
szen háborúk, pogromok előidézője lehet, s
nyilvánvaló, hogy a Szentszéknek hívei érdeké
ben politizálnia is kell. Hol a határ? A jogo
sultság, az illetékesség, a felelősség határa?

A nuncius alaposnak mutatkozik feladata tel
jesítésében: mindent látni akar. Csak később

válik nyilvánvalóvá: nem a megfontolt vezető

döntéshozatalához szükséges ez a hosszúra nyú
ló vizsgálódás - mentséget, felmentést keres.
Azt a vidéket akarja látni, amit feláldozni fájdal·
mas bár, de valamilyen "felsőbb", egyházpolitt
kai okból igazolható. A döntés ugyanis már
megszületett, színjáték folyik csupán. S az, amí
vel a küldött szembetalálja magát, nem csupán
az indiánok virágzó falvai, egyházközösségei:
egy mélyen hívő és tehetséges nép - de a je
zsuita misszió is.

A szerzetesek - más módon - ugyanezt a
konfliktust élik meg. Vezetőjük Gábriel atya,
akinek hitéből és áldozatkészségéből született a
Misszió. Angyali lény, a szeretetbe vetett, meg
rendíthetetlen hittel. Mikor a katonaság rátör a
településre, a hatalmasok döntését templomot
sem kímélő tűzzel. csecsemőt sem kímélő vas
sal érvényesítendő - ő misézik a golyózápor
ban. A másik hangadó Mendoza, az egykori
zsoldos és rabszolga-kereskedő, akit heves vére
és a gőg testvérgytlkossa tett. Vezeklésül állt a
szerzetesek közé, s tiszta hitből, igaz szerétet
ből lesz mártírrá egykori áldozatai, fogadott
testvérei: az indiánok oldalán. Nagyon is embe
ri lény, indulatokból és gyarlóságokból gyúrva.
Noviciusi fogadalmát sem habozik megszegni,
mikor lelkiismerete így parancsolja - s újra
fegyvert fog a martalócok ellen.

A nunciushoz hasonlóan ők is a hatalom vagy
egyház, erő vagy hit közöttí választással kerülnek
szembe: szabad-e ölni?, avagy szabad-e nem
védeni azokat, akikért felelősséggel tartozunk? E
kérdésekre adon - eltérő! - válaszuk azért
lehet hiteles, mert rnögötte a teljes személyiség
áll, aki belső meggyőződésből, bár nem kételyek
nélkül választja azt a megoldást, amit választ. S
azért kell, hogy szembe kerüljenek a pápai
küldöttel, mert Ő szerepet játszik csupán, pedig a
politikai színjáték sem volna folytatható szerep
lők nélkül. Ö egy szemforgató, hataloméhes
Apparátus mögé bújik - Gábriel atya és társai
a Krisztus által a testben és lélekben szegé
nyekre, szenvedőkre, az igazságot szomjazókra
bízott egyházat valósítja meg. S ennek az
egyháznak legfőbb "stratégiája" vagy a szeretet
- vagy nincs joga létezni.

Sajnos, Roland )offé nem a film valódi lehető
ségeit segít kibontakoztatni. A Misszió gondo
lati töltését a forgatókönyv pontos következte·
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tései hordozzák, hitelét a belülről fakadó, ki
dolgozott színészi játéknak köszönheti (Robert
Bolt jegyzi a könyvet, Robert De Niro Mendo
zaként. ]eremy Irons Gábriel atyaként nyújt
emlékezetes alakítást. ) A rendezés azonban
láthatóan a piac felé kacsingat, az akadémikus,
külsödleges tökéllyel komponált képek s
képsorok nem elmélyítik, hanem kalandfilmrné
oldják a sodró erejű drámát. Roland )offé egy
konvencionális hollywoodi dramaturgiát va
lósít meg filmjében még konvencionálisabb
"szélesvászon·eszközökkel". Ez a dramaturgia a
visszafogottságot, koncentráltságot, egyszerű

séget nem ismeri, hanem a dagályosságot, a
túlmagyarázást, az iskolásan lineáris, epikus
történetvezetést részesíti előnyben, és mindig
cselekményességre tör. szeíesvaszon-eszkozok
nek pedig a képeslap-szerű környezetfestést, a
hatáselemek túlontúl is kiszámított adagolását
nevezem, amellyel birtokba kívánja venni
érzékeinket. Mindemellett a rendező piaccal
kapcsolatos számításai beváltak: az 1986-os
cannes-i filmfesztivál nagydíját ez az ügyes fél
kalandfilm nyerte cl - Tarkovszkij Aldozat
bozatai« helyett.

Tóth Péter Pál

Színház

Gogol: Egy őrült naplója

Mocskosan szürke, taszító téglalapokból kira
kott, ajtó nélküli párnaszoba; a falakon elrozs
dalt vérfoltok - tíz körmével kétségbeesésé
ben téphetlc cellajar valamikor, valaki. A föld
re szórt rongycafatok között történelmi jel.
mezek - vajon ki képzeli magát, és kinek? A
szoba körött, fölött összebilincselt csőállvány

zat, akár a mai építkezéseken - hát hol is va
gyunk? A helyiség sarkaiban vakító sugarú
fényforrások - miként kerültek ide?

Taub János rendezése, Vayer Tamás díszlete
a Játékszín Egy örült naplója című kiváló elö
adásán szinte az első perctől egyszerre, egy-



másban adja a kérdéseket és válaszokat. Kér
déseket válaszol és válaszokat kérdez.

Nyilvánvaló: azt a szánalmas odút látjuk,
amelybe Gogol hősét, az elmebeteg Popriscsnt
zárták. A végsőkig leépülö élet pokla ez. De
egy vértócsa is - a történelemből. A tegnap, a
ma, a holnap történelméből. Ez az őrült, ha
őrült, történelembe őrült bele. Bomlottságát
azonban a jelen erjeszti - valószínűleg innen a
mai utcaképből ismerős állványzat. A reflekto
rok pedig a teremtő művészet kegyetlen, ám
egyetlen kötelességét szolgálják. Az igazság tel
jes megvilágítását. Valaki áll a színen; és
mintha fényképeznék. Magunk is elvakulunk.
Nem kétséges, Popriscsin a delegátusunk. He
lyettünk őrült meg. Egy közülünk.

Köztudott. hogy az 1960'as évek elején az
író Sylvie Luneau és a színész Roger Coggio
adaptációt készített a híres Gogol-novellából.
Coggio mintcgy ezerszer játszotta CI a mono
drámát. Magyar színpadra Czímer József ül
tette át, Horvai István rendezte, s az 1967. no
vember 30-i bemutatót, Darvas Iván remeklé
sét, a szinte végeérhetetlen sikersorozatot a
színháztörténet jegyezte föl lapjaira. Az ernlé
kezés lelket ébresztő, gondolatokra serkentő

jó érzése mellett még sincs ok most előhívni

azt a régi előadást. A Romániából elszárma
zott, Izraelben alkotó, vendégrendezést ná
lunk másodszor vállaló Taub János Coggióék
munkáját elvetve a saját, kiáltóan mai koncep
ciójában játszatja a darabot. A szövegszerű el
térések egyébként csekélyek (és az elbeszélést
fordító Makai Imre nevét a színlapon illett
volna föltüntetni). Taub új elképzelése az
őrültség okának és jellegének elemzésében,
valamint a címszereplő és a közönség viszo
nyának radikális kidolgozásában állott. Ehhez
olyan bravúros tolmácsolót. eddigi pályájának
csúcsára érkezett fiatal színészt nyert meg,
mint Gáspár Sándor.

Ha a színpadot egyszerre történelemnek és
jelennek, s egyben a szemünk láttára végbe
menő művészi cselekvés helyszínének fogtuk
föl. Gáspár őrültje ebből a térből kel életre.
Észrevehetetlen rongyként, zsákként hever,
egybeolvadva cellányi világával. Az életre
(azaz őrültségre-)kelés folyamata igen hosszú,
a nézőt tudatosan, szándékkal megkínzó per
ceket vesz igénybe. Taub kedveli is, keresi is a
sokkoló hatásokat. Meglehet, ez nem minden
kinek tetszik, a viszolygáson kívül akár riadal
mat is kelthetnek az időnkénti sikoltó fények
és vakító sivítások, ám éppen örületről lévén
szó, mindenképp indokolt a színpadi elektro
sokk.

Valahonnan kintről rövid harangszó hallat.
szik, bizonyára csak a toronyóráé (hiszen a

novellát monológgá ernelö drámai változat is
azzal indul. hogy "már régen elütötte a tízet" 
ezért is nem igyekszik hivatalába Popriscsin).
Aztán metronórn monoton hangja veszi át az
uralmat. A zaklatott lélek belső dobolása?
Gáspár nemcsak a háborodottak rögeszmés
lépteivel rója erre az ütemre a szoba hosszát
sarokról sarokra. Úgy mcnetel, mint egy ka
tona. S ez még visszadübörög majd az elö
adásba.

Popriscsin első szava csak akkor jut el hoz
zánk. amikor egy megvilágosító pillanatban
fölismeri, hogy nézik öt. Közönségnek akar
beszélni. A naplóból ekként lesz dráma, s a
monológból máris dialóg - mert némán is
vissza kell felelnünk. Nem a történetre, a cse
lekményre, ami egyébként is csak "elmesélés"
(Popriscsin mélységesen elégedetlen társadal
mi helyzetével. gyűlölve tiszteli főnökét, re
ménytelenül szerelmes annak lányába. Ezek a
disszonanciák hallucinációkra, viziókra kész
tetik, "beszélő" és .Jevelezö" kutvák nyomába
szegődik, végül - írótollak hegyezésében. ro
botos másolásban kimerülő szolgaságát ellen
súlyozandó - Spanyolország királyának képze
li magát és "trónra lép". Látszólag minden ok
megvan arra, hogy becsukják).

Mi történt Popriscsinnel? Midőn - egyszerre
nevetséges és vezeklő módon - félmeztelenre
vetkezik,· majd fölölti a színpadon heverő ru
hadarabokat, s fölpróbál másokat, és szóban is
kidadogja fájdalmát, azt akarná, hogy ne
mindig "apródok, ezredesek, tábornokok" dik
tálják a világ rendjét. A hatalom őrjítette meg
őt, noha csak a maga jelentéktelennek tetsző

hivatali szintjén került vele kapcsolatba. Az
aranysújtásos rokokó bársonykabát ugyanúgy
az elvetett (és "fölvett") kelléktár része, mint a
forradalrnas piros szalagocskával ékített bőr

zeke, a valamelyik háború érmeitől csilingelő

zubbony, vagy a föltünöen díszes cingulus.
Popriscsin nem annyira a történelem - igen
csak általánosan vett - kegyetlenségének, ha
nem a lét kegyelemtelenségének az áldozata 
döbbenünk rá. Taub János rendezése ezzel a
kegyelemtelenséggel fordul szembe. Remény
kedön vagy reménytelenül? Megint a kérdé~
ben a válasz, a válaszban a kérdés.

Gáspár Sándor a makkegészséges, atletikus
fizikum és a teljes szellemi koncentráció bir
tokában alakítja szerepét. Legmegalázóbb,
leggyötröbb. legfájdalmasabb színpadi hely.
zeteit is áthatja a tökéletes józanság. A helyzet
értése és értetése. Őrülete nem tankönyvi örü-
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let, nem klinikai eset, bár megnyilvánulásai
döbbenetesen hitelesek. Lényegesebb, hogy
azt az embert játssza - és ez az őrület maga! -,
akinek minden percben ugrásra készen kell
állnia a világgal szemben, amit reggel kezd,
délben nem folytathatja, amit magára paran
csolna, azt külsö ukáz tiltja, és sem őbenne,

sem a világban nincs következetesség, logika.
Nem túlzás: milliméterre és másodpercre ki
dolgozott játék az övé, állandó éles váltásai
fölérnek a hangok, fények sokkjával. Szellemi
értelemben a hideg-meleg-hideg-meleg víz
kúra zuhogása ez. Még ki se nevettük magun
kat Popriscsin egy naiv butaságán, már ke
resztje alatt leroskadni látjuk őt; már feszé
Ivezne egy levegőben felejtett kézmozdulata,
~mikor az érződik, hogy ez az ember testének
ezer tagjára hullott szét; cipőinek kunkorodó
ormótlanságában az abszurd drámára is jel
lemző clown "címerét" látnánk, s hirtelen
áram üt meg. hiszen ő is Godot-ra vár (és várt
a miszticizmusba zuhant, depresszióba kábult,
fiatalon meghalt Gogol is).

Popriscsin kezdeti, szegényes, de még nor
mális ruházatához is olyan ing tartozik, amely
kényszerzubbonyra emlékeztet. S az őrült

tényleg őrült. S az őrült tényleg nem ő!Ült.

Őrült, amikor a végső segítségért kiált? "Edes
jó anyám, mentsd meg a te szegény fiadat! ...
Nézd, hogy kínozzák, gyötrik! Szorítsd magad
hoz ...! Nem leli helyét ebben a világban.
Üldözik. Édes jó anyácskám. szánd meg a te
beteg fiadat .. l"

'faub János keretesen szerkesztette meg az
előadást, tehát a kezdeti percek számos effek
tusa több-kevesebb változtatással a befejezés
ben is megjelenik; s kíméletlenül pontos belső

ritmust is adott az Egy őriilt naplója új válto
zatának: e rideg s ennek ellenére szép ütem
nélkül Gáspár Sándor rnolekulárisan tagolt,
apró részletek sokaságából építkező mester
munkája sem jöhetett volna létre. Az előadás

ritmizálásában fontos szerep jut a már emlí
tett, kegyetlenül arcunkba csapó fényeknek, a
háborús szirénaként vagy a végítélet harsoná
jaként megszélaló. leírhatatlan hangnak és a
metronom tíktakjának, mely nemcsak az őrült

lépteit diktálja, de a múló idő mementója is.
A kezdeti rövid harangszóra a szünet nélkü

li, kínzó és magasztos másfél óra teltével jóval
hosszabb és teltebb rímel vissza, Popriscsin
.rnents meg .. J'-je elhangzásakor (amit, ne
feledjük, még egy tökéletesen őrült mondat
követ az algíri dey-röl ... ) Ebben a harango
zásban nem vélhetünk reményt, föloldozást.
Taub János és Gáspár Sándor nem egy ember,
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hanem a világ örültségét ábrázolta, úgy, ami
ként ők látnak és ítélnek.

De kegyelem, ha adatott, csak egy adatott. A
harangzúgás kegyelme.

Tarján Tamás

Képzőművészet

Dante: Isteni Színjáték 
Salvador Dalí festményeivel

Nem panaszkodhatnak mostansag a honi biblío
fllek, legalábbis könyvínségre nem. Legfeljebb
hukszájuk soványsága miatt. Mert bizony tömje
ki a nemes bőrdarabotaz, aki manapság könyvé
szeti remekeket akar gyűjteni. Szebbnél szebb
kivitelben sorakoznak (már amelyik el nem fogy
e\ővételben) az irodalom s a képzőművészet

méregdrága kiválóságai a könyvesházak polcain.
Legkedvesebb kiadörn, a Helikon jár az élen a
nemes versengésben, neve szinte védjegy a
"vájtfülűek" számára. Érdeklődve vettem kezem
be legújabb kiadványát, Dante monumentális
művét, a Commediát, amely a szürrealista Iáto
másaitól elbűvölt utókortól a Divina jelzőt kapta,
és amelyet most a szürrealízmus legnagyobb élő

mesterének illusztrációival adtak közre.
Kezdeti lelkesedésem hamar lehűlt a könyv

lapjait forgatva. Dalí oeuvre-jét ismerve csalódás
éri azt, aki a Polgárháború előérzetéhezmérhe
tő szuggesztivitással megjelenített dantei vízi
okra számít; mert a mester mintha kedvetlen lett
volna, amikor Dante Poklát olvasta. Ennek elle
nére itt még talált olyan sorokat, amelyek erő

teljesebb alkotásra serkentették. Amikor
például a .mellükön súlyt görgetve szenvedő

ket" vagy az önostorozö lelkeket festette meg.
Képei később egyre erötlenebbek, vázlatsze
rűbbek - egy-két kiemelkedőtől eltekintve,
mint a Paradicsom meghökkentő perspektí
vában megfestett feszülete. A legtöbb alig
néhány hevenyészett ecsetvonás. Persze ezért
lehetne a mostoha válogatást is okolní, mert a
szerenesés "árukapcsolás" jóvoltából valameny
nyi eredeti müvet is megtekinthettük a Buda
pest Kiállít6teremben, és ott mintha szebb,
jobb müveket láttam volna. Ezeket okkal hiá-


