégyellik, hogy
gondolataikat állandóan szembesítik a
valósággal, de végső soron ennek, no meg
jócskán a véletlennek köszönhetik életben
maradásukat. Tragédiájuk, hogy a hit
„csúcsairól" napról napra a mélybe
zuhannak, ám ez sem tántorítja el őket a
vállalt eszmétől. A harmincas évek
„tisztogató műveletei" ha nem is köve-
telték a főhős életét, az egész életpályára
kihatottak.

A „kommunista planetárium"

Janez Pipan, a ljubljanai vendégrendező,
Šnajder művének látomásosságából indult
ki, amikor a zene és a különböző
fényeffektusok mellett a balettet is igény-
be vevő látványszínházában a „kommu-
nista planetáriumot" állította a közép-
pontba. Bár az előadásban csak kétszer
jelenik meg ez a különleges „múzeum",
hatása mindvégig, még a legbanálisabb
magánügyeket tárgyaló jelenetekben is

érezhető. A képpé avanzsált irrealitás -
álom és való keveredése - okozza, hogy
egyre-másra jönnek létre a „kis planetá-
riumok", amelyek ellentétben a korbácsos
őr vigyázta fényességgel, káprázattal, az
amott fölmutatott univerzumot csupán
részleteiben interpretálják. Ami a „kis
planetáriumokban" helyi érvényű
(mulatságos vagy vérfagyasztó, szem-
pontunkból teljesen mindegy), az áll össze
majd a két nagy, kommunista plane-
táriumjelenetben világrenddé: a kecs-
keméti vérengzés, a pesti forradalom,
Babel rettenetben fogant „konyhaművé-
szete" (ezen belül barátkozása és Sinkóék
elárulása), Czóbel Sarolta és Anna „önző"
élete, illetve szenvedése, az Optimisták
című kéziratos regény találkozása Kun
Bélával és a könyvkiadó szerkesztőjével, a
bírósági tárgyalás, ahol a MOSZFILM a
vádlott stb.

Pipan egybefolyatja a jeleneteket, evvel
is érzékeltetve: egy éber álmodó látomá-
sairól van szó. Igy nincs szüksége jelenet-
váltásokra, az átdíszletezés pedig egy jól
koreografált rend szerint történik, melyben
az egyéni szereplő és a balettkar
egyformán részt vesz. Első pillanatra kissé
furcsa ez a fajta látványszínház. Ötletből
ötlet nő ki, s a színnek és mozgás-nak
kavalkádja revüjelleget kölcsönöz a
drámának. Táncos revü mint élet-halál
sors? Tagadhatatlan, van valami bizarr
ebben a megközelítésben. De a fiatal ren-
dező ehhez a rakoncátlan hatásvadászat-
hoz - épp azért, mert valódi művész -
hozzá tudja tenni kesernyés iróniáját is. Az
ő látomásában a Sinkó Ervin-i sors - futás
az eszme után és az eszme elől - cirkuszi
keretben képzelhető csak el, fölforgatott,
feje tetején álló világban, hitben
magasztosult vágy és állandó rettenet
között.

Sohasem Sinkó, Kun, Czóbel Sarolta,
Lányi a nevetséges - a rendező többnyire
nem tagadja meg tőlük az ünnepélyességet
sem -, hanem az őket állásfoglalás-ra
késztető, életerejüket elszívó, szemé-
lyiségüket megnyomorító helyzet. Amit a
világ „édes csapdaként" számukra föl-
kínált. Az is világos, hogy ezek a hősök
nem egy realista dráma szereplői, még ha
az életrajzi vonások erre a következtetés-re
sarkallnak is, hanem Šnajder pokoljáró,
fullánkos képzeletének teremtményei.

A rendezés tehát az álomalakokhoz
igazodik. Pipan számára a kép, a látvány a
döntő. Szereti a libikókát: hang (zene),
mozgás eszerint alakul. Egyszer az In-



ternacionálé szól orgonán, máskor vala-
mely rockmuzsika vagy balettzene. Csaj-
kovszkij és Jarrea így a Beatlesekkel
édestestvér (zene: Gregor F. Strnisa), s a
katonaköpeny és tüllfátyol, a trikolór és
a gyermekpelenka egymást kiegészítő
hangulati elem. A Tanácsköztársaság ki-
kiáltását jelképezve, a színen lévők pél-
dául fölülrő l magukra rántják a szinte
mindent beborító vörös leplet - „Resz-
kess, öreg világ!" , Mici a földön haj-
togatott hófehér pelenkákkal a születen-
dő gyermeket (a Forradalmat) ünnepli ; és
később, egészen más világban, a vége
sincs vászonra festett trikolórszínek-
sávok mintha önálló életre kelnének,
amikor emberszobrok köré csavarod-nak.
(Az utóbbi jelenet szépen rímel Sinkó
ringlispil imitációjára, amikor Micit
franciaágyastul megforgat ja.)

Még ha a rendező szemére vethetünk
is egy-két, csupán a néző meghökkenését
szolgáló mozzanatot, amit közöl, az
mindig lényegi. Mert az elidegenítő
szándéka mellett nem jellemfestő eszköz-
e Sinkó katonaköpenye és gólyalába,
Sarolta tépett tüllruhája (Palics) és a szen-
vedését il lusztráló „begombolkozottság " ,
Kun vörös bársonnyal bevont kar-széke
és bőrkabátja , majd csokornyak-kendő je,
Babel külvilág elő l való menekülése az
ördögi konyhába, a véres húsok közé?
Eme képvilág attól ( is) drámai, hogy a
nem föltétlen egymáshoz il lő dolgok
benne egymás mellé kerülnek: katonai
derékszíj és stóla, bakancs és balettcipő ,
katedrális és Internacionálé.

Noha a kommunista planetárium min-
den csil laga egyenlő fényértékű , és a zsi-
nórpadlás magasában megbúvó, ugrásra
kész vadhoz hasonló őslény „csápjai"

elvileg mindenkit bekaphatnak, csak
Sinkó érdemesül arra, hogy különbséget
tegyen a bolyongó égitestek közt, és „föl-
áldozza" magát az őt lelkét, hitét és
testének megtöretését - követelő amorf
hatalomnak. A különben jórészt üres
belgrádi színpad telitalálata ez a magas-
ban „leselkedő" , megnevezhetetlen
„szörny" , akirő l még a fensőbbsége tu-
datában lévő Planetáriumőr sem tudhat
sokat. Pipan, cirkuszi ( !) közelítéssel,
még félelmetesebbé teszi a fura „világ-
egyetem" működését magyarázó és vi-
gyázó zsarnokot, aki nem más, mint a
hatalom megnyújtott keze. Hogy virág
helyett korbáccsal köszönt bámulóira -
mindegy, hogy közöttük önkéntesek
vannak-e nagyobb számban vagy a cso-
dálnivalóra odakényszerítettek termé-
szetébő l , i l letve jó pénzzel megfizetett

beosztásából következik. A kigyújtott
csil lagaival sokkoló planetárium még-
sem lehet olyan magas, hogy ne nyúlnék
belő le alá egy „égi" létra, ami hintaként
is szolgálhat. S a segítségével végzett fe-
kete „jutalomröpülések" csak sejtetik, de
nem magyarázzák a meghimbálás és -
pörgetés okait . A rendező tehát amikor
látványszínházában kiemel valamit, azon-
nal el is rejt i : a t itkot nem megfejteni
akarja, hanem annak létét tudatosítani.

Sarolta amikor „kozmikus" szöveget
celebrálva berobban a „fehér csehovi
szalon" charlestonozói közé, még nem
tudja az illemet, és a tánctanár süket szö-
vegével („Csak vidáman! Lazítsunk!")
saját fájdalmát állítja szembe. Nem is
annyira férje eltűnése miatt őrjöng,
hanem mert érzékeli a reá ragasztott
„bélpoklosságot " , a társakat, barátokat
messze űző ragályt. De ez a tánc lassú
közhelyeivel és gyors hebehurgyaságával
az irányitó édeskés plakátszövege egyik
formától sem idegen - már-már elnémítja
Sarolta sikolyát. Egy lesz a tétova
„hattyúk" közt, aki a leányával, Annával
szemben is alig tudja megvédeni igazát.

Totális színház és tömegjelenetek

A háromórás, nagy hatású előadás több-
nyire gördülékeny. Ott sem unalmas,
ahol a rendező - félreértvén az író szöve-
gét, talán a közönségnek kedvezve?
eltér az eredeti drámáról. Az ilyesféle
„átírásra" t ipikus példa a Bécs felé tartó

Sinkó és Sarolta határ menti fölszabadult
„szerelme" . Pipan, elszakadva a
szövegkönyvtő l , ebben a búcsújelenet-
ben csupán a szexre összpontosít, mintha
a Palicsi tó partjáról ide akarná emelni a
kívánatos „kancát " , akitő l S inkó a testi
szerelmet tanulta. Őrjöngő zene és vo-
nagló testek, az egymásé levés hosszú, ki-
tartott pil lanata, holott a hamari elsza-
kadás (búcsú) itt igazabb volna, hiszen
mindkettejükre más-más partner vár. A
"hatásvadászatnak" más, az előbbinél
találóbb formáját mutatja a kétszáz éves
Madame B. Párizs környéki birtokán tar-
tott „estély" . Ha ez a nő -- saját szavaival

„a tapasztalat és a báj kombinációja", a
rendező eme „tulajdonságokat " nyu-
godtan átteheti egy kortalan férfiba is.
Sinkó a zűrzavaros estén tehát egy nő i
ruhába öltöztetett férfit , egy félelmetes
nő imitátort forgat meg a táncparketten.
A „nő" és a férfi viszonyának érzékelte-
tése elvész, a „párizsi" hangulat átcsúszik
a szürreálisba, a megborzongtató sejtel-
mesbe. A minden ízében látványként
megjelenő gondolat, a színházi totalitásra
való törekvés hozza magával a fönti fer-
dítéseket, még ha a gőzhajójelenet na-
turalista viccelődése megoldásában mér-
földnyire van is a fülledt erotikájú estély
hangulati ábrázolásától. Mindkettő ide-
gen elem, noha a kivitelezés logikája
szerint többé-kevésbé beleil l ik a Janez
Pipan kavarta forgatagba.

Tömegjeleneteinek a balettkar aktív

Slobodan Šnajder: Confiteor című drámájának belgrádi előadása (Predrag Ejdus Babel szerepében)



szerepeltetésének is köszönhetően - se
vége, se hossza; szín- és hangeffektus
segíti a dzsesszbalettól a pantomimtáncig
húzódó mozgássor megjelenítését. Ezúttal
mégis inkább Pipan rendezésének
„csöndjeiről" írok, azokról a jelenetek-
ről, amelyekben a gondolat kibontását
csak kevésbé kíséri látványelem. Vagy ha
igen, mértéktartóan, frappánsan. Sze-
rencsére ezek vannak túlsúlyban. A fur-
csa planetáriumról és korbácsos őréről az
előbbiekben volt már szó; nem kisebb
hatású az odesszai tengerparton egymás-
sal évődő „triumvirátusnak" (Babel,
Sinkó, Irma) az a jelenete, amelyben két
szféra ütközik. Babel, a sirályvijjogásra
éppúgy figyelve, mint az azt követő
csendre, csak a tengerről és a kagylókról
akar tudni; boldog és szinte érzéki öröm-
mel szívja magába a természetet. Sinkó
és Irma pedig minduntalan megzavarja
ezt az illuzórikus menekülést avval, hogy
Zinovjevről és a kivégzésekről beszél,
meg a Führer birodalmában fröccsenő
zsidóvérről. Pillanatnyi különállásukat a
kergetőzés utáni összebújás oldja föl;
félelmüknél csak vacogásuk nagyobb. S
amíg ölelkeznek, henteregnek, két fekete
frakkos úriember betolja a sötét bírósági
asztalt. Az odesszai idillre tehát azonnal
kínkeserves vallatás következik,
amelyben Babel hűvös kívülállót játszva,
azt is letagadja, hogy ismeri barátait. S a
néző alig ocsúdik föl eme félelem szülte
átváltozásból, máris Babel konyháját
látjuk: a gazda húst klopfol, hogy mi-
előbb megvacsoráztathassa Sinkót és Ir-

mát. Azok némileg idegenkedve fogadják
az „áruló" kedveskedő gesztusát, s csupán
akkor érzik meg a tragikus énkettőzés
súlyát, amikor Babel Sinkó előtt
térdelvén, majd a konyhaasztalra borulva
elkezd sírni. Ebben a jelenetsorban benne
van a Confiteor esszenciája, s a harmadik
kép az előadás egyik legremekebb pilla-
nata.

Pedig van még egy-kettő. Sinkó furcsa
„lánykérése" - Bécsben egy sétány padja
alól suttogja el Irma iránt érzett szerelmét
-, a fehér, illetve a fekete hattyú képében
megjelenő Anna és Sarolta élethalálharca,
melyben kiszolgáltatottságuknak más-
más módja tükröződik, s végül a
mennyországbéli ünnepélyes halál, ahol
az enyhet adó gyógyszert, mint-ha a
Sinkó házaspár egy ötcsillagos szálloda
éttermében volna, tálcán hozzák elébük.
A zárókép, bár többször alkalmazott
motívumot ismétel - a ligeti pad
hátradőlése, rajta Sinkó és Irma, szimbo-
lizálja a hirtelen megszakadt életfonalat -,
hatásos lírai búcsú. Nem utolsó-sorban
azért, mert ez a pad a fél évszázad előttivel
azonos, melyen a két fiatal örök hűséget
esküdött egymásnak.

A belgrádi Nemzeti Színház előadásá-
nak sikerében nyilván közrejátszott az is,
hogy a rendező szerencsés kézzel válasz-
totta meg munkatársait. Miodrag Tabački
nagyvonalú, stilizált színpadképe, Doris
Kristić jelmezeinek álmot és valót
egyként tükröző időnélkülisége és reali-
tása s Damir Zlatar-Frey szellemes ko-

reográfiája kellett ahhoz, hogy megva-
lósulhasson Janez Pipan koncepciója.

A rendező követelte stilizált alakítá-

sokban sok színész jeleskedett. Minde-
nekelőtt Mirjana Karanović. Az ő Czóbel
Saroltájáról el lehetett hinni, hogy
személyiségét egyformán alakította a köz-
és magánélet. Karanović már a kezdet
kezdetén egy biblikus szépségű jelenetben
érzékelteti, hogy a világszelídítés mint
forradalmi tett és a tüzes szexualitás
megfér egymás mellett. Játékában arra az
önmagát kíméletlenül meg-ismerni akaró
költőasszonyra ismerünk, aki egyszerre éli
és álmodja a valóságot. Saroltát különösen
a szovjetunióbeli évek tették próbára, de
leányával, Annával vitatkozva sem hiszi,
hogy a „trockista bandához" tartoznék.

Színpadon ritkán látható olyan nagy
alakítás, mint Predrag Ejdus Iszaak Ba-
belja. Šnajder a félelem költészetét fo-
galmazta meg az alakban, és Ejdus ki is
használja a szerep kínálta lehetőségeket. A
színész tüneményes átváltozóképességgel
a sztálini önkény író-értelmiségi sorsot
fölőrlő következetes „malommunkájába"
is bepillantani enged. Ejdus a boldog
örömtől jut el az önmagát is meg-viselő
hazugságig: barátainak föladásáig.
Tragédiája a konyhajelenetben csúcso-
sodik: véres húsok és egy üveg vodka
társaságában fedezi föl lealjasodását. Ej-
dus állati nyüszítésében már a megfélem-
lített tehetetlen ember sír, a később maga
is áldozattá váló író búcsúzik szép em-
berségétől.

Predrag Manojlović nehezebben birkózik
meg Sinkó Ervin összetett szemé-
lyiségével. Igaz, mindvégig a színen kell
lennie, s a hallatlan fizikai teljesítménynek
sem utolsó szerep annyi mindent követelne
tőle, hogy az egyenletes színvonalon
aligha teljesíthető. Manojlović olykor
belefeledkezik a pillanatba, s ilyenkor
merev; némelykor váltásaiban is
külsőségekre szorítkozik. Aleksandra
Nikolić (Sinkóné Rothbart Irma) csöndes
szomorúsága, szépen megélt lírai
pillanatai, a forradalmár társ önfeláldo-
zását sejtetve, a főhősnek lelki támaszt
nyújtó nő segítőkészségét érzékeltetik.
Petar Božović (Kun Béla és jugoszláv
Komisszárius), valamint Branko Jerinić
(Planetáriumőr, Sandr stb.) és Bogdan
Mihajlović (Szakács) harsány színei, nem-
egyszer groteszkbe hajló ötletei világo-
sabbá teszik Sinkó és az őt körülvevő világ
gyónását.

Aleksandra Nikolić (Rothbart Irma) és Predrag Manojlović (Sinkó Ervin) a Confiteorban


