
Betlehem csillaga
Utassy József drámájáról

A Kilencek más tagjaihoz — Oláh Jánoshoz vagy Mezey Katalinhoz
— hasonlóan Utassy József életművét is gazdagítja, színesíti dra-
matikus szöveg. Már a lírai korpuszban is találunk ilyen jellegű da-
rabokat (mint a Karácsony, sőt a fordítások közt Ivan Boriszlavov Mo-
nodráma című verse), részleteket (például a Kálvária-énekben),
melyek a költő drámai tehetségét jelzik, ám az igazán a Betlehem csil-
laga című kétfelvonásosban mutatkozik meg. A karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódó darab sajnálatosan nincs benne a köztudatban,
talán még az irodalmárok számára is kevéssé ismert, aminek bizo-
nyára az az oka, hogy eredetileg Illés Lajos rockoperája szöveg-
könyvének készült. Pedig kiváló szereposztásban, Vidnyánszky At-
tila rendezésében, 2000. július 5-én (telet varázsolva a nyárba)
bemutatták a Thália Színházban, a Millennium fontos kulturális ese-
ményeként. (Ennek tükrében nem túl tisztességes, hogy a Turay Ida
Színház ugyanezt a címet adta 2009-ben színre vitt, elsősorban gyer-
mekeknek szánt zenés mesejátékának.) Maga a szöveg megjelent
ugyan a Tiszatájban (2000 decemberében), és színjátékszövegként
fennmaradt a rendezőpéldány mellett Kocsis L. Mihály dramaturg
vázlatában is, ám — amint erre Vilcsek Béla utal* — a javított és ti-
pográfiailag egységesített változat csak a költő összegyűjtött műveit
tartalmazó „A kikelet fia” kötetben olvasható.

Már a címadás jellegzetes: ragyogtatja Utassy egyik legfontosabb
motívumát, a csillagot, mégis túlmutat primer jelentésén, hiszen egy
szépséges növényt, egy sármafajtát is ismer ekként a népnyelv, amit
„vigasz virágának” is neveznek. Hozzátehetjük, hogy ezt a gyó-
gyításban közeli személy elvesztése miatti bánat enyhítésére hasz-
nálták, s így — gondolva a költő alaposságára — áthallik fia bő év-
tizeddel korábbi távozásának alig múló fájdalma és az édesanya
halálának friss gyásza. Utóbbi az 1998 és 2001 között keletkezett, 2002-
ben megjelent Sugdos a Sátán kötet nyitó ciklusát, a Fekete éneket is
meghatározza, illetve — jelezve az Istenhez való viszony változását
— abban kapott helyet az Amikor Isten igéz egység is. Ez pedig a ko-
rábbi harag, a számonkérés kemény hangjának enyhülését mutat-
ja, a „mégis mintha… mintha mégis / leborulnék”-ot, ahogy a Krisz-
tushoz című vers zárlatában írja. A betegség hullámzásában nemcsak
az ÍRNI, de az INRI keresztjének erőt, olykor talán hitet is adó bá-
torítását. Melyből a Betlehem csillaga is megfogant, hogy égre emel-
kedve csatlakozzon a lírai össz-mű csillagrendszeréhez. (A köztük
lévő szoros kapcsolatot a darab verses formája, a szinte az alkotó véd-
jegyévé vált megerősítő sorkettőzések, kedvelt összetételek, rímek
átvétele is tükrözi.) A dráma tehát korántsem csupán érdekes kité-
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rő, másik műnembeli kaland, hanem az oeuvre szerves része, sőt an-
nak egyik legfontosabb eleme — kéznyújtás Isten felé.

Az első felvonás helyszíne egy „Názárethez hasonló keleti városka
tere”, melyet a „félelem, titok, kilátástalanság érzése” ül meg. Akár-
ha a Rákosi-rendszer világába kalauzolna vissza a szerző. A nyitó je-
lenet gondos építkezését jelzi, hogy a szituáció három lépésben bon-
takozik ki benne. Előbb a nép kettőzött panasza jelenik meg: a belőle
kiemelt, név szerint jelölt, tehát hangsúlyosabbá tett Öreg és Ráchel
szellemi-vallási (Isten elhagyása), az I. és II. Hang fizikai-politikai (az
erőszakos római megszállás) okokat látnak a gondok mögött, a bű-
nök forrásaként. Jellegzetes a hatalom alsóbb szintjét testesítő Római
katona kétfajta replikája is: vagy a hasonló hangzású „árván” és „csá-
szár” szavak félrehallása miatt, vagy a népétől elpártolt Istent a csá-
szárral azonosítva, az első kettőt felséggyalázással, utóbbiakat láza-
dással vádolja meg (e másodikra sejtető instrukció is utal). Retorikája
a hazánkat megszálló szovjetekét idézi, a tájszó használata pedig arra
utal, hogy otthonosnak érzi már magát a provinciában:

Római katona: Átmeneti időket élünk.
Mi csak ideiglenesen
Tapossuk Palesztina földjét,
Távozunk gyorsan, sebesen.

II. Hang: Háromszor halok én addig,
Háromszor a fiam is!
Maradtok, mint Egyiptomban
A ‘hűséges’ piramis!

Római katona: Pofa be! Tirhuljatok innen!
Adok én nektek piramist!
Te, akkorát kapsz a fejedre,
Hogy megsajnállak magam is!

Mária és József az összeütközést látva kérnek a hit, szeretet és bé-
kesség mellett reménységet is az Úrtól. Ezt az égi szférát képviselő
Gábriel hozza el, aki a fogantatás örömhírét adja át a leendő édes-
anyának. Az angyali üdvözletet Heródes monológja ellenpontozza,
melyből kiderül, hogy a légió vért ontott, ezért neki is üzenetet, bé-
kítő aranyakat kell küldeni a császárnak. Ha Izraelt a szovjet gyar-
mattá tett Magyarországnak, a zsidó királyt a megszálló hatalmat
szolgáló moszkovita vezetőnek feleltetjük meg, a levert lázadásba
is könnyen beleláthatjuk 56-ot, még ha az nélkülözi is a „szentséges
nagy forradalom” emelkedettségét. Heródes jellemének megfelelő
az udvara is: talpnyaló Szolgák, hízelgő Besúgó honosak benne, s alá-
rendeltségének boldog tudata ugyancsak árulkodik: nem uralkodó
ő, csupán népe helytartója. A lakosság összeírásának feladata is Kö-
vet útján, római utasításként érkezik el hozzá. Indoka:

Követ: (…)
Mert számon tartatik, és megfigyeltetik,
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És adófizetésre mind köteleztetik.
Aki ellenszegül: az felkoncoltatik.

A „megfigyeltetik” jelzi, hogy az erőszak mellett a hatalom az alat-
tomosabb módszerek alkalmazásától sem riad vissza a félelem
fenntartása érdekében. Ebben a drámai világban fontos alak lesz a Be-
súgó, aki nemcsak hangulatjelentő (mint a harmadik jelenetben He-
ródesnek), de a családi élet, a személyes sors megkísértője is. Intri-
kájának köszönhetően József elhiszi, hogy Mária hűtlen lett hozzá,
és már az elbocsátásán gondolkodik, mikor álmában — mennyei be-
avatkozásként — megjelenik Gábriel és feltárja előtte az igazságot.
A jelenés őt is kiválasztottá teszi, hiszen a Megváltót kell majd fel-
nevelnie, s kiemeli természetes közegéből. Ennek érzékeltetésére jó
dramaturgiai megoldás az Öreggel való rövid dialógus beiktatása, aki
laikusként, csodákban hívő népi figuraként az angyal érkezésekor
mind össze szemetet táncoltató boszorkányszelet látott a ház előtt.
Gábriel két eljövetele elhozza a párnak a kért reményt és a családdá
teljesedés ígéretét. Tíz esztendővel fia elvesztését követően talán a
költő szívét is balzsamozták az egykorvoltat újraéltető sorai:

Mária: (…)
Remegtem az órát,
Sürgettem a percet.
Jöjjön a pillanat,
A piros pillanat,
Miért szívem reszket:
Uram, én szeretlek.

(…)
Ringatom, rengetem,
Mint halászt a csónak.
Bennem lészen háza
A csöpp Megváltónak.

(S újra felfénylő sorok is, hiszen a boldog remegés a Rezeda-álom,
a „piros pillanat” a Szarkóma, a reszkettető öröm a Ritmusán a tenge-
reknek, a ringat-renget rímpár például a Végtelenül versből lehet ismerős.)

Mária és József sugaras kedvéhez illeszkedik a kora nyári ünnep
hangulata. Ez a Pünkösd természetesen még nem a Szentlélek ki-
áradását hirdeti, hanem a természet bőkezűségéért, a jól végzett mun-
kának köszönhető gyarapodásért ad hálát Istennek. Az általános kör-
táncból kiváló kisebb csoportban az Öreg dominálja a dialógust. A nyitó
jelenetben a szituáció kibontásában alkalmazott hármasság jelenik meg
itt is: előbb Ráchelt faggatja cseperedő fiacskájáról (újabb megfelelés),
aztán I. Pásztorral dicsérik viccelődve közös mesterségüket, végül Má-
riával és Józseffel beszélget, persze mit sem tudva a remény őrzésé-
nek szükségességéről, a hamarosan elérkező Messiásról. A jelenet-rész-
let látszólag betét csupán, a dráma felépítményében azonban rendkívül
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fontos, mert e három szál a betlehemi jászolnál, Jézus születésének cso-
dájában ér majd össze. A Kórus dicsőség-énekét a felvonás zárlatában
Heródes kihirdetett parancsa szakítja meg (ezt zenei váltás is nyo-
matékosítja) és fordítja át — az Öreg szavainak ismétlésével keretbe
fogva az első egységet — a kétségbeesés kardalába:

Mindenki: Miért hagytál el Istenünk?
Miért hagytál ilyen árván?
Hiába kutatunk, keresünk:
Félelmek félelme száll ránk.
Miért hagytál el istenünk?
Miért hagytál ily árván?

A hatalmi utasításra Betlehembe érkező pár látszólag árva ugyan,
csupán a szomjukat csillapító forrás várja őket, ám — a Gondvise-
lés jeleként — láthatatlan Angyalok ügyelik minden léptüket. Ők ké-
szítik elő a mindenórás Máriának a barlangistállót is. A Megváltó vi-
lágra jöttét, a fény diadalát instrukció jelzi: „A zenében a rossz egy utolsó
támadásra indul, amíg a gyermek születik a világra, a barlang előtt angyalok
harcolnak a sötét erőkkel. Amikor az angyalok visszavonulásra késztetik őket,
abban a pillanatban felhangzik a szívdobogás. A csillag ragyogó fényben szö-
kik fel az égre.” Ez vezeti Heródes udvarába is a Bölcseket. A király,
jóllehet maga is mágus (!), mit sem tud a próféciáról, s a születés híre
is váratlanul éri. Előbbiről a Főpap (ebben a világban a megalkuvó
egyházi vezető sem Isten szolgája, hanem a politikai érdekeké), utób-
biról a három Bölcs tájékoztatja, akiket — mivel ezek szerint rosszul
működik a besúgóhálózat, ráadásul éppen oda indultak — szemé-
lyes utánjárásra kér. Ahogy Józsefet Gábriel, Heródest a barlangtól
elűzött sötét erők látogatják meg álmában és hajszolják bele a gyer-
mekgyilkosság tervébe. Ezzel a földi mellett egy másik létszféra ha-
talmának eszközévé, végrehajtójává is válik, Rosszhoz kötődése fel-
oldhatatlan megerősítést nyer. A dialógusban már csak az eldöntött
tett későbbi eredménye jelenik meg: Ráchel siratója és átka, halott
gyermekével karjaiban. Az Öreg replikája lesz, ami a drámát a köl-
tő Istenhez, hithez való viszonyának változásában kulcsműként, a
bevezetőben jelzett kéznyújtásként pozícionálja az oeuvre egészét
tekintve, eszerint:

Öreg: Ráchel, Ráchelem, ne zokogj,
Tudom, hogy fáj nagyon,
Nagyon fáj szíved, Ráchel,
Tudom én jól, tudom.
Látod, szomorú Isten is,
Gyászolnak az egek,
Gyere, hazakísérlek én, mielőtt megered.
Szent a te fájdalmad, szent, mert
Veled az Úr, veled.
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Heródes gyilkos víziójának, a gyermekek apokalipszisének szép,
lírai ellenpontjává válik I. Pásztor bárányának csodás menekülése, ami
szimbolikusan Jézus sorsát vetíti előre. A jelképek sorát kiteljesítve:
a segítő, utat mutató csillag párja nagy hold az égi mezőn — a fiát
vigyázó Szűzanya. A lélekben ilyen módon felkészített Pásztoroknak,
nyomatékosítani szent feladatukat, Gábriel jelenik meg. Az angyal
szavait a Mennyei sereg Gloriája kíséri, mégis akad a pusztai embe-
rek között, aki végül csak kíváncsiságból indul el a ragyogó jel irá-
nyában. Viselkedésük egészében a majdani apostolokéhoz lesz ha-
sonló, lényegi rokonságukat támasztja alá számuk (éppen fele
annyian vannak — „Hatan volnánk: kiszemeltek.”), illetve Gábriel
bátorító szózatának áthallása is („Ne féljetek…!”). A záró jelenet is-
mét gondosan komponált. A gyermekét ringató Máriához (monológja
szőttesét szintén poézise legjavából ezüstözi a költő — példaként elég
az Őszvilág passzusát parafrazeáló, találó „Csillaggal kiszemelt / Anya
lettem!”-et említeni) sorra járulnak a hódolók: előbb ajándékukkal a
megtért Pásztorok, arannyal az I., tömjénnel a II., mirhával a III. Bölcs,
azután a Mennyei seregtől átvett Dicsőség…-et követően a népből az
Öreg és Ráchel. Megerősödött hittel, felülemelkedve az élet megannyi
gondján, immár megkapták a rég várt reményt:

Öreg, Ráchel: Mégse hagytál el Istenünk!
Nem hagytál minket árván.
Fiadat küldted el most nekünk,
Örömök öröme száll ránk!
Mégsem hagytál el Istenünk,
Nem hagytál minket árván!

Végül József vezeti fel a Kórus dicsőítő énekét:

József: Ő a Messiás, ő az üdvözítőnk!
Ő a Megváltó, ő a mennybevivőnk!

Kórus: Ő viszi el a világ bűneit!
Ő az igazság, az út, az élet!
Hozsánna Isten, hozsánna néked!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Az öröm és a hála szavai, melyek megemelik és magasan tartják
Utassy József darabjának végét, különös érték útrabocsátói. Hogy ez
azóta sem munkái között, sem drámairodalmunkban nem került mél-
tó helyére, nagy hiba, de talán nem helyrehozhatatlan. Ezzel vagy
enélkül, a Betlehem csillaga úgyis ott ragyog az Utassy-össz-mű csil-
lagrendszerében. Ám ami sokkal fontosabb: egy tragédiákkal, elhall-
gattatással, betegséggel sújtott ember, nagy viaskodó nyújtja ki itt az
Úr felé kezét. Annyi perlekedés, panasz, oly hosszú háború után. Bé-
keajándéka fájdalommal, kínnal teljes — de gyöngyként ragyog.
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