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Kissé szigorúan úgy fordítanám le az evan-
géliumi „jó hírt" Bálint András INRI-előadását
látván a Radnóti Színházban, ahogy baktatok
hazafelé a Nagymezőn: a kellemes hír. Pedig
szép és tartalmas este volt (másfél óra, szünet
nélkül), igazi színház, jól éreztem magam, és a
világért sem bagatellizálnék egy ilyen heroikus
vállalkozást, nem én - mert gondoljunk bele,
ugyan mi újat lehet mondani ezzel a történettel
kilencvenhét karácsonya táján, a világnézetek
zűrzavarának korában, ugyan miféle jelentéssel
bír ma még ez a csontig lerágott mese, Jézus
története?

Már csak azért is megérte megcsinálni ezt az
előadást, hogy erre a kérdésre válaszolni lehes-
sen, vagy válaszolni legyen kénytelen az ember.

Bálint az előadás elején picit púposan, félol-
dalasan áll a nagyon szép, homokkőszín díszlet
előterében, melynek falain és mennyezetén hi-
bátlan ízléssel olvad össze görög, keresztény és
zsidó ornamentika és térművészet, s mely egy-
szerre templom, barlang, katakomba és folyosó;
épület, táj és természet. Bálint áll a színpadra
alulról begomolygó füstben, kezét, mint egy ka-
tedrán álló professzor, összefonja, ez egy régi
történet, mondja, a tónus száraz, intelligens,
hangja kicsit kásás, és nagyon természetes.
(Mondhatnám, ismét kissé szigorúan: néha túl
természetes.) Nem az idők mélyéről szól ki hoz-
zánk tehát, hanem az idők végéről néz vissza, a
retrospektivitás mindentudó rezignációjával.
Mint rutinos színpadi erőművész ebből a tónus-
ból Bálint sohasem zökken ki - minden indulat
ebbe a józan keretbe foglalva tűnik fel: a harag, a
csalódás, a megbánás; a történetmondás pon-
tossága helyettesíti a csodát, az irracionálist,
illetve átmenet nélkül iróniává változtatja. Bálint
az iróniát emeli be Jézus hangsúlyai közé, pon-
tosabban azt emeli ki hangsúlyaival Jézus
beszédeiből és példázataiból - mosolyognunk
kell, amikor Jézus mintegy fölkínálja Péternek a
vízen járást, és mint egy tapintatos világrendező,
hitművész, megmagyarázza, hogy miért is nem
sikerült neki. Ez egy régi történet, mondja Bálint,
tehát megtörtént, és talán itt szivárog bele a
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csoda és az irracionális paradox módon a mesé-
be: megtörtént, tehát igaz. Ami megtörtént - és
Bálint minden egyes hangsúlya evidenciát köl-
csönöz annak, ami talán csak látszat, vissza-
verődés, viszonylagosság -, az már cáfolhatat-
lan és kiradírozhatatlan a kollektív emlékezetből.
Bálint a történés csodáját oldja vissza ezzel a
tűnődő retrospektivitással, és ezáltal tudja min-
dig elölről kezdeni.

Változik a fény, a színész változtatja a helyét,
az egyes epizódokhoz a színpad más-más szög-
letét keresi fel, olykor egyszerűen hátramegy,
hogy előrejöjjön: a színész és vele a „cselek

mény" nem csupán előrehalad, hanem újra meg
újra nekifut a történetnek, tetszik ez a finom
dadogás, tetszik, hogy nem a képünkbe vágja azt,
amit közölni akar, mint egy igehirdető, a maga
megfellebbezhetetlenségével, hanem mintegy
felkínálja: válasszunk, nézzük meg innen is ezt a
történetet, és nézzük meg egy másik szögből is;
változik a világítás, tágul és szűkül a tér, a háttér-
ben olykor zene szól, olykor pogány, olykor litur-
gikus, olykor afrikai, olykor európai - ebben a
szolid variabilitásban (görögül, héberül, latinul is
megszólal, egyöntetű könnyedséggel) vajh Bálint
mely regiszterei igazán meggyőzőek? A ha-rag?
A szeretet? A szánalom? A hit?

Megvan: a példázatosság.
A paradigmatikusság. Most már csak arra kell

rájönnöm, hogy itt és most minek a paradigmája
az illető, az egyik legszebb valaha élt ember.

Megidézni ezt az embert, akiről azt mondják,
hogy... Mit is?

Bálint, aki az elmúlt években a város legnéz-
hetőbb színházainak egyikét dirigálta, azzal a
finom bizonytalansággal - hiszen nem próféta-
alkat, hiányzik belőle a diktátorok radikalizmusa
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és végérvényessége, figyelmes és szorgalmas
inkább, beleérez - függőben hagy dolgokat, ez
művészetének egyik kulcsa, ebben a bizonyta-
lanságban több pontosság rejlik, mint első pil-
lantásra vélnők, de még válogatásával is azokat
az aspektusait erősíti meg a „régi történetnek"
(négyből alkot egyet), amelyekben Jézus szem-
lélődő, eszes embernek látszik - nem szenved,
nem is eksztatikus, nem is hipnotikus, vitái is
inkább csöndes dialógusok (például Nikodé-
musszal), olykor fellobbanó dühe a pedagógus,
Péter hitehagyása és keserves zokogása is in-
kább az eleve elrendeléssel, minta Péter lelkében
felszakadó űrrel rokon (hiszen Jézus
megmondta, hogy így lesz, és így is lett). De
éppen ennek a hiszterizált, fanatikus
vonatkozásnak a kikapcsolásával mennyire
láthatóvá válik a közlés ténye: nem véletlen,
hogy a mérlegelő Pilátus egy pillanatra
megjelenik előttünk, ahogyan próbálkozik a
zsidók meggyőzésével, alakja a tanítványokénál
élőbb Bálint előadásában, mint egy kissé
megfáradt és intelligens politikus, akinek a
hatalma virtuális térbe vettetik (akit ugyebár
meghalad a történelem); vagy ezért érezzük
Tamás ujját (ha jól emlékszem, ez a jelenet is
szerepel az előadásban, mert azért erős váloga-
tást láthatunk, és utólag nem tudom már, mi az,
amit én képzelek hozzá, és mi az, amit ott hallot-
tam) behatolni a feltámadt Jézus mellsebébe: a
kételkedő, a szkeptikus alakja is igen plasztikus
Bálint elővezetésében.

A feszültség itt nem abból fakad, hogy a meg-
magyarázhatatlan kapcsolat egy földi anyától
született lény és Isten között bizonyítást nyer-e
vagy sem, hogy a csodák miképpen csodák, és
hogy ebből milyen következtetések hárulnak
ránk, halandókra, hanem abból, hogy a történetet
valamiért újra meg újra el kell mondani. Egészen
odáig el kell mondani, hogy meghalt és
föltámadott. Bálint, mint egy filmforgatókönyvet,
úgy pörgeti le előttünk a képeket, közeliket ad és
nagytotálokat, eközben mindig ügyel az
understatementre: nem úgy bizonyítja be, hogy
lehetséges egy ilyen ember, hogy mintegy az
isteni felől közelít, hanem belülről, belőlünk vizs-
gálódik kifelé.

Nem a hit, nem is a hitetlenség, hanem a
viszonylatok egyszerű architektúrája. Olyan vi-
szonylatok architektúrája, melyekben a kiválasz-
tott személy, mondhatni, a célszemély kilép az
ikonszerű dermedtségből, amelybe kétezer év
merevíti (ehhez nem kell Scorsese trükkje), és
megjelenik előttünk, tökéletesen alkalmasan arra,
hogy akár a hatos villamoson, akár a metrón, akár
egy zeneakadémiai koncert szünetében be

szédbe elegyedjen velünk. Létezését tudomásul
vesszük.

És itt jön a bukfenc.
Tudomásul vesszük, hogy az egyik legszebb,

legeredetibb, legizgalmasabb, legtitokzatosabb
ember botrányos módon mártírhalált halt.

Elég ez?
Amennyire meg tudtam ítélni, az ezerkilenc-

százkilencvenhetes év utolsó INRI-előadásán a
Radnóti Színházban nem templomban voltam,
hanem egy olyan nézőtéren, melyet tiszta arcú,
barátságos emberek töltöttek meg, családok,
férjek és feleségek, gyermekeikkeI, olyan felesé-
gek, akik némely nevezetes részeknél összemo-
solyogtak a férjeikkel („ez az"), vagy átnyúltak az
apa háta mögött, hogy kedvesen megérintsék a

Azt hiszem, a legjellemzőbb a befejezés el-
hagyása. Amikor Calderón VIII. Henrikje a
zárójelenetben walesi herceg(nő)vé teszi
elhagyott feleségétől született lányát, Máriát,
kettőjük között éles, vallási színezetű, ám
valójában politikai vita bontakozik ki: Henrik orvul
olyan esküszöveget olvastat fel, amelyben Mária
hitet tesz az anglikán újítások mellett, a
vakbuzgó katolikus leány - a majdani Véres Má

gyermekük vállát,, akivel hárman egy pillanatra
összenéztek: a színpadon ott állt egy színész, aki
olyan sallangtalan egyszerűséggel adta át nekik
azt, ami már addig is az övék volt, hogy ebben az
átadásban benne rejlett az újraátélés titokzatos
lehetősége.

Nem volt botrány, nem kiáltott a nézőtéren
senki halleluját, senki sem tért meg vagy tért ki
a hitéből: hálásan megtapsolták a másfél órába
sűrített Egészet, otthonuk volt a színház.
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ria, a paradicsomos vodka névadója - elkesere-
detten tiltakozik, majd a kínos helyzet s az apai
terror szorításában fogcsikorgatva, ám reser-
vatio mentalisszál (Tamás: A mondott feltételek-
kel. - Hercegnő: Elfogadom. [Félre] Azok nél-
kül.) engedelmeskedik.

A Radnóti Miklós Színház Telihay Péter ren-
dezte előadásán aZ esküszöveget felolvasó
Ezredes (Csankó Zoltán) szavai mindjárt a
protokol-

S Z Á N T Ó J U D I T
KIRÁLYI BUBORÉKOK

CALDERÓN: VIII. HENRIK


