
A JÚDÁS ELÉ

Tanácstalan és tájékozatlan elsőéves egyetemi hallgatóként pottyantam Hor
váth János középkori irodalmunkról tartott előadásainak kellős közepébe. Kitűnő

gimnáziumban kitűnő tanárok tanítottak: volt némi fogalmam a középkorról; de
óhatatlanul csak megközelítő, általános fogalmaim lehettek róla. A kor igazi föl
fedezése, A m a g y a r i r o d a l mim ű vel t s é g k e z d e t e i , épp akkor
jelent meg, amikor a középiskolát befejeztem, s ott is kaptam, útraval6nak, .,ki
váló szorgalmam jutalmául". Hogy milyen é l e t n e k a dokumentuma ez a
klasszikus mü, azt csak ősszel, az egyetemen kezdhettem megérezni, Horváth János
6r·áin.

Annak, aki nem hallgatta őket, az akkor i n f lor i b u s álló nagy protesz
szor előadásait, ma már aligha lehet fölidézni ezeknek az óráknak a légkörét,
hangulatát, áhítatát. Varázslat volt, de mindenféle mágia nélkül, a filológia esz
közeivel: életrekeltés, életteremtés. Akkor, "középkori verses emlékeink" elemzése
közben ébredt föl bennem először a kísértés: nemcsak tudományosan, de egyszer
művészileg is, költészetben is megidézni, újrateremteni ezt a dús és sokrétű vilá
got. Egyetemi éveim tele voltak ilyen kísérletekkel, naiv, megkezdett és abbaha
gyott próbálkozásokkal, egy "húsvéthajnali oratórium", egy "Margit-legenda", és
haláltánc-víziók törmeléke.ivel. Ezek jutottak eszembe tavaly is, egyetemi éveim
legkedvesebb' barátjának, Agoston Julíánnak a koporsója fölött: közös hajdani
S t u r m u n d D r a n.,g éveinek a Bernardinum fái fölött fáradhatatla1. lel
kességgel szőtt tervei és ábrándjai. R e q u i e s c a n t i n p a c e .

Később mindez - mindaz, ami ebből megmaradt - egy konkrét passió
játék adata, és a passi6játékok Júdásának alakja köré sűrűsödött elgondolásaim
ban. Mások megpróbálkoztak perújítással az evangéliumi Júdás ügyében; az én
terveimben erről sohasem volt szó. A "júdásokról" van (és lett egyre inkább)
szó: elsősorban a mi felelősségünk1'ől a más, vagy a mások "júdásságában". Nem
a puszta árulásban, hanem az ,;istengyilkosságban": Júdás vajon csak azért öli
meg Jézust, mert egyszerűen Júdás, vagy talán azért is, mert Júdássá t e t t ü k,
mert nem hagytuk, hogy ne legyen Júdás, hogy Júdás-bőréből kibújva megpró
báljon egyszer ő is "Jézus", azC1;z jézusi lenni? Jézus mindig meghal Júdás miatt.
De nem túlon-túl egyszerű-e Jézus haláláért mindig és egyedül csak Júdást tenni
felelőssé (hogy legyen miért megfeledkeznünk a s a j á t felelősségünkről)?

De nem erkölcsi példázatot akartam írni, vagy teológiát dramatizálni (nem
már 1939-ben sem, amikor egy - bőbeszédű és naiv - novellában először köze
litettem meg már valóban ezt a témát, ebben a keretben, időben-térben rögzít
ve). Változatlanul a középkort akartam megidézni, a középkor egy kései pillana
tát, az alkonyat perceit. amikor együtt, egymás melle,tt és egybefonódva él egy
olyan kis ponton is, mint egy felsővidéki magyar városka, a középkor és a rene
.szánsz, együtt van "régi" hit és már reformáció, bár még nem is tudja magát re
formációnak, s együtt van a türelmetlen hithűséggel az az erazmista-pauliniánus
magatartás, amely hajlik a reformra, de visszaretten a szakítástól, s amelynek
képviselői közt a kor legnagyobb szellemeit találhat juk, magától Erasmustól kezd
ve egy Vittoria Colonna körén, vagy egy ferrarai udvaron át e névtelen magyar
1,áros fiktív Prépost jáig. ,

Életet idézni, élő életre kelteni azonban desztillálással nem lehet; író szá
mára nincs is értelme, mert óhatatlanul hamis lesz: hímesl!edő hazugság. Ami
végül hitelét veszi a mondandónak is. Ha é l ő kbzépkort akartam, t e l j e s
középkort kellett adnom - adni próbálnom - úgy, ahogyan a hajdani (és nálunk
még hosszú ideig élt) passiók, e valóban népi, mert népnek szóló és nép részvé
telével játszott "játékok" adták: amikor a vallásosságot még nem vértelenítette
tapintatos szalonélménnyé, vagy "fehér lányszobák" művirágává az álszemérem
és a szemforgató kényeskedés. S amikor - mint még a lcözelmúlt népi vallásos
ságában is - az élet m i n d e n vonatkozását és tényét átfogja a vallás, d e
t a c t o, és nem pusztán elvontan, fogalmilag; amikor még a drasztikum is
többnyire pozitívabban, reálisabban volt "vallási" függésű, mint későbbi és lan
gyosabb korok "szalonképessége", gondosan sterilizált vallásossága.

Ennek a teljességnek az érdekében használtam föl mindazokat a paralitur
gikus törmelékeket, madármisék gyerekszájon élő emlékeit is, amelyeket nekem
magamnak gyermekkoromban még szerencsém volt nemcsak hallhatni, de játszani
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is, amelyek azonban ma már óhatatlanul kivesznek, és többnyire máJ' csak nép
költési gyűjtemények lapjain találhatók meg. Én még nem onnét, ha.nem gyerek
kori emlékeimből idéztem föl öket: ezt a gyermeki létünk mélyvizében hozzánkig
elhullámzot középkort.

Ennyit szerettem ~ volna elmondani, mielőtt "fölmegy a függöny". -S kérni az
olvasót, függessze föl ítéletét - és esetleg botránkozdsát is - mindaddig, amíg
utak 'és sorsok célba nem érnek, és az ötödik fölvonás végén véglegesen le nem
hullik a függöny.

(r. gy.)

JÚDÁS

Színjáték öt felvonásban

l r t a , RÓNAY GYÖRGY

SZEMÉLYEK

Rorarius Bálint
Holetius Antal
Polgármester, Veronika apja
Veronika, Rorarius jegyese
Rorarius anyja
Eszelős asszony, Holetius anyja
Prépost
Öregkisasszony, a prépost nénje
Barát
Magiszter, a passiójátékok mestere
A Barát Híve
Panka néne
Öregapó
Kádár
Tímár
Kékfestő

Csizmadia
Sekrestvés
Albert mester
Fiú, a szolgája
Hadnagy
Polgárlegény

Polgárok, Tanácsurak, Csatlósok, Poroszlók, Vénasszonyok, Kispapok, Kor
hely Legények, Apácák, Kegyes Szüzek, Utcalányok, Halottvivők, Gyerekek stb.

Történik az 1530~as években egy felsővidéki városban.

A játék nagyszombat reggel kezdődik, és húsvét hajnalán ér véget.

A szín végig ugyanaz. - Tér a templom előtt. Szemközt a templom bejárata.
Lépcső visz fel a kapuig, amely előtt térfok. A jobb hátsó sarokban, a temp
lommal egy szinten, derékszögben a templomkert falára, a Prépost háza, kiska

.puval. Balra a templom mellett nyílik az út a passiójáték színhelyére, a városon
kívül; néhány fa. Lent tágas tér, utcák torkolataival elől balra és jobbra. A tér
középén feszület, térdeplővel.
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