
BODNÁR DÁNIEL

Egyéves volt, amikor
az édesapját, Visky Fe
renc református lel
készt huszonkét év
fogságra ítélték, az
édesanyját pedig, Vis
ky Júliát hét gyerme
kével kitelepítették a
Bihar megyei Parti
umból a Duna-deltd
ba.Mi volta vád édes
apja ellen?

Édesapja hat év után
szabadult. Szülei éle
tének ezt a tragiku
mában is gyönyörű

történetét dolgoztafel
Júlia cim ü monodrá
májában. Édesapja és
édesanyja hogyan ér
tékelték ezt a művét ?

Visky Andrással
Visky András (1957) Kolozsváron élő költő, drámaíró, esszéista, a Babes
Bolyai Tudományegyetem TelevízióésSzínházművészeti Karának docense,
a Kolozsvári Állami Magyar Szinhdz dramaturgja. Fóvb m üuei: Írni és
(nem) rendezni (esszék, 2002); A szökés (drámák, 2006); A k ülönb ö
zőség vid ékén (essz ék, 2007); Tirami sú (Két monol ág, 2006).

Az első titkosszolgálati jelentés meglehetősen hamar, 1948-ban ké
szült apámról. Ebben az Ádá m fedőnevet kapja a tulajdonképpen
még friss román titkosszolgálat tisztjeitől. Prófétai fedőnév ez az első,

azt hiszem, utána még igen sokszor sokféleképpen elkeresztelték őt.

A dolgozószobámban táro lt, mintegy hatezer olda lt kitevő titkos
szolgálati irathegy erról tanúskodik. Nagy hatású igehirdető volt, fé
lelem nélküli, rendkívül szelíd, finom evangéliumi humorral megál
do tt ember. Az ötvenes évek elején egy nyilvános papi gyűlésen
például azt ajánlotta egyháza vezetőinek és a papságnak, ne kollabo
ráljanak semmilyen módon a fenná lló hatalomm al, ne fogadják el az
államtól jövő anyagi támogatást, mert nagy megkönn yebbülést je
lentene mindkét félnek, az államnak is és az egyháznak is, ha elvál
nána k útjaik, s az egyház a földala tti létformát választaná, szabadon,
elhívásához hűen . . . Huszonketted magával ítélték el, az t találták ki,
egy földala tti összeesküvést irányít. Alig úszta meg a halálos ítéletet.

Szüleim a kolozsvári bemutatót látták, 2002 novemberében. Rette
netes pillana t volt ez nekem, hiszen az írásmű, tulajdonképpen a fik
ció került szemtől szembe a rea litással. A kettő ugyan különböző

anyagokból áll össze, mégis feifokozottan valóságosak önmagukban,
tehát egymással szembe is tudnak helyezkedn i. Anyám azt mondta,
jól emlékszem: "Minden szava hazu gság és minden szava igaz ."
Nagy humorral ragadta meg az irodalom valósága és a történelmi
reali tás kőz ö tti mindig problematikus viszonyt, és emlékezetem sze
rin t megrendülve nézett szembe a Szilágyi Enikő megformá lta, egy
szerre bonyolult és finom színpadi önmagával. Apá m meg azt
mondta: "Nem jó, ha a színház beköltözik a tem plomba; csoda tör
ténik, ha a templom beköltözik a színházba." A színházra mint litur
giára gondolhatott, és a liturgia olykor üres, tét nélküli teatralitására,
gondolom. Ő eufórikus megrendültséggel fogad ta be az előadást,

mélyen átélte a mi életünket a román Gulágon, mialatt a szamosúj
vári börtön rácsai mögö tt mindhiába várta rólunk a híreket, ahogyan
mi is felőle . Nincs kizárva, hogy a megjelen t könyveim ellenére csak
a Júliaóta tekin tettek rám min t íróra, megbocsátó nagyvonalúsággal.
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A Júliában benne van
a különböző nemzeti
ségek egymásra utalt
sága, s ezrögtön aleg
elején kitűnik, amikor
az őrök agyonlövik a
család kutyáját: "Egy
elrománosodott német
juhász kutya, aki vé
gülelmagyarosodott."

A Júlia egyikalapmo
tiouma az Istenhez
való ambivalens vi
szony. Júlia szemé
lyesen szól Istenhez,
el-elfogja a kétség,
kérdezgeti: "Ittvagy?"
Lázadozik is Isten
akarata ellen: "Te
hoztál ide, nem ma
gamtól jöttem." Vé
gül is a Teremtőnek

vagyunkkiszolgáltat
va, vagy az emberek
gonoszságának, öntör
vényűségének? Sor
sunk eleve elrendelt,
vagy is-is, a szabad

A kiszolgáltatottság, a fogság másodlagossá teszi az etnikai hovatar
tozást. A szenvedők, perifériára szorultak, kitaszítottak közel kerülnek
egymáshoz, mert hirtelen szertefoszlik mindaz, ami az emberi mivolt
mély közösséget megbontja, ami elválaszt, szembefordít, a másik el
lenében határoz meg. Megtaláljuk persze ennek a sötét hasonmását is:
apám titkosszolgálati iratai a diktatúrában szenvedőmagyar kisebb
ség, vagy még inkább egyház másik történetét, másik képét is felmu
tatják. A tartótisztek között, beleértve a magasrangúakat, sokan van
nak magyarok, az informátorok némelyike pedig lelkész, sőt főpap.

Olyan örökség ez, amivel nem néztünk szembe a szeretet radikalitá
sával. Ezeknek a történeteknek az elfedése a reménytelenség evangé
liumát hirdeti a világban, és egy olyan egyház képét mutatja, amelyik
valójában nem hisz a megbocsátás, megtisztulás és újjászületés való
ságosságában. Mi magunk is, magyar kisebbségként, hajlamosak va
gyunk fenntartások nélkül áldozatnak tekinteni magunkat, holott a
kép ennél jóval bonyolultabb. Történetekre, arcok és sorsok megmu
tatkozására volna szükségünk ahhoz, hogya társadalom egészét va
lamiféle katarzis, de legalább ennek az igénye hassa át. A politikai
változások utáni irodalomban a legjelentősebb, a leghívöbb tettet Es
terházy PéterJavított kiadás című iszonyatos regénye, augustinusi con
fessiója hajtotta végre. Magányos tett, mondom fájdalommal. És hát
tulajdonképpen visszautasított is. Amikor megjelent, naivan azt hit
tem, olyan írásmű született, ami összehozza egy közös történetbe a
kultúra, a közélet és hát a mindennapi élet szereplőit.Nem ez történt.
Jobbára elhárító méltatások és elutasító, borzalmas bírálatok születtek,
mindegyik oldal foggal-körömmel védte a maga besúgóit, beleértve
az egyházat is, addig elmenően,hogy nyilvános szolidaritási nyilat
kozatok születtek leleplezett informátorok mellett.

A Júlia számomra a hiányzó, el-eltűnő,hallgatásba burkolódzó Is
ten drámája. Isten cselekvőjelenlétét nem áll módunkban folyama
tosként megélni, sőt gyakran azt tapasztaljuk, hogya legfőbblétező

nem kíván beavatkozni a világ folyásába, mintha bizony magára
hagyta volna a teremtést, benne az embert, az erőszak felnőtt férfi
játszmáit játszó emberek között, meg a gyermekeket, a nőket, az
öregeket, a szellemi fogyatékosokat, általában a gyöngéket és ki
szolgáltatottakat. Van, hogy éveken át nem szól a népéhez, ezt lát
juk az Ószövetségben, Jézusról meg azt olvassuk, hogy megtagadja
a miatta összegyűltsokaság előtti megjelenést, vagy akár negyven
napon át el is tűnik, majd pedig az Isten-űrök betetőzéseként a világ
magára marad a saját sötétségével Nagypéntek délutánjától a fel
támadás hajnaláig. Iszonyú időszakez. Engem, a színházban legki
vált, a világnak ez a végletes magára maradottsága izgat a leginkább.
Ebből az állapotból, az időnek ebből a pusztító megtorpanásából
rakta össze a maga dramaturgiáját Samuel Beckett, aki maga is, az
én olvasatom szerint legalábbis, valamiféle emberen túli beavatko
zásra játszik rá, sőt számít, amikor a sakkjátékból vett végjáték-dra-
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akarat révén van le
hetőségünk a válasz
tásra? Még ha erősen

korlátozottak, behatá
roltak is a cselekvési
lehetőségeink? Júlia
dacosan mondja: "Én
nem vagyok Jób", de
sorsa mégis sokban
hasonló Jóbéhoz. Mi
ként vélekedik erró1 a
kérdésró1, egyáltalán
fáb sorsánakaz örökös
ismétlődéséró1, egye
temességéró1 a törté
nelemben?

maturgiát alkotja meg. Nevezhetjük nyugodtan nagypéntek-dra
maturgiának, nem hiszem, hogy sokat tévednénk. Ami viszont ta
pasztalatom szerint megrázza a Júlia-előadások nézőit Romániá
ban, Magyarországon vagy Amerikában, az az, hogy Júlia nem adja
fel Isten rábírását a cselekvésre, számon kéri rajta a kinyilatkozta
tás édeskés közhellyé puhult nyelvi fordulatait, Isten elé állítja a
saját gyermekeit, miként a Hegyi beszédben emlegetett verebecs
kéket, s a szentek bátorságával szó szerint értelmezi a Szentírást,
mintegy összeköti saját sorsát Isten sorsával. Nem szeretném, ha
nem lennél, mondja. Júlia nem kívánja kiiktatni a világból az Isten
történetet, számára így szép és egész, így élhető és elfogadható a
világ, csak ezen az úton fogadható be, sőt, horribile dictu, szeret
hető az ellenség. Mindenütt és mindenkiben angyalokat lát, még a
börtönben levő férjétől való elválás és ennek folytán az ő és gyer
mekei kiszabadulási esélyét felkínáló titkosrendőrrel végbemenő

egyik legsúlyosabb "agonját" is megajándékozottságnak éli meg
végül. Ebből a nézőpontból a Júlia görög történetként is olvasható,
amennyiben a görög tragédiát az isteni beavatkozás kikényszerí
tése és a kizökkent idő helyreállítása eszközeként olvassuk. A Te
remtőnek mindenképpen ki vagyunk szolgáltatva, de talán akkor
járunk a legjobban, ha valóban neki: Júlia akkor tiltakozik a Jób-tör
ténet megismétlődéseellen, amikor valóban felismeri, hogy ő maga
is Jób életét éli újra, a maga módján. A történelem olykor dévaj is
teni packázásnak tűnik előttünk, személytelen sors-játéknak (jó
példa erre a Jób könyve iszonyatos prológusa a Sátánnal fogadást
kötő Isten jelenetével), mi magunk meg túlontúl gyöngék vagyunk
elhordozására, főként, amikor tehetetlenül kell szemlélnünk a mel
lettünk élő, reánk bízott, beló1ünk való gyermekek szenvedését.
Márpedig saját összetéveszthetetlen sorsunkért meg kell küzde
nünk - erre a küzdelemre vagyunk eleve elrendelve, azt hiszem,
nem pedig valamiféle rajtunk kívüli, fölöttünk és nélkülünk elha
tározott fátum beteljesítésére. Anyám emlékiratából tudom, hogy
számára sokáig elfogadhatatlannak és feldolgozhatatlannak mu
tatkozott saját gyermekei szenvedése és evvel együtt az ő mérhe
tetlen tehetetlensége, mert sehogyan sem tudott segíteni rajtunk,
nem tudott enni adni nekünk, vagy gyógyszereket szerezni Péter
testvéremnek, aki többször is megállt a halál küszöbén fogságunk
idején. Anyám egy budapesti polgári családból származott, romá
nul egyáltalán nem tudott, törékeny, gyönyörű nő, aki egyik pilla
natról a másikra a Gulágon találta magát gyermekeivel együtt. Ön
emésztődése egy végzetesnek mutatkozó anginás szívrohamba
torkollt. A helyzetével való megbékélés és visszatérése az életbe
akkor következett be, amikor fölismerte, hogy még a gyermek szen
vedését is el kell tudnia fogadni, meg a maga tehetetlenségét, meg
kell elégednie azzal, hogy a szenvedő mellett marad, maga is szen
vedőként, nem fürkészve a következő, mindig homályban, de talán
a mindegyre érkező Isten kezében levő napot.
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Jób mellett egyértel
műek az utalások a
drámában Krisztusra:
amikor Júlia férje az
állambiztonság embe
reivel szemben szelí
den, de szigorúan be
szélt, úgy, mint aki
hatalommal bír.

A Júliában az édes
apja figyelmezteti fe
leségét: nem szereted
óKet - vagyis az el
nyomóhatalom embe
reit -, pedig úgy
könnyebb. Jézusnak
az ellenségre is kiter
jedő szeretetparancsa
ennyire áthatotta édes
apja egész személyisé
gét, vagy tudatosan
torekedeit arra, hogy
ígyérezzen?

A Júliában a gonosz
egyetemessége is egy
értelmű, hiszen az
édesapja perénél kide
rül, a magyar angya
loksemmivel semjob
bak, mint a romá
nok...

A Tirami sú kötet
Megöltem az anyá
mat című monodrá
mája viszont egyárva
lány megrázó Wrté
neie.Hogyan bukkant
ráerre a témára?

Mózesről olvassuk, sokszor eszembe jut, hogy ő volt a legszelídebb
ember Isten előtt. A szelídek öröklik a földet, és ráadásul boldogok
is. Nem azért boldogok, mert a föld örökösei, hanem azért örökö
sök, mert boldogok. Ez a jelenete a Júliának valós történeten alap
szik, ezt nem lehet kitalálni, szoktam mondani. Apám nagy tétekben
játszott, olyan volt, mint egy fordított III. Richárd, aki maga is nagy
tétekkel játszik mindegyre, de ő a totális uralomra tör. Apám a to
tális hatalom nélküliségre tett, tökéletesen szabad ember volt, ebben
volt az ereje, amelyet viszont soha sem tulajdonított önmagának.

Nem hiszem, hogy tudatosan törekedett volna arra, hogy érzéseit
kontrollálja, sokkal inkább valamiféle megajándékozottságban élt.
A hetvenes években, emlékszem, amikor nemcsak megfigyelték, hi
szen az folyamatos volt, hanem nyíltan üldözni is kezdték, sőt pert
akartak indítani ellene ismét, akkor ő ezt isteni látogatásnak fogta
fel, folyamatos önvizsgálatot tartott, bűnbánó zsoltárokat imád
koztunk közösen. most is gyakran az ő hangján hallom a 130. zsol
tárt: "A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg sza
vamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket

számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a
bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bí
zom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reg
gelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál
van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt
minden bűnéből."Nálad van a bocsánat, mozdulj meg, tégy vala
mit: Istent okolni, alternatíva nélküli hozzátartozással, a világ álla
potáért csak a legigazabbak ajándéka ...

A gonosz egyetemessége mindazonáltal mintha nem állna párban
a szeretet szabadságával. A román meg a magyar belügyesek oda
adó ténykedése ténykérdés, Júlia történetét nem lehetne elmondani
a román hatóságoknak kiszolgáltatott magyar anya történeteként,
mert csak felszíni igazságot érintene. Talán ezért is fogadták be a
román színházak és a román nézők a darabot, Kolozsváron és Iasi
ban is a Nemzeti Színház tartotta műsoron,Szilágyi Enikő Buka
restben is előadta, ősztől pedig ismét Bukarestben játsszák a román
nyelvűkolozsvári Júliát, a bukaresti széria után visszakerül Kolozs
várra, és műsoron tartják, amíg lehet. A román kritika a közös múl
tunkkal való megbékélés esélyeként értékelte a darabot.

Az elbeszélés módjából talán kiérezhető,hogy talált történetrőlvan
szó valóban. A véletlen, vagy mi úgy hozta, hogy megismerkedtem
egy fiatallánnyal, aki különböző romániai árvaházakban nőtt fel,
még a rendszerváltozás előtt. Magam is félárván és tulajdonkép
pen fogolyként éltem sokáig, érdekelt hát, hogyan látja a világot, ő
meg kötélnek állt, és magnóra mondta nekem a monológban rész
ben fölhasznált történeteket.
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A Tirami súban Ber
nadett identitását ke
resi, dekérdéses, meg
találja-e. Régi bűnein
ketnemtehetjük jóvá?

A Tirami súban le
sújtó véleményt fo
galmaz meg a csalá
dot pótolni hivatott
állami gyermeknevelő
intézetekró1, melyeket
gyermekmegsemmi
sítő intézményeknek
nevez,az ott dolgozó
kat pedig termináto
roknak és likvidáto
raknak, akikcsak arra
képesek, hogy tönkre
tegyék a rájuk bízott
kiskorúak életét...

A Júliában központi
szerepe van az Is
tenbe vetett, időnként
ambivalens hitnek,
míg a Tirami súban
Griguca Irén el akar
ugyan jutni Istenhez,
de álmában - noha
nincsenek megne
vezve, nem ismeri
őket - Isten,Jézus és
Mária megölik őt ...

Drámáiban gyakran
él az elidegenítő tech
nikával, avantgarde-,
performance-elemek
kel. A Tanítványok
alcíme például: "Játék
az Írással és a Szin
házzal." Részleteket
emel át Beckett Go
dot-ra várva cimü
művébó1, közismert

Igen, valóban vannak jóvátehetetlen játszmáink, ezek közül a leg
súlyosabbak a másik emberen véghezvitt önszerető kísérleteink.
Bernadett a saját életéért küzd, el kell fogadnia valamiképpen azt,
hogy nem kezdheti újra a maga életét, egyszerűen nem áll módjá
ban beépíteni a saját identitásába a saját édesanyját.

Tulajdonképpen nem én, hanem a főhősöm ítélkezik ekkora ke
gyetlenséggel a nevelésről mint a gyermek megsemmisítésének in
tézményéről. A szöveg megírása idején egy árvaházat is megláto
gattam, több alkalommal is, beszélgettem a gyermekekkel meg a
nevelőkkel, megmutattam nekik az írást is, amivé szinte akarato
mon kívü1lett. A szeretet nagyon közel tud állni a megsemmisítő

gyűlölethez, mintha valóban nem volna elegendő az odaadó, sőt

önfeláldozó jó szándék. Csak nagy félelemmel tudok beszélni erről,
négy gyermek apja vagyok... A legnagyobb szeretetben is meg tud
lapuini a gyermekemet a saját képemre és hasonlatosságomra tor
zító nevelés kísértése. Bernadett története koncentráltan mutatja fel
ezt, a másik ember jóakaratú megszüntetésének, eltörlésének a ret
tenetét. Ketész Imre a Kaddis a meg nem született gyermekért című
óriási, időről időre hangos szóval újra olvasandó regényében éles
képet rajzol meg a foglyokat gyártó iskolaüzemekről...

Kérdéseivel szembesülve azt tapasztalom, nehezemre esik a Tirami
sút elemezni, hiszen nem láttam még színpadon. Talán többet tudnék
a szövegről, ha már átesett volna a színház tisztítótüzén. Ebben az
évben persze ez is bekövetkezik, Sepsiszentgyörgyön mutatják be a
monodrámát, a két színészre írt változatot pedig Chicagóban, a jelek
szerint még az ősszel. A kérdésbe foglalt jelenetről én talán mást gon
dolok, azt tudniillik, hogy Bernadett álomi halála immúnissá teszi őt

a valóságos, nem egyszer ő maga által kikényszerített halállal szem
ben. Öngyilkossági kísérletei rendre kudarcot vallanak, valaki min
dig megakadályozza abban, hogy jelentés nélkül kilépjen a saját éle
téből. Ez a látomása a Szentháromság alakjairól inkább arról beszél,
hogy élete nyomon van követve, hogy számon van tartva, tehát hogy
valamire jutnia kell, föl kell szabadulnia saját múltja terhe alól.

A Tanítványokról magam is azt gondolom, hogy nehezen megköze
líthető, meglehetősen zárt mű, színpadi formáját csak hosszú kísér
letezés után lehet megtalálni. A debreceni ősbemutatót követően félre
is tettem a darabot, de aztán mégis egészen váratlan módon föléledt.
Amerikában kétszer mutatták be, a kolozsvári színház három éva
don át műsoron tartotta, és nincs kizárva, hogya következőévad
ban is felújítja. A játékosság relativizáló hatásától pedig nem félek,
sőt azt hiszem, ha a játékot komolyan vesszük, akkor átélhetjük
ennek a börtönszínháznak az egzisztenciális tétjeit. A darabot a
Godot-ra várva folytatásaként írtam, a becketti 50-50 százalékos üd
vözü1ési esélyünk feloldásaként. Arra jutottam, hogy a másik életé-
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idézeteket használ, a
bibliai idő, a közel
múlt és abszurd drá
makeveredik a darab
ban. Ám annak
veszélye isfennállhat,
hogy ez a mondani
valócsak a beavatot
tak szűk köre számá
ra érthető, illetve hogy
a túlzott játékosság
relativizáljaa témát.

Az, hogy a Tanítvá
nyok záróképében az
utolsóvacsora ismert
freskóján Jézus helye
üresen marad, azt jel
képezi, hogy ő látha
tatlanul is mindigve
lünk van? S ahogy
Tamásnak mondta Já
nos evangéliumában:
"Mivel láttál engem,
hittél. Boldogok, akik
nem láttak, és mégis
hittek" (20,29).

Egyik írásában úgy
fogalmazott, hogy
még nem született
megamagyar Beckett,
a magyar Ionesco, a
magyar Grotowski.
Vannak viszontolyan
vélemények is, hogy
az idő túllépettpéldá
ul Becketten, darabjai
ma már megközelítő

leg sem váltanak ki
olyanelementáris ha
tást, mint akárcsak
tíz-húszévvelezelőtt.

ért vállalt áldozat feloldja az üdvözülési esélyek mozdulatlan kie
gyenlítettségét, és az ebből fakadó véletlenszerűséget.Az áldozat
vállalásnak a pátoszát azonban nem tudom átélni, sokkal inkább a
bohóci komolyságban állt módomban megragadni ennek a lehető

ségét. Az áldozat-lét hamis, önszeretőpátosza sokáig nagy üzlete lett
az erdélyi kisebbségi kultúrának, ezt mindenképpen meg kellett ta
gadni egy másfajta dramaturgiai javaslattal. Az én latorjaim, miként
Beckettnél, bohócok, akik az egymásrautaltság legmélyebb emberi
ajándékában részesültek, arra teszik fel tehát az életüket, hogy ne a
maguk, hanem a másik életének a megtartásán dolgozzanak, mert
így, ha nem maradhatnak életben akár, "megmenekülhetnek", ahhoz
hasonlóan, ahogyan Maximilian Kolbe atya tette Auschwitzban.

A szerzői javaslat szerint Jézus helye az utolsó képben valóban üres,
ám mégsem az, mert a kulturális látásunk belelátja őt a képbe, ha
akarjuk, ha nem. A hely egyszerre üres és egyszerre foglalt, az isteni
jelenlétet a hiány drámai módon reprezentálja. Egy időben van itt
és várunk rá, ő az, aki van, aki volt és aki eljövendő, amiképpen a
Szentírás egyik legteátrálisabb könyvében, a Jelenésekben mondja
önmagáról a Megváltó. Az üresen maradt hely összevonja a múlt-,
a jelen- és a jövőidőt, mozgásban tartja a nézői ott-létet, és átnyújt
neki e9y képet, amit magával vihet és a szemlélődése tárgyává
tehet. Es talán azt a kérdést is, hol van Jézus? A szerzői javaslat per
sze nem kötelező érvényű, a kolozsvári előadás utolsó képét pél
dául avasfüggöny hasítékán a térbe kívülrőlbeáradó, az őriismétlő

történelem folyamatába beavatkozó éles fény képezi, amely mega
kadályozza a tanítványokat Péter meggyilkolásában.

Nos, attól tartok, radikálisan nem értek egyet ezekkel a vélekedé
sekkel. A Godot-ra várva vagy A játszma vége, de még olyan rádiójá
ték is, mint a tüneményes Mindenelesendó1c, sőt a csak a színészi száj
jal eljátszandó Nem én olyan remekművei a világirodalomnak,
amelyek a Hamlethez vagy a Mizantróphoz hasonlóan újra és újra
fölrázzák a nézőket, csak hát értő színház és az operetten, valamint
üres történeteken kívül egyébbel is etetett közönség kell hozzá. A
világszínház legjobb helyszínein állandóan műsoron tartják
Beckettet, és nem valamiféle, a Nobel-díjas szerzőnek kijáró kegye
letből. .. A magyar színházi kultúrában a legjobb tudomásom sze
rint soha nem hatott revelatív módon Beckett, az egész abszurd vo
nulata a drámairodalomnak a perifériára került még mielőtt a
centrumban lehetett volna, mert talán abszurditásori a nem emberit,
a nem valót gondolják általában, holott nem Beckett vagy Beckett
színháza abszurd, hanem a történelem, a mindennapi életünk, ön
magunkban való vallásos színezetű reménykedésünk. Beckett egye
nesen liturgikus kompozíciókat alkotott, olyan színházi textust, amit
nem érthetünk meg a maga mélységében és gazdagságában, ha nem
ismerjük az abszurd partitúra végletes pontosságát. Beckett szín-
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Egyes vélemények
szerint a katarzisnak
mamárnincsen létjo
gosultsága a színház
ban. Hogyan véleke
dik erró1?

Mi a véleménye: a
színházi élmény ho
gyan segíthet az Is
tenhezfordulásban?

Önt foglalkoztatja az
egyház közéleti sze
repe is. Milyen terü
leteken lehet az egy
háznak szerepe a

háza ismerete nélkül rettentőennehéz például akár Lear királyt szín
padra vinni ma, olyan kikerülhetetlenül mély dialógust folytat a
két műalkotás egymással. Átgondolandónak tartom azt a kérdést is,
és éppen a színház liturgikus karaktere felől, hogy Pilinszky János
elképesztő dramaturgiai javaslatai miért nem törték át, de hát meg
sem érintették a magyar színházi mainstreamet. Pilinszkynek létezik
egy kortárs francia párja, Valere Novarina, aki az övéhez kísérte
tiesen hasonlatos színházat hozott létre szerzőként és a maga da
rabjai rendezőjeként,avval a különbséggel, hogy Novarina előadá

sait Avignonban kétezren nézik végig az egykori pápai palota
udvarán felállított szabadtéri színpadon, mint például tavaly az
L'Act inconnucímű nagyszabású, egyszerre bohócos, abszurd és ki
finomult teológiai látást közvetítőmisztériumát. Nálunk kísérleti
nek, "stilizáltnak"/ elvontnak, okoskodónak bélyegeznék, és elme
szakorvosi vizsgálatot követelnének, ha ekkora nyári, szabadtéri
nézőtérenkívánná valaki bemutatni a művet. Mi az úgynevezett tö
megeknek/ akiket érthetetlen fölénnyel a színházban valamiféle kö
zelebbről meg nem határozott tömegízlésre hivatkozva mindegyre
megvetünk, a legborzalmasabb minőségűnyári, és hát persze őszi,

téli meg tavaszi előadásokkal"önfeledtnek" mondott szórakozást
javasolunk, tehát az önfelejtésre hívjuk meg őket, nehogy egyetlen
rövid pillanatra is elgondolkozzunk azon, akik vagyunk. ..

A kérdés az, mit is értünk a - mondjuk - görög értelemben vett ka
tarzison, hosszú, jelentősbeszélgetés ez a színháztörténetben. Ha a
szó primér értelmezését vesszük (megtisztulás), akkor valóban nehe
zen tudjuk elgondolni a színházat, mint a megtisztulás közös vagy
egyéni eseményében részesítő,kitüntetett teret. Amikor darabot írok,
vagy előadásokbandolgozom dramaturgként, akkor megelégszem a
megtisztulás kérdésének a fölvetésével, ami persze klasszikus érte
lemben/ meglehet, nem katarzis, de mindenképpen a katarzishoz
közel eső színészi-nézőiállapot. Amikor azt mondom, megelégszem,
azt is állítom, nem szeretnék kevesebbel megelégedni. ..

Az Isten-kérdés a kortárs színházban ma mintha sokkal élesebben,
valóságosabban és átélhetőbben fölvethető volna, mint akár a temp
lomban. Ennek fő oka érzésem szerint az, hogya színház nyelve
maga a színész, az ember. A színész, az ember, az Arc megjelenése
a színház terében eleve religiózus esemény. Számomra a színház a
másik léte elismerésének a tere, a másikban pedig a tőlünk legkülőn

bözöbb és hozzánk legközelebb álló Másik eredendőenbenne van.

Nem hiszem, hogy az egyháznak nem kellene politizálnia, sőt inkább
azt gondolom, el kellene kezdenie a saját elhívásának megfelelőköz
életi jelenlétet, végre, mondanám, csakhogy éles különbséget volna
érdemes tennie a fölhasznált eszközök közott. A valóságos és elkü
lönbözö politizálásban az egyházat önnön hatalmi megkísértése gá-
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társadalomban, s ho
gyan lehet elkerülni
azt, hogy ne legyen
ebbó1 direkt politizá
lás?

Egyszer azt írta, hogy
abrutalizált polisz ke
resztény polgárai a
Hegyi beszédet tekint
hetnéka saját életvi
telükre érvényes al
kotmánynak. Kérem,
fejtse ki, hogy mire
gondolt?

A Szentírásról egy
szeraztállította, hogy
szép, vagylegszebb, de
mindenekelőtt szent.
A szentnemszép. Ezt
hogyan értette?

tolja. Iszonyatos, amikor választási kampányokban vesznek részt
egyházam főpapjai, amikor az egyházi intézmény életét is a négy
éves ciklusok reménytelen eszkatológiájába kényszerítik; amikor a
klérus a hatalmi elit sápadt fényében sütkérezik és rövid távú ideo
lógiai megfontolások alapján fölfüggeszti kritikai magatartását,
amire pedig a mindenkori hatalommal szemben elhívást nyert, ha
még egyáltalán számít prófétai kűldetése. A történelmi egyházak
mintha nem volnának szabadok a szó legtisztább értelmében, függ
nek a politikumtól, talán mert a saját múlttal való elszámolás sem
ment végbe a szeretet és a megbocsátás élességével.

A Hegyi beszéd mintha egy kipusztult emberi faj leírása volna,
amennyiben az ember boldogságát egészen másként határozza meg,
mint a köznapi gondolkodás... De félretéve a félig-meddig komoly
tréfát, a Hegyi beszédből különösebb intellektuális erőfeszítés nélkül
például azt olvashatjuk ki, hogy Isten Jézust követő népének, vala
mint Krisztus egyházának nem volna szabad megsértődnieés kikér
nie magának, ha például gyalázzák, sőt inkább a boldogsága forrását
ebben kellene megtalálnia, ugyanúgy a mindennapi esetleges üldöz
tetésében vagy hátratételében. Evvel a boldog és szabad magatartá
sával ítéli meg krisztusi módon a világot, ami alatt azt értem, hogy a
világot feltétel nélkül magához ölelve ítélhetné meg a legmélyebben.
Csakhogy persze érdemes megfontolnunk, hogy valóban, Jézus sza
vai szerint, "énmiattam" részesül-e gyalázatban a keresztény ember
és egyháza, vajon például nem a legutóbbi világháborúban tanúsított
gyávasága és önfeladása miatt, vajon nem némely papjai és egyház
tagjai kommunista hatalmat kiszolgáló magatartása miatt, vajon nem
a hatalom azóta is történő odaadó kiszolgálása miatt. ..

A szent túl van a szépen, ha jól értem, amit leírtam akkor, sőt mint
ha kizárólag nem szépként jelenne meg előttünk, legtöbbször visz
szataszítónak és visszautasítandónak érzékeljük. "Megvetett volt,
és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. EI
takartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele" - ol
vassuk a próféták között egyik legnagyobb költőtől. Amikor meg
persze törődünkvele, megöljük... Ebben az értelemben gondolom,
hogy a Szentírásnak elsődlegeskaraktere nem a szépsége, hanem a
félelmetes élessége. Kétélű éles kard, olvassuk a Szóról, apám taní
tása szerint ez meg azt jelenti, hogy senki nem emelheti fel ezt a
kardot a másik ellen anélkül, hogy elóbb ne önmagát sebezné halál
ra vele. A szent azért sem szép, mert félelem nélkül való, tehát a leg
mélyebb szennybe is bátran lehajol - íme miért övezi olyannyira
érthetetlen elfogadás Teréz anyát. Szentsége nem saját, hanem mind
~pYre odaadott, megosztott, odahagyott, saját maga által eltaszított.
a a legkiszolgáltatottabbak közötti eltűnésében lett naggyá ...

Az interjú2008 júliusában készült.
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