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nnek az olyannyira áttetsző januárnak
is része volt benne? Vagy csak
nekem tűnt úgy estéről estére, hogy
az egyik színpadról a másikra látok,
hogy egyik színmű ellenpontozza,

kiegészíti vagy épp parodizálja a másikat, hogy
alig válik el este az estétől - éppen ott alig válik
el, ahol a legmélyebbre lá tunk- , míg tudom, s
talán éppen azért van ez az érzékcsalódás, mert
olyan jól tudom, hogy három egymástól „távolibb"
világ már nem létezhet?

Tegyük csak felelőssé ezt a januárt.
Amelyben egy időben ment, utoljára bár, a

Szentivánéji álom zavarba ejtő varázslata, Ca-
mus A félreértésének hidegen pontos rombusza
s Forgách András Vitelliusának magával ragadó
történetbölcseleti patográfiája.

És bizonnyal a „helyzet lendülete" is szerepet
játszott ebben. Mert ez a színpadi képzavar arra
utalna, hogy megnyílt évek után, úgymond,
„újjá-varázsolva" a nagyszínház, csaknem
békebeli pompájában (s milyen kínosan
közhelytelen most ez a szó Pécsett, hogy:
békeév), s éppen ezzel a Szentivánéjivel nyílt
meg, sőt: a mester-emberek ironikus-dilettáló
jókívánságaival - mintegy kedves fintorral
eltávolítva egymástól közönséget és
művészetet -, hogy ezzel hozza igazán
közelünkbe. Ilyen esendőek vagyunk mi, bizony.
Ilyen nagy dolgokra készülünk, még-is.
Öntudatos esendőségünk azonban: hatalom.

Talán ott kezdődött az egész tehát, a Szent-
ivánéjivel. Ahogy felment a függöny, s hálóba
csavarodva nyüzsögtek a színpad mélyén az er-
dő csodalényei. A háló tetején pedig ott trónolt,
öntudattal és magabiztosan, pók és párk (ha lé-
tezne a Párkáknak egyes száma és hímneme),
pajtás és demiurgosz: Puck. Az elkövetkezen-
dők centrumában. És nemcsak „egy" Puck, ha-
nem a Puck: Alföldi Róbert tehát, mosolyogva és
kifestve, energikusan és esendően.

Hogy voltaképpen az erdő is háló volna, láttuk.
Nem eltévedések esélye, hanem a rabul ejtésé.
Nem csalit, hanem csapda. Nem a véletlenek ke-
resztútja, hanem az önbizalomhiányos szükség-
szerűségé. Melyben legkövetkezetesebben az
téved el - s téveszt el ezzel másokat -, aki
egyedül lehetne szabad. Elsősorban a szívében
az: szerelemtelen. S aki éppúgy foglya ennek a
hálónak, mint az ő foglyai és áldozatai. Puck.

Merthogy a vággyá és erotikává stilizált sze-
relem sem volna más ekként, mint hatalom.
Ennek rögtönzései mozgatják a hálót.

Hogy is van ez a Vitelliusban?
S míg tart az éj, és tart a szerelem, úgy sincs

ebből szabadulás. És itt persze nem egy nyáréji
szerelemről volna szó, hanem talán általában a
szerelemről: minden „életszint" s „társadalmi ré-
teg" szerelme az előadásban - közös ritmusú
tévelygésükben - megmutatkozik; nemcsak a
tündérfejedelmek szenvedélye lendül ki s be vá-

gyaik nyomán ornamentikus hajóhintákon, de a
világi fejedelemé is. hogy azután az athéni pol-
gárok - színdarabokból meghitten ismerős, te-
hát akár elnagyolható - románcain és felsejlő
tragédiáin túl mindennek valóságos paródiáját is
végignevethessük: a mesteremberek persziflá-
zsában. Mely éppen közönségességében, örö-
kös rákérdezéseiben, s a jelentéssel való játéká-
ban válik csaknem „metafizikussá". Az ő néző-
térre szegezett tekintetük fényében másként ra-
gyogott fel az oly sok - akár egymást keresztező
- varázslat.

A hálónak pedig négy vége van, s éppen ezek
által sodródik, kígyózik, bogozódik ki és be a ha-
talmas színpadon - ám az erdő mégiscsak ott
elevenedhet meg igazán, ahol ez a tündéri szö-
vedék megérinti a földet. Az előadás így utal arra
a mégsem oly nyilvánvaló tényre, hogy itt bizony
a szerelem nem három-, hanem négyszögekbe
szerkesztve mutatkozik meg előttünk, mert így
lehet majd teljes, ám addig gyötrő, éppen, mert
sejtelmesen harmonikus, s mintha Shakespeare
ekként hangsúlyozott gyanútlan bölcsessége
azt a freudi felismerést előlegezte volna itt
nagyívűen - s ez vált látvánnyá a színen -. hogy
„minden szerelmi történetben legalább négyen
vesznek részt". És abban a levélben, melyben
ezt először leírta Freud, hozzátette, hogy erről
sokat fogunk beszélgetni még.

Ahol a négy szál egybesodródott, ott ült
Puck.
Miként is feszült fel a másik estén a másik
színpadra Camus kamaradrámájának szörnyű
négyszöge? S vak, öntelt pókként nem ott tró-

Jelenet a Szentivánéji álomból (MTI fotó)

nolt-e, a néma szolga csendjébe süppedve a ki-
bontakozás megtagadója: a segélykérést nyíltan
elutasító Isten? Mintha csak ezért törné meg né-
maságát.

A nyáréji erdő kevert mitológiájú lényei tehát
szépen egységesekké váltak a szenvedélyek
heves viharában: kelta, angol és görög csodalé-
nyek szegődtek itt Erósz szolgálatába egyként
és feltétlenül - nem volt nagyobb hatalom, mint
ez az önmaga élvezetébe merült, forró és
szerelmet jelentő érzékiség. Csakhogy Erósz
mitológiai eredettörténeténél szörnyű titkok
lapulnak. Csakhogy szárnyas nyílasa éppoly
vak, mint a sors. Nem éppoly és nem mint. Az
előadás azt sugallta: ez itta sors. Akkor is az, ha
egy esendően játékos manó improvizál ekként.
Életekbe lesz írva mindez, óhatatlanul, hiszen
jól tudjuk, hogy nem minden hajnal jön el, nem
vonnak vissza ellenanyagával minden
varázslatot. Az a reggel, ott, Szent Iván éjjelére
szépen és ígéretesen elkövetkezett - s mégis:
nem kevés nosztalgiával gondolhattak álmaikra
a nászéjszakájukig unatkozásra rendelt
szerelmesek. De mint közismert, történelmi
hajnalok már nem követ-nek efféle logikát.

Vitellius improvizációinak éjszakáját például
nem követte semmiféle hajnal.

És ezért sem kellett megpillantanunk a csoda-
tévő virágot Puck vagy Oberon kezében. A cso-
da - szerelem esetén - nyilvánvaló tautológia.
És ezért nem különböztethető meg a mestersé-
gesen, bár varázslattal keltett vagy a magától tá-
madt hevület. S ez bizony igencsak beárnyékolja
a kívánt beteljesülést. Hiszen a kijózanodás nem
éppoly indokolhatatlan-e, mint a mámor? S ha
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netán valaki elvarázsolva marad egy hanyag dé-
mon műhibájából, azért az kevésbé szerelmes-
e? Dehogy. Az eksztázisnak nincsenek kri-
tériumai, s ami majd reggel elkövetkezik, az
„csak" az élet, mindezen csodák kivetülése az
esendő és nehézkes anyagba, mely persze
visszavonhatatlan, de így másodrendű is
éppen. Mint a halál. Mely ezerszer
megmásíthatatlan bár, s ebben a varázslatban
mégsem döntő.

Miként a Camus-darabban megölt testvér:
sorsa tanúsága szerint halálában szükségszerű-

ség, önszuggesztió és baleset már elkülöníthe-
tetlen.

A mindent beborító hálót pedig nem bonthatja
fel majd más, csak a napszakok váltakozásának
csodátlan szükségszerűsége. Camus-nél vég-
leges marad az elkövetkezett, gyilkos éjszaka,
míg Szent Iván éjjele nyomán a valóságnál való-
dibb álom helyét majd az ünnepi „álmodtatás"
foglalja el: a véglegesen eljött nappal varázslata
- a színház. S ami addig tündérekkel, manókkal
s hevült ifjakkal történhetett, az itt esetlen, nehéz
kezű mesteremberek ügyetlenkedései által vol-
na megidézhető. És mégis: ugyanarról szól.
Kedvességében is rettenetes iróniával, mely az
előadás végére azonban szinte himnikussá he-

vül. Ez jutott nekünk, ekként kelthetünk illúziót, s
bár tökéletlenek vagyunk, mégsem lehet ennél
semmi több.

A szerelmet jelentő e világi Erósz hatalma így
lesz erősebb - mert valóságosabb - életnél és
halálnál. És így kínálkozik ide a logika fintora, s a
gondolatmenet folytatásaként annak „inverze":
a hatalom erotikájáról.

Hiszen mi másról szólna a Vitellius.
Erotika ilyenkor természetesen nem puszta

érzéki felindulást jelent, miként népszerű képes-
lapok orvosi levelezői elhitetnék ve lünk - hanem
légkört, vágyakozást, egy személyiség lehető-
ségeit. Antik bölcselők átfogó hatalmát az egész
világban felismerni vélték. S mintha eredendően
volna hermafrodita. Mintha étvággyá változhat-
na olykor, majd gyilkolókedvvé, hogy utóbb atyai
gyengédségként térjen vissza, majd hamar és
szükségképpen csapjon pederasztiába. Hiszen a
szenvedély szinonimáinak efféle túlrajzolása
nem éppen a szenvedélyről magáról szól-e? S a
maga módján Puck tévelygései nem ezt előle-
gezték?

Efféle elrajzoláshoz persze két összetevő
szükséges még feltétlenül, s ezek azon a pécsi
estén meg is jelentek. Először is: a történelem ir-
racionalitása, mely egyszerre mindenféle manó-
improvizációt márványba és térképbe és sorsok-
ba vés, s mely a felbomlás gazdagságában
mutatja meg: miféle lehetőségek jelentek meg
egy-kor itt. Es hogy ebben a térben, mely a
kamara-színházban egyszerre volt vízió és
ravasz csapda, fülledt palotabelső és huzatos
utcarészlet - talán nem is történhet másként, ha
egyszer már nyeglesége és szelleme, intrikái és
rejtett humánuma pókfonalaival befonta ezt
Vitellius hatalma. És ez a másik összetevője
ennek a történelmi clownidézésnek: a vibrálóan
gazdag s gyilkosan esendő személyiség. Melyben
főhős, szerző és címszereplő bravúrosan
találkozott. Játékosság és túlfinomodottság,
szeretetre méltó könnyelműség és veszélyes
ötletgazdagság kereste itt saját végleteit - az
ellenkező irányban: a rettenetben és a sorsban,
a történelemben, mely legsötétebb színeit bontja
ki efféle káprázatok-nak. Koltai Róbert
tehetségének kaleidoszkópja nem ismert
lehetetlent semmiféle mozaikkonstellációban, ha
akár a legellentétesebb princípiumoknak kellett is
egyetlen mondatban, gesz-tusban, helyzetben
egy időben megjelenniük. Igen: azon az estén
szeretni tudtuk ezt a zsarnokot. Igen: a
személyiség hitele és bája feledtette azt, amit
éppen ez jelentett a történelem számára. Igen:
felmentettük volna, mert megszerettük Vitelliust.
Így lettünk bűntársaivá. Pedig ő nem volt
Caligula, és nem volt Nagy Romulus - de a
miénk lett: személyisége gazdag hálójába fonva.

Az efféle hősök azután istenekként szerették
ábrázolni magukat, s talán nem is jogosulatlanul.
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Isten pedig nem felelős.
A huszadik század történelme, mint köztu-

dott, megérlelte azt a sokkot, amit az előző szá-
zad döbbent ateizmusa gondolatilag már előle-
gezett. S amiből többek között az egzisztencia-
lizmus is lett - Dosztojevszkij metafizikus meg-
hasonlásaiból például, akinek inspirációja Ca-
mus számára talán a legdöntőbb volt -, s aki a
legmesszebb ment ennek tudatosításában. Nem
a történelemben, varázslatokban vagy mitológi-
ában - hanem a mindezektől meghatározott,
olykor megnyomorított mindennapokban. Éle-
tünk epizódjaiban tehát, mely elveszített már
minden magasabb rendűre való utalást. A sors-
ból tehát vissza kell venni a végzetet. Amit inkog-
nitónak véltünk, azt ezentúl emberi állapotként
kell elfogadnunk. Az anya és lánya gyilkos terve
és rutinja A félreértésben - a halált hozó éjsza-
kák a fogadóban - így sejteti azt, amit végképp
ránk zárult köznapiságunk botránya jelent. Mert
hogy már egyáltalán nem törhető fel sorsunk pe-
csétje.

És van-e ennek tudatosításánál nehezebb fel-
adat? Kiváltképp színpadon, mely mindig is el-
lenállt efféle stilizációknak. Pécsett is ellenállt.
Eleven, emberi viszonyaival kezdte ki a modell-
szerűség eresztékeit - s akkora szenvedély ke-
resztülsugárzott a koncepción. Mint egy tökélet-
lenül használt inkognitó - láttuk a darabban -,
mely leválik a személyiségről. S mert a színészek
tehetségének ereje szerepükön mégiscsak át-
ütött - mintha két dráma játszódott volna egy
időben. A gondolatoké; s ezen belül az általuk
mozgatott, de mégiscsak eleven lelkeké. A gyil-
kos prekoncepcióé - s az ezt puszta létezésük-
kel megkérdőjelező hősöké. S ez már nemis volt
olyan messze az eredendő intenciótól.

Mintha varázs foszlott volna szét itt is: a va-
rázstalanítás varázsa. A hidegen kitervelt bűn-
ügy csaknem mitológiává változott, s a legsúlyo-
sabb bűnben - az anya fiúgyilkosságában - bűn
és büntetés már egybeeshetett. És nemcsak a
tetté - de a mulasztásé is: akik nem ismerik fel
egymást, vagy akik üdvözítő tervük kedvéért in-
kognitót öltenek, egyként vétkesek. Csak ketten
élhetik túl ezt a felismerést: egyiküket, a nővért
megmentheti a bűn öntudatos vállalása, s a mind
nagyobb súlyok alatt mind egyenesebben álló
Füsti Molnár Évát szinte megszentelte ez az elfo-
gadott gyilkosság. Ha a fivére, akkor is meg kel-
lett ölnie azt az embert - vagy éppen akkor kel-
lett csak megölni igazán. Az álruhás jótevő és az
álruhás gyilkos csakugyan testvérek, egymásra
ismerésük majd a katasztrófában lesz szükség-
szerű.

A másik túlélőt bornírtsága mentheti meg. A
megölt fiú özvegye az utolsó pillanatban, még
éppen jókor borul térdre az őbenne megmutat-
kozó Isten előtt, hogy ne kelljen meghallania -
vagy legfeljebb csak meghallania kelljen - a né-

Vitellius: Koltai Róbert (MTI-fotó)

ma szolga egyetlen szavát. Aki „Istenként" meg-
idézve jelenik meg, hogy közölje: nem segít.

Bűn és bornírtság varázsa nem a darabban,
csak a darab nyomán oszlik szét. Kicsit úgy, mint
a Vitelliusban, bár ott Camus dúr akkordjai he-
lyett inkább „moll" hallható, megannyi
improvizációval. S hogy mi marad?

Csak a varázslat emléke. Amelyben immár
mindegy, hogy a csoda „szerzett" vagy „örökölt",
hogy demiurgosz terve vagy belső daimoné -
mégis ez az egyetlen menedék. S nem az életé
persze, hanem a vágyakozásé, szerelemé, álo-

mé - mindazé tehát, ami az életnél lényege-
sebb, mert annak értelmet adhat, vagyis meg-
szentelésére képes. S ha az erdő többé nem
szabad vadon is már, hanem gonosz manó vagy
manók gondosan szőtt hálója, melyben akkor is
vergődnünk kell, ha úgy tűnik: rajta trónolunk -
ez bizony aligha cáfolja annak a felismerésnek
jelentőségét, hogy varázs nélkül legfőképp ver-
gődni nincs miért,

És mi más volna a színház.
Nehéz kezünkkel, de ezt a varázst szolgál-

nánk, mégiscsak. Legalábbis így tetszett Pé-
csett, ezen az egymásba tűnő három estén. S
békeévek idején ez a felismerés bizony nem ke-
vés.


