
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



következményei is lehetnek. Ráadásul a szen
vedés terheit nem ruházhatjuk át másokra,
nekünk kell cipelnünk őket. Ez is hozzátarto
zik szabadságunkhoz.

Gisbert Greshake könyve rengeteg érdekes
teológiai és lélektani megfigyelést tartalmaz,
s nyilván sokakat segít a szenvedések szere
tetté szublimálásában. Persze az ilyen jellegű

kínok és fájdalmak bölcs, alázatos elviselésé
hez egészen mély hit és belátás kell. "Tes
tünkben Jézus kínszenvedéseit hordozzuk
szüntelen" - mondja Szent Pál. Ám a szen
vedő Jézus is emberi módon kiáltott föl a ke
reszten: "Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?", s emberi módon rettent meg a szen
vedés kelyhétől. amelyet kinek-kinek ki kell
ürítenie, a rá szabott mérték szerint.

Az idézett Szent Pál-i gondolat úgy folyta
tódik, azért szenvedünk, "hogy Jézus élete is
megnyilvánuljon testünkön", s ez már egy
másik horizontot villant föl, a föltámadásét,
amely minden szenvedésünknek célt és értel
met ad. (Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó,
1999.)

RÓNAY LASZLÓ

T. ERDÉLYI ILONA: POLITIKAI
RESTAURÁCIÓ ÉS IRODALMI
ÚJJÁSZÜLETÉS

T. Erdélyi llona tanulmányának alcíme Érté
kek és eszmények a reformkor hajnalán, mindent
elárul az érdeklődőnek, aki kezébe veszi ezt
a könyvet. Kiderül, hogy egy alapvetőert tör
téneti munkáról van szó, ami az 1815 és 1830
köztí éveket vizsgálja, és kiderül az is, hogy
nemcsak egy régmúlt kor megelevenítése, ha
nem e kor legnemesebb törekvéseinek tetten
érése és megértése a célja. Az ugyan már csak
később derül ki, hogy nemcsak történeti, ha
nem irodalomtörténeti, művelődéstörténetí,

eszmetörténeti, és életmód-történeti kérdése
ket is boncolgat a szerzőnő, egyszóval maga
a kor, a napóleoni háborúk után éppen csak
fellélegző Közép-Eurépa elevenedik meg. Az
irodalomtörténeti, vagy akár történeti mun
kák sok olvasót elriasztanak, emlékeztetve ré
gi, poros iskolai tanulmányainkra, érettségi
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tételekre, hosszú, magolós éjszakákra. Mind
erről itt persze szó sincs, a korabeli forrásokat
gyakran megidézőelemzés érdekes, lebilincselő
olvasmány, azt kutatja, hogy milyen tényezők

készítették elő azt a "váratlan" (e vizsgálódások
fényében nem is olyan váratlan), eszmetörténe
ti fordulatot, amit később reformkomak nevez
tek el. Hogy mi is valójában ez a változás, az is
kiderül: akkor kezdődöttel a reformkor, amikor
az egyéni és a közösségi helyet cserélt az érté
kek hierarchiájában.

A szerzőnő kiemelkedő korismeretét bizo
nyítja az is, hogy a Monarchia népeinek kul
túráját szerves egységben látja és láttatja 01
vasójával, rávilágítva a lehetséges kapcsola
tokra, mint például a különböző folyóiratok
nemzetközi szemlerovatai, vagy az osztrák
hadsereg tagjainak speciális "tanul
mányúijai" Itáliában és a Monarchia más te
rületein. A korismereten túl azonban van még
valami, ami talán ugyanolyan fontos, és ez a
kor szeretete. T. Erdélyi Ilona könyvének
minden oldalából kiérződikez az elfogultság,
amivel szépnek látja a 19. század eső évrize
deit, kedvet csinálva ezzel a magyar rnűvelő

déstörténet egy kevéssé ismert korszakának
jobb megértéséhez. (Balassi Kiadó, 1998.)

NÓGRÁDI CECÍUA

ADY ENDRE: A POKOL-JÁTÉK

Az Ady-líra és -széppróza (el)ismertségében
mutatkozó nagyfokú különbség okát keresve
nem lehet eltekinteni az értékítéletet megala
pozó esztétikai vonatkozásoktól, vagyis attól,
hogy Ady nem egy rövidtörténete ma már
valószínűlegkevéssé szólítja meg az olvasót.
s az újság- és tárcaírás sokszor csak pillanat
nyi, a "most" tapasztalatának elevenségében
gyökerező vagy az újdonság élményéből fa
kadó, ám épp ezért múlékony érdekességét
gyakran nem ellensúlyozza az alapvonásai
ban kibontakozó konfliktus vagy élethelyzet
nyitott és nyitottságában összetettebb lezárá
sa az ismétléses-fokozásos szerkesztés össze
fogottsága, az atmoszférateremtő leírások
koncentráltsága. Mégis úgy hiszem, joggal
érezhetjük méltánytalannak, hogy Ady "kis-


