
a bűnöket, melyeket Krisztus lecsorgó vére töröl
le. A kép alsó részén a bűnre csábító alma és egy
koponya látható, a test jobb oldalán templom kör-
vonala sejlik föl.

Ez a kápolna sem csak a betegeknek szolgál
megnyugvásul, este 8-ig bárki elmondhat ott egy
imát.

A leírásokat gazdag, szinte teljes bibliográfia
követi, a szerkesztő (író) alaposságának bizonyí -
tékául. Ezen túlmenően azonban el kell monda-
nunk: ez a négy kötet igazi ajándék, emellett lel-
kiismeret-ébresztő is, a betegek szenvedéseire és
a mi kötelességünkre figyelmeztet. Mert a test
gyógyulása gyak ran a lélek egészségén múlik.
Ró na Judit elismerésre méltó munkája mellett a
füzeteket kiadó, méltó formát találó Budapesti
Ka tolikus Kórházlelkészség is felhőtlen örömet
szerez az olvasóknak.

RÓNAY LÁSZLÓ

VISKY ANDRÁS: KI INNEN
Hét színházi kísérlet

A megváltás fényében értelmezhetők Visky And-
rás színművei, melyek az Istennel való találkozás
és az ebből adódó teljesség kérdéskörét feszege-
tik. A Ki innen című drámakötet hét olyan szín-
házi kísérletet tartalmaz, melyek Isten teremtő mi-
voltára emlékeztetik az olvasót. Arra, hogy ha az
ember teret enged Isten érkezésének, akkor az ő
segítségével kiléphet abból a szűk és fojtogató
helyzetből, amelyben él, és amelyet emberi erő-
vel nem lehet megváltoztatni. A politika, a tár-
sadalom által előidézett fogoly-lét és az ember ön-
maga által előidézett mentális rabsághelyzete
ugyanis minden körülmény között irracionális-
nak bizonyul, és szabadító eseményre vár.

A kötetben megjelenített szereplők mindegyike
menekül a mentális vagy fizikai meddőség fog-
sághelyzetéből. Kiszolgáltatottságukban Istent
szólítják meg, tőle várnak megoldást. Az önma-
guk identitását kereső szereplők marginalitásban
élnek, traumatikus élményeik körforgását sze-
retnék megszakítani, ezért kezdeményezik az Is-
tennel való, szinte kényszeres párbeszédet. Életük
a hozzátartozás és a tőle való függés vonzásában
zajlik. Olyan transzcendenciával átitatott — el-
sősorban mentális — térben, amely az emberi élet
újraírását, átformálását teszi lehetővé.

Visky András értelmezésében maga a műal-
kotás is Isten alkotói tettére utal. Ezért tekinthe-
tő a kötet központi alkotásának a Green Relief, mely
egy festmény előtti megfoganás pillanatát örökíti
meg. A műalkotás Isten megjelenésének formá-
ja és eszköze, az emberfelettivel való találkozás pe-
dig mindig életet átalakító erővel bír. Olyan je-
lenlét, mely az újrateremtés gesztusával válik

teljessé. A kötetben megjelenített drámák központi
motívuma a gyermek, akinek megjelenése emberi
életek helyreállítását eredményezi. A gyermek
ugyanis nem más, mint a fogsághelyzetből való
kilépés bejelentése, s magában hordozza a biza-
lom és a tisztánlátás momentumát a világban ural-
kodó borzalmak között.

A meddőség, a hiány feltétele annak, hogy Is-
ten megcselekedje magát az emberben. Erre utal
a Kertész Imre regénye nyomán írt Visszaszületés,
melyben a Névtelen nemet mond a gyermek ér-
kezésére, mert nem akar egy kiszolgáltatott, alá-
rendelt életállapot továbbadója lenni. A barakk éj-
szakájában megjelenő Mester azonban megmutatja
Névtelennek a másokért hozott áldozat gesztusát;
ennek hatására a férfi megtapasztalja a jó jelenlétét
a világban, ebből fakadóan imádsága végén fel
tudja ajánlani az életét egy őt meghaladó transz-
cendenciának. A szeretet életalakító, átformáló ere-
je meghatározza és megváltoztatja az életét.

Csipesz is a szeretet útján vezeti Bernadettet Is-
tenhez, hogy megtalálhassa önmagát és felsza-
badulhasson múltja meghatározó nyomása alól.
A csipesz-nyelv a maga töredékességében veze-
ti el Bernadettet Isten közelébe, ahol egy új, teljes
élet formálódik számára. A Megöltem az anyámat
főszereplője ugyanis kitaszítja magából édes-
anyját; erre utal az alkotásban a kővé válás rítu-
sa. Ez az elhatárolódás Bernadett életben mara-
dásának feltétele. Az intézetben nevelkedő lány
egyfolytában szabadulni akar saját élettörténetétől,
a kővé gyilkolt anya megdermedt léte teszi le-
hetővé számára a visszaszületést egy új — már
Isten által vezetett — életbe.

A Nagy Magányos Humortalan Világosító
közelsége a Pornóban is meghatározó és életala-
kító erőt jelent. A vele való, imádsággal átitatott
dialógus során kiderül, hogy a fedőnévvel ren-
delkező feleség először férjét, majd a méhében nö-
vekedő férfiút veszíti el. Bár a politikai hatalom
erős korlátai között — melyek hatására elvesztette
a számára legfontosabb személyeket — éli életét,
mégis elnyeri a lélek szabadságát és belép a fény
országába. Épp úgy, mint a Rádiójátékban meg-
jelenő fiú, aki szintén az ég megszólítására tö-
rekszik. A szabadulást akarja elhozni családja szá-
mára, míg végül belevakul a fénybe, amelyre
rátalál. Áldozatot szeretne hozni másokért, ezért
a világ az ő számára elsötétül, a belső látás ha-
tározza meg életét.

A megnevezés problematikája végigvonul az
alkotásokon: a Duna-delta lágerében raboskodó
fiú, Névtelen, a fedőnévvel ellátott feleség, Csi-
pesz és Bernadett szabadon választott nevei, a fe-
hér ruhás nő és a zöld ruhás férfi, valamint a ha-
láltáncjátékban felvonuló megnevezetlenek sora
egy újjá alakított életben elnyert megnevezésre
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várnak. Az Isten közelében létező, az ő arcát meg-
pillantó személyiség teljességére és szabadságára,
az Isten-gyermekség állapotára. Mindannyian
megszólítják és keresik az élet urát, hogy az ő fé-
nyében találhassanak rá megújult személyiségük -
re. A kötetben megjelenő drámaszövegek ezért Is-
tennel folytatott belső dialógusok, imádságok,
szabadvers-formában írt poétikus szövegek.

Az Örkény István egyperces novellái alapján
írt Bevégezetlen ragyogás olyan libretto, mely nem-
csak a földi élet utáni létezést, hanem magát a mű-
vészetet is kérdőre vonja, mint a terméketlenség
és önmegváltás egyik lehetséges színterét. Az Is-
tentől eltávolodott műalkotás létjogosultsága épp
úgy felbukkan a Visszaszületés függelékében, mint
a Nem fogok félni többet a nagy szavaktól bohóctré-
fában, melyben egy Angyal — ha elnevezzük, Be -
ckett Sámuel — elfelejti Isten nevét. Vagyis a med-
dő műalkotás — az emberi lélekhez hasonlóan —
a transzcendenssel való betöltődésre vár, és az eb-
ből fakadó újjászületésre. Az Istent elfeledő mű-
alkotás csak akkor nyer valódi jelentésekkel bíró
értelmet, ha ráismer önnön meddőségére és az ez-
zel járó intellektuális barakklétre. Visky András
drámái ezért kitörési kísérletek a deszakralizált
színházi nyelv burkaiból: nyitott dramaturgiájú
színműveiben nincs hagyományos történetmon -
dás, a szövegrészek egymással felcserélhetők. Az
alkotások csak a színházi előadás során nyerhe-
tik el végső formájukat a jelenlevő személyekben,
arra irányítva a figyelmet, hogy az ember belső
lelki szabadsága honnan fakad s van-e határa.
(Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2016)

PRONTVAI VERA

ZOLTÁN GÁBOR: ORGIA

Zoltán Gábor dokumentumregénye 2016-ban je-
lent meg, és témájának, megformáltságának egy -
aránt köszönhető, hogy az olvasók-kritikusok fi-
gyelmének középpontjába került. Sokat és sokan
beszéltek róla, s elöljáróban megfogalmazható a
remény, hogy ez a továbbiakban is folytatódik.

Az Orgia egyszerre dokumentum és szépiro-
dalmi mű, amelynek megalkotását négyévnyi ala-
pos levéltári kutatás előzte meg; a számos kor-
dokumentum, jegyzőkönyv, vallomás, hivatalos
feljegyzés az írói szerkesztés nyomán egybe- és
összefüggő történetté alakult. A regény az 1944.
októberi nyilas puccs utáni időszakban kezdődik
és Budapest felszabadításával ér véget; a nyila-
sok, közelebbről a „Tizenkétker” Városmajor
utca 37. szám alatti pártházban történt bűntettek,
szisztematikus és tömeges gyilkosságok, kínzá-
sok történetét meséli el, s mint a cím is sugallja:
az elkövetők nézőpontját is belevonva, sőt hang-

súlyozva tárja fel a mindeddig elfeledett vagy el-
leplezett nyilas rémtetteket.

A történet középpontjában is valós személy,
Renner, a keresztény vasgyáros áll, akit zsidó szár-
mazású feleségével és szintén zsidó szeretőjével
együtt hurcolnak a Városmajor utcai házba. Meg-
 kínozzák, halállal fenyegetik őket, de — mert
hasznosíthatónak látják — Renner életét végül meg-
hagyják. Német náci sehol, a magyar nyilasok moz-
gását, költözéseit, cselekedeteit az egyre közeledő,
de még mindig távoli orosz betörés közvetetten és
láthatatlanul befolyásolja. Renner a nyilasoknak
árut, foglyot, holttesteket fuvaroz, „megbízható-
ságát” szerettei, köztük a kislánya életével való zsa-
rolhatósága biztosítja. Egy idő után „hűségesküt”
is kikényszerítenek tőle, s ezáltal puszta fogolyból
és szemtanúból valamiféle nyilas-segítővé válik:
ez a gesztus is rávilágít arra, hogy akárcsak a fog-
lyok (hiszen a zsidók mellett keresztényeket, ka-
tonaszökevényeket, hazaárulással megvádolt
„tiszta” magyarokat, voltakép pen véletlenszerű-
en elfogott és megvádolt embe reket, férfiakat, nő-
ket, gyerekeket kínoznak és ölnek meg), a nyila-
sok csapatai sem homogén elv- és hittársakból
állnak. Kényszerített, megzsarolt, megfélemlített
emberek (is) szolgálják és segítik őket, s a meg-
győződéses nyilasoknak is igen változatos a mo-
tivációjuk. Nincs közös elv és hitbéli meggyőző-
dés, a követhető ideológia csupán a különböző
szociális-pszichológiai motivációk gyűjtőcsatornája;
csak jelentésükből kiforgatott, patetikus és elkö-
dösített hívószavak vannak, amelyek jellemzően
a perverz brutalitás helyzeteiben hang zanak el.
Nem eszme van, hanem indulat. Pontosabban az
indulat szolgálatába állított eszme. A nyilasok cso-
portja nem a társadalom peremén tengődő cső-
cselékből áll: mesteremberek, munkások, értel-
miségiek, tanítók, zenészek és egyházi emberek,
fiatalok és öregek, férfiak és nők is dühödten élik
ki hatalomvágyukat, frusztrációikat, elszabadult
perverz és bestiális ösztöneiket. Sem a gyilkosok-
nak, sem az áldozatoknak nincs közös kategóriá-
ja azonkívül, hogy gyilkosok és áldozatok.

Zoltán Gábor saját, a dokumentumokban fel-
lelhető és igazolható nevükkel szerepelteti a
nyilasokat: ezzel és motivációik körvonalazásá-
val közel hozza a figurákat; a múltba vesző, el-
homályosodott, arcukat-karakterüket veszített
nyilasok helyett hús-vér, indulatokkal átszőtt
emberek jelennek meg, nevük van és történetük,
múltjuk és jelenük. Hangjuk is: a jelen idejű el-
beszélést többnyire az egyes szám harmadik
személyű, mindentudó narrátortól tudjuk; az ő
hangját olykor valamely nyilas hangja váltja fel,
bemutatva a kínzások „szakzsargonját” (meg-
úsztatás, köpülés), amelyet a rendszeres használat
rögzített nyelvezetükben.
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