
Jovánovics György (díszlet] és Éberwein Róbert
(szceníka) nyí/ván az író utasításait pontosan be
tartva képzelte el a teret. Ebben a cellában min
den irreális, a tárgyak (éjjeliszekrény, vaságy,
bádoglavór és kanna) nyugalmat sejtető fehér
sége éppúgy, mint az előtérben árválkodó szék
vagy a kifeszített dróton átvetett törülköző.A ké
pí/eg jól megjeleni tett ürességbe csupán a kis
vaskályha, de leginkább a vörösre mázolt, félig
Jitárt ajtó hoz némi "mozgalmasságot", de ezek
jelenléte is azonnal más hangsúlyt kap, ha ész
leljük az ajtón kivüli világ - fehér tér - mésznél
jobban égető közönyét. Nyugodt, levegő nélküli
holt vidék, ahol előbb-utóbb bekövetkezik a ful
ladás.

Nádas Péter és (az öntörvenyú zenével vele
egyenrangú szerzővé avanzsált) Vidovszky Lász
ló színházában az elmosósott körvonalak mintha
annak tudomásulvételét szorgalmaznák: itt még
a lét sem valódi. Mária, e szobának évtizedekig
lakója és rabja, középkori szerzetesekhez hason
lóan sanyargatja magát. Nem vesz magához ételt,
és fűtetlen helyiségben gyakorolja. bűnbánatát.
Valaki, valakik helyett, hiszen ellene kö
vették el azt a bűnt. Ő, valahai "szerélme" fiának
jelenlétében, legalább egyszer el akarja mesélni
az életét, hogy nyugodt szivvel halhasson meg.
Meséje, bár a kibeszéléssel lelke megkönnyeb
bül, hörgés és zihálás. Talán ez az egyetlen lét
forma: a nyüszítés íUik megvert személyiségéhez.
Testének porcikája sincs, melyet - ütlegeléssel,
kínzással, veréssel - ne alázott volna meg a túl
éber, mindenben és mindenkiben ellenséget szi
matoló hatalom.

Máriáról csak annyit tudunk, hogy grófnőként

került az őt befogadni nem nagyon akaró gazdag
zsidócsaládba, s férjét már rég elvesztvén, az öt
venes években szeretője lett egy ávéhásnak.
Azután történt ez, amikor első börtönbüntetésé
ből szabadult. És amikor másodszor is elvitték,
épp az elé a nyomozó (kihallgató) tiszt elé került,
aki inkognitóját megtartva, neki a téri találkozá
sokkal indult szerelmet jelentette. Mária ekkor
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omlott össze, nem a testet-lelket sanyargató
módszeres verésekkor. A férfi sem bírt szembe
nézni önmagával és a nyugtalanító helyzettel,
öngyilkosságba menekült. Ezt a drámát, a lélek
tanba burkolt "korrajzot" kell végighallgatnia a
Fiatalembernek. Elsőbben azért, hogy megismer
hesse apja valódí arcát, s némi olyan szándékkal
is, hogy jelenlétével, türelmével igazságot szol
gáltasson a szörnyú emlékével együvé zárt,
anyja korú Szenvedőnek.

Nádast, a drámaírót, a kor csupán annyira ér
dekli, amennyire elhelyezhető benne a "törté
net". Bravúros szerkeszteni tudásról és jó dra
maturgiai érzékről tanúskodik, hogy a lélektani
párbajban két különlegesen fölfokozott lélek
csap össze. S avval csak még sejtelmesebb lesz
az egymással szemben állók kapcsolata, hogy
nem tudni biztosan: hazudik-e a fiú, amikor saját
"hódításaival" kápráztatja Máriát, vagy az apja
és a nő szeretkezését illusztráló történettel a
másiknak kínt okozó, kéjes örömet gyakorolja.
Mária is kettős játékot folytat: tépelődésében

saját lelki üdvéért imádkozik - olyan tiszta, hogy
a "káromlás" értékű szavak sem szennyezik be
-, ugyanakkor minden tőrdöfés. melyet a Fiatal
embernek szán, annak apját is érinti. A cella
magányra kárhoztatott öregasszony lelke igazán
csak akkor fog megnyugodni, amikor egy bibliai
szépségű és ihletettségű jelenetben tisztára mos
sa hajdani szerelmét. Jóllehet az ágy melletti fe
hér lavórban a Mária által levetkőztetett,megza
varodott Fiatalember áll meztelenül, de a tisztító
kéz őt mosva is ama másikat simogatja. A "ke
resztről" levett férfiú a kultikus szertartás végén
a patyolat-ágyba kerül. Előkészitvcönmaga föltá
madását? Az eredeti látvány szintjén maradva
nem zárható ki az sem, hogy a Fiatalember, vér
tanú halált halván, föl akarja oldozni apját (és
vele együtt a megannyi vétkest) bűnei alól. Csak
sejtjük, hogy a Fiatalember és Mária hajdani
szarelme valahol egyazon személy. Mindhármó
juk története pedig azért megrendítő,mert a ini
történetünk. Nádas Péter ezúttal is célba ért: a
Találkozás (is) "a rituális összelélegeztetés mű

vészete". A darab befejezése - "MÁRIA: Én azt
hittem, nem igaz. FIATALEMBER: Úgy, ahogy
elmeséltem" - a bennünk zajló egyetlen történet
re, az átélt és átélhető igazságok egymásmelletti
ségére utal. A kimondott szóra és a megpendített
hangra, amely bennünk folytatódik.

Nádas, miként a darabhoz fűzött jegyzetéből

kitűnik, drámairás közben nemcsak saját belső

hangjaira figyelt, hanem Vidovszky László művé

szetére is. Ugy vélte, hogy a tragédia partitúráját
áz Új Zenei Studió ismert tagja és zeneszerzője

fogja véglegesíteni. Vídovszky élt az alkalommal,
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kísérőzene helyett önálló zenét komponált. Kíván
esi lennék, hogy a hegedűre, hárfára és ütőhangsze

rekre írott komozíció ~ melyet Melis László, Peták
Ágnes és Soós András szélaltatott meg - hogyan
hangzanék pódiumról. Itt, tökéletesen simult a
drámához. SŐt, a szertartásjelleget fokozta. Gyak
ran úgy éreztem, hogy a két szereplő is a zenekar
tagja, s a fémes és lágy hangzású csendet, aszerint,
hogy melyík hangszer hallgatott el, az ő szaggatott
légzésük-hörgésük töltötte ki. A lassú, nagy szüne
teket (csendeket) is megengedő építkezés sem vált
unalmassá, noha másfél óra után -kíssé kísértett a
veszélye.

Ez a késleltetés természetesen Nádas színház
eszményéből következik; az író a közönségkö
zönség kiszolgálása helyett saját belső hangjai
nak ritmusában bízva, a rituálé törvényei szerint
futtatja ki a történetet. Valódi történésről itt
nem is lehet beszélni, hiszen minden belül, a
szereplők lelkében zajlik. Mária újból és újból,
csigavonalszerűen,csak saját félelmeit járja kör
be. És Nádas Péter attól nagyszeru drámairó,
hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyakran
másodszerepre kárhoztatott Fiatalembert is en
gedi bepillantani ebbe a sötét barlangba.

Valló Péternek, a rendezőnek látszólag "csak"
az író utasításait kellett megfogadnia. A találó,
ökonomikus színpadtér és a dráma artisztikumát
hiven visszaadó zene is nyilván segítette elgon
dolásainak véghezvitelét. A színészek mozgása
mintha a ketrecbe zárt vadak faltól falig, sarok
tól sarokig járását utánozná. A Fiatalembert ala-

Teológia

IRODALOM
AZ ÚJ EGYHÁZI
rÖRVÉNYKÖNYVRÖL

Az 1983-as Codex Iuris Canonici megjelenése új
ösztönzést adott a kánonjogi szakirodalomnak. A
törvénykönyvnek számos értékes kiadása és for
dítása látott napvilágot. Kézikönyvek, monográ
fiák, tanulmánygyűjtemények, tudományos cik
kek egész sora ismerteti, elemzi az új egyházjo
got. A bőséges irodalomból az alábbiakban né
hány számunkra is jelentős publikációt rnuta
tunk be.
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kító Hegedüs D. Géza dadog, ugat, sziszeg, a lá
bával dobog, ordít és fenyeget. Hirtelen mondat
kezdései és abbahagyásai belső bizonytalanságát
tükrözik. A színész remekül érzékelteti, hogy
tartozík ehhez az idegell nőhöz, és hiába akar
menekülni, a közös emlékezet állj-t parancsol
számára. A végén, a mosdatás-jelenetben, meg
adja magát. Arca átszellemül, s egy kissé - hogy
a nőnek Örömet szerezzen, ama másikra emlé
keztesse ~ meg is öregszik. Komoly, sallang nél-
küli alakitás. •

Ruttkai Éva Máriája abszolút főszerep - halál
előtti ünnepélyes gyónás. Leszámolás egy család
dal (férjével és rokonaival), egy lelkét rnegkérge
sító helyzettel s legvégül önmagával. Szinte érzé
keljük, hogy Mária máskor is, ha nem volt ven
dége, sötét estélyi ruhában ülte meg ünnepeit:
csöndes magábavonultságát, elpusztult - elpusz
titott! - szerelme halálának évfordulóit. Talán
még azt is, ha valaki itt-ott rámosolygott. Belőle

is a furcsa, nem kivánt találkozás hozta ki az ál
latot; egyetlen beszélgetésben akart visszafizetni
az őt ért megaláztatásokért. A Fiatalembert osak
azért gyötörte, hogy még mélyebbre vájhasson
önmagába. Az ezer kés kaszabolta arc mögött
azonban ott a belső ragyogás. Ruttkai fölszaba
dult játéka az én megannyi lerombolását és újra
teremtését tükrözi - fájdalmas derűvel, önkínzó,
bölcs rezignációt sem nélkülöző vizsgálódással.
Akarva-llkaratlan olyan ünnepbe csöppent,
melynek fénye sokkal jobban éget, mint a való
ság. Evvel szembenézni nagy lelkierőre vall.

Szakolczay Lajos

I. Fordítások
Codice de Viritto Canonica. Testo ufficiale e

versione italiana, dir. T. Bertone, VECI, Roma
1983, 1159 old. Latin-olasz kétnyelvű kiadás ál
talános .bevezetővel és a Codex minden egyes
könyve előtt egy-egy rövid tanulmánnyal. Ez
utóbbiak elsősorban az újitásokra hívják fel a fi
gyelmet, de rámutatnak a II. Vatikáni zsinat ta
nításával való szerves kapcsolatra is. A kötet vé
gén bőséges (145 oldalas), de nem mindig köny
nyen áttekinthető tárgymutatót és rövid (13 ol
dal) egyházjogi szakkifejezés-szótárat találunk. 1\
forditás hat szakember munkája. A mű 1984-es
utánnyomásába már bevezették a latin eredeti
szöveg kezdeti sajtóhibáinak hivatalos helyreiga
zítását.

The Code of Canon Law. In English transla
tion, Collins, London-Sydney 1983, 319 old.
Angol nyelvű kiadás a latin szöveg nélkül. A for
dítást Nagy-Britannia, Írország, Kanada, Auszt
rália és Új-Zéland kánonjogi társaságai közösen


