
állítású könyv-sort - reméljük az lesz! - az
Elektra Kiadóház Fráter Zoltán gondozásá
ban. A nyitó mű Nagy László életén és mű

vein tekint végig. Írója Nagy László elkötele
zett híve, amit azért fontos hangsúlyozni,
mert a költőnek elkötelezett ellenfelei is van
nak. Ízlésváltozást jelent-e, hogy az a fajta lí
ra, amelyet Illyés Gyula vagy éppen Nagy
László művelt - "közéletinek" szoktuk ne
vezni, talán nem a legszerencsésebben -,
meglehetősenlekezelőjelzők kíséretében jele
nik meg a különféle összefoglalásokban?
Nagy László líráját korában sokszor minősí

tették zenei analógiával "bartókinak". Ez
esetben a "bartóki modell" olyasmit jelent,
hogy az archaikus és a modem, magyarság
és európaiság, képiség és modernség alkot
szintézist. Mint általában a képzőművészet

ből és a zenéből kölcsönzött irodalmi analó
giák, ez is sántít, hiszen nem jellemzi azokat
a formai elemeket, amelyek alapvetően eltér
nek a különféle művészeti ágakban. De ez
szakmai kérdés. Sokkal izgalmasabb problé
ma: vajon ez a fajta líra vonzza-e inkább az
olvasókat, vagy az, amely kétségeket ébreszt
ve szakad el a múlttól s legyint a jövőre. Ma
gyarán: nem fenyeget-e az a veszély, hogy az
olvasók tévedésbe esnek, azt hiszik, a műnek
nem fontos eleme a magasabb összefüggések
ábrázolása, az igazán érdekes kérdésekre a
tudományon belül, a tudománynak az alko
tásról rajzolt képének színeiben és hangsú
lyaiban kell válaszokat keresni.

Nagy László kora egyik legfontosabb írója
volt, és nemcsak azért, mert Juhász Ferenccel
ők ketten a Pilinszky utáni költészet új lehe
tőségeit tárták föl, hanem mert egész életmű

ve az erkölcsi és emberi helytállás maradan
dó példája, annak bizonysága, hogy a mű

vésznek nem szabad hallgatnia, szembe kell
szállnia a bűnnel és a világban tapasztalható
rosszal, olyan eszményeket kell teremtenie és
felmutatnia, amelyek fölülmúlják az egyedi
élet jelenségeit. A költő ezt így fogalmazta
meg Ha döng a föld című versében: "a Min
denség nekem beszél". Az igazi tehetség
meghallja ezeket a szavakat, és rezonálni tud
rájuk. A "versben bujdosó haramia", ahogy
az elvadult korban Nagy László önmagát ne
vezte, ilyen tehetség volt, s csak nyerhetünk
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azáltal, hogy ilyen értő kalauz segítségével
tekintheljük végig küzdelmes életét és mun
kásságát. (Elektra Kiadóház, 1999.)

RÓNAY LASZLÓ

PUZZLE
- Pericles parája -

Adott egy tárgy, egy "tiszta tárgy" (ha hihe
tünk vízzel kapcsolatos tapasztalataink
nak...), amit nekünk találgatnunk kell. Adott
egy előadás, amit körbeülünk és megpróbál
juk a nekünk jutott nézőpontból, a hozzánk
eljutott jelekből értelmezni. Azt mondják, ezt
így kell csinálni: szépen összeszedni mindent,
amit csak lehet (nekünk) ez alatt a bő másfél
óra alatt, és addig rendezgetni, mígnem fel
építjük magunkban az Előadást.

E folyamathoz (és a hagyományos néző

pozíciót feladó és valami egészen újjal kísér
letező elsajátításához) remek gyakorló terepet
kínál Zsótér Sándor rendezése a Kamrában.
A Pericles két, egymástól időben nagyon távo
li, mégis szerkezetében nagyon hasonló vilá
got idéz fel: a mítoszok világát és Greenaway
világát. Mindkettő - bocsánat, így már
mindhárom maga a rejtvény, az átláthatatlan
és lezárhatatlan képözön, a minden pillanat
ban a megoldás örömét és az újabb utak meg
nyílásának zavarát nyújtó "puzzie". Nincs
menekvés, ezen az estén folyamatos résenlét
re van szükség. Csakhogy éppen mintha egy
olyan, a felidéz ett két világban evidenciaként
létező, fontos dologgal nem számolna Zsótér,
ami az előadásból "nyerhető" öröm érzetét je
lentősen növelné - azzal ugyanis, hogy min
den mítosz egy meglévő közös alaptudást fel
tételez. Márpedig azt még a Kamra-szubkul
túrában gondolkodó rendező sem várhalja el
minden egyes nézőjétől, hogy a színházi es
tére készülve elolvassa Shakespeare-nek ezt
az egyáltalán nem a közismertek közé tartozó
színművét. És ez a nem-olvasás (ami hagyo
mányosan fel sem vetődött mint probléma a
színházban) egy olyan hiányzó jelként fog
működni az előadás alatt, ami akár végzete
sen is megzavarhalja az értelem-építés folya
matát, de legalábbis néhány jelentésréteg ki-



esését okozhatja, Mit kezdjen például a szö
veget nem ismerő néző Thaliard felbukkaná
sával vagy Dájána - Diana emlegetésével és
így az utolsó jelenettel? Nem vész-e el így a
bordély-jelenet iróniája is? stb.

Igaz, valószínű, hogy az előadás ötletes és
elgondolkoztató világával nagyjából így is
"felépíti" önmagát a nézőkben (ha máshogy
nem, hát egy szórakoztató akrobatamutat
ványként). Már az első perctől kénytelenek
vagyunk nagyobb erőfeszítést tenni a meg
szokottnál, hiszen abeavatódás pozíciójába
helyeztek minket: körbe kell ülni a színpadot,
ami szent hely, nem lehet rálépni (bár ennek
rém prózai oka van az előtérbeli kiírás szerint
- ez a kettősség egyébként egész este ott vib
rál a "körben", a szent és a profán egymásra
játszása. ahogy az majd explicitté is válik a
"Marina"-slágerrel). Körben ülünk és a túlvi
lágból valaki mesélni kezd nekünk. Tudást
ígér, legalábbis okulást, ha köveljük az ese
ményeket. És itt jön a csavar. Az események
követése okozza a feszültséget. Nézőként

ugyanolyan akrobatamutatványokat kell vé
geznünk, mint a játszóknak a színpadon; és
akárcsak ők a nagy koncentrálásban, néha mi
is elvétjük a szöveget. Az átváltozások és me
taforák parádéja zajlik a színpadon. Egyetlen
dolog nem lehetséges: a hagyományos mó
don beleélni magunkat a történetbe. Nincs
történet. Darabkák vannak, amiket egymás
hoz kell illeszteni, hátha meglátjuk legalább
egy részét a képnek. Tudást ígért a sírból ki
kelő? Megtudunk valamit a világról? önma
gunkról? A színházról? Valóban, ilyesmire
valók a mítoszok. A bevágott mozaikdarabok
a legégetőbb problémák alapsémái. Születés
és halál és szerelem és vakság. Bűn és bűn

hődés. A megnyugtató egésszé összeállás
azonban csak illúzió (ez nem egy realista
színház, nem a valóság másolása, ez nem egy
élettörténet, ezek nem hús-vér alakok, nem
drámai jellemek - hangsúlyozza Zsótér ren
dezése,a színészi játékmód, az előadás tere,
az ének-betétek, szövegátírások...), a Pericles
pedig határozottan nem szeretne senkit ilyen
illúzióba ringatni. A 20. század végén nincs
más magyarázata az embernek, mint a meg
maradt töredék-mítoszok, na de ki hisz ezek-
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ben a 20. század végén? Egyáltalán - ki és
hogyan próbálkozhatna bárrniféle világma
gyarázattal, ha még a személyiség tisztázása
is probléma? Ki süllyedt vissza a sírba, a ten
gerbe, a felejtésbe, a következő esti újraszüle
tésbe: Pericles? a vérfertőző atya? az ifjú férj?
a mesélő?

A kezdetben adott tiszta tárgy mindeneset
re a sok ráhordott anyagtól mostanra megle
hetősen elhasználódott. "Építkezünk" a ten
ger alatti elvarázsolt világban, annak mesés
állatai és szörnyei kőzött. Egy Whirlpool
kádban, zacskóba zárt aranyhalunkkal.

KRISTÓF EMÖKE

GISBERT GRESHAKE:
A SZERETET ÁRA
(Elmélkedés a szenvedésről)

Ez az elmélkedés (Kotsis Ádám hiteles tolmá
csolásában) az emberi lét egyik legfájdalma
sabb problémájával, a szenvedéssel foglalko
zik. Valljuk meg, némi lázadozással, értetlen
séggel fogadjuk a csapásokat, akár bennün
ket, akár szeretteinket érik. Nagyon kevesen
szembesülnek a szenvedésekkel olyan aláza
tosan, mint Tóth Árpád tette Isten oltó-kése cí
mű gyönyörű versében, s egészen mély alá
zat kell ahhoz, hogy valaki a testi gyengeség
től és kínoktól szorongatva is Néma Miatyán
kot suttogjon el. Sík Sándorhoz hasonlóan.

Ha az elmélkedés számunkra leglényege
sebb gondolatát keressük, alighanem a követ
kező meglátásnál horgonyoznánk le: "Csak
aki szeret, az képes a kereszt hordozására, a
fájdalom integrálására és legyőzésére. Ha az
ember szeretetben és szerétetből szenved, an
nak az Istennek az útját járja, aki inkább
együtt szenved a teremtéssel, mint hogy
visszavonja annak szabadságát."

Az ember tudatos léte a halál árnyékában
valósul meg. Az elmélkedés nem a halálról
szól, melynek fenyegetését Heidegger oly
végzetesnek láttatia, de a szenvedések végig
kísérnek egész életünkben, akár testi, akár lel
ki gyötrelmek formájában "mint a hű ku
tyák" követnek, s néha nagyon nehéz feldel
gozni, szeretetté lényegíteni őket, mert a bűn


