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Kinek a. síremléke? Aki önmagáé.'
Akinek nincs titka semmi. Közszem
lére meri tenni testét is, lelkét is. A
boldogtalanoké. Annyira kitakaratlanok,
annyira védtelenek. .• Es a Medve? Sze
retetre vágyik, szeretni akar. De mín
den, minden idegenkedik tőle. Az élet,
az asszony, a pillanat, .,..- még az emlék
is. Lehet-e a boldogtalan boldog, s le
het-e az emlékből valóság? Az egyetlen
ból, amely nemcsak a múltat vagy a
megeshetót idézi föl, hanem a minden
szeretetnek útját, bárhol s bármikor, a
minden szeretetnek útját - a felisme
réstől a meggyalázásig. Aszeretet-sze
retetlenség örök örvénye eL," az önfel
áldozásnak és az áldozat elutasításának
kálváriája. Utólag míndíg megbánt, de
mindig újra és újra ismétlődő, mert
feledésbe ment, embertelenség. Vajon
nem az Istenember sorsát éljük s haljuk
meg naponta, testben, lélekben, lelki-o
furdalásban? Nem ót vallatja minden
!JIegcsúfolt éjszaka, ,melyről azt hisz
szük, az utolsó, és minden gazdagító
vendégség, melyről azt képzeljük, mínd-

'.untalan, 'ám csakhamar kiderül, hogy
nincs több ugyanolyan, csak egyetlenegy.
Es terítünk a vacsorához, és ágyazunk
az éjsza.kához. De rnegszólal valaki a
közelben: "Eresszétek szabadon a ku
tyákat". Es tudjuk, hogy még sok éj
szaka lesz, és tudjuk, h()gY. a vacsora
- utolsó.

Pilinszky János darabja nem a meg
szokott színházat kínálja. Van, aki úgy
wli, a Síremlék is, akárcsak többi szín
műve, elsősorban olvasmány, testesebb
versezet, és nem alkalmas színpadí meg
elevenítésre. Inkább nevezhető azonban
filozofikus példázatnak, melynek ab
szurd logikája mögött nagy érzelmí tar
talékok húz6dnak meg, vagy élőkép
szem allegóriának, mely neoklasszikus
festők kompozíciós rendjét, színek és
formák méltóságtedes atmoszféráját
ilyújtja. Párbeszédei vísszarogottak, sűrí
tettek, már-már közel állnak ahhoz,
hogy retorikába forduljanak, de a köl
tészet sugalmazó és átszellemítő ereje
továbblendíti a buktatókon. Líra, amely
nek verssorai között nincs azonnali,
szabályos kapcsolat, az összekötő, felol
dó bővítések hiányoznak; az olvasónak
-nézőnek kell egésszé formálnia, kiegé
szítenie és hozzáadnía, vonatkoztatnia a
sorokat a mü egészére is, önmagára is.
Pilinszky színháza mindenekelőtt a ben
nünk lerakódó s fel-felpergő képekre,

a 'bénnünk vmegült hangulatokra. vég
letes metaforákra épít, arra a belső

tapasztalásra, ami már bennünk is fel
gyiilt annyi kínból, szennyból, kétség
beesésből,hogy nem kell előttünk min
dent kimondani többé, jobb elhallgatni <

a részleteket, csak a lényeget, a lénye
get... Jelzésból, fintorból, háttérból ép
pen eleget értünk. A szavak itt nem a
nyílt történést fedik, hanem annak
kol)klúzióját. Mivel Pilinszkyt nem is a
vilag, hanem a lelkiállapotok foglalkoz
tatják: mi lesz vele, veled, velünk, ha
ezt meg azt megéltük. megszanved
tük, vagy ha "az életet még el lehetne
rendeznünk, de a léttel nincs mit ten
nünk" - az igazi cselekmény, a szá
mon kért "fejlődés" nincs -rnegjelenítve,
összefüggései rejtekben maradnak, elénk
csupán a végső, kihegyezett konfliktus
kerül, a tételes alaphelyzet. Akinek hiá
nyosak a belső élményei, érzelmi tarta
lékai soványak, aki a maga passióját

. még nem járta meg,,a SíreInIék tömbje
nem fogja mélyen érinteni. A Síremlék
~z is, hasonlóan a többi Pílmszky-da
rabhoz, evangélium-ismeret, lélek-szel
gálat - -azt is mondhatnók, kozrníkus
sorstudat - és megértő emberség szük
séges, Ha híjával vagyunk, hogyan tu
dunk együtt sírni azokkal .:... mínt a da
rab kívánja --, akik számára a lét kár
hozat, a lét a mi súrii éjszakánk? Ami
kor csak magunkat tudjuk meggyászolni,
másokat meg átkozni? Még akkor is, ha
bizonyosak vagyunk abban, semmi sem
utolsó az .életünkben, ha úgy tetszik is,
mindig van folytatás, következik más,
mindig csak az utolsó előtti... Követ
hető ez - követhetetlennek?

A rendező, Maár Gyula meggyőzött

arról, hogy Pilinszky színpadkéPes,
játszható szerző, csak éppen olyan ki
vételes érzékenységű, látomásos művész

re .van szüksége, mint ó. A. többféle
lehetséges megoldás közül az egyik el·
képzelhetőt választotta: nem engedett
szürrealisztikus esábításoknak, és a da
rabot jórészt a r.ealitáshoz, a ténybeliség
hez közelítette, noha nem hagy kétséget
afelől, hogy parabolát játszat, legalább
is egy parabolának általa értelmezett
variációját. Hogy valószerűségét erősítse, i
nyitányként egy angol slágert tétet a
lemezjátszóra a szerelemről, mintha va
lamilyen közhelyet intonálna, s nyilván
ezért is zárja . le zenével a felvonást, a
fináléban a Piramis együttes énekel:
"S~j, szállj, szállj fel magasra..." Ami
a kettő között van: tragédia, Minden
szerelemé, mínden szereteté. Hacsak a
zárókép kórusa - az éneklesbe bekap
csolódnak a szereplők is - és a Medv~
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. nek a közönséget invitáló közbenjArása
szerínt nem adjuk fel nyomban összes
beidegzett bizalmatlanságunkat és nem
tanulunk meg végre bízni egymásban.
hogy higgyünk, hogy szóljunk és élhes
sünk végre emberhez.rönmagunkhoz mél
tóan. Hacsak nem lesz mindjárt késő,
mindjárt, az előadás után, gondoljuk
meg most, míg tart az ének... Nehogy
akkor, amikor már "minden és mindenki

.egyenletesen fehér lesz" - kítakarítva,
meszetve, gyolcsba öltözötten...

Maár Gyula úgy indítja a művet, mint
egy automatizmust, egy zenegépet. amit
majd múködése alatt vesz kontroll alá,
irányítja, kísegítí, finomít ja, tudatosan
fejleszti tovább,. s így a mindjobban
kidolgozott összhatás, egy többé-kevésbé
laza.. struktúra keretei közt és a bíbli
kus hevületú rnotívumutalások révén
olyan asszociációkat kelt a nézőkben,"

amelyek menthetetlenül a katarzis felé
sodorják. Továbbírja a már kinyomtatott
darabot: PilinsZlqr-verssorokkal toldja
meg, a szöveget itt-ott rövidíti, másutt
viszont ismételtet szavakat, mondatokat,
helyzeteket, új szereplőkkel bővíti, a há
rom latorral, akik hóhérmunkára jönnek,
megölni a szépséget, ledönteni a sírt,
elpusztítani minden emléket. Zajok, zö
rejek lépnek múködésbe: a hátunk mö
gött döntik a kapukat, zúzzák. az ab
lakokat, morajlik a tömeg IB .,feszítsd
meg"-et kiált. Mint tegnap, mint ma
is. De mikor kiált egyértelmii, vitatha
tatlan "hozsannát" ? &I feiszárnyal az
ének, és hull az ámen, görnyed a térd,
hogy biztasson: "Hát légyégül is bízzunk
ebben az ígéretben".

A szerepl6k: közül három név. Az el
l!I6 TÖTócsfk M4rié. O a síremWk. A Nő

-szépség és~ olyaA elhit:et;ó

A BBANDENBUBGI VEBSENYElt

Bac4 zene1c4ri m4t1ÚZ'etb&ek allgJla
nem a CBÚcs4Ta vezet a BT4ndenburgi
l'eTseavek* SOTomta. V 4lómn4leg KaTZs
badban találkozott 4. ~TandenbuTgi .6r
gTóllal, é:s 4% Ó feW:6lít4s4Ta fTta $OTO

zat4t, melyet 1721-ben kíUdött el Chris
tian Ludwign4k, 4 her.t;egnek aj4nlH.
Nem legenda, hOmJ (I-s~ daTd;ai
4UtlJli, zenének készültek. Persze, erede
ti Tendelteté$Üklm meuze - túI1l6v., 4
bachi életmű .kivételes ;elentóBégii ci4
Tab;aivá váltak. Mintha ebben 4z egvet
lea sOTozatbllft T4;zolta VOIM meg II ze
ne1QöU6legteljesebb ÖfU1.Tclcépét, melv~en

erővel és intelligenciával, hogy Vanessa
Redgrave-et és a fiatal Tőkés Annát
egyszerre képes 'megídézní, egyetlen test
ben, természetesen egyéniségének hason
líthatatlan színeível. Előbb, Fejes Endre
Cserepes Margitjában is értésünkre ad
ta, hogy túl a sablonokon, a reá kény
szerített típus-szerepeken, jóval többet
ér, mínt amennyire becsülik, hogy sze
repés rendező válogatja: ragyogni tud,
ha kell, gyötrettetni, ha muszáj, és gyó
gyítani, ha hiszünk a vigasztalásban.
Iglódi István Medvéje ember akar lenni
s maradni, de liogy emberszámba ve
gyük, a szeretetét kell tanúsítania. Úgy
látszik, ehhez kevés nekünk a szó, ke
vesek a csodák.' elkopottak az imák és
a vallomások. Más kell döntő bizonyí
téknak. Ölni is kell tudni, áldozattá is
kell tudni válni. A néhol sztoikus me
ditációknak tűnő monológjait is akkora
meggyőződéssel,hittel mondja, hogy nem
tétovázhatunk - a barátunkká kell fo
ga'6nunk, amikor pedig a figurát belső

tű~l, lobogó szenvedéllyel fűti s nö
veszti fel, egy csapásra öneszmélésünk,
öntisztulásunk társává szegődik. Bósze
G1IÖTW Postása üzeneteket hoz, visz,
innen is oda, onnan is ide - egyik
világból másik világba. Leveleket, ame
lyek nem fontosak, feleslegesek mínden-.
kinek. Mi magunk vagyunk fontosak
- mint egyetlen ígéret a megjavulásra.
Angyal1s lehet, hírhozó és hírvivő, tás
kájában a jelenne! és a jövöveL cmlk
egyetlenegy levelet, ajánlottat őriz meg
a táskájában. Erre van írva az a. titok,
amely végső válaszokat és változásokat
ajl\nl, mert így, eddig, ennyire az éle
tünk egyre hiábavalóbb. Lehet, hogy
angyal, de még inkább az élő" lelkiis-
meretünk. HEGYI BtLA

Cf. vi~ voú.lok éppúml helyet 1c4p
nak, mint a máT-m4T purit4n, esz1Wz
telen ocizlatok il (gcnuloljunk csak ti
H4todik bTandenbuTgi VeTsenv Tendkf
vilI et11IsZeT'i1 h.&ngsZeTeléBéTe, melyMl
mégis c.odá14toa váltomto:s:ságú és éT
zékenység'i zenei szövetet alkot Bach).

Ha val4ki végig14pozgat;a II má:sodik
vil4gh4bOTÚ előtti hangveTsenllek ml1
:sorát, döbbenten veheti tudomá:suI, hogy
a BTandenbuTI1Í veTsenyek ;ÓTészl hiá
nVOZWk. O1lnan. LeggyakTabban még 4
sorozat HanruJdik veT:sentl~nek megszó
14U4t4S4TtI v41l4lkoztak 4 kaTmesteTek,
talán mert ebben ti zene1c4T vonós já
~ékCWli mutathatt4kmegképe:s:ségeiket.

• :S. S. Bach: Brandenbul'lli versenyek. (HURga roton, SLPX 11848-10)
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