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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Mi vel Ker tész Imre Kad dis a meg
nem szü le tett gyer me kért címû mû -
ve is esz köz ként hasz nálja idôn -
ként a nar rá ciót a „Nem” in do ka i -
nak fel ku ta tá sára, az ad ap tá ció
sem tö rek szik a cse lek mény li ne á -
ris el be szé lé sére. Azo kat a ré sze -
ket ôrzi meg, ame lyek el en ged he -
tet le nül fon to sak a fôsze replô B.

ön meg ha tá ro zá sá ban: a ko pasz,
pi ros pon gyo lás ro kon néni meg -
pil lan tá sát, a vil la mo so zást ap já -
val, a fi ú gim ná zi um beli ra por tot, a
Ta nító úr tör té ne tét, meg is mer ke -
dé sét a Fe le ség gel, az es tét, ame -
lyen Fe le sége el hagyja, a ta lál ko zást
a Fe le ség gel és an nak két gyer me -
ké vel. A szín pa don je len idôben

el ját szott tör té net sze le tek belsô
mo no lóg gal vál ta koz nak. Ez a dra -
ma tur giai forma a re gény vá lasz tás
kö vet kez mé nye. A Kad dis szo kat lan
di a ló gusa há rom sze mélyt imp li -
kál: a kad dist mondó B.-t, az Urat,
akit az ima dicsôít, és a meg nem
szü le tett gyer me ket, aki hez B. a
sza vait in tézi. Visky má sik da rab -

Bo ros Kinga

Tár gyi la gos ima 
V I S K Y  A N D  R Á S :  H O S S Z Ú  P É N  T E K

Hosszú pén tek fôhôsé nek gyö nyörû sze relme és há zas sága vá lásba tor kol lik” – írja Visky And rás da -
rabja ko lozs vári ôsbe mu ta tó já nak be ha ran go zója. Na gyon félre ve zetôen.

Péter Hilda, Sinkó Ferenc és 
(a fülkében) Dimény Áron
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ja, a Jú lia sze relmi-(szent)-há rom-
(ság)-szö gé ben Jú lia egy szerre szó -
lítja meg az Urat és a je len nem
lévô sze re tett fér fit. Visky And rás
te hát olyan re gényt vá lasz tott drá -
mája alap jául, amely nek szer ke -
zete tö ké le te sen egye zik a maga
drá ma í rói stí lu sá val.

A B.-t ala kító Di mény Áron ki vé -
te lé vel a szí né szek (B.-vel együtt
össze sen tí zen van nak, a kad dis -
hoz szük sé ges ri tu á lis lét szám nak
meg fe lelôen) je le ne ten ként más-
más sze re pet ját sza nak, több nyire
sze mély te len, ho mo gén Kart, a fe l -
i dé zett tör té net mor zsák ban pe dig
egy-egy konk rét ala kot. Di mény
ala  kí tá sá nak nagy szerû sége a kon s  -
tans tár gyi la gos ság, amellyel B. a
sa ját éle tét ke zeli. Is mer tet egy
ál la po tot és egy hely ze tet. Nem
saj nál tatja ma gát, nem szen ve leg
fáj dal má ban, és nem akarja vé gig -
ve zetni a nézôt egy ér zelmi fo lya -
maton. Mert a fo lya mat sze rû ség
se gít  ség lenne a fel dol go zás hoz, a
Kad disban meg fo gal ma zott ta pasz -
ta lat tár gya pe dig ép pen az ér tel -
met len és a fel nem dol goz ható.
Di mény az elsô perctôl az utol sóig
azo nos hôfo kon ját szik, arc ki fe je -
zése, hang hor do zása alig vál to zik;
nem is volna sze ren csés a re gény
kö vér be tû vel írt „Nem”-jeit ki a bál -
va mon dani. 

B. mo no lóg jába a többi sze replô
nyo ma ték ként kap cso ló dik be – je -
len lé tük, akár a kad dis ban, me g -
erôsíti az imád ko zót. Pél dául át ve -
szik B.-nek a le vegôbe emelt, majd
vissza ha nyatló, a Ta nító urat fe li dé -
zô kéz moz du la tát, és ad dig fo koz -
zák, fekvô hely zetbôl egész tes tü -
ket fel dobva, míg a lát vány a szá  -
razra ve tett ha lak vergôdé sére
em   lé  kez tet. (A ko re og rá fia Vava
S‚te fănescu mun kája.) 

Egé szen más já téks tí lust kö ve tel -
nek azok a je le ne tek, ame lye ket
mi me ti ku san je le nít meg a Kar,
mint  egy di na mi kus, pon tos hely -
zet gya kor lat ként. Az egyen öl tö nyös
cso port ból ilyen kor vas ta gon (el-)
raj zolt kar ak te rek vál nak ki. Kü lö -
nö sen ér vé nyes ez a fi ú gim ná zi u -
mi ra port epi zód jára az áhí ta tos
mû vész lelkû Igaz ga tó val – Bog dán
Zsolt a szó szo ros ér tel mé ben le ve -
zényli a ra por tot –, a ha talmi hi e -
rar chiát ala po san is merô Pör gé vel
– Mol nár Le vente való szí nût le nül
hát ra ho mo rít az Igaz gató elôtt – és

a pá nikba esô gro teszk di ák se reg -
gel – Pé ter Hil da me rev ré mü let  tel
fi xí roz va la mit a nézôk feje fö lött,
va la hány szor Pörge rá pil lant. 

A szen ve dé se ik kel kér kedô tár -
sal gók je le ne té ben („Lá ger pó ker”)
B.-t és a Fe le sé get ki véve mind any -
nyian ko po nya masz kot öl te nek,
azt a re gény beli ev iden ciát je le nít -
ve meg, mely sze rint a B. ál tal mon  -
dott kad dis hoz nincs táp láló kö -
zös ség. B. te hát nem is erôsöd het
meg hi té ben a kad dis ál tal; csu pán
a „Nem”-rôl való meggyô zô dése
szi lár dul hat meg. A gyer mek nem  -
léte, aki ért a kad dist mondja, B.
ön fel szá mo lá sá nak le hetôsé ge ként
szem lélve ön ma gá ért mon dott
gyá sz i má jává ér tel mezi át a kad dist.
Az elôadás be fe je zése erôtel je sen
ezt su gallja. B. dol go zó szo bá ját, az
egy szem élyes üveg fül két – ame -
lyet a Fe le sé get mé lyen, ter mé sze -
te sen sze retônek meg for máló Pé -
ter Hilda sem mi lyen kér le lés sel és
tám adás sal nem tu dott meg nyitni,
fel bo rí tani – Di mény Áron be lül -
rôl ív pa pí rok kal ra gasztja be. Ta lá -
ló hant a go lyós tol lal a le vegôbe
me gá sott sírra. Fel es le ges rá dup -
lázni erre a be fe je zésre a pa pí ro -
kon vé gig csorgó tin tá val és a zsi -
nór pad ról alá hulló man ná val.

Visky da rabja és Tompa Gá bor
ren de zése ép pen nem a nézô fel -
ada tá nak könnyí té sére tö rek szik:
nem se gíti ab ban, hogy ko he rens
tör té ne tet (gon do la tot, ér zést) rak -
jon össze. Más-más fi gyel met, lel -
ki áll apo tot vár el a nézôtôl a sodró
be széd fo lyam és a szinte szó ra -
koz tató dra ma ti kus je le ne tek – ez
utób biak ki csit ne héz kessé is te -
szik az új ra be kap cso ló dást a mo -
no lógba. He lyen ként igen eset len
meg ol dá sok ront ják a ha tást: a ko -
pasz nô meg pil lan tá sá nak el be szé -
lé sét geg – egy szí nész ko pasz fe -
jé nek vá rat lan fel fe dése – ér vény -
te le níti; a fej ada got hozó Ta nító
urat nem látni az épp sö tét szín pa -
don, csak a „Hogy is kép zel ted?”
hang fosz lá nya ma rad. 

A ko lozs vári Hosszú pén tek elô -
adás-esszé Ker tész re gé nyé hez. An  -
nak mér le ge lése, hogy va jon a né zô
a re gény ala pos is me re té ben nézi-e
meg az elôadást, az al ko tók dol ga.

VISKY AND RÁS: 
HOSSZÚ PÉN TEK 
(Ker tész Imre Kad dis 
a meg nem szü le tett
gyer me kért címû re gé nyé -
nek szín padi vál to zata –
Ko lozs vári Ál lami 
Ma gyar Szín ház)

Dra ma turg: Visky And rás. Dísz  -
let- és jel mez ter vezô: Car men -
cita Broj boiu. Ko re og rá fus: Vava
S‚tefănescu A dra ma turg mun -
ka   társa: Ko vács Kinga. Ze nei
össze ál lí tás és ren de zés: Tompa
Gá bor.
Sze replôk: Di mény Áron, Pé ter
Hilda, Or bán At tila, Bo do lai Ba -
lázs, György ja kab Enikô, Bog -
dán Zsolt, Mol nár Le vente/
Galló Ernô, Sa lat Le hel, Sinkó
Fe renc, Kató Emôke.

Galló Ernô (elöl), Péter Hilda, 
Orbán Attila és Kató Emôke
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