
P. HORVÁTH LÁSZLÓ DRÁMÁJA ELÉ
P. Horváth László 1930-boan sziiletett Pápán, munkáscsaládból. Apja vasbeton

szerelő volt és ő maga is 21 éves koráig gyári munkásként dolgozott. Közben esti
iaqozatoti elvégezte a gimnáziumot, majd beiratkozott az egyetemre, measzerezte
a tanári diplomát, tanitott magyar irodalmat, megnősült, három gyermeke van.
Mint fiatal költőt, 1953-ban a Csillag mutatta be, később a rádió is, többször - és
w!indannyiszol' (már közel a negyvenhez is) fiatal költőként. 1969-ben verseskötete
jelent meg a Magvetőnél. Ekkor már két drámáját is játszották, egyiket a Déry
né Színházban, másikat Békéscsabán, a Népművelési Intézet kiadásában pedig nap
világot látott Meztelen. csiga című drámája, majd 'egy egyfelvonásos: a Sajnálatos
eset, amelyet késŐbb az Irodalmi Szinpad mutatoit be. Legutóbb az lrószövetség
Dl'ámai Szakosztályának ta.lálkozóján Mária Magdolna című drámáját Kohut Mag
da és Sinkovits Imre olvasta fel. Hat drámája ez év tavaszán Pünkösdi király cím
mel kötetben is megjelent.

Sajátos dramaturqiájának: legjellemzőbb példája a Mária Magdolna. Kétszemé
lyes drama. A szinen - a feltámasztott Lázár sírbarlangjában - mindvégiq ket
ten vannak: Magdolna és Lázár. De ez a két személy is valójában egy, A dráma
tényleges színhelye: Mária Magdolna képzeletvHága. A gondola.tai, ahogy kétség
és hit, csüggedés és remény viaskodik bennük a bizonyosságért. Igy idézi föl az
életet mindig gyakorlati oldaláról néző Mártát, testvérüket Lázárt, Lázár alakjá
ban pedig a két apostolt: Pétert meg Jánost, és Efraimot, ,a gazdag kereskedőt,

aki MagdolTha kezét kéri, de végül Mártát veszi feLeségül. Magdolna nemet mond,
mert Magdolna az Igazságé. Az Ig'azság - Jézus - támasztotta föl a testvérét, és
még előbb őt is új életre hívta az életben való halálból, a bűnből. P. Horváth drá
mája tehát két hanora alkalmazott egyetlen nagy monológ, költőien megkomponált
vallomás ,az Igazságról. Érzékletesen, emberi hitelességgel ábrázolja azt a Tbrténel
mi Pillanatot, amikor a megváltás már végbement, de még nem virradt fel pün
kösd reggele. "Valami elkezdődött!... Valami megtörtént! . .. Letagadhatatlanul.
ilissZJavonhatatlanul!" - visszhangzanak }\1ária Magdolna lelkében a Jánostól hal
lott szavak, de sem Magdolna, sem az apostolok nem értik még a teljes valóságot.
a Lélek - Isten Lelke - majd csak ezután jön el, hogy megvilágosítsa őket.

(B. L.)

MARIA MAGDOLN A
(R é S z l e t e k)

írta P. HORVATH LASZLO

ELSÖ Rf:Sz

Szoba nagyságú sírharlang Jeruzsálem határában. Baloldalon kissé ,elöl, óriási
hosszúkás, lapos kő a halott számára. Körülötte néhány kisebb [araqott kő he
ver. Hátul a jobb oldalon kőlépcső vezet fel a külvilágra. A lépcsőt, részben
a barlangot is megvi.lágítja a késő délutáni nap.
A nagy lapos kövön felénk fordulva mozdulatlanul ül a még mindig szép MA
RIA MAGDOLNA.
A lépcső felett a nyílás egy pillanatra elsötétedik, majd megjelenik LAZAR,
MARIA M.: férfi testvére. Kezében égő lámpás.

MARIA M.: (Anélkül, hogy hátrafordulna.) íme, eljött Lázár az én testvérem.
LAzAR: (Megáll a lépcső alján.) 'fe mondod, Mária. (Magasr.a emeli a lámpást,

miközben körülnéz, megborzong.) Kerestelek és megtaláltalak.
MARIA M.: Bíztos vagy benne?
LAZAR: Hogy megtaláltalak?
MARIA M.: Hogy megtaláltál ?!
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