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z érdekel, amit nem értek.
A tünemény – és maga a

nem értés. Ki vagyok én? Mi ez a
tudattal vert, egyre romló szar-
zsákba csomagolt valami? Vi szo -
nyokban próbálok meghatározód-
ni. Én vagyok az, aki felejt, és akit
elfelejtenek. Áruló és elárult, sza-
badság bolondja, elnyomás után
sóvárgó rabszolgalélek. Tanítom,
amihez nem értek, véleményt for-
málok dolgokról, melyeket nem
ismerek. Persze nem akarom na-
gyon az értést, nem erôltetem.
Tetszenek dolgok anélkül is.
Reggel, este, nap, nôk, csillagok –
ilyesmi. A másik ember, aki én
va gyok.  Másfelôl viszont a dac:
megérteni, csak azért is. A földo-
bott kô visszahull. Van ok és oko-
zat. Történet, ha tetszik. Kezdô -
dünk, meghalunk. A két végpont
között valami (igenis) történik
velünk.

•

Visky András nevét nemigen is-
merik a honi színházbarátok.
Erdélyi költô, bemutatóinak java
„odaát” volt. Bár darabjai lassan
bejárják a világot, idehaza nem
népszerû. Három színpadi mûvét
olvastam szép drámakötetében
(A szökés. Kolozsvár, 2006, Koi -
nó nia). Elsô olvasatra kevéssé fog-
tak meg, én a vaskos reáliákat
kedvelem, az ô színháza szakrális,
sosem az életrôl, csakis a létrôl
„beszél”, s mindjárt az elején
megmutatja, miben sántikál. Én
bohóc vagyok, szemérmesen ér-
zelmes, magát vidámnak tettetô

mímus, történetmondással kere-
sem a publikum kegyét. Ô papo-
san szikár, mindig az eredendô
veszteségrôl mond példabeszédet,
Beckettet kedveli, talán Camus-t,
minden mozdulata mintha utol-
só. Mondom, engem taszít ez a
színház, nem találom benne a lé-
haságot, Bakkhosz hiányzik, és a
nôsténykecske-szag. Másképpen
szólva: jobban szeretem, ha lépre
csalnak, és tánclépésben visznek
jégre, mint amikor eleve számon
kérik rajtam hiányos önmagamat.        

Visky kolléga szép darabjában
(Alkoholisták) egy Fodor Mihály
nevû csodatévô fuvaros birtoká-
ban van egy ábrázolat, amelyet
megpillantva hitünket vesztjük.
Tíz rongyért (szép pénz, bármi-
ben mérik) láthatjuk a csudás ké-
pet. Tíz rongy – igazán megéri,
hogy álmainkat és vágyainkat
vesztve tudomásul vehessük vég-
re a világot, s ne azt keressük ben-
ne, amit hiányolunk.

A darab „hôsnôje” hajlékos csa-
vargó, alkoholista nincstelen.
Egész életében nem tudott „tíz
rongyot” összegyûjteni, így sem-
mi esélye arra, hogy hitétôl meg-
szabaduljon. Márpedig a hit: szen -
vedés. Ösztönös és makacs remény:
minden tapasztalatunk ellenére
bízni abban, hogy a mindenséget
értelem igazgatja, s rendjében
dolgunk van nekünk magunknak
is. Hiszem, mert képtelenség. Ha
nem hinném, nem fájna úgy. A fáj  -
dalom: jel. (Eddig, és ne tovább.) 

Éva „törékeny alkatú, de rendkí-
vül erôs, értelmes nô, valami mi-
att a legelesettebb állapotban is

szerethetô ember”. Mi az a „vala-
mi”, ami miatt Éva (mint szerep
és szereplô) szerethetô?1 Nagy te-
hetséggel megtalált és gondos re-
alizmussal megrajzolt figura. Élô
alak egy szigorúan konstruált vi-
lágban. Szét is feszíti a kereteket,
a jelentést hordozó színházi kö-
zegbôl minduntalan kiszakad, ki-
lép. Lénye, léte, élete, sorsa erô-
sebb, mint maga a darab. Meg je -
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1 „Szeretni” – talán nem ez a megfelelô szó.
Örömös rokonszenv ez inkább, de elen-
gedhetetlen. Hiányában egyetlen színpadi
mû sem mûködik. Nem kell okvetlenül
„azonosulnunk” a figurákkal, de ha nem
ölelnénk meg szívesen, vagy – ahogyan
Salinger írja – nem hívnánk fel ôket öröm-
mel egy kis dumapartira legalább, lehet
bármilyen „nagy formátumú”, eszmékkel
vert stb. egy színpadi alak – hidegen hagy-
na minket az egész. 

A
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lenése pillanatától jó ismerôsünk,
szomszédunk, rokonunk. Éva va-
lóság – bármit is jelentsen ez.
Borostyánba zárt bogár. Egy nálá-
nál idôsebb férfival, Atyussal „la-
kik”. Atyus nem szólal meg az elô -
adás során. Évából ömlik a szó.
Mint minden „realitásnak”, Visky -
nél e képletesen tiszta, végletes
különbségnek is filozofikus jelen-
tése van. Az amirôl nem lehet be-
szélni, arról hallgatni kell állás-
pontja ütközik itt egy másik lehet-
séges attitûddel: minél több szót
halmozunk egymásra, annál való-
színûbb, hogy köztük lesz a meg-
felelô is. Éva beszél, Atyus csele-
kedni próbál. Mindkét aktus re-
ménytelen. Atyus hiába gyûjt
kartondobozokat tüzelônek, a „vá-
ros” hideg marad. Éva hiába hal-
mozza a szavakat, nemhogy meg-
oldani nem tudja a problémáit,
valójában megneveznie sem sike-
rül ôket. Se a cselekvés, se a „szó-
mágia” nem hoz „megoldást”. Ér-
telmezhetetlen és céltalan világ-
ban élünk – érzékelteti Visky. 

„Te elhiszed az ilyeneket? Azt
kérdem, te elhiszed? Elhiszed azt,
hogy egy színészt szentté avat-
nak?” – kérdi a darab elején. A vá-
laszra váró ember – megejtô. Van
benne valami gyermeki. A legci-
nikusabb kérdezô is tele van biza-
lommal. Hiszi, hogy léteznek vá-
laszok. „Te elhiszed az ilye ne ket?”2

A szó (megfelelô gesztus kí sé re -
tében) magát a színházat jelölhe-
ti, de telehallhatjuk a kérdést álta-
lános, pejoratív tartalommal: ilye-
nek, ilyesmik, ez az egész, ami
volt, van és lesz... Ki hiheti, ki ve-
heti komolyan az ilyeneket? „Egy
színészt szentté avatnak...?” – kér-
di egy szerepet játszó színész. Iró -
nia a javából. Nem sármos fintor,
nem könnyû mozdulat. A „szent”
szó, hiába járatódott le annyiszor,
és hiába veszít eredeti erejébôl ép-
pen kimondása pillanatában is,
mégis megborzongat, hiszen nyil-
vánvalóan a nem létezô tarto-
mánnyal köt össze minket, amely
még a legprofánabb elôadás során
is ott rezeg a kulisszák fölött.

Tükör által, homályosan.
A színház mint tér mindig szak-

rális. A színház mint aktus min-
dig a nem létezôvel történô coitus.

A színházban nem megérteni
aka rom Istent, nem bocsánatáért
esedezem, vagy jóindulatáért imád -
kozom – egyesülni szeretnék
vele. Az egyesülés korántsem el-
vont mozdulat. Belerobbanni a
Semmibe – véresen érzéki gyö-
nyörûség. 

Visky másik két általam olvasott
darabjából hiányzik az érzékiség.
Tandrámaszerû példabeszédek,
figurái szikárak, inkább jelentést
hordoznak, mintsem jellemet. Az
Alkoholistákban viszont minden
szerep valódi, jól játszható, visel-
hetô, élhetô. Bár Visky itt is a lét
alapkérdéseit teszi fel, ebben a
mûvében a jelentéssel egyenran-
gúan fontossá válik maga a jel.

•

Mit tudunk meg Éva sorsáról a
darabban? Semmi biztosat. El ej -
tett szavakból, információmor-
zsákból összerakható története
(talán) a következô. Kisvárosi ba-
lettiskolát végzett tizennyolc éve-
sen. Tehetséges vizsgaelôadásán
megjelent egy híres fôvárosi szí-
nész, s magával vitte Bukarestbe.
Együtt éltek, ekkor kerülhetett
szóba, hogy Éva színésznô legyen,
de teherbe esett. A gyerek meg-
halt, feltehetôleg még születése
elôtt. Talán a színész bírta rá a
nôt, hogy vetesse el a magzatot.
Akárhogy is, e veszteség sérültje
Éva. A mûvi (vagy spontán?) abor-
tusz után a színész kidobta a nôt,
vagy Éva „hagyta el” a férfit. Nincs -
telenül vergôdött vissza a kisvá-
rosba, ahol képtelen saját egzisz-
tenciát kialakítani. Egy ideig felte-
hetôen örömlányként élt (hogyan
másként, különben?), de néhány
év vagy hónap alatt abból a sze-
repbôl is kikopott. Mire megis-
merjük, éjjel-nappal részeg. Tán -
torogva kolduló figurája minden
kelet-európai kisváros fôterének
ismerôs tartozéka. Az efféle em-
beri roncsok láttán mímelt rész-
vétünk mögött büszkébben dobog
a szívünk: lám, mi nem ilyenek
vagyunk. Mi adunk magunkra,
rendezett körülmények között,
tisztességesen kormányozzuk sor -
sunkat a halál felé, míg az effélék
– legalább a városközpontból ki
kellene tiltani ôket! – megérde-
melten fulladnak majd saját pisz-
kukba. A csavargónô meghökken-

tô vonása, hogy pontosan tisztá-
ban van saját helyzetével. Úgy
tûnik, képes volna a „felemelke-
désre”, csak éppen semmi kedve
hozzá. Életét nem tartja rosszabb -
nak, mint a miénket. For dítva még
bosszantóbb: a mi rendezett éle-
tünket éppolyan reménytelennek
látja, mint a sajátját. Sôt, lenéz
minket azért, mert a látszatot fon-
tosabbnak tartjuk a valóságnál.
De hát mi a látszat, és mi a való-
ság? Nem nagyon tudni. Nem na-
gyon van különbség. Ez a „nem
nagyon”, ez a bizonytalanság Visky
darabjai vizsgálódásának fô terepe.

•

Az Alkoholisták színpadát az elô -
adás kezdetén kavicsok borítják.
Gyermek érkezik, zsákba szedi a
köveket. Amikor megtelik a zsák,
kivonszolja a színrôl. Sejtésem
szerint minimálisan három, ma-
ximum öt perc alatt bonyolítandó
le a jelenet. Mi zajlódhat ezalatt a
nézôtéren? Fél percig kíváncsian,
majd udvariasan, végül köteles-
ségszerûen nézzük az akciót. A tá -
jékozottabbak odasúgják a mellet-
tük ülôknek: „Performansz!” Töb -
ben bólogatnak. Néhányan az
órájukra lesnek. Mások gondol-
kodni kezdenek: mit akar ez je-
lenteni? Meggyôzôdésem: sem-
mit. Pontosabban: a színházi jel
(akció, dikció, csönd, sötét, fény,
bármi) egyúttal maga a jelentés
is. Sem több, sem kevesebb an-
nál. Ha a jelentés leválna a jelrôl,
ha az „üzenetet” „megértenénk”,
érdeklôdésünk sebesebben kon-
vergálna a nulla felé. Mi hát a jel?
Egy gyerek a feladatát végzi. Ha a
folyamat árnyalt – annak kell len-
nie –, akkor eleinte kedvvel dolgo-
zik, késôbb kedvetlenebb, bár
igyekvôbb. A színész szabadsága
korlátozott: nagyjából az elôre
meghatározott idô alatt kell a
munkát elvégeznie. 

Az elôadás „nem akar elkezdôd-
ni”, legalábbis nem a megszokott
és elvárt módon. Egy „rendes” da-
rabban öt perc alatt egy egész
konfliktusrendszer felvázolódik,
de legalább megismerünk né-
hány „fôszereplôt”. Most felmér-
jük a játszó gyermek alakját, testi
adottságait. Késôbb figyelmünk
elkalandozik, tekintetünk bejárja
a színpad látható tájait. Talán ott-2 Kiemelés tôlem.
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honi dolgainkra is gondolunk.
(Kikapcsoltuk-e a vasalót?  Más nap
korán kell-e kelnünk?) És még
mindig semmi. Vagyis: „a” sem-
mi. Kezdünk az estérôl lemonda-
ni. Ha az elôadás létrehozói szak-
emberek, éppen a következô jele-
net kezdetére érték el céljukat:
átállították bennünk az órát, ki-
ütötték a hajszolt ritmusú akció-
filmekhez szokott biztosítékokat.

•

„Én a kocsmák örökösen jól ki-
osztott tagja vagyok. // Miért nem
lettem én színész? // Add a vég-
szót! // Nincs ennél szebb szó
magyarul: végszó.”

A tettetés mûszava egyben a vég
szava, az utolsó szó is (késôbb
megértjük: az utolsó kenet igéire
utal), sôt, még egy bujkáló jelen-
tés is kirajzolódik itt: partnerünk
mondandójából egyedül a végszó
a fontos, mert azután a mi repli-
kánk következik. Gyönge színé-
szek mindig végszóra várnak, s
csupán arra felelnek, ha ugyan.
A partner (végszaván kívül) szinte
egyáltalán nem számít. Létezik-e
számunkra a másik ember „mint
olyan”?

•

A jelenetek nem viszik elôbbre
a cselekményt – a darabban nincs
ilyen. Két párhuzamosan vágott –
majdnem azt írtam: történet da-
rabjai villannak elénk, rapszodi-
kus sorrendiségben. Az egyik
„történetben” Éva bóklászik a re-
ménytelenség városában, a má-
sikban két Angyal vigyázza Jézus
üres sírját, amelyet felkeres a két
Mária, hogy bizonyosságot sze-
rezzen a szeretett férfi feltámadá-
sáról. A jelenetek – akár a földrôl
felszedett kavicsok a zsákban –
szinte véletlenszerûen kerülnek
egymás mellé, alá vagy fölé.
Mûködik viszont a szómágia, fel-
hangok rezegnek, jelentéstarto-
mányok fordulnak egymásba,
majd egymásból ki, másfelé. Az
általam ismert Visky-darabok
szerkezete és dialógtechnikája
mindig ilyen. A nézô erôs intel-
lektuális és érzelmi részvétele nél-
kül a jelenetek nem kerülnek egy-
mással értelmezhetô viszonyba.

Nézôi részvétel nélkül egysze rû -
en nem történik meg az elôadás,
nem születik meg a darab. Egy
hagyományosan történetközpon-
tú cselekményt képesek volnánk
reprodukálni, bármilyen ravasz
idôkezeléssel lazítaná is meg a
szálakat a szerzô. Oidipusz óta
szeretjük a krimit. Katarzist okoz,
ha megértjük a történteket. Itt
azonban nem logikára épül a
szerkezet, hiába próbálunk érteni.
Engem nem igazán vonz az efféle
színház.  Ami miatt azonban kife-
jezetten lelkesedem ezért a dara-
bért, az a nôi szereplô érzéki, buj-
káló humorral megírt, életteli, na-
gyon valóságos figurája. Az ô
kedvéért veszek részt a kaland-
ban. Miatta hagyom, hogy a darab
szétziláljon. Miatta szolgáltatom
ki magamat – a Semminek. 

Fontosnak és tanulságosnak tar -
tom ezt a momentumot. A világ
értelmezhetetlenségérôl, a meg vál  -
tás kudarcáról, nota bene az elide-
genedésrôl beszélô mûvek ér vé -
nyes (érvényesíthetô) koherenciá-
ját csakis egy igen erôs fôszereplô
teremtheti meg. Csak az élet be-
szélhet a halálról. 

•

Az én képzeletem színpadán
megjelenô Évából sugárzik a
szex u  alitás. Álmában feltámadt
Atyus  sal, mindketten mezítele-
nek voltak, nekik már nem jutott
ruha, mint a többi feltámadott-
nak. „...jönnek üdvözölni minket,
mint egy osztálytalálkozón, és tes-
sék, anyaszült meztelenek va-
gyunk... Mindkét kezemben egy
korsó, de nem volt sör benne,
csak hab, érted... Színtiszta anya-
szült pucérok, mind a ketten, és
két korsónyi gyönyörû hab...” 

Ha egy filozófus, netán egy pap
fejtegetné a feltámadás hiábavaló-
ságát, hamar otthagynám. Ez a le-
robbant, hervadásában is kívána-
tos nô azonban érdekel. 

•

Éva egyedül az üres éjszakában,
egy dalt énekel. A dal végén éles fény,
kocsizaj, fékcsikorgás. Éva összeesik,
mintha letaglózták volna.

Dalt énekelni – akár prózai da-

rabban – kivétel nélkül mindig ér-
zéki, erotikus, sôt szexuális töl-
tésû aktus. Ha nem az, akkor egy-
szerûen nincs. Amíg énekel – mi,
férfiak, kívánjuk. A nôk pedig Éva
szeretnének lenni.

„Már majdnem elmentem...
jött ki belôlem a lélek, az orrom-
ban éreztem az illatát... // Mint
egy finom fodrászaté a körúton.
// Igen, igen, pontosan olyan: ki-
csapódik az ajtó, és kiáradnak az
illatok a csikorgó hidegbe. Hülye -
ség, persze. // Feküdtem a csend-
ben. Rohangáltak felettem a csil-
lagok, körbe, körbe. Jött a lélek,
már ott volt, itt, itt, majdnem kint.
Te tudtad, hogy van lélek? Na, én
nem, parole... Összevissza hazu-
doznak, parole... // Ezeknek az kell,
hogy naponta lássanak engem,
parole... Amikor támolygok a fô-
téren, mint egy albán szamár.
Nagyon jó lehet akkor nekik.
Hogy ôk olyan, mit tudom én…
Tiszták meg jók meg okosak vagy
mi... De ahhoz én kellek, hogy jó
legyen nekik.” 

Viszolygunk, persze. Nemcsak
szavai provokálnak, a nô koszos.

„Te, én még tiszta szárazon is
támolygok, mikor még egy konya-
kot se ittam, csak úgy, könyörület-
bôl, parole... Miért ne? legyen ne-
kik is vasárnapjuk... Kimegyek a
fôtérre egy kicsit támolyogni ne-
kik. Ezt nézd meg, ez a kedven-
cem, ezt csak színjózanon tudom.
Ritka mutatvány, nagyon ritka...
Végül is naponta fellépek, egy
szavam se lehet... Szuper közön-
ség, beszólások, röhögések, néha
taps is... Állami szubvenció, nem
semmi.” 

Aki ismer igazi alkoholistákat,
az tudja, ilyen nincs. Alkoho lis tá -
nak lenni annyit tesz, mint el -
vesz teni a fonalat. Ha a tükör
örök re széthullott elôttünk és
bennünk, ha a világ és benne sa-
ját sorsunk értelmezhetôségének
lehetôsége már csak emlékként él
bennünk, akkor nem könyörület-
bôl támolygunk. Ha mégis így
gondoljuk, ha így tudjuk gondol-
ni, akkor Isten létének visszfénye
sötét szívünkbe még be-bevilágít. 

„Még a földbôl is ki fognak ka-
parni, nem lesz nyugtom ott sem,
parole, hogy naponta lássanak.
Soha nem halok meg... Ezek én-
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tôlem függenek, parole... Napon ta
bevesznek, isznak is rám vala-
mennyit, és lenyugszanak... Gyor -
san hatok... Amikor meg négy-
kézláb mászkálok a fôtéren, mint
egy örökkévaló albán szamár, ak-
kor még gyorsabban, parole...
Amikor meg a járdán fekszem a
saját magzatvizemben, akkor meg
rögtön hatok... Mellékhatások nél-
kül, parole...”

Visky – mint másik két darabjá-
ban – egyszerre állítja azt, hogy
saját sorsunk alakulásáért kizáró-
lag saját magunk vagyunk felelô-
sek, valamint azt, hogy sorsunk
tudatos alakításának semmi esé-
lye, minden alternatíva egyként a
halálhoz vezetô totális csôd. Ko -
mor, egzisztencialista ízû világ-
kép ez, de míg – mondjuk –
Camus szintén komor és rossz-
kedvû világát az embert érô érzéki
ingerek iránti csodálat színesíti és
teszi élhetôvé, addig Visky kolléga
világában az érzéki benyomások
kevés örömöt adnak. 

„Kétszer is bevettem a Bud várt3!
// Megrohamoztuk a pultot, és be -
vettük... Mondták, menjek ha za,
menjek, menjek. Kidobtak. En -
gem...! Aki a Budvár leghûségesebb
támogatója vagyok... Nem men tem
én, dehogy... Akkor meg kidob-
tak... Fejleg kiestem a járdára...”

Ezért a fejlegért szeretem Évát,
Éváért pedig a darabot. Olyan éde-
sen, olyan hôsiesen, olyan érzék-
letes nôiséggel meséli el megalá-
zásának és meghurcolásának jele-
netét, hogy – ha másért nem –
ezért muszáj beleszeretni. Veszé -
lyes, persze, a szerelem. Az efféle
nôk még isten farkának se tudná-
nak igazán örülni. Pedig mi min-
dent képes megbocsátani egy nô a
férfinak, ha cserébe idônként
rendesen „szeretgetik”! Ezek az
Évák viszont nem a farkadat, nem
a pénzedet, de mindenedet akar-
ják. Megesznek szôröstül-bôröstül.
Meg  szöksz, vagy belehalsz. A pech
az, hogy hiába halsz meg, ôk egy
csöppel nem lesznek se boldogab-
bak, se elégedettebbek. Akár meg-
halsz, akár elmenekülsz – egyként
elfelejtenek, hamar pedig.

•

A romániai kocsmában elterjed,
hogy a részegeseknek különlege-
sen érdemes „magyarba menni”.
Vagy azért, mert ott jobb az elvo-
nókúra, vagy mert ott ilyesmi
nincs is, mivel pityókás az egész
ország, mert ott mindenki sza-
bad, mint a madár... Mások sze-
rint a Romániából magyarba tele-
pülni óhajtó részegeseket elégetni
viszik oda, maradjunk tehát itt,
ahol vagyunk, a végeken, erôs vá-
runk nekünk a Budvár...! Vagy
mégis induljunk máris? Mire a
csapos, vagyis a kocsma tulajdo-
nosa, attól tartva, hogy elpártol
tôle a törzsközönség, és így elesik
a bevételtôl, ingyenitalra hívja az
egész kompániát... 

Imádom az ilyen történeteket.
Olyan fényesen sötétek, mint
Bohumil Hrabal legszebb lapjai.
„Annyit ittunk, mint az oroszok –
meséli Éva –, és még vér se folyt.
Ott volt Fodor Mihály is a csoda-
tévô képével... De senki nem akar-
ta megnézni, senki... Csak Bud -
váry (a kocsmáros) nézett bele, tíz
egész rongyért... Nézte a képet,
nézte, nézte... De azt nem tudom,
elvesztette-e a hitét vagy nem.
Mintha még sokáig azt hitte vol-
na, hogy keres rajtunk valamit...
De nem keresett semmit... paro-
le... Pedig azt hitte. Szabadíts
meg a gonosztól... (Elvágódik, mint
egy deszka.)”

•

Az angyalok is isznak, miköz-
ben Krisztus koporsóját ôrzik.
Éva látogatását várják, mintha
Máriáét. (Minden anya Mária,
minden gyermek Jézus – sugallja
a jelenet.) A sír (koporsó?) üres –
hiszen Jézus hajnalban feltáma-
dott, ergo: nem lehet odabent.
Angyalaink aggódnak is rende-
sen, hogy minden rendben le-
gyen. Próbaképpen kitárják a sír-
bolt kapuját.

A ragyogó belsôben fehér lepedôt és
egy takarót látunk, a fej helye is meg
van jelölve egy párnával. Mint egy
tiszta, antiszeptikus szállodaszoba,
vendégvárásra elôkészítve.

„Jó, nagyszerû – mondja Atyus
mint Idôs Angyal. – Nincs itt, fel-

támadott, mint ô maga mondta
volt... Szép. Ha ez se jön be, vé-
gem van, több megbízatást nem
vállalok.” Atyus-Angyal félig si-
ket, félig vak. Visky megint szó-
viccbôl farag jelentést. „Nem is
tudom, mióta nem hallottam már
nagyot. Kicsiket hallok én, gézen-
gúz. És rövideket.” Egyébként,
mintegy angyali másodállásban,
Évát vigyázza body-guardként.
Múlt és jelen, valóság, képzelet és
mítosz összecsúsznak megint.
Ha csak a legkisebb ellenállás is
felrémlik bennünk, oda a varázs-
lat: elôadás, darab egyként össze-
omlik. Itt nincs közepes megol-
dás. Vagy bejön a dolog, vagy ha-
talmasat bukik. Mielôtt azonban
belemelegednénk vagy beleun-
nánk a jelenet értelmezési lehetô-
ségének fontolgatásába, megint
egy zseniális részlet-kocka ragyog
elénk. Fiatal Angyal Unikummal
kínálja az Idôset. Az visszautasít-
ja, mondván: „Eszembe sincs!
Tudod, mit összeisznak ezek!
Micsoda borok, nagy ég...! Nem
hittem volna, hogy valaha is ide-
jutunk. Ha ezt Noé mester halla-
ná! Rettenetes folyadékok mû -
anyag kannában... Mûanyag ban...
Ha egyáltalán tudnék ölni, akkor
ölni is tudnék emiatt... Túl irgal-
mas felettük az ég.... Még fékola-
jat is isznak, azt mondják. Én
ugyan még nem láttam, de van
kolléga, akinek ilyen eset jutott....
Fékolaj... Vajon attól olyan lassú
ez az egész ország, hogy folyton
fékolajat isznak...?”

Vicc ez, mondhatnánk, ha nem
volna olyan rettenetesen valósá-
gos. Tavaly hárman haltak meg
nálunk – ha nem is fékolajtól – a
szemétbôl bugázott, mûanyag pa-
lackban tárolt hûtôfolyadéktól.
Szegénység, tudatlanság – szocio-
lógiai háttérfestés angyali szájból,
Visky módra. 

•

Hajnali óra. Gyér fény. Atyus me-
redt az álmosságtól, Éva annál aktí-
vabb. El akar menni otthonról.

Atyusnak van egy órája: kabátja
bélésébôl húzza elô, azt hiszi, Éva
nem látja meg, de az asszony ész-
reveszi. Ravasz jelenetet rendez,3 Az egyik városi kocsma neve.
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hogy Atyus megfeledkezzen meg-
ôrzött (mint késôbb kiderül: hu-
szonnégy féldecit érô) vagyontár-
gyáról. Éva megbugázza az órát,
el megy, hogy eligya azt is. (Az idôt
elinni! Lázár Ervin – az én Béres
Attila költô barátom kedvére rög-
tönzött – négysorosa jut eszembe:
„Béres Attila / az eszét elitta. / Ó,
édes Attilám, / én is úgy elin-
nám!”) Közben megint egy
Hrabal tollára méltó költôi-szocio-
lógiai részlet a Visky-szövegben.
Évának van egy nôismerôse a
Jóbarátból4, a nônek aranyfogai
vannak. (Kusturica aranyfogú ci-
gány emberét látom magam elôtt,
nôi kiadásban.) „Micsoda neveté-
se van annak a nônek! Az aztán a
nevetés. Mint egy vastrezor, tele
arannyal. Trezor. Nem így hívják?
Örülj, hogy neked még hibátlan a
fogsorod, mondta Trezor, azt még
legalább nem ittad el. Mit nem
mond ez a Trezor? Hát az eszemet
se ittam el. Cseréljünk, Trezor!
Eszet azt nem, Trezor, azt nem
cserélek. Fogsort! // Na? Nem akar
cserélni, az Istennek se. Még az
Istennek se, meghiszem. Kifelé
mutat a halott városra. Most aztán
mit ért vele? Ott van a szájában,
valahol, az lett a vége. Arannyal a
fûbe harapni.”

Visky jó mondatokat ír. Jól
mondható, puritán, rövid monda-
tokat, szinte kivétel nélkül szép a
zenéjük. Kevés bennük a ragozott
szóalak, ez is erôsíti ôket. Minél
kevesebb rag, jel, toldalék stb. ta-
pad egy szóhoz, a szó annál aktí-
vabb. Egy mondatban minden szó
világít. Ha jók a szavak és jó a
mondat, a fény erôs. Olykor kép-
pé lesz, mintha versben. Visky
puritán, egyszerû, gyakran hiányos
mondatokat ír. Jó lehet kimonda-
ni ôket. 

•

Éva mint Mária és Trezor mint
Másik Mária közelednek a sírhoz.

A két nô helyzete, jelenete, pár-
beszéde voltaképpen éppolyan
konfliktusmentes, akár a darab
többi szereplôjéé, korábban. Cél -
juk közös, felkeresni a sírt (a Meg -
váltóét). Éva/Mária elmeséli ál-
mát, amelyben ô ölte meg saját

gyermekét. Visky korábbi tér-idô
csúsztatási technikájával él most
is. Mária álma voltaképpen Éva
életének egy feltételezhetôen való-
ságos epizódját jeleníti meg: a
(nem tudjuk, természetes vagy
mûvi) vetélést. „Vér és víz folyt ki
belôle. És belôlem is. Képzeld el,
zuhogott belôlem a vér és a víz, de
nem született meg senki. Hanem
meghalt. Meghalt a szemem elôtt.
Az tán elvitték valami zacskóban.
Olyan apró volt, hogy belefért egy
zacskóba. Vagy zsákba, mit tudom
én.” A történet hallatán Másik
Mária elájul. Éva/Mária elveszi a
társnôjénél lévô sósborszeszt,
iszik. Másik Mária magához tér,
és rémülten, vadul iszik vele.

Szépek ezek a szerzôi instrukci-
ók, megvalósításuk nem könnyû.
Hogyan kell rémülten, vadul
inni? Ráadásul sósborszeszt? Két
nô ül a földön, az üveget egymás
kezébôl el-kikapkodva vedelnek.
Meddig? Miként? A darab elôadá-
sának ezek a kulcskérdései. Álla-
potrajzok sorozatát kell megalkot-
niuk a színi mûködôknek. Nin -
csenek konfliktusok, jellemek,
nincs a szó hagyományos értel-
mében vett cselekmény. Van szó
(kimondott és elhallgatott), van
gondolat (megjelenô és titkolt),
ezekhez kell cselekvési sorokat ta-
lálnia a rendezônek és színészei -
nek. Gondnak gondolom, hogy e
cselekvési sorok alkalmasint csu-
pán az állapot illusztrálására szol-
gálnak, s nem bírnak a dikcióval
egyenértékû információs értékkel. 

Hagyományos darabok elôadá-
sa során a szót a cselekvénnyel il-
lesztve születik meg a valódi in-
formációs tartalom. (Például egy
nô azt mondja egy férfinak, nagy
átéléssel, remegô hangon, köny-
nyes szemekkel: „Szeretlek, ked-
vesem.” Ha mindeközben egy
másik férfival közösül, akkor nyil-
vánvaló, hogy akció és dikció egy-
sége új minôségû információt kö-
zöl.) A „hagyományos”, „drámai”
darabok cselekményének elemzé-
se során a rendezô és játszótársai
megpróbálják megfejteni a szöveg-
be (és a történetbe) kódolt plusz  -
információkat, s azokat a szín pa -
don megjelenítik. Ezért van értel-
me a színielôadásnak, e megfej-
tett és megjelenített informá ció -

többlet különbözteti meg az ol-
vasott és az elôadott drámát. Eb -
ben az értelemben van igazi je-
lentôsége az úgynevezett jellem -
ábrázolásnak. A színi szereplôk
szájából elhangzó szöveg SOHA
NEM a „valóság” leírására szolgál,
csupán azt jelzi, mit gondol e va-
lóságról az éppen beszélô sze-
mély. De még azt sem, csupán
annyit tudhatunk biztosan, hogy
a leírt szavakat mondja ki. Hogy
mit gondol közben – az más tész-
ta. Pedig a gondolat és a kimon-
dott szó közti különbség adja az
alakítás dinamikáját, feszültségét,
értelmét. Valódi konfliktusrend-
szer, érdekkapcsolati szövevény
hiányában a rendezô nem tudja
igazából értelmezni, értékelni a
Visky-darabok szereplôinek szöve -
gét. Nincs okunk feltételezni, hogy
a szereplôk hazudnak, de abban
sem lehetünk biztosak, hogy va-
lós gondolataikat közlik. A szöveg
belsô struktúrájából sem vonható
le ilyesfajta (sem jogos, sem té-
ves) következtetés, így a színielô-
adás létrehozói nagy csábításnak
vannak kitéve: külsô szempontú
megfontolások alapján rendelnek
cselekvéseket a szöveghez. Bár mit
találjanak is ki, színházi értelem-
ben mindenképpen csupán il-
lusztrálni fogják a leírtakat. A szín -
házi csapat tehát elesik az igazi
kalandtól, a darab valódi megérté-
sének/megfejtésének kísérletétôl.
Mi marad számukra? A „hiteles”
létezés, a játszó személyiség in-
tenzitása, a „korrekt” elôadás. 

A megelôzô évezredek ismert
dramaturgiáit éltetô társadalmi
közmegegyezés totálisnak látszó
borulása5 miatt a ma drámaírói-
nak nagyobbik része nem mer
vagy nem óhajt élni a korábbi, kü-
lönösen nem a realistának neve-
zett dramaturgia szabályait hasz-

4 Egy másik kocsma neve.
5 Nem hiszek ebben a „borulásban”. Én úgy

látom, világunk alapjait tekintve fennállása
óta változatlan. Épp annyira érthetô, mint
amennyire érthetetlen. Ahogy Kopasz
Márta tanárnôm oktatott minket: „Min -
den ki annyit ért meg a világból, amennyi ô
maga. Kopernikusz, Heine vagy Vörös -
marty sokat értett belôle. Maguk viszont,
gyerekeim...” (Esterházyval szólva: az idé-
zet itt megszakad.)
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náló  technikákkal. Nincs ebben
semmi meglepô. Én csupán saj-
nálom olykor, hogy nem sikerül
felismernem bátor kortársaim
színpadi mûveiben a színi ember-
ábrázolásnak a korábbiaknál gaz-
dagabb lehetôségeit.

Játszhatunk bármilyen színhá-
zat, lehetünk puritán, eszköztelen
vagy éppen totális, a színházban
mindig a színen lévô személy ma-
rad a fôszereplô. A színházat a
színész élteti, ô is pusztítja el. Mi -
nél gazdagabb játéklehetôséget
biztosítunk neki, annál valószí -
nûbb, hogy valódi találkozás jöhet
létre játszó és nézô között. Már -
pedig, szerintem, a színház valódi
„értelme” éppen a találkozás. 

•

„Egy asszony mesélte nekem,
hogy ô emlékszik arra az esetre,
amikor egy szekér ment az úton, s
én egy nagy fát rángattam le róla,
húztam-húzkodtam le a szekér-
rôl, hogy a férjemet verjem meg
vele, hogy nekem hagyjon békét,
mert én inni akarok menni. //
Mikor aztán elvégeztem a dolgom
a férjemmel, felültem a szekér
rúdjára, énekeltem, s a lovak
mentek... Fogtam a meleg nyaku-
kat... Mentek, mentek a lovak ve-
lem... Hallod ezt, Trezor, hallod...

A szabadság, az fontos, azért har-
colni kell...” 

Mi is ez a szabadság? Fogni a
lovak meleg nyakát... Vágyunk a
felelôsség nélküli, gyönyörûsé-
ges, állati lét szabadságára. Melyi -
künkre nem tör rá idônként ez a
vágy? Csak lenni, érdek, cél, ok
nélkül, és örülni, parole, csak úgy,
a semminek örülni...  Az Evan gé -
lium – Örömhír. Mégse tesz bol-
doggá. De nem tesz boldoggá a
harc sem, a harc a szabadságért
és az igazságosságért. Mi az igaz-
ság? Hogy egy karóráért huszon-
egy féldeci jár, nem tizenhét?
„Nem vagyok én lócsiszár!” –
mondja Visky másik darabjában
egy szereplô, holott mindannyian
az elhíresült lócsiszárra gondo-
lunk abban a jelenetben is, akár-
csak itt. Harcolni a huszonnégy
féldeci igazságáért. Nincs kis
igazság és nagy igazság. Nincs
igazság. Tartalmatlan, értelmez -
he tetlen fogalom. 

És megint egy hrabalos motí-
vum: Éva gyerekkorában a Jóbarát
egy ifjúsági újság neve volt.
(Olyasmi lehetett, mint nálunk a
Pajtás.) 

„Na de a Jóbarát, Trezor, a Jó ba -
rát. Na? Hát ez az... De szerettem
én már akkor is... A földrengésre
csak emlékszel, nem...? Azok a
ké pek a romokkal... És a fôtitkár,
a romok között, de szép is volt,
Trezor. És azt írta a Jó ba rát, hogy
a fôtitkár legyôzte az Úristent.
Szép, fehér öltönyben, mint egy
angyal, ott állt a romok között
Bukarestben, és nyilatkozott... Le -
gyôzte az Úristent, ezt írta a Jó ba -
rát... Mintha az Úristen feküdt
volna ott romokban a földrengés
után, nem a város... Már akkor
sze  rettem a Jóbarátot, már akkor...
(Hirtelen, minden átmenet nélkül
elalszik)”

Nosztalgia és vád. A nézô tuda-
tában Éva tudattartalmai majd-
nem értelmezhetô egységbe állnak
össze, ezért érezhetjük magunkat
vele szemben fölényben. Ezért
(is) szeretjük ôt. Megengedi ne-
künk, hogy (legalább ônála) oko-
sabbak legyünk. Végtelen beszéd-
folyamából bármelyik szó vég szó
lehetne... Mozog és beszél a darab
során, mégis valahogy idôtlennek
és mozdulatlannak látszik. Vál to -

zatlan. Mindig más és más szög-
bôl láthatjuk, de min dig ôt.
Ugyanott. Ugyanúgy. Ô nem
moz  dul, nem mozdulhat. Be van
zárva a mûbe. Mi pisloghatunk,
izeghetünk-mozoghatunk. Ez a
mi szabadságunk – az övéhez ké-
pest igen nagy. Mégse tudunk
örülni neki.

•

Lassan megy fel a fény, a Jóbarát
belsejét látjuk. ÉVA az asztalon fek-
szik, a lefordított korsókon, pohara-
kon. Az üvegágyon is fény van:
olyan az egész, mintha lebegne az
asztal felett. Az utolsó dal zenéjét
hallja, amikor felébred. A haja szé-
pen rendbe van téve, a sminkje is tö-
kéletes.6 Gyönyörû szép nô. Le ká -
szá lódik a poharakról, nézi magát,
nem tud bánni a testével, az az ér-
zésünk, mintha mezítelennek gon-
dolná magát. (Ezeket a mozdulato-
kat láttuk már akkor is, amikor
becsöppent Kálmán atyához.) Ész -
re veszi a kavicsokat, elindul mellet-
tük, bizonytalan, lebegô léptekkel
jár, kimegy, el, haza.

A tapsrend után fölmennek a fé-
nyek, a hangszóróból Éva egyik dala
szól (a rendezô szabad választása
szerint), felvételrôl. A kivonulókat a
Gyermek várja a zsákjával. Min -
den ki kap egy megjelölt követ, kavi-
csot, amit magával vihet.

•

Ragyognak elôttem Visky kavi-
csai. Ugyanúgy enyém már ez a
kép, mint Hrabal egyik festmé-
nye, amelyen négy fehér torna-
nadrág megy az éjszakában: für-
deni igyekvô mezítelen fiúk... De
idézhetnék egyéb képeket is, ame-
lyek visszavonhatatlanul enyém -
mé lettek az idôk során. Nem ér-
tem ezeket a képeket, nem is szük  -
séges értenem ôket. Jelen té sük tôl
függetlenül léteznek bennem. 

A zsák én vagyok.

6 Egy korábbi, többször visszatérô motívum
tetôzik itt: a hajnak tökéletesnek kell len-
nie – a halálban, halálkor, akkor, ha
majd... 

Visky András
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