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Érthető az a viszolygás, ami elfogja
az embert. ha olyan irodalmi alkotást
ismer meg, amely eleven személyek
sorsát választja anyagául. még köztünk
élők nyilvános analízisére vállalkozik,
fájó emlékekre tap'nt rá. Olyan ese
ményeket, pillanatnyi aktualításokat,
feltételezéseket hordoz, amelyeknek bár
ki közülünk a résztvevője, illetve szem
tanúja lehetett, s bárki újabb feltéte
lezéssel, véleménnyel toldhat meg, fel
fogása és meggyőződése szerint. Mín
dig az a méree, mennyiben tartalmaz
ez az időszerűség, ez a kípécézett em
beri sors örök mondandókat, egyete
mes jeleket, tanulságokat, amik nem
csak a ptilanatnak, az ideig-óráig rnú
Iásnak, hanem hosszabb létre, távlatra
szólnak. Talán azért ez a tartózkodás,
mert megtanultuk. hogy a művészí íté
lethozatalhoz korunkban is elegendő

távolságra, jó szemmértékre, alapos
mérlegelésre van sz ükség, Az alkotó
munka sem lehet elhamarkodott, a rö
vid érlelésí idő csak tévedésekkel te
tézheti az amúgy is nehéz írói felada
tot: ki hordás nélkül nincs egészséges
születés,

Az író általában legfeljebb esemény
játéknak vagy dokumentum-drámának
dolgozza föl eKv-egy nemrég lezajlott
történés, egy-egy emberi élethelyzet
buktatóit, ahhoz még nincs sem tiszta
látása, sem művészí ereje, hogy való
ságos társadalmi hátteret rajzoljon. fel
fedje a dolgok motivációít és a szerep
lőket gondos boncolásnak vesse alá.
Ehhez is, ahhoz is emberek és esemé
nyek teljes ismerete, összefüggések, bel
ső indítékok, tények hű feltárasa szűk

séges. De az sem szerenesés. ha az eset
leges kérdőjeleket, kifogásokat, sértett
ségeket - amelyek egy ilyen vállalko
zás velejárói - a szerzőnek azzal kell
elhárítania. hogy nem kulcsfigurákat,
nem kulcshelyzeteket írt meg, a cse
lekmény sem azonos az eredetivel, jól
lehet újságcikkek híranyagából táplál
kozik s nagyjábót-egészéből követi a
valóságos fejleményeket.

Gyurkovics; Tibor 1973-ban megjelent
hasonló című regényéből (Isten nem
szerencsejátékos) merítette a Madách
Kamaraszínházban bemutatott drámá
jának szítuácíóít, vitte színpadra alak
jait. A dramaturgiával nem sokat baj
lódott, mert az egyébként is szfnpadot
kíváno, száraz dialógusokra épülö re
gényt megfosztotta leíró és összekötő
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részeitől, minden felesleges lírai kitérőt

elhagyott, a párbeszédeket itt-ott kiegé
szítette, csiszolt rajtuk, és a könyv
márís színpadra termett, lapjai szín
padl játékká vedlettek át. A szinlap
szerint kétrészes drámai vizsgálattá,
melyben az Engelhart Simon perét
megelőző kihallgatás tanúí vagyunk. A
színen a tárgyalás előtt szokásos valla
tás folyik: a Vizsgálóbíró kérdez, a vád
lott felel.

A Vizsgálóbíró (Bálint Andrásj azon
ban meg sem próbálja - vagy csak
nagyon ímmel-ámmal -, hogya hiva
tását komolyan vegye: Engelhart Simon
motivációl alapján nézze a tényeket; az
ő tetteinek rugói t, hajtóerejét derítse
fel saját kiindulásából, miközben az
ügyet felgöngyölíti ; beleélje magát egy
másfajta magatartás, egy másik sors,
egy más világnézet kötelmeibe. Szinte
csak végszavaz Engelhart Simon (Men
sáros László) monológjaihoz. Érvelései
nek súlyát és ellentétes álláspontjának
igazát nem meggyőzéssel, a beszélgetés
hőfokával. a gondolatok egyenlő esélyt
biztosító párbajával ,támasztja alá, ha
nem külsőséges eszközökkel. Indulatos
kitörésekkel, művi felháborodással, rnes
terkélt gesztusokkal igyekszik pótolni
míndazt, ami egy drámát dramává
avat: feszültséget, összeütközést, felol
dást, Néha oly kétségbeesett dühhel
szaladgál fel s alá, mint aki tulajdon
képpen maga sem biztos abban, "jó
irányban halad-e, tart attól, hogy állí
tásainak az ellenkezője is fennforog
hat, márpedig itt neki mindenáron bi
zonyítania kell a bűnösséget, egy szem
lélet vétkét, egy magatartás csődjét.

Nem is alakul ki a színpadon igazi
konfliktus-helyzet: nem mozdul, fejlő

dik előre semmi. A darab végén is ott
tartunk, ahol az elején. Engelhart Si
mont az írói szöveg, a művészí izlés és
Mensáros László gondosan felépített,
már-már fölényes viszonyt teremtő já
téka megóvja attól, hogy önmaga apo
lógiája legyen. Alakítása határozott arc
élt formál, jelentékeny ellenfelet teste
sít meg, aki hisz az igazában, a példa
képviseletében, az áldozatokban. Kudar
ca't is véletleneknek vagy egyéni bal
szerencséjének tulajdonítja, kétségel
csak aziránt vannak, szeretí-e ót az
Isten eléggé, vajon rníndig hűséges

volt-e hozzá, nem engedte el egyszer
másszor a kezét? Mensáros László
pályájának egyik csúcsteljesítményét
nyújtja,



Az előadás tükrök között zajlik, a
szerenlők megsokszorozva lépnek elénk
a térbe, két és fél órát töltenek el áll
va, helycserével. jobbra-balra kitérve,
tűző reflektorok fényében verítékezve.
A rendező (Kerényi Imre) jól látta, hogy
a művet csak otatorikus formában le
het megjeleníteni, de mível ki hallga
tásról van szó, nem értjük, míért nem
ülhettek le a szereplők egymással
szemben. Játéklehetőségük is bővült

volna egy-egy hangsúlyos felállással,
előrelépéssel, visszaüléssel ; így csak
nem tétlenségre ítélték őket, mert az
egy helyben állás, az időnkénti járká
lás nem fokozható, játéktöbbletet nem

DVORAK: REQUIEM
ABAKFARK '"ANT-TRIO
KONCERTJE

A neves cseh zeneköltő egyházzenei
repertoárja jelentős. Nálunk föleg a
Stabat Mater ismert. Kár, hogy szinte
telje,~en ismeretlen 149. z.~oltá-ra, Te
Deuma, D-dúr miséje, Szeni LudmiLla
oratóriuma és csak ritkán hangzik el a
Zeneakadémián januárban felújított Re
quiemje. A cseh népi dallamvilág 
mint Smetanánál is - ut- meg átjár
;a a d710fáki életművet, de ebből a gaz
dag örökségből az 1890-ben komponált
Gyászmisébe nem kerillt semmi. Talán
csak a mély tónusok, borongós hangu
latok emlékeztetnek szlIÍv népdalele
mekl'e, hogya gyász, a fájdalom an
nál élesebb legyen. Az ember panasza
szól a. Requiemben, a térdelő emberé,
mint egykor Heinrich Schütznél, lcon
cent7'ál1'a a szöveg minden egyes sza
vu-ra. Az a mŰ71csség, amivel Duoiak:
az egyes tételeket kidolgozta, leginkább
a XV. század németalföldi mesteréhez,
Ockeqheméhez hasonlítható.

A 'uallásos érzés mélysége az, ami
pillanatról pillanatra tetten érhető. Aho
gyan percenként letompul a csillogás,
s már-már csak szótöredékek jutnak el
fülünkbe, oiukor recitált hangon, aho
gyan litU7'giku~sá válik minden részlet,
zene és szöveg egységében, csak azzal
a bel.~ő, nemes indulattal magyarázható,
amely a fájdalom teológiáját a művé

szet nyelvén mondja el, Mégsem válik
egysíkúvá, kopárrá a mű: a rész-mo
tit'umok olyan gazdag kibontását hall-

tud bíztosítaní. A kiérleletien, elsietett
rendelés modernkedő ügyeskedésekkel,
aszketikus színészvezetéssel igyekezett
valamiféle "stílust" meghonosítani. Ezt
a törekvést azonban a szegényes hát
tér is zavarta: hol egy rendház vagy
templom gótikus íveit, hol egy barlan
got imitáló festett kartont világítottak
meg a reflektorok. A kísérőzene kopá
csolásai és a hangszórón bejátszott
hangeffektusole pedig nyilván a drá
mai kibontakozást, az izgalmas szócsa
tát, a katarzist voltak hivatva előkészí

teni vagy fokozni. De mivel valójában
funkciótlanok, teljesen feleslegesek.

HEGyr BJ!:LA

juk, amely - plasztikusan -, mozaikhoz
hasonlítható. Az egyes stílusrétegek
(gregorián. romantikus akkordfúzések,
már a, XX. századra előremutató kis
formák) szerencsésött'özéséből jön lét
1'e mindez, a tudatos szerkesztés ál
tal; nem hiányzik innen a belső indu:"
lat ösztönös inspiráció ja. S mintha a
Requiem zenéjének "teológiai koncep
cióját" igazolná az is, heg-y egyetlen
magból bontakozik ki: négyhangnyi té
mából. Az egység szinte antifonális ré
szekre van osztva: emitt a kórus in
tonál s felel rá egy-egy szólista, amott
fordítva. De leginkább ismételve to
vább szőve a gondolatot, mintegy égi
muzsikává a7;att'a a főldit. Mindjárt az
Introitus (bcrezető ének) férfikari kez
dése után a tenor szóló veszi át a sze
repet, a "Te decet hymnus" (Neked
sz~l a himnu,sz) _felíveZő dallamán, hogy
utana a KyTte recitált könyörgése idéz
ze a liturgiát, ahol égi és földi tájak
hajolnak .öss7e,: "ujjongó dalok" s "a
ezeretet sohaJtasa".

A legtöbb hagyomán'ytól eltekintve a
mise Gradualéját is megzenésítette a
zenel,öltő: a négyhangnyi alaptémát
megismételve csendes fohászt mond,
megalkotva a mű legbensőségesebb té
telét: "Örök emlékezetben marad az
igaz, rossz hírtől nem kell félnie."

Egészen különös Celanai Tamás Dies
irae-jének zenei ábrázolása: fanfárok,
táncos ütemek, harangjáték és gong
szinhatásában nem a haláltánc hangu
lata idéződik fel, hanem a csendes meg
békéitséqé, Halál és feltámadás gondo
latának hagyományos kifejezésében sok
szor ott van a táncos motívtl.m s hazai
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