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(1. rész)

Az 1989-es rendszerváltozás után, amikor a volt államszocialista, a
nagy Szovjetuniótól többé vagy kevésbé függő kelet-európai or
szágok újabb, ezúttal komplexebb függési formákat találtak és ke
restek maguknak, az irodalomtudósok különféle elméletek iskolái
ba iratkoztak be, hogy az irodalmi műveket végre szakmai szem
pontoknak gondolt módszerekkel tanulmányozzák. Ezen irodal
márok közé tartozik jelen szöveg írója is, aki korábban a hűvös

absztrakciók világában, a matematikában próbált a létező szocia
lizmusok egyikében, a Ceausescu nevével fémjelzett Romániában
a számára adott élet elől menedékre lelni, hogy aztán a fordulat
után a szövegek hermeneutikai és dekonstrukciós vizsgálata vál
jék létszükségletévé.

Ahogyan a helyi sajátosságoknak megfeleltetett diktatúrákban
nem lehetett politikai ideológiák szerint egymásnak fenekedni,
legfeljebb titokban, a bármikor följelenthetőség tudatával - an
nak meg látványosan nem volt az égvilágon semmi értelme, hi
szen a följelenthetőség állapota tálcán kínált egy közös, tökélete
sen plauzibilis ellenségképet -, ugyanúgy nem lehetett semmi
féle más területen sem különösebben artikulálni a nézeteket:
egyetlen Párt volt, egyetlen politikai meggyőződés: a "tudomá
nyos-történelmi materializmus", egyetlen gazdasági koncepció és
így tovább, a listán nem is túl szerény helyet elfoglaló egyetlen
elfogadott esztétikáig, az úgynevezett szocialista realizmusig.

"Nem túl szerény hely"? Hát, igen, a művészetek - és ebben
az irodalom különösképpen tud jeleskedni - kiválóan alkalmaz
hatóak a represszív hatalmak kiszolgálására. Ha meg mégsem,
akkor a hatalom gondoskodik róla, hogy azt nevezzük művé

szetnek, amit ő annak mond. Tehetséges emberek versenyt törik
a fejüket a hatékony propagandán - mi felelne meg ennél in
kább a hatalom érdekeinek? A művészet a valóságtól nagyjából
független, fiktív, öntörvényű világot talál ki, készít, önt formába,
helyez el, s ezzel a kirándulással felszabadulást hozhat befoga
dója számára azáltal, hogy életének nyújt egy másik perspektí
vát, Ugyanakkor a művésznek csak egy kicsit kell vacakabbul
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Szavak

művelnie mesterségét, és rádöbbenünk, hogy végérvényesen ra
bok vagyunk, ez ellen ágálni lehet csupán, de semmi értelme, a
társadalmi folyamatok más léptékűek, változás, ha van, csak a
rosszabb irányában, és az a biztos, ha félelmeink által irányítva
sodródunk a kijelölt úton.

Kínálkozik a hatalom számára más megoldás is: engedi, mi
több, támogatja a tőle független, akár őt nyíltan bíráló művésze

tet, azzal a feltétellel, hogya művész vele titkos szerződéses vi
szonyban áll.

(Ha meg egyikre sem vehető rá a művész, totalitárius rend
szerben disszidenciára vagy emigrációra kényszerül: saját köze
gének nyilvánosságától ezzel el van tiltva, s ez is megoldás 
még ha csupán ideiglenesen is - az önkényuralom számára.)

Ahhoz pedig, hogy rábírjanak tehetséges embereket, hogy va
cakabb munkát végezzenek, mint amire képesek volnának, vagy
elveikkel ellentétes, kollaborációs szerződéses viszonyban legye
nek a represszív hatalommal, mindig is megvoltak az eszközök:
erőszak és mézesmadzag.

A huszadik század a korábbiakhoz képest egyre szernbeszökőbb

példáit szolgáltatta annak, hogya nyelv milyen 'pompás' lehetősé
geit hordozza a zsarnoki hatalom kiszolgálásának. A nyelvköz
pontú filozófia és irodalomértelmezés az alapító atyáknál és
anyáknál - Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Bahtyin, Foucault,
Barthes, Kristeva, Derrida - a maguk idején felért (más-más mó
don, persze, de ebbe most ne menjünk bele) egy-egy gerillaharc
cal. Akkoriban Kelet-Európába csak szórványosan jutottak el írá
saik, ígyavasfüggöny megszűnése után, attól kezdve, hogy a
könyvkiadók és az egyetemek felszabadultak az ideológiai restrik
ciók alól, végre nemcsak az értő kevesek számára váltak fontos 01
vasmányokká, hanem boldog-boldogtalan egyetemi tanár és hall
gató rájuk vethette magát. Végre nem a valóságról szóló doktriner
hazudozást kellett a szocreál diadalaként unni, hanem a művek

nyelvi és retorikai önellentmondásainak gazdagságát lehetett ér
telmezni, és értelmezni, és értelmezni. Mi tagadás, asztárszerzők
műveiről útközben lekopott a kontextus, de legalább a teória ma
radt - és a teória szép, mint mindig. Foucault-ból, Derridából
nem sokat érthettünk a politikához való viszonyuk nélkül, de ez a
"nem sok" a szocreál eszmékhez képest még mindig üdítően iz
galmasnak hatott. Arról nem is szólva, hogy régiónkban hány
olyan társadalmi-szociális kérdés mennyire messziről nincsen
megoldva, melyet, többek kőzőtt, ők fogalmaztak meg a huszadik
század nagy hatvanas éveiben. De nemcsak politikai tét jüket volt
nehéz itt felfogni, hanem iróniájukat is. Inkább támadásnak, meg
semmisítő szándéknak tulajdonították őket. Az elutasítás keve-
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sebb munkába került, mint egy többnyelvű, plurális értékrendű
irodalmi intézményrendszer folyamatos gondozása.

Egyetlen példát említenék, egy hatvanas évekbeli poszt-struk
turalista szöveg-felfogás iróniájának a kilencvenes években leját
szódó két, egymással szembenálló "egyenesen" értésének jelen
ségét. Roland Barthes A szerző halála (1968) című esszéjének a
címben szereplő állításának iróniája a magyar recepcióban ketté
szakadt két leegyszerűsített jelentésre: egyfelől, hogy akkor tehát
a szerző nincs is, nem számít, jaj, másfelől meg, hogy a mű az
értelmezés gyakorlóterepe, s mint ilyen, alárendelt az értelmezés
műveleteinek. Ez pedig nem az értelmezés szabadsága, hanem
az értelmezés - passzív, illetve aktív - zsarnoksága.

Ha viszont Nietzschének a - persze szintén félreértésében
rögzült - mondatával együtt olvassuk, akkor pusztán arra kö
vetkeztethetünk, ami önmagában is ironikus, hiszen tudtuk ko
rábban is, például Néró idejéből, hogy hiába, a szerző nem Is
ten. Ilyenformán viszont már nem az auktor negligálására szóló
parancsot adta ki Barthes, hanem a szöveget nem illusztráció
ként kezelő, a tisztánlátást segítő, az értelmezés felelősségével

számoló, ráadásul évezredek óta a hagyományokhoz való élő vi
szonyulásra bátorított.

Zsarnoki rendszerekben elnyomott túlélők számára a rendszer
összeomlásával azonnal adódó csapda, hogy ők válnak zsarnoki
akká. Mondogatják Wittgenstein után, hogy "a szónak nincs je
lentése, csak szóhasználat van", de semmitől nem riadnak vissza
jobban, mint a szavak konkrét használatától, a helyzetek vizsgá
latától, a valóságos, pontosabban a mindennapok tapasztalata
iránti figyelemtől. Legalábbis az általam követhető két volt-szo
cialista ország, Románia és Magyarország irodalmárainak egy
része vagy így járt el, vagy elment politikusnak, és felejtette azt,
amit irodalmárként mégiscsak tudhatott: az ideologikusság nem
csak pocsék irodalmat hoz létre, hanem az emberekre nézve is
veszélyes. (Magyarországon még egy különös jelenséget lehetett
megfigyelni: ha író vagy esztéta politikai kérdésekben szólalt
meg, szinte kivétel nélkül negatív bírálat érte. Nyilván, ez is oka
lehetett a politikumtól való elvonatkoztatás igényének. Vagy kö
vetkezménye, végül is ez szinte mindegy. A szigorú hedonisz
tikus szövegértelmezők őrködtek, talán tudtukon kívül, hogya
rendszerváltozás utáni fontos években a kritikai értelmiség jó ré
sze hallgasson. Volt-van, aki fütyült erre, és beszélt - fütyül, be
szél -, s ha ez ugyan a mai magyar társadalmon nem látszik is,
legalább tanúságtételként létezik.)

A képzőművészetek, a film, a színház, a tánc '89 után nem til
totta meg magának, hogya műveknek politikai olvasata is le
gyen. Az emberrel kívántak kapcsolatba lépni, a maga teljes
valóságában, nem csupán - ahogy Balassa Péter mondta 
nyaktól fölfelé. A teljes embert megszólító irodalom nehezen vá-
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1György Péter: Kádár
köpönyege. Magvető

Könyvkiadó, Budapest,
2005,68. - A

Kádár-rendszer cenzúrá
zási szempontjait megvi
lágitja a következő mon-

dat: "Jó néven vették,
ha valaki lsten létén

vagy éppen hiányán bo
rong, de nem kedvelték,

ha megkérdezte, miért
nyomják itt el az

egyházakat."
(í. m. 49.)

21tt elsősorban a hosszú
ideig csupán szamiz
datban publikáló Petri

Györgyre utalok. S bár
egy adott kultúra kritikai

hangjának kialakulásá
ban nagy szerepe van

az emigrációban létreho·
zott alkotásoknak, ezút

tal az a kérdés foglal
koztat, hogy milyen le

hetőségük volt az alkotó
embereknek a diktatúrá

ban nem kollaborální.

lik elfogadottá. Általánosan azért, mert egy könyv elolvasása 
szemben egy előadás, egy film megtekintésével - elidőzést je
lent a másik világában, amivel hosszasan kiteszem magam an
nak, hogyasajátomat viszont felforgassák. Partikulárisan, a
közép-kelet-európai régióban ráadásul még azért is nehezen fo
gadható el a teljes emberrel foglalkozó irodalom, mert negyven
éven át ahhoz, hogy egy olyan szöveg megjelenhessék, amely
nem kifejezetten a hatalom eszméit kívánja terjeszteni, látványo
san a politikum iránt érzéketlennek kellett, hogy mutatkozzék
(György Péter pontos terminusával: a propaganda mellett a ha
talom még a "vizionárius" irodalmat támogatta'), A hatalom kri
tikáját pedig (ez inkább az utolsó pillanatig keményen cenzúrá
zott Román Szocialista Köztársaságunkra volt érvényes, mint a
jelentős disszidens irodalommal rendelkező Magyar Népköztár
saságra'), tehát az irodalom a hatalom kritikáját egy kimondat
lan konszenzusra bízta, amely konszenzus szerint a legártatla
nabb és legostobább mondatok is - az önbecsülés fönntartása
végett - komoly bátorságot tanúsító rendszerellenes eszmékké
olvasattak. A fordulat után a konszenzus persze érvénytelenné
vált. Néhány író, költő, talán hogy kontinuitást biztosítson a sza
vak (illuzórikus) hatalmának, mint említettem, '89 után főállású

politikusnak ment (tud valaki olyan közép-kelet-európai képző

művészt, aki államfő vagy politikai párt elnöke lett a fordulat
éve után?), mások a kapitalizmus törvényeitől megszeppenve
szolgáltatás-jellegű irodalmat kezdtek művelni, a "szépiroda
lom" pedig a maga derűs depressziójával nem győz értő keve
seknek szánt finom kis jeleket hagyni az irodalom belvizein. (Ez
utóbbi túlzás. Ahhoz, hogy ne legyen az, "szépirodalmon" pusz
tán az esztétizáló, minden más iránt színvaknak mutatkozó mű

vek halmazát kell értenem, és ez önkényes általánosítás volna
részemről. A jelenlegi magyar nyelvállapot szerint a "szépiroda
lom" kifejezés a piac törvényeinek önmagát alárendelő kom
mersz irodalomtól való különbözőséget jelzi. Túlzásom innen
vezethető le: olykor - nem annyira gyakran, hogy az általánosí
tás jogos legyen - összemosódik a piac törvényeitől való füg
getlenség igénye a bezárkózással az irodalomba.)

Mára viszont nehezen hárítható el az a szembeszökő tény,
hogy szűkössé vált az a tér, ahová az irodalom és tudománya
visszavonult a csúnya politika és a tájékozatlan emberek elől.

Időközben pedig - anélkül, hogya nyelv zsarnoki voltával iga
zán és megkerülhetetlenül szembenéztünk volna - új, hatéko
nyabb lehetőségek merültek fel az emberek manipulálásának
eszköztárában. Tizennyolc év békés teoretizálása közben alig
vettük észre, hogy országaink egy egészen más kommunikációs
mezőbe kerültek, felkészületlenül, persze. Még az sem vált köz
kinccsé, hogy mi a baj olyan szavakkal, mint az "élettér", vagy
"éberség", s milyen óhatatlan ironikus hatása van bizonyos for-
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dulatoknak, még ha a beszélő nincs is annak tudatában - és
máris itt van a média túlhatalma, a keretek zsarnoksága, a
képek, mozdulatok, színek, ízek és méretek manipulatív haté
konysága. Ebben a kontextusban egyre nyilvánvalóbb, hogy az
irodalom privilegizált helyzetét többnyire a hatalmi ideológiák
szolgálata biztosította, a masszív érdeklődést iránta pedig a
megfélemlítés technikáival dolgozó iskolai nevelés.

Az irodalom efféle presztízsvesztesége jó: közelebb vihet az
irodalom komplex vizsgálatához, arról a nullpontról kezdve a
dolgot, amelyről minden műalkotás mindig is kezdődött. Arról
a pontról, hogy lehetetlen eljutni a kezdődés nullpontjára, ám ez
a lehetetlenség valóságos formát képes ölteni; a személyiség
ugyan vészesen kiszolgáltatott a társadalomnak, de több-keve
sebb ellenálló képességgel valahogy mégiscsak rendelkezik; a
művészet pedig - még ha teljesen független a körülményektől

nem lehet, és nem is érdemes lennie - a körülmények túlhatal
mától való megváltás lehetőségét hordozza.

" ...mit is keresnék, ha már keresek valamit; ha nem a megváltásomat
keresném."

JRendező: Tompa
Gábor, díszlet- és

jelmeztervező:

Carmencita Brojboiu,
dramaturg: Visky

András, koreográfus:
Vava Stefánescu.

Kertész Imre írja ezt a Kaddis a meg nem született gyermekért című
regényében. Samuel Beckett a Molloy-ban viszont ezt:

"Kérdés: Van-e a nőknek lelkük?
Válasz: Igen.
Kérdés: Minek?
Válasz: Hogy elkárhozhassanak."
Visky András Hosszú péntek címmel írta meg Kertész Kaddis

ának színpadi változatát, a megváltásos idézet ennek az átirat
nak a mottója. A regény hosszú, ritmikus és sűrű mondatait pár
beszédekké törte, nyilván azért, hogya színpad összetett érzéki
jeleit ne nyomja el a nyelv, a gondosan fölépített retorikai szer
kezet. Az átirat a fordítás irodalmi műfajához áll a legközelebb,
azzal a különbséggel, hogy nem egy másik nyelvre kell fordíta
ni, hanem testekre, mozdulatokra, hangokra, zenére, képre, em
beri viszonyokra - mindarra, amivel a színház dolgozik: az em
beri élet összes adottságainak tudatosan illuzív megidézésére.

Az írást mint eredetet - mint kiindulópontot és mint a játék
terét - a 2006 decemberében előadott kolozsvári ösbemutatórr'
a színpad erőteljesen jelezte: egy teleírt papíron játszottak a feke
te öltönyös, fehér inges színészek. Mint akik a mássalhangzós
írás magánhangzóiként lélegzethez juttatják a szöveget.

A Hosszú péntek: színpadi valósággá válásának kétszeres prob
lematikája, a Kertész regényét inspiráló feszültség és a Visky-át
irat magas tétje válik így látvánnyá: átadható-e meghamisítás nél
kül egy olyan valóságos történet, amely az emberiség legsötétebb
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4Élet és Irodalom, 2005.
november 4., 4.

5Martin Buber: Haszid
történetek. (Ford. Rácz
Péter.) Atlantisz Kiadó,

Budapest, 1995. II.
kötet 70.

pillanatának megtapasztalása közben felmerülő egyetlen világos
és érthetetlenül jó tett? Létezik-e irodalom, mely erről beszélhet,
és ha létezik, akkor ez megtestesíthető-e a színház jelrendszerei
ben?

Hogy mennyire komolya kérdés, Nádas Péter Károlyi Csabá
nak adott interjújából érzékelhetővé válik: "Egyszer Kertész Im
rétől megkérdeztem, nagyon nehéz volt ezt a kérdést föltenni,
ösztönösen épp olyan helyzetben tettem föl, hogy neki se legyen
sok lehetősége a szerepjátékra, hogy valaki, aki nem élte át az
európai zsidóság lernészárlását, úgy is fogalmazhatom, hogy
magát az istengyilkosságot nem élte át, akkor írhat-e róla. Ez na
gyon fontos kérdés, úgy látom, te is csodálkozol. Amivel a re
gényíró foglalkozik, az regényes lesz. Egy olyan jelenséggel,
aminek semmiféle regényessége nincs, nem foglalkozhatok regé
nyesen. Vannak helyek, ahol az írói fantáziának nincs keresniva
lója. A fikció nagyon komoly dolog, hiszen valamennyien
képzelgünk, és a saját fantáziánkra hagyatkozunk, de vannak dol
gok, amelyek nem közelíthetők meg képzelettel. Nemcsak a
holokauszt ilyen, hanem mondjuk a halál maga, vagy a gyilkos
ság. Az embernek a gyerekével való viszonya sem lehet a fantá
ziálás tárgya. Azt kérdeztem tehát, hogy érinthetem-e ezt a té
mát fantáziával, ugyanis nem tudtam a regényből la Párhuzamos
történetekbőll kihagyni. Az Emlékiratokból nagyon sikeresen ki
hagytam, mert ott éreztem, hogy meghaladja az erőimet, ha a
diktatúra egy másik formájával is foglalkozom. Bőven elég volt
a sztálinizmus, a rákosizmus és a kádárizmus. Ilyen mentségem
mára nem maradt. A kérdésemre csak azt lehet válaszolni, hogy
nem, aki nem élte át, az nem írhat ilyesmiről. Imrének a kérdést
a frankfurti repülőtéren tettem fel, a buszból szálltunk ki, a kífu
tón ott dübörögtek a repülőgépek, és én azt ordítottam: Imre,
aki nem élte át, írhat a holokausztról? - rám nézett, és a szoká
sos boldog mosolyával azt ordította vissza, hogy igen, persze,
miért ne. Ami egyértelműen azt jelentette, hogy nem.:"

A Hosszú péntek azt a kemény feltételt szabta ki magának, hogy
a rituálé időnkívüli jelenidejében egy meg nem szűnő múltat mu
tasson fel. Hogy egy olyan esemény tanúja legyen, amelynél nem
lehetett ott. Ahhoz, hogy érvényesen tanúskodhasson, egy érvé
nyes tanúhoz való érvényes kapcsolódást kísérel meg. Kertész
Imre ott volt. A Kaddis egy olyan író regénye, aki megtapasztalta
mindazt, aminek aztán hosszú éveken át keresi az érvényes meg
szólaltatását. A Hosszú péntek nem illusztrációja a regénynek, ha
nem - a kolozsvári előadás műsorfüzetében is idézett - Három
nemzedék" című haszid történet mintájára, a maga színházi eszkö
zeivel elmeséli a történetet. Az elbeszélő B. itt részint a főszerep

lő, részint a kaddis-ima tizedik embere. A másik kilenc pedig, a
görög színházi tradícióját idézve, a Kar. Az imához tíz férfi kell:
itt a tíz szereplő közül három nő, közülűk az egyik B. felesége.
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6A regénybeli jelenet
értelmezésére az

Egyetlen időm ésa
minyonok címü

írásomban teltem
kísérleteI. In: Kőbányai

János (szerk.): Az em
bermélye. Múlt és Jövő

Kiadó, Budapest, 2003.

A regény közepe táján elmesélt színtiszta jó tapasztalatát Visky
András a dráma végére tartogatja, mintegy a becketti várakozás
paradox, mert múltbeli beteljesüléseként jeleníti meg, hat rövid
replikában. A regényben sem a szavakon múlt a dolog. Ponto
sabban: a beszédkényszertől gyötört emberek között a beszéd
kényszertől gyötört elbeszélő számára éppen a szavak hiánya
volt a lényeg, a tiszta, minden kommentárt fölöslegessé tevő cse
lekedet, s az azt követő, inkább gesztus értékű "Hogy képzel
ted?!". A Hosszú péntekben viszont a Tanító úr sajnos kétszer
mondja: "De hát hogy képzelted? Hogy is képzelted?"

Színtiszta jó - mindazon hagyományok értelmében, amelyek
egyáltalán foglalkoznak a jó problematikájával - az a gesztus,
amelyet semmiféle önös érdek nem motivál. Az önös érdekek
közé számít amorális felsóbbrendűségérzése érdekében megtett
cselekedet is.

Nehéz ilyen semmi kis és mégis súlyos szavakat úgy előadni,

hogy kiderüljön: ennyi volt, ami B. életét megváltoztatta." A
Beckett-utalás segíthet ebben: a trivialitás világában egy meg
nem jelenő Godot-ra várni valami hasonló lehet, mint a Tanító
úrra emlékezni a felejtést előíró korban. Ha valami irracionális,
az, ami segíthet az embereken, végül is mindegy, hogy az embe
ri fogalmaink szerint a jövőben van-e, vagy a múltban.

A kolozsvári előadás rendezője egy további döntésével erősíti

a Beckett-utalást: azt a tizenharmadik jelenetet, amelyikben a Ta
nító úrnak végre meg kellene jelennie, és a fejadagot mindannyi
unk szeme előtt a hordágyon fekvő fiú hasára kellene tennie,
Tompa sötétben játszatja. Háromszor halljuk, Visky szövegköny
véhez híven, B. hangját, egyszer a Diriét, egyszer a Pörge nevű

testnevelő tanárét, és egyszer a Tanító úrét. Nem látjuk.
A színházi előadás másképpen kockáztat, mint a regény. Kite

szi magát a pillanatnak, az éppen adott színészi jelenlét minősé

gének és a résztvevők befogadási készségének: a következőkben

egyetlen előadás szubjektív tapasztalatairól olvashatnak. A szub
jektivitás viszont mit sem ér a következő két reflexió nélkül: az
egyik, hogya szubjektivitás nem kész állapot, s amit annak ne
vezünk, az érdekeinktől vezérelt elfogultságaink megnyilvánulá
sa, ezért nem árt résen lenni, és többször is átírni a dolgot, a
másik pedig, melyből ugyanerre a következtetésre juthatunk,
hogy a beszámoló nem sokat ér a maga műfaján belül, ha in
kább jellemzi a szöveg íróját, mint tárgyát.

Fogalmam sem volt, hogy ki a Tanító úr. A regény olvasása
kor sem volt, de ott, az általános név-vesztettség szituációjában
megrendültem, olvasván egy imbolygó csontsovány emberről,

aki bárki lehetett volna az éppen jelenlevő emberiség tagjai kő

zül. A regényben a Tanító úr egy ember. Az előadásban egy
hang. Nincs velünk egy térben, de mi sem vagyunk semmiféle
érzékelhető térben: sötét van. A Kar öngyújtókat villant fel, ame-
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7Visky András: Hosszú
péntek, 12. (az előadás

müsorfüzetében, mely
tartalmazza a dráma

teljes szövegét)

lyek csak annyi fényt bocsátanak ki rövid időre, mellyel saját
magukat megvilágítják, mást nem. Csikorgó hangok.

Az előadásban B. az egyetlen, aki ismeri a színtiszta jó törté
netét, ő hordozza azt a pozitív erőt, amely minden rémtettet és
hamisságot tudomásul véve, mégiscsak létezik.

Ha megvonják tőlem a Tanító úr történetét, R minden kérde
zösködése, utalása dicsekvésnek tűnik számomra.

Hol van Godot? De hiszen az mindegy is, Godot-ról tényleg
nem tudhatunk semmit. Akiről ennyire semmit nem tudunk, az
zal hencegni sem lehet, csak átélni a tiszta várakozást. A Tanító
úrról viszont ezt mondja a Hosszú péntek R-je: "Nem ismerték és
élnek / Életben maradtak sőt még mindig élnek / És nem isme
rik / Nem is ismerték / Nocsak!"?

Talán megváltható lehetnék azon az előadáson a jóról való tu
dás lehetségességének és elmulasztásának morális alaphelyzeté
ből egy valami módon hiteles színészi játékkal. Nem tudom. A
történetnek egyre inkább csak a szavai - és persze a környeze
te: a tárgyak, a fotók, a lágerekből lett múzeumok - maradnak
meg. A rendező végül is következetes volt, amikor nem mutatta
meg a Tanító urat: a gázkamrák látványát sem kellett elviselnünk.
Csak azt a frivolitást, ahogy képesek vagyunk beszélni róla.

Viszont ha nem váltam részesévé az "érthetetlen jó" pillanatá
nak, akkor nem értem és nem érzem, R-ben hogyan merülhetett
föl egyáltalán az a gondolat, hogy megszólítsa meg nem szüle
tett gyermekét. Látok a színpadon egy veszettül író férfit, és
nem tudom, miért csinálja ezt. Talán dühből. Gyűlöli és megveti
ezt a világot. De mi köze lehet akkor egy gyermekhez?

A dráma a zsidó rituális imahelyzettel indul: a színen kezdet
ben 9 ember egy-egy könyvből olvas (az előadáson: különféle
nyelveken) "vélhetően imaszöveget". Egyvalaki hiányzik ahhoz,
hogy a kaddis érvényes legyen: ő lesz a később belépő B. Az
előadás három erős jelenlét-hiányra épül: a kaddis általános meg
szólítottjáénak jelenlét-hiányára - "Áldott vagy Te, Örök Iste
nünk..." -, B. monológjának állandó megszólítottjának, a meg
nem született gyermeknek hiányára, és a Tanító úr hiányára. Szép
- akár a zsidó, akár a keresztény hagyományok felől értjük. De
érthetjük-e nélkülük? Megteremti az előadás a tradíció terét,
vagy pusztán utal rá?

B.-nek itt a transzcendenciával van dolga, senki mással. Ezt
erősíti, hogya másik kilenc szereplő kollektív, egy-egy jelenetben
kilépnek ugyan az általánosságból, de azonnal újra karrá formá
lódnak. El van döntve, nem kérdés: az a gyermek, akinek az any
ja a kar részese, meg sem születhetett volna. Nem tud partnere
lenni B.-nek, semmi esélye rá, hiszen nincs közös jelrendszerük:
míg a Kar pontos koreográfia szerint a mozgásművészet jelrend
szerét használja, B. csupán beszél, és írógépen zakatol.
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Kertész K. dossziéjából idézi a műsorfüzet: "ha ez a nyers
anyag eléggé komornak látszik is, a forma megváltja, és örömre
fordítja". A Kaddis a meg nem született 81)ermekért formáj ához az is
hozzátartozik - a zeneiség, a mondatok ritmusa, az ismétlések
helyei és jelentősége, a ciklikusság és annak megtörése mellett
-, hogya találkozás azzal a nővel, aki anyja lehetett volna a
meg nem született gyermeknek, a vigasztalanul frivol minden
napiság helyzetében felvillanó szentségként jelenik meg: "egy
szerre csak kivált a fecsegők csoportjából, mint valami rút, for
mátlan, de azért talán mégiscsak rokon, mert eleven húsként
lélegző közegből, mely úgy hullámzott, tágult és rándult görcsö
sen össze, mintha vajúdna; amikor tehát mintegy kiszakadt in
nen és átkelt a zöldeskék szőnyegen, mintha tengeren jönne,
maga mögött hagyva a felhasított testű delfint..."

Elképesztő tobzódás a képekben: megszülető gyermek, Egyip
tomból, a szolgaság házából szabaduló nép, vízen járó Megváltó,
tengerből születő szépségistennő. Amit az európai kultúra csak ki
tudott préselni és aztán el tudott árulni magából. Kertész egyszer
re idézi meg és parodizálja a teljességet. Ilyennek képzeli el az
ember Isten humorát. A Neml-ek között olykor felvillanó igen.

A regényben az átkelés a zöldeskék szőnyegen éppúgy ismét
lődik, mint mondjuk a gyermeket megszólító "az én létem a te
léted lehetőségeként szemlélve" motívum.

Az előadás semmiféle formában nem gondolta szükségesnek,
hogy az "átkelés a zöldeskék szőnyegen"- pillanatnak tétjét és
helyét kitalálja. A nő a Kar része, a férfinak nincs dolga vele.
Szívszorító lehet a férfi heroikus magánya, de a nő nélkül a "te
léted lehetősége" üres fecsegés.

Ha már sem azt nem tudjuk, hogyan kell a gyertyát meggyúj
tani, sem az ima szavaira nem emlékezünk, legalább a történetet
meg kellene próbálnunk végigmondani, ha szeretnénk, hogy a
gyermek meggyógyuljon.

(A II. részt következő számunkban közöljük)
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