
denben kiszolgáló és neki mindent elné-
ző-megbocsátó voltát, hiszen mindez az ő
kényelmét szolgálja.

Igen jellemző ebben a vonatkozásban
Ivánka Csaba kitűnő rendezésének Mici-
re vonatkozó utolsó mozzanata. Miután
észrevette, hogy Frici halott, a díványra
ül, és szendvicset kezd majszolni. Ez a
pillanat tökéletesen kinyilvánítja az em-
pátia teljes hiányát, a cinikus közömbös-
séget és a csak önmagával foglalkozó at-
titűdöt. De mégsem nyilvánít ki teljes
romlottságot.

Bár lehet, hogy ezt a hiányt is a való-
sággal való vonatkozás értelmezheti. Ma
kétségtelenül van cinizmus, gazemberség,
szadizmus, lelki kegyetlenség, árulás,
hűtlenség, hitet-meggyőződést elhagyó
karrierizmus stb. stb. De van-e
romlottság? Ez a fogalom nem oldódott-e
föl más fogalmakban? A szadizmus, a lel-
ki kegyetlenség stb. mások fizikai vagy
lelki kínjaival van összefüggésben; a gaz-
emberség, az árulás stb. pedig egy másik
konkrét emberrel való vonatkozásban
létezhet csak; a hitet-meggyőződést elha-
gyó karrierizmus pedig eszmékkel való
viszonyban értelmezhető. A romlottság
viszont az általános értelemben vett eti-
kával van vonatkozásban; ahogyan a gaz-
emberséghez egy másik ember kell, a
romlottsághoz etikus környezetre van
szükség. S van-e romlottság, ha nincs eti-
ka?

Fricit Szirtes Gábor alakítja, ugyan-
csak az adott „lekvár" férjekre érvényes
partikuláris hitelességgel; noha ezen a
szinten nagyon jól. Ennek az alaknak a
magasabb jelentésszintje akkor juthatna
érvényre, ha látnánk, hogy a gyűlölet, az
okos ravaszság és az önző romlottság
rombolására lehetőséget ez az attitűd is
ad; ha érezhetnénk, hogy a mindenkinek
elegettevő, mindent megbocsátó pipo-
gyaság attitűdje is lehetőséget ad a Má-
miban és Miciben testesülő erővonalak
érvényre jutásának. De ennek a magasabb
szintű jelentésnek a megjelenését a
valóság említett jellegzetessége ugyan-
csak meggátolja.

Sultz Sándor drámáját jóformán csak
dicsérni lehet. Ami az írott szövegben
problematikus, az a mai élet pecsétje a
dráma világszerűségén. Az előadást is
csak dicsérni lehet; elsősorban Csernus
Mariann alakítását. Es az elemző örül,
hogy végre dicsérhet; drámát is, elő-adást
is.

Sultz Sándor: Barátaim! Kannibálok!
(Várszínház)
Díszlet-jelmez: Bakó József. Rendezte: Ivánka
Csaba.
Szereplők: Csernus Mariann, Kubik Anna,
Szirtes Gábor, Mihály Pál.

ERDEI JÁNOS

Az idő peremén

Az Élőképek Veszprémben

„Európában csak te nem vagy antik
ó kereszténység s hiába

A legmodernebb európai te vagy
X. Pius pápa

S téged akit az ablakok figyelnek
visszatart a szégyen hogy bemenj Ma
reggel egy templomba csöndesen

s ott gyónni térdepelj
Katalógust prospektust olvasol

s plakátokat mind hangosan
dalolnak itt"

(Apollinaire)

Színházi világunkban, amely még nap-
jainkban is, s ráadásul csak jóindulattal
felemásnak mondható eredménnyel csu-
pán birkózik Beckett-tel és Ionescóval,
már maga a darabválasztás is figyelmet
érdemel. Pilinszky János ugyanis a Ro-
bert Wilson színházával való találkozás s
főként annak vezető színésznőjével, She-
ryl Suttonnal folytatott - külön kötetben is
megörökített - beszélgetései hatására írt s
adott közre az 1974-ben megjelente-tett
Végkifejlet című kötetében négy
színművet. Ezek közül állította most az
Előképeket színpadra Vándorfi László
rendező.

S bármily paradox., az igazán izgalmas
kérdések nem a darab követelte - magyar
viszonyaink között még mindig új-
szerűnek számító - színházi formanyelv-
ből eredeztethetők, hanem abból, hogy a
katolicizmus, mely Pilinszky János köl-
tészetétől elválaszthatatlan, mint szeku-
ralizált, sőt ateizált korunk eseményei-
nek átlátásához releváns nézőpont szolgál
e darabban. Ingerlően provokatív, már
Apollinaire esetében is avantgárd formájú
tényállás! Ezt a valóban izgalmas és
termékeny feszültséget valójában nem
enyhíti, hanem elmélyíti, ha a Pilinszky
János költészete alapján re-konstruálható
világképet, miként Radnóti Sándor, nem
egyszerűen katolikus-nak, de
misztikusnak nevezzük el. Ezen az úton
eljuthatunk ugyan műveinek olyasfajta
„olvasatához", mely mintegy visz-
szamenőleg igazolni látszik Lukács
Györgynek még A tragédia metafiziká-
jában vázolt gondolatait, de reménytele-
nül nehézzé lesz az eredeti dráma s az
értelmezéséhez épült állványzat újbóli
szétválasztása. (Erre azért lenne szükség,
mert a meglehetősen túlméretezett áll-
ványzat szempontjából tökéletesen
mindegy, hogy történetesen egy paraszt-

ház vagy épp a reimsi katedrális köré
épült-e fel.) Igy, nem vitatva annak jogo-
sultságát, hogy Pilinszky líráját miszti-
kaként értelmezzük, egy egyszerűbbnek
tűnő utat választok. Az arra való emlé-
keztetés útját, hogy a katolicizmus csak
mintegy (nagyon) kívülről szemlélve
tűnhetik monolitnak, hogy a dogmák ki-
jelölte s a Tanító Hivatal ellenőrizte hatá-
rok között filozófiailag egymást szinte
ki-zárni látszó építmények szolgálják
ugyanazt a célt, a teológiai rendszer/ek
alulról történő megalapozását. Mielőtt
megkísérelnék arra válaszolni, hogy ezek
a „fölülről" mégiscsak regulatív szerepet
(is) betöltő teológiai előfeltevések miért
éppen Pilinszky Jánosnál vezettek el egy
nemcsak „felekezetek fölötti"-nek, de
egyenesen ateista nézőpontból is rele-
vánsnak tűnő líra megszületéséhez, két
megjegyzést kell tennem. Először is a
„felekezetfölöttiség" látszólagos. Csak
vulgár-ateizált korunk logikája szoktat-
ott bennünket ahhoz, hogy ami „itt" elfo-
gadható, az „ott" csakis „véletlenül",
mintegy osztály- - s egyéb - korlátok el-
lenében jöhetett létre, holott nem egé-
szen bizonyos, hogy az igazság egy vi-
lágnézethez, s annak is az egyik formájá-
hoz kötött. A másik: az eredeti kérdésre
válaszolhatnánk Pilinszky János kétség-
bevonhatatlan tehetségének a felemle-
getésével is, ámde az értelmezésnek
éppen az a feladata, hogy rekonstruálja
azokat a világnézeti-filozófiai síneket,
amelyeket vállalva, és így akaratlanul fel
is használva, az alkotó arra a területre
érkezett, amelyet életműve is megteste-
sít. Pilinszky János esetében ha nem is
kell feltétlenül a misztikáról beszélnünk,
szólnunk kell arról a hangsúlyeltolódás-
ról, amely a katolikus teológiában nagy-
jából a reneszánsz korában következett
be, s amelyet Erazmus neve (is) fémjelez.
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk,
hogy a szenvedő Krisztus mellett, sőt he-
lyett a tanító alakja került előtérbe. S bár
ez a megelőző korszakokhoz képest min-
denképpen derűsebb, ha úgy tetszik,
„bölcsebb" szemléletmód korántsem vált
kizárólagossá, szinte napjainkig tartó
dominanciája döntő módon meghatároz-
za a kereszténységről azóta kialakult
képet. Így jöhetett létre az a világban
uralkodó, a Lukács György-tanítványok
szemléletét is meghatározó konszenzus,
mely a hős ateisták és a túlvilági kompen-
zációban reménykedő hívek ellentéte-
ként gondolja osztályozhatni az emberi-
séget. Nem alaptalan ugyan ez a felosz-
tás, de rendkívül igazságtalan, nem is el-
sősorban azért, mert (természetesen) az
ateizmus sem csak az emberi élet egyszeri
és visszavonhatatlan mulandóságával
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való hősi számvetésként, hanem példának
okáért ostobaságként is egzisztálhat; s
igaztalan a szembeállítás főként azért,
mert a lélek halhatatlanságába vetett ke-
resztény hit korántsem csak az üdvözültek
végtelen örömét ígéri, de a kárhozat
lehetőségével is oly erővel fenyeget,
melyhez képest az örök béke és a süket
nyugalom szinte a megváltás szinonimá-
jának tetszik. Az evilági szenvedésnek te-
hát, miként Pilinszky János lírája is bizo-
nyítja, a hit nemcsak oldó ópiuma, de ka-
talizálója is lehet. S ha ennek a szen-
vedésnek a mélyén ráadásul önnön vét-
kességünk belátása, a bűntudat munkál,
úgy az ateisták annak a csodának lehet-
nek fültanúivá, amelynek során az általuk
megtagadott Isten (félelme) az önismeret
olyan csúcsaira vezeti és veri el-
szenvedőjét, hogy az - Pilinszky János
esetében is - egyedülálló líraként ragyog.
(A félelem csak az egyik, ha úgy tetszik,
protestáns ízű lehetőség.) S bár a „mi a
vétek?" és a „mit tekintsünk egyáltalán
bűnnek?" (korszakunkban egyre nehe-
zebben megválaszolható) kérdéseire a
szeretet krisztusi parancsa szinte elvisel-
hetetlen élességgel válaszol, korántsem
vélem úgy, hogy a (dogmatikailag egyéb-
két is csak kegyelemként kapható) ke-
resztény hit úgymond „vállalása" lenne a
(dráma-) költészet egyetlen vagy akár a
többinél járhatóbb útja. Igaz, Pilinszky

János költészete a megszokottnál archai-
kusabb formát öltő (az egyszerűség
kedvéért most Erazmus előttinek nevez-
hető, valójában a Simone Weil által is
közvetített teopaszkitizmussal rokon)
keresztény hit lírai erejét példázza, ámde a
mottóul idézetteket mégis kérdő formában
vélem helyénvalónak. Ugyanis amennyire
segít(het)i a világ kétségbeejtő tényeinek
a felismerését és akár drámai formát is
öltő rendszerezését egy ilyen - nevezzük
így - manapság megszokottnál komorabb
kereszténység aktualizálódása, annyira
meg is nehezíti a szisz-téma lezárását, a
megformálást. Több okból is. Nagyon
erős a csak Szent Ágoston esetében s
szigorúan csak esztétikai értelemben
igazán kifizetődő vallomásos forma
csábítása. Továbbá, mint alant majd
megmutatni igyekszem, bár Vándorfi
László rendező sorra-rendre a drámában
rejlő lehetőségeket bontja ki, korántsem
véletlen, hogy ezek az írott szövegnek
csak alig-alig kikövetkeztethető
lehetőségei. Kifejtésük ugyanis, szinte
kivétel nélkül, teológiailag erősen prob-
lematikus: ami tehát esztétikailag kézen-
fekvő, az esetleg teológiailag tilos. ami vi-
szont teológiailag megengedhető - bár
erre szerencsére Pilinszky életművében
szinte nem találhatunk példát -, az meg
művészileg problematikus (a jóízlés és
olykor a giccs határait súroló).

A darabról

Az írott mű tengelyében - a szerző uta-
sítása szerint - három, a hátsó függöny
felvonásával láthatóvá tett, majd újra el-
takart élőkép áll: egy asztalosmester
munka közben, majd zongorázó lány
parókás férfival, végül középkorú tán-
cospár látványa. Amikor negyedszer is
felmegy a hátsó függöny, a színpad üres.
A darab előadásával teljesedik tehát be az
a folyamat, amely a késő gótika élőké-
pekkel megjelenített allegóriáit nemcsak a
felsoroltakká torzította, de a szó minden
értelmében képtelenné tette világunkat. A
színpad végül üresen tátong. Az ezt
megelőzően látható képek sorrendje
egyértelműen torzulásról árulkodik: újra
az lép a művészet helyébe, amitől az ere-
detileg elkülönült: a munka. Majd erre a
szerző utasításaival is hangsúlyozottan
szép, tehát az esztétikum maradékát őrző
képre annak felidézése következik, amivé
a pozícióit változatlan formában őrizni
akaró művészet silányult: a banalitásé,
mely a táncoló pár esetében már fö-
löslegesen leplezi azt, ami a művészet
fátyla alatt már régen megfagyott: az em-
beri vonzódást. Amikor negyedszer is
felmegy a függöny, már nincs mit megfej-
teni: üres, mert kiürült a színpad. Ez az
üresség azonban a lehető legegyértelműbb
beszéd. Éppen az üresség az (s egy-



ben mindannak allegóriája is), amit vilá-
gunkból mutatni érdemes, ami egyáltalán
még méltó a szóra. Talán meglepő, hogy
az allegóriák felfejtéséhez nem kell sem
teológiai fogódzót használni, sem a
transzcendenciát emlegetni. Nem szabad
azonban elfeledkeznünk arról, hogy a
hívő ember is ugyanabban a tapasztalati
világban él (kivéve a misztikusokat),
amelynek eseményeit mi is elszenvedjük.
Egy nem misztikus hívő esetében a hit
mozzanata a távlat meglelésében érhető
tetten. A hit „fényében" még metszőbb,
ha úgy tetszik, letagadhatatlanabb - ami
enélkül a fogalmak játékával elhazud-
hatóbb - az ember el- és megnyomorodá-
sa. (A hívő számára ugyanis az ember Is-
ten képmása.)

Hogy a színpadon allegóriák formájá-
ban megjelenő rendkívül pontos, ám
természetszerűleg nem túl eredeti gon-
dolat végül drámai formát talál, az annak
köszönhető, hogy az allegorizált folya-
mat elszenvedői is megjelennek a színpa-
don, három szimbolikus állat formájá-
ban. Az állatok nemcsak a szó legszoro-
sabb értelmében a nézőket jelenítik meg
(a szerző utasítása szerint horkolva alsza-
nak az élőképek alatt, de a függöny le-
eresztése után tapsolnak), egyikükről
még az is kiderül, hogy a valódi nézőtéren
ülőkhöz hasonlóan ember szülte lény, a
színpadon fellépő apácafőnöknő hozta a
világra, a többiek pedig - ma divatos
szóval élve - „identitás-zavarral" küsz-
ködnek. S a történéseknek, melyek ezek
között a még leginkább a Nietzsche értel

mezte antik tragédiák kórusára emlékez-
tető lények között zajlanak, valódi tétje
van. Választaniuk kell a pusztán allegori-
kus létezés s az önnön történésükről
olyannyira elfeledkezett létezés között,
hogy ez utóbbi állattá torzult elszenve-
dőiként csak szemlélhetik azt, ami pedig
önnön létük színpadi megjelenése: az
ürességet. Ezt a látvány hordozta alter-
natívát önti azután szavakba a darabbéli
apácafőnöknő: „(...) költözzetek fel a
színpadra! (...) Ha felköltöztök ide,
egyedül akkor kerülhetitek ki az idő
múlását, Isten haragját és a közeledő
háborút." Egyedül akkor - mondja az
apácafőnöknő; tehát soha. S ez koránt-
sem termékeny ellentmondás, hanem a
darab alapvető dramaturgiai problémája.
Ez a színpadon megjelenített s végül üres
szín csak a halállal lehet azonos, a fönteb-
bi idézetben kipontozott helyen ugyanis
ez áll: „Ez a szín ugyanis nem létezik." A
színpadon látható módon egyre állatibbá
torzuló léttel tehát csak a halál állítható
szembe, s ezáltal a darab jócskán veszít
erejéből. Túl a naiv és tapasztalatlan
lelkekből ilyen tiszta állítások hallatán
jóvátehetetlenül előkívánkozó vi-
lágnézeti ellenvetéseken, az életlehető-
ségeknek a darabból kikövetkeztethető
felosztása veszíti el ezáltal értelmét. Ha
ugyanis az allegorikus létezés színtere
egyben a halál birodalma, akkor a két le-
hetőség tulajdonképpen egy. Talán a leg-
ősibb emberi tapasztalat, hogy végül
minden út ide vezet, s ráadásul tökélete-
sen függetlenül attól, hogy csak animáli-

san megélt avagy allegorikussá feltupí-
rozott lehetőségeken keresztül kormá-
nyozza-e léte hajóját a kényszerű utazó.
Sőt - inkább logikusnak nevezhető mó-
don - éppenséggel az vezethető le, ami
teljességgel idegen a darab szellemiségé-
től, az állati felértékelődése. Hiszen ez az
animalitás szférája látszik a lehető legtá-
volabb attól, ami rövid ragyogást kölcsö-
nöz áldozatainak, de végül mindenkit el-
pusztít. A tragikus dilemma megroskadá-
sát nem kerülhetvén el, Pilinszky János
még egy réteget iktatott művébe: az apo-
kalipszisra vonatkozó utalásrendszert,
mellyel szinte telített az egyébként rövid
szöveg. Ez ugyan nem oldja fel az eredeti
szerkezeti problémát, viszont új, ha úgy
tetszik, sejtelmes megvilágításba helyezi
azt. A dráma előrehaladtával egyre erő-
teljesebben érzékeltetett fizikai és meta-
fizikai fenyegetettség körvonalazza an-
nak lehetőségét is, hogy az összeroskadni
látszó dilemma talán mégis értelmet
nyerhet. Nem most; „akkoron". Ez a
rejtélyesség magyarázza, hogy a talán
még a halálnál is fenyegetőbb szituáció
felidézése a magány kettős kinyilatkoz-
tatásával zárul: „Egyedül vagyok, anyám,
holott gyermekednek neveztél", „Én is,
gyermekem, én is tökéletesen egyedül
vagyok". Hogyan is lehetne társunk ott,
ahol nemhogy a helyzettel, de önnön
státusunkkal sem lehetünk tisztában,
ahol az önnön allegórikus létünk-kel
való szembesülésünk félig állati, félig
emberi szörnyalakokban ölt testet?

Az előadásról

Vándorfi László a szikár pilinszkyi vázra
egy olyan, alapjaiban barokk, de az azóta
eltelt korszakok számos leleményét és ra-
finériáját felhasználó előadást épített (a
stílustörésnek még az árnyékát is elke-
rülve!), hogy a „ruha" nemcsak tartja a
vázat, de azt alaposan meg is emeli. A
rendező alapvető ötlete ugyanis abban áll,
hogy a színpadi események nem a
közvetlenül az Utolsó Ítéletet megelőző
időben zajlanak, hanem annak egyik
szegmentumát teszik láthatóvá. Ez azon-
ban szinte lehetetlen. A lakóit véglé-
nyekké nyomorító súlyával az időre ne-
hezedő örökkévalóságot ugyanis, ha tör-
ténetesen hiszünk is benne, legfeljebb a
képzőművészet jelenítheti meg, a színpad
semmiképpen, hiszen a színpadi történé-
sek időbeliek. E lehetetlen feladattal
birkózva azonban értelmet nyer mindaz,
ami az eredeti műben csupán allegória:
az állóképek használata. Ugyanígy értel-
met nyer az is, ami (ha magyar színész
egyáltalán vállalkozik rá, s úgy-ahogy
végre is tudja hajtani) a legtöbbször funk-

Pásztor Edina az Élőképekben



ciótlan, bár rendkívül hatásos elem: a
végletesen lelassított mozgás; s végül
ugyanezt az elérhetetlen célt közelítve
meg, a rendező olyan mennyiségű szi-
multán eseményt zúdít a nézőre, hogy az
elemek helyett csak az elemek összhang-ja
válik érzékelhetővé. Ha tehát az elő-
adásnak nem is sikerül - természetszerűleg
- nézőit az időből kivezetnie, olyannyira
annak peremvidékét hódítja meg, hogy
ezáltal sikerül az időtlenség-nek nemcsak a
képzetét, de az érzetét is felkeltenie. Méltó
társa a rendezőnek a hangosítást végző
munkatárs. A bejátszott zenék és zörejek
nemcsak hajlékonyan követik a színpadi
történéseket, de számtalanszor érik el azt
az erősséget, mely úgy maximális, hogy a
kellemetlen-nek még a gondolatát sem
kelti fel.
Beethoven IX. szimfóniájának részletei

szűrődnek ki az előcsarnokba, alig-alig
kivehetően, de az érdeklődést mégis
fölkeltve, míg a - Szkéné színházra emlé-
keztető - terem ajtajai föl nem tárulnak. Az
erősen emelt, négysoros nézőtér s a fekete
háttérfüggöny között egy élőkép fogadja a
helyét csendben elfoglaló nézőt. Középen
M. S. mester vizitációjának
megelevenedett, de azonnal térbe is
dermedt Máriája és Erzsébete áll. Tőlük
balra Sztavrogin tartja kezében mozdu-
latlanul a lepkeszárnyat, jobbra s kissé
előrébb egy merev tekintetű, eszelős KZ-
beli rab ül kinyújtott lába fölé görnyedve. A
színpad két szélén egy-egy Schaár
Erzsébet-szobor: balról egy gipsztömbbe
zárt fiú, jobbról egy lány. A színpad há-
tuljának jobb oldalán egy élére állított
zongoratőke körvonalai sejlenek elő az őt
borító, dúsan redőzött bársony vöröse alól.
A bal oldalon, valamivel Sztavrogin előtt,
s tőle kicsit balra, egy ugyanígy takart
zongoraklaviatúra függ. Kialszanak a
fények. A sötétben János Jelenéseinek
egyik részlete szólal meg Pilinszky hang-
ján, mígnem a színpad jobb oldalán a ke-
reszt súlya alatt görnyedő Krisztusra ve-
tülő kevéske fény elkíséri tántorgó alak-ját
a színpad közepére, ahol összeroskad. A
felerősödő lihegés hangjait sikollyá fo-
kozza egy asszony jajgatása, aki a meg-
nyíló hátsó függöny mögött, a nézőtér felé
erősen lejtő, feszes vörös drapériával
borított, emeltebb színpadon vajúdik. A
függöny összezárul, majd az újra föl-álló
Krisztus mögött szétnyílik ismét. A szülő
nő helyén kevéske csont fehérlik csupán.
Az újra elsötétülő színpadot be-töltő és
egyre erősödő zihálás már nem férfié vagy
nőé, hanem azé a rémült kis-gyermeké,
akinek hangjában egyszerre hallatszik
halál, vajúdás, szeretkezés és kínvallatás
gyötrelmes ígérete. A hirtelen leszakadó
csöndben és sötétben Kurtág

György Alkoholja kíséri a balról rend-
kívül lelassított mozgással a nézők felé
közeledő három, fölül jóformán mezíte-
len férfi lépteit. A szorosan egymáshoz
tapadó testek az apokalipszis lovasainak
attributumait viselik: a bal oldalinak
kard, a középsőnek mérleg, a jobb oldali-
nak íj van a kezében. A lassan megfeszülő
ideg elengedésének pillanatában az újra
szétnyíló függöny mögött Jézus ugyan-
ilyen lassított mozgással emeli fel az
ÍtéIet könyvét, melyet fölnyitván egy
akkor-ra a színpadon lévő nő, az akkorra
lecsúszott takarójú zongora húrjaiba
kapar, s

mintegy erre a zajra válaszul a férfiszobor
felüvölt. A két, Schaár Erzsébet munkáit
idéző tömbbe zárva ugyanis két gipsszel
lekent arcú színész áll, oly fegyelemmel,
hogy az őket nem ismerő néző szobornak
vélheti őket. Az ő üvöltve mondott sza-
vaik az eredeti dráma nyitó szavai. Csak a
föntebb felidézett előjáték értelmezése
után (az ehhez nyújtott segítségéért kö-
szönetet kell mondanom Vidrányi Kata-
lin teológiatörténésznek) nyílik majd le-
hetőség arra, hogy röviden érintsem azo-
kat a módosításokat, amelyekkel a ren-
dező - végig a mű szelleméhen - alapve-

Tarján Györgyi a veszprémi Pilinkszky-előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



tően módosította a mű egész jelentését.
Hogy pontosan a vizitáció (a testet öltött
logoszt, illetve a Keresztelő Szent Jánost
hordozó Mária és Erzsébet) képe előzi
meg az ilyetén módon időtlenül közöt-
tünk járó Megváltó látomását, s hogy ke-
resztútja által az emberi életnek csak két
szegmentumára (a születésre és a halálra)
nyílik belátás, jószerivel egyetlen dolgot
jeleníthet meg: a megváltás és a megvál-
tottak feszültségét, mely az utóbbiaknak
már-már a méltatlanságot súroló erőt-
lenségéből eredeztethető. (Csak a születés
és a halál pillanata szentelődnék te-hát
meg az inkarnáció által. Ami e két
pillanat között történik, az ugyanúgy
történhetik, mint bármikor a bűnbeesés
óta.) A gondolat kézenfekvő, azonban
aligha véletlen, hogy az eredeti műben
szinte fel sem merül. Teológiailag ugyan-
is olyannyira problematikus, hogy a te-
remtés és az inkarnáció logikai kapcsola-
tát nem csupán adoratív módon feszegető
Labertoniére munkái születésük után rö-
viddel indexre kerültek. (Amennyire
hozzásegíthet tehát a teológiai háttér a
releváns kérdések fölvetéséhez, annyira
meg is nehezítheti a kézenfekvő válasz
kimondását.)

A teremtett lények teremtőjük kudarcát
is súroló erőtlensége indokolja, hogy az
írott szöveg elhangzása, azaz a tulaj-
donképpeni dráma után még egy színpadi
esemény történik: a két, addig gipszbe
zárt emberi test nemcsak kiszabadul az
évezredek óta rájuk rakódott bénító bör-
tönből, de olyan - a megvilágítással hat-
hatósan támogatott - beállításból indul-
nak el egymás felé, melynek csak egyet-
len megfelelője van: Cranach Ádám és
Évája. Nem az üdvözültek számára te-
remtetik tehát új ég és új föld, hanem az
esendő test börtönébe zárt esendő lelkek
számára adatik újabb lehetőség az újrate-
remtés által. Az újrakezdés lehetősége
valóban benne rejlik a drámában, mely
ugyanazokkal a mondatokkal zárul, me-
lyekkel elkezdődött, de annak, hogy ez
csak a rendezői döntés nyomán válik
egyértelművé, egyháztörténeti-teológiai
okai vannak. Bár igen korán, már a
Krisztus után kétszáz évvel élt Origenész
munkáiban felmerül a ciklikus teremtés
gondolata, tanait halála után elítélés
sújtja. Így a hagyományt s ezáltal a gon-
dolkodás teológiatörténetileg hagyomá-
nyozott kereteit is komolyan vevő szerző
itt ismét csak olyan ponthoz érkezett el,
melyhez ugyan a hagyomány vezette el,
de a kézenfekvő lépés megtételét ugyan-
ez a hagyomány meg is tiltja. (Új ég és új
föld pedig az üdvözülteknek teremtetik,
ezt minden hitoktatásban részesült tud-
ja!)

Honnan avagy színpadilag hogyan lesz
jelenvalóvá ez a kétségbeesés határvidé-
kein tábort ütő, halovány s picit eretnek
illatú remény? A színpadon rendkívül
adekvát formát öltő válaszra először egy, a
XVII. században élt teológus, Berulle tett
célzást, amikor „az örökkévalóság
sebeiről" szólt; arról, hogy a megkínzott
és megfeszített emberi természetével
együtt feltámadó Krisztus ilyetén módon
egzisztál a lélek közösségében az Atyá-
val. S a színpadon egy - még Grünewald
festményeihez mérten is - deformált, a
szó minden értelmében a fájdalomba be-
levakult Istenfiú látható, aki érthető
módon nem megy fel az apácafőnöknő
hívására a hátsó színpadra, ez azonban
ebben az előadásban értelmet nyer. Nem
a halál birodalma az, amiként az eredeti
műben, hanem az üdvözölni méltók és
képesek menedéket adó tartózkodási he-
lye. A kárhozattakkal így érthető módon
közösséget vállaló - hiszen kínjaikat
megtapasztalt - Megváltó itt és így tehát
elkerülhetetlenül egy új teremtésnek válik
okozójává és jelenléte által forrásává.

Mielőtt immáron csak szűk szakmai
szempontokat helyezve a mérleg serpe-
nyőjébe, a fentebb vázolt gondolatok
színpadi megjelenítéséről ejtenék szót, fel
kell tenni még egy kérdést: honnan ez a
gondolatkör? Felelhetnők azt, ami tör-
ténetesen még igaz is lenne, hogy a ha-
gyományból, de meglehetősen valószí-
nűtlennek tetszik, hogy valaki egy bri-
liáns s ráadásul igen tudós teológiai belá-
tás közzétételéhez az értekezés helyett a
színház kínálta formát választja. A ha-
gyományból tehát, de a hagyománynak
abból a formájából, amelyet igen óvato-
san Pilinszky János járt körül. A műsor-
füzet ugyanis épp azt a versét közli,
amelyből a teremtésnek egy olyan szi-
gorú rendje sejlik elő, mely magát a te-
remtőt is vergődő fogolyként zárja magá-
ba: „de látja isten nincsen arra mód, / ki-
törni út, remény e látomásból". A rendező
tehát nem a dráma szövegéből, de az
életmű egészéből mintegy készen kapta a
kétségbeesésnek azt a szisztematizált
rendjét, amelyből, ha van egyáltalán,
csakis egy ilyesfajta, a színpadon rend-
kívül nagy hatással megjelenített, s meg-
lehetősen lehangoló reménység születhe-
tik: talán megpróbálhatjuk egy újabb te-
remtés kockázatát, de csakis az épp ezál-
tal örök inkarnáció ezáltal örök kockáza-
tának árán. E remény beteljesültét kérni,
vagy akár remélni is, viszont teológiailag
maga a botrány. Aki ezt teszi, bízvást ma-
gára vonatkoztathatja Pilinszky - a
színpadon tehát korántsem véletlenül álló
- Sztavroginjának szavait: „elkövették,
amit nem szabad". Azt tudniillik,

amitől az általa meggyalázott gyermek
halálba kergetője is megriad; hiszen em-
lékezzünk csak a vers befejezésére:
„Félek. Kérem a köpenyem." (Megvál-
tásra sóvárgó önmagunk nevének lassan
újra Barabássá összeálló hangoztatása
lenne ez a Pilinszky költészetében inkább
csak körülírt, Sztavrogint riasztó vétek.)

A rendezés
és az eredeti mű viszonyáról

Az eredeti mű és a rendező értelmezése
közötti feszültséget két dramaturgiai le-
lemény oldja fel: a darabbeli harmadik
állat szerepét az előjátékban színpadra
lépő Krisztus, míg az apácafőnöknőét a
Máriaként megpillantott színésznő játsz-
sza. Csak az utóbbi vált egyáltalán kosz-
tümöt: apácaruhát ölt. Az eredeti darab
ezáltal valóban összeköti a darabnál jóval
súlyosabb elő- és utójátékot. Az állati
maszkok levételének pillanata, illetve az
a beállítás, hogy az öntudatlan rendfő-
nöknővé torzult Istenanya végül „menny
és pokol között vergődve", azaz az üdvö-
zültek menedékeként értelmezhető do-
bogó lépcsőjén kuporogva szólítja a kár-
hozottakkal (újra) közösséget vállaló fiát,
rendkívül precízen kimunkált, át-gondolt
és igen szépen meg is valósított, s
egyszersmind újabb varratok megalkotá-
sáról és elsimításáról tanúskodik. Annyi
szegmentuma létezhetik az Ítélet
pillanatának, hogy Pilinszky János
művének átértelmezésével szemben
semmiféle komolyabb óvást sem
emelhetünk. Az előadás ráadásul
rendkívül találékony s kivé-telesen finom
színpadi érzékkel meg is valósított
betétekkel (az eredetiben nem szereplő
élőképek, szövegátvételek stb) még
gazdagabbá is tette a művet. Hibátlannak
azonban mégsem nevezhető.

Az eredetiben szereplő első élőkép - az
előadás mércéjével mérve! - némiképp
sikerületlen. Nemcsak „apoteózis"-nak
nem tűnik, amint azt a szerző utasítása
előírja, de a fűrész ráadásul bántó módon
meg-megmozdul a mester-ember
kezében. A rendező által beállított
testhelyzetben egyébként fizikai le-
hetetlenségnek látszik rezzenetlenül tar-
tani a szerszámot. S ugyanígy a világítás
segítségének elmaradása is felróható ezen
a ponton.

Úgyszintén zavaró a lassított mozgá-
soknál be-bekövetkező véletlen rándulás,
el-elmozdulás. Mindezek azonban csak
olyasfajta szeplők, amelyeket jószerivel
csak a kákán is csomót kereső kritikus
vesz észre. Ám vitathatónak tűnik a
rendező színészvezetése is, három pon-
ton. A két szoborba zárt színészt (Hullan
Zsuzsa és Kőrösi Csaba) olyasfajta re-



giszter használatára késztette, amely egy
veszekedés hanghordozására emlékeztet.
Túlontúl szituált ez a megszólalás-mód
ahhoz, hogy kételkedés nélkül hihessük:
önnön poklukba dermedt, monomániás
őrültek ismételgetik itt ítélet-napig
azoknak a szerepeknek a szövegeit,
amelyek életükre rakódtak. Hogy nem a
lehetetlen számonkérése ez, azt a három
állatként fellépő Pásztor Edina, Antal Olga
és Mészáros Károly aprólékosan ki-
munkált, mert az éppen most születés, a
sosem hallottság illúzióját keltő megszó-
lalásai bizonyítják. Külön említést érde-
mel, hogy Mészáros Károly tartásának
egészen finom, de következetes és egyre
fokozódó deformálásával is gazdagítja
szerepépítkezését.

Ugyanígy meglepő az a beállítás is,
amely az apácafőnöknő (Tarján Györgyi)
beszédmódjából kikövetkeztethető.
Meglepő dolgokat mond ugyan az apáca-
főnöknő, de nem bizonyos, hogy ezen ne-
ki magának is meg kellene lepődnie. Ha
valaki az Utolsó Ítélet kellős közepén
bablevesről kezd beszélni, annak a szelle-
mi leépüléstől kezdve még számos oka le-
het. Legfőképpen azonban az a - a darab
szellemétől egyáltalán nem idegen - te-
hetetlenség szülte kétségbeesett belátás
jöhet szóba, mely szerint csak ez vagy (ha
ezzel sem törődünk) még ennyi sem jut-hat
nekünk.

Hibátlan mozgással, és éppen ebből is
következően, jelentékeny színészi erővel
valósítja meg szerepét Éltes Kond, Új-
helyi Olga, Sashalmi József, Oravecz Edit
és Völgyesi Gyöngyi. Külön említést
érdemel Újhelyi Olga mozgástechnikája.
Mint az egyik leghatásosabb színpadi
pillanatban kiderül, elfűrészelt szárú égő
gyertyákkal teli gyertyatartóval a kezében
megy át a lehető legtermészetesebben a
színpadon. Mozgására még az árnyéka
sem vetül az erőfeszítésnek, s így
egyértelműen játékának köszönhető, hogy
ez a szolgálólány lelkünknek életünk
gyertyájával egyensúlyozó szimbólumává
emelkedik. Így az ő neve emelhető még ki
a már említett Mészáros Károlyé, Antal
Olgáé, Pásztor Edináé és Éltes Kondé
mellett.

Pilinszky János: Élőképek (veszprémi Petőfi
Színház)
Díszlettervező: Kulifay Tamás. Jelmeztervező:
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Vita, érvek nélkül

Csurka István Majálisa a Játékszínben

Higgyünk a legendának?
Higgyük el, hogy Csurka arról a tragiku-
san korán, maga mögött egy derékba tört
életművel eltávozott barátjáról mintázta a
Majális kisiklott sorsú, alkoholba fulladt
író hősét, akinek drámáját ajánlotta? A
látszat ezt igazolja. In memoriam Szabó
István - olvashatjuk a darab nyomtatott
változatának élén. Szabó István
tragédiájának beteljesülésekor Csurka írta
a legmegrendítőbb nekrológot. (Szabó
Pista hullása, Élet és Irodalom, 1976. III.
20.) Ebben már megfogalmazódik a
Majális hősének keserves végzete is, úgy,
ahogy Csurka látta. Hogy a siratnivaló
hullásnál is keservesebb az az iszonyatos
hullás, amikor „a földobott kőnek már
visszaesni sincs hová - illetve amikor a
földobott ember kőtudatában kijegesedik a
téveszme, hogy nincs hová vissza-
mennie".

A modell tragédiája - az irodalomtör-
téneti látszat szerint - közvetlenül előz-
hette meg a sorsa ihlette dráma születését.
Ézsiás Erzsébet A mai magyar dráma
című könyvében 1978-at tünteti fel a
keletkezés idejének. Ezt valószínűsíti,
hogy nyomtatásban a Majális 1979-ben
jelent meg az Alföld november-decemberi
számában. A dráma ősbemutatójának
évében megjelent kötet (Ház-mestersirató
1-I1., 1980) nem tünteti fel a keletkezés
évét.

Vitatottá a kronológia - a modell tra-
gédiájának és a mű születésének időrendje
- csak akkor (és azáltal) vált, amikor
Horvai István az ősbemutató színpadra
állításakor adott veszprémi nyilatkoza-
tában azt tanúsította, hogy Csurka darab-ja
két évvel Szabó István halála előtt szü-
letett, hogy Szabó olvasta a Majálist, és
hozzájárult közléséhez. Az „In memo-
riam"-dedikáció pedig utólag került a
dráma szövege elé.

Ez az információ - amit alátámaszt
Csurka egy 1976-os nyilatkozata is,
amelyben három előadatlan drámáját
említi - korántsem tekinthető puszta
színház- és drámatörténeti adaléknak.
Lélektani magyarázatot kínál arra is, amit
magam részéről ma is a dráma alig
menthető logikai, esztétikai törésének
vélek, hogy tudniillik Csurka jól megfon-
tolt emberi, baráti tapintatból, talán vala-
miféle szeretet táplálta optimizmus hatá

sára, nem vitte, nem vihette végig a tra-
gédiáig Marhás István sorsát. Mert Szabó
István sorsa akkor még nem pecsételte-
tett meg végérvényesen. Az élő Szabó
Istvánra tekintve a jó barát nem hunyhatta
be a szemét a még meglevő csekélyke
életesély előtt. Éppen ellenkezőleg. Hin-
nie kellett benne, ha nem fenyegetni, de
megmenteni volt hivatott azt, akivel
együtt indult, és akinek írói jövőjében ta-
lán még jobban bízott, mint a darabbeli
Vámos Zoltán Marhás Istvánéban. Más
kérdés, hogy a tények szerepe a műben
másodlagos. De Szabó István jelleme,
sorsa, életútja mégiscsak felismerhető,
konkrét utalásokból igazolható is, bár
tudjuk, hogy az ő emlékének ajánlott
dráma Latinovits Zoltán, B. Nagy László,
Hajnóczy Péter és mások tragédiáját is
sűríti. Mindazokét, akik a hazai körül-
ményekkel, a kisszerűség és a konformiz-
mus kényszerével dacolva tagadták a ha-
sonulás, a beilleszkedés normáit; akik-
nek indulata, tehetsége nagyobb és erő-
sebb volt, mint bölcsessége és emberi tar-
tása. Akik a megváltoztathatatlan való-
sággal ütközve, súrlódva felőrlődtek, és
rossz irányban - előbb a felejtést kínáló
mámorban, utóbb a testüket-lelküket
felemésztő szenvedélyben, az önpusztí-
tásban - kerestek menedéket, a halálban
megoldást.

A hazai felesleges embereknek, ön-
pusztító tehetségeknek ez a típusa - nem
új felfedezés. Még azt is megkockáztat-
nám, hogy túlreprezentált figura a kortársi
magyar irodalomban. Sarkadi Sebők
Zoltánja, Kis Jánosa, Csurka drámáiban a
Ki lesz a bálanyá?-tól a Házmestersiratóig
és a Deficittől a Vizsgák és fegyelmikig,
szinte folyamatosan jelen van. Csurkát az
összes magyar sorskérdés közül
legjobban az izgatja, hogy miért nem lett
belőlük - barátaiból, a magyar értelmiség
többre hivatott tagjaiból - az, aki lehetett
volna. Akárcsak Ványa bácsit, az ő hőseit
is megbénítja, megalázza a környezet, a
valóság, a nemzeti nyomorúság és
mindinkább a tömegtársadalom gépezete.
Csakhogy az ő Michelangelóinak
eszükben sincs széklábat faragni. Hubay
Miklós szerint inkább „elragadó svádával
elemzik a michelangelói lét lehetet-
lenségét". A Majális hősének azonban
még ez sem adatott meg. Marhás István-
nak már „szobrászi" és szónoki képessé-
geit is kikezdte a lehetséges és a Csurka-
darabokban sorra felvonultatott pótcse-
lekvések legpusztítóbbika, az alkoholiz-
mus.

Első olvasásban Marhás István - indu-
lásakor dédelgetett, nagyra hivatott pa-
rasztíró, saját megfogalmazása szerint „az
utolsó parasztíró" - adaptációs ku-


