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Egy másik égbolt
Szlovákul Sturovónak hívják a szem-

közti falut, Párkányt, átellenben Eszter-
gommal, a Duna bal partján. Ludovit
Stur plébános úrról nevezték el, ő 1848
egyik figurája volt. A szlovákiai szobor-
kompozíciókban, ha egyáltalán szerepel,
Kossuth csak egy mellékalak Stur Lajos
lábainál.

Nevetségesek ezek az átkeresztelé-
sek, hogy mennyire, az akkor derül ki, ha
a neveket tovább fordítjuk, s immár nem
a települést nevezzük el a plébánosról,
hanem a plébánost a településről: Pár-
kány Lajos, a szlovák nemzeti küzdel-
mek nagy alakja.

Az esztergomi bazilika oszlopcsarno-
ka előtt felállított modem szerkezetű tér-
ben a pápai oltár, 1991. augusztus 16.
délután. Egyelőre a tömjén nem, még
csak a párkányi papírgyár füstölög. Heli-
koptertávlatból: aprócska az oltár, s nagy
füstje van az áldozatnak. A bazilika kup-
oláján állványra szerelt, méteres távcső-
vel állnak a biztonsági emberek, pásztáz-
zák az ötvenezres tömeget, a legapróbb
egyóni mozdulatot is ki tudják olvasni a
nagy masszából. Adóvevő rádiós esperes
urak rohang ásznak. Fekete egyenruhá-
ban, fekete géppisztollyal a terrorelhárí-
tók. Az oltárközeli szektorokban több
száz ülőhely üresen maradt. És hol az
áhítat?

Ha változtatunk a pozíciónkon, meg-
tudjuk. A tévében a pápai oltár körül
elhelyezett díszek, a magyar katolikus
egyház műtárgyai. Felhangzik Liszt Fe-
renc Tu es Petrusa, a képernyőn II. János
Pál szigorú, ám derűs arca, majd az

áldást osztó kéz a kék ég alatt. Könyör-
gés bűnbocsánatért.

A nagyemberek realitásérzéke a kis
dolgokban gyakran elmúlik. Elegánsan
felülemelkednek azon, hisz kénytelenek
erre, hogy őrzik őket.

Egy nappal később a Pécs melletti
Pogány falu repülőterén vagyunk, a kö-
vetkező pápai mise színhelyén. Nyolc-
van-százezer ember váraKozik, de az el-
ső szektorok itt is üresek. Néhány ezer
népviseletbe öltözött rendőr várja, hogy-
ha őszentsége megszólal: „Gyertek ide
híveim!", elindulhasson a pápa felé.

De nem ez történik.
Egyszercsak azt halljuk a hatalmas

hangfalakból, őszentsége kifejezett kí-
vánsága a biztonsági emberekhez, tegyék
lehetővé, hogy a távoli szektorokban ál-
lók közelebb jöhessenek, az üresen ma-
radt első szektorokba. Pár percig feszült
csönd, utána emberhurrikán söpör a szé-
kek között, járóképtelen öregasszonyok
visítva ugrálják át a szektorhatárok közé
emelt gerendakerítést, a széksorokat,
hogy álltukból minél előnyösebb helyre
ülhessenek. A bokát verő fekete szoknyát
combközépig húzzák, hogy az Úrhoz
való szállásban ne akadályozza őket.
Egyikük véletlenül kitépi a spirálfüzetből
a lapot, amire róluk rovom a sorokat. A
Máltai Szuverén Lovagrend mentőautói
fület hegyezve közelednek.

A képernyő azonban kíméletes. Bá-
rányfelhő úszik, kéklő ragyogás a pápai
oltár fölé csőszerkezetből emelt hatalmas
kereszt fölött. Róma szép szál püspöke,
körülötte a főpapok, a zágrábi érsek, a

szabadkai püspök... Bálint Lajos, Gyula-
fehérvár érseke nincs itt, és hiányzik
számos híve is, de rengetegen eljöttek
hazulról és külföldről, és most, a mise
előtti percekben a tévében impozáns em-
berhullám ömlik az őt megillető helyre a
szabadtéri templomhajóban. Szép lát-
vány, tényleg az.

Hol maradnak azonban az ájultak?
Egy-egy bájos, vöröskeresztes arcocska
még csak bekerül a képtovábbítás égi
csatornáiba, de az öt-tíz órás várakozást
ki nem bírók mentőautó színű, "britektől
nyirkos arca nem. A rendezőség szerint
ők nem egyenjogú szereplői az esemény-
nek...

Pápai szentmisét itthonról csak ki-
lencszáz évenként közvetít a magyar té-
vé. A marketingnek mindegy, hogy mit
ad el, mosóport vagy a Jóistent. A felvé-
tel a cél érdekében mindenkor legyen
kellemes, problémátlan.

Úgyis nehéz lesz ezt elérni a pápaláto-
gatás utolsó reggelén, augusztus 20-án, a
legnagyobb magyar nemzeti ünnepen, a
Szent István Bazilikában, ahol II. János
Pál az öregekkel és a betegekkel találko-
zik. Itt előzékeny nagytotálokkal dolgo-
zik a kamera. Vonul a főpásztor, simogat
és áld a főpásztori kéz, de a betegség, a
vénség esetleg kellemetlen benyomást
keltő ráncai a háttérben maradnak.

A képernyő, az egy másik égbolt.
Péter utódainak programjában benne
foglaltatik, hogy a poklok kapuit is beve-
gyék, de ennek a másik mennyországnak
a kapuit betörni Krisztus földi helytartó-
jának is csak ritkán sikerült. Alleluja.

Rigó József

Mítoszon innen - és túl
Jósé Triana: Gyilkosok éjszakája

Drámai erővel, sokszor kegyetlenül
sokkolón, rendkívül erőteljes színészi je-
lenléttel játsszák Mózes István rendezé-
sében, Fela - Császár Gyöngyi, Bébe -
Gombos Judit, Laló - Tóth József sze-
reposztásban a Horvát János fordította
Triana darabot a Szigligeti Színház Szo-
baszínházában. Nézhető, élvezhető előa-
dás, a gond annyi „csak" minden tiszte-
letreméltó erőlködés ellenére, hogy nem
játsszák el a darabot. A rendező, vala-
mint munkatársa, Szeredás András dra-
maturg ugyanis nem olvasták kellő ala-

possággal, ezáltal a Gyilkosok éjszakája
rétegei felfejtés nélkül maradtak.

Ugy tűnik a létrejött előadásból, hogy
a darab felszíni rétege, azaz sztorija,
szüzséje mögé hatolás elmaradása nem
az alkotók hanyagsága, hanem a husza-
dik századi színházművészet egyik igen
jelentős áramlatának figyelemén kívül
hagyása miatt történt. Ennek a színházi
közelítésmódnak kulcsembere az 1896-
ban született francia Antonin Artaud.
Neve fémjelzi napjaink világszínházi tö-
rekvéseit, Európában talán csak Magyar-

országon alig ismert, legalábbis a hivatá-
sos színházak körében, ő a „kegyetlen-
ség színháza" megteremtője. A magyar
nem hivatásos színházak jelentősen me-
rítkeztek színházeszményük kialakításá-
ban Artaud esztétikájából. Mózes István
az alternatív színházból jött, nyilvánva-
lóan találkozott ilyen ihletettségű előadá-
sokkal, ha rendezői jártasságában, alko-
tói tapasztalatában talán nem is volt ez
irányú gyakorlata.

Természetes lehetne porolni ezzel a
színházi látásmóddal, ennek azonban


