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(Két könyv?) Kétszerzős könyvet tartunk a kezünkben.' A gerinc
kevéssé világos okokból - ezt még nem jelzi, csak a címlap s még
pontosabban a tartalomjegyzék utal rá: Visky András két drámai
szövege között Fekete Zsolt fényképsorozatát lapozhatjuk végig.
A rendhagyó képi átvezetés a kötetet háromosztatúvá teszi; a hár
masság szavatolta egyensúly (mint alapvető olvasástapasztalat)
pedig megerősíti előfeltevésünket: egy könyvet, egyetlen művet,

de két egyenrangú alkotói teljesítmény összegét tartjuk a kezünk
ben. A fotók nem illusztrációi az írásoknak; a két szöveg nem ma
gyarázat a képekhez. Jóllehet óhatatlan a kapcsolat, a kapcsolódás.
Óhatatlan, legföljebb - mint alább talán kiderül - nehezen for
dítható le a fogalmi-értelmezői nyelv talmi pontosságára.

(Két monológ?) A Megöltem az anyámat aránylag friss alkotás; a Júlia
vagy A szerelemró1 immár külföldön is sikerrel játszott darab? Mono
lógok? Monodrámák? A szerző a Színház és idő (Születésnapi levél
Pályi Andrásnak) című esszéjéberr' az "egyszereplős darab" termi
nust használja és ajánlja. Nem alaptalanul. Hiszen a színen ugyan
egyetlen személy áll és beszél, ám beszéde megszólít, felidéz, megte
remt: megteremti, jelenvalóvá teszi a megszólítottat vagy a felidé
zettet. A Másikat, akinek jelenlétként valóssá váló létén az Én egész
sorsa múlik. (Hogy ez a Másik egy valamikori barát, a mindenkori
befogadó vagy Isten: majdnem mindegy.)

(Kitérő) Mindkét mű hordoz életrajzi vonatkozásokat. Egyik sze
mélyes élményből táplálkozik, a másik családtörténetet dolgoz fel.
Főként az utóbbit több kritikus is részletezi, a szerző maga is el
mondta már, amit el lehet. Zsákutcás értelmezés volna azonban,
amelyik a Visky családra írná vissza a darab szavait. A műalkotás

létmódját hamisítanánk meg, ha a személyességet ilyen módon ér
tenénk félre. Értenénk el, el magunktól. Nem véve komolyan,
hogy az esztétikum éppen azáltal kínálja fel magát bárkinek, hogya
konkrét eredetet az általános avagy a fiktív /imaginárius terében
teszi hozzáí-nem-Iférhetövé. Így, miközben a referencializáló olva
sat kísértésérőllemondunk,jó szívvel ajánlunk két könyvet az olva
só figyelmébe: Visky Júlia Három kereszt és Visky Ferenc Szerelme
szorongat című munkáját." A szülők nézőpontja, az önéletírás és ta
núságtétel műfaja más utakra hív, de nem kevesebb élményt ígér,
mint a drámaíró műve.
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(Visky András szinhdza) Milyen Visky András színháza? Bontsuk
ketté a kérdést: 1. miféle színházeszményt képvisel a szerző mint
esszéista és mint színházi szakember; 2. mindebből mit valósít
meg saját alkotói gyakorlatában. Miután kettébontottuk, állapítsuk
meg gyorsan: Viskynél nincs szó két kérdésről. Nincs, hiszen ép
penséggel ő az, akinél nem válik el elmélet és gyakorlat, teória és
praxis. Jelen műveiben sem. A már hivatkozott esszében olvashat
juk: "Attól tartok, kilátástalanul nehéz színházat és spiritualitást
egymás közelségébe hozni egy olyan színházi kultúrában, amely
ben a Grotowski-fordulat nem következett be. (. .. ) ... abban a szín
házi kultúrában, amelyben a lineáris, történet elvű, anekdotikus
dramaturgiák uralkodnak, a töredékes lét vagy a szent idő, a
hierofánia nem homogén tere színházi praxissá aligha fordítható
le." Nem a panasz és a bírálat szólama az elsődleges, hanem a val
lott és vállalt értékek a fontosak itt: a színházat templomi közeggé
avató spiritualitás, a hierofánia, a szent idő - mint színháztudomá
nyi szigorral alig fölfogható fogalmak. Amelyek elválaszthatatlanok
a Visky-drámák központi - s az értelmezök által rendre elősorolt

- kategóriáitól: hit, hűség és szabadság erköksétől s lélektanától,
szeretet és szerelem bonyolultan evidens kérdéseitől, egyén és
(kislközösség viszonyának bensőségesdilemmáitól. Két lappal ké
söbb ekképp foglalódik össze a színház ontológiája: "A színház, ha
színház, önmaga megszüntetésére tör, amikor formát keres;
nem-lenni akar, hogy újból lehessen, amikor formát talál. A folya
matosból visszatér a töredékesbe, de itt sem marad meg. »Itt
vagy? Adj jelt!« - ez a létformája. Arról az együvé tartozásról
»beszél«, amely számomra a legbiztosabb és a legtörékenyebb, a
lehetetlennel határos tudás." A lehetetlennel határos tudás: ha jól
értjük (érezzük inkább), ez a tudás formálja tragikussá a két "mo
nológot" - s ez hatja át a tragikumot talán megokolhatatlan, ám
biztosan nélkülözhetetlen reménységgel.

(Megöltem az anyámat) A mű alaphelyzete roppant világos: egy fé
lig cigány, félig magyar erdélyi lány mondja föl - mint zaklatott
leckét - hányattatásait. Az árvaházak (mint "Vidám Állami Gyer
mekmegsemmisítő Intézetek" [38.]) világát, amelyben a nevelők

(vissza-visszatérő műszóval: "likvidátorok" és "terminátorok")
nevelés helyett uralkodnak, éppoly érzékletes élőnyelvi fordulatok
festik elénk, mint a kora felnőttkori éveket a Tiramisuban (e "káfé
és kocsma", ahol "mindenki mindenkivel" [52.], a félresiklottsá
gukban egymásra utalt életek szimbolikus találkozóhelye). Több
szörösen sérült identitás vallomása ez. Anya és anyanyelv
(nevesíthetőszeretet és belakható világ) nélkül nőni fel: a teljes ki
szolgáltatottság allegóriája. Bernadettben az "anya csak egy nincs"
keserű tapasztalata ér össze az "anyátlan nyelv" OS.) egyszerre
személyes és történelmi indokaival: "Mire értettem a magyart, ro
mánul kellett beszélni. Mire románul megtanultam, magyarul kel-
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lett. / Az egyik nyelv kikergette belőlem a másikat. / A cigányra
meg senki nem tanított, sehol." (43.) E valóságban értelemszerűen

kínálhatná egy másik valóság esélyét a folyvást keresett, de meg
sosem talált nyelv vágyott otthonossága. A keresés elszántságát
már az első oldalakon emlékezetes nyelvi önreflexió jelzi: "Az ab
lakot és az eget, meg mindenkit az ágy rácsain keresztül látom. /
Semmi szimbólum, ezen mindig dolgozni kell, ezt mindig ki kell
jelenteni, egyértelművé kell tenni, le kell szögezni, mert az emberi
faj elgyönyörödik a szimbólumoktól, könny szökik a szemébe az
egész emberi fajnak és mindenki sír, mint a záporeső. Szeret a gyö
nyörűségtől sírni az emberi faj. Semmi szimbólum, nem kell sírni,
szarok a szimbólumokra most és halálom óráján, ámen." (13.) És jel
zi még olyan alapvető eszmények elkeseredett újragondolása, mint
a szabadságé: "Szabad? Én? Én aztán szabad vagyok. Mióta meg
születtem, én vagyok a legszabadabb. Le kellene már gyűrni vala
hogy ezt a szabadságot, de sehogyan sem megy. Mióta eszemet tu
dom, meg akarok szabadulni az átkozott nagy szabadságomtól."
(57.) Az alaphelyzet, mint írtuk, világosnak tetszik. Ugyanakkor föl
tétlenül említendő erénye a műnek bizonyos pontok homályban ha
gyása, bizonyos - lényeget érintő - vonatkozások tisztázatlansága.
Csipesz, az árvaházi társ, mely életszakaszban valós szereplő, s mi
kor csupán a képzelet görcsös játéka állítja elő alakját? Az anyagyil
kosság ténylegesen megtörténik? Vagy itt is számolnunk kell a be
szélőnek a múltat - akarva vagy akaratlanul - átírni akaró igyeke
zetével? Emlékezet, képzelet, hallucináció és képzelt hallucináció:
mikor melyik adja a beszélő s az elbeszélt én sorseseményeit? Nyitott
mű, üres helyekkel: az irodalomelmélet talán így fogalmazna. S ta
lán nem volna rest annak sem utána járni: érdemes-e értelmezői fi
gyelmet szentelni egy-egy irodalmi áthallásnak. Például annak a
kérdésnek, hogy olvasható-e a mű Franz Werfel Bernadette-je felől;

hogy Csáth Anyagyilkossága kínál-e releváns kontextust az olvasás
hoz; hogy Camus Közönyének elhíresült első mondata ("Ma halt
meg az anyám.") intertextuális viszonyba hozható-e a darab CÍm
mé emelt kulcsmondatával. .. Látható, a tanulságosan hétköznapi
történet tanulságosan sokrétűvéválhat. De ez már a kritikai befoga
dás jó okkal remélhető gazdagságától s alaposságától függ majd.

(Szabadkozás) Az irodalomkritika eszköztára (s kivált a recenzens
hozzáértése) túlontúl szegényes ahhoz, hogy Fekete Zsolt Tan
geréről érdemben merhessen beszélni. Ez esztétát, fotográfus t, mű
vészettörténészt kívánó feladat volna inkább. Azt, hogya gyerme
keket - hol magányosan, hol kisebb-nagyobb csoportban - ábrá
zoló fotók szépek és megrázóak, egyszerűségükbenmegkapóak és
titokzatosságukban elgondolkodtatóak: laikus olvasói tekintet is
láthatja. Beható értelmezésre ezúttal tehát nem vállalkozunk 
mindazonáltal egyetértő örömmel idézzük a kötet egy nagyszerű

kritikusának ide vonatkozó sorait: "A Tanger a két monológ közé
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5Szabó Róbert Csaba:
Vonalon haladó =

http://www.kronika.ro/nd.
php?name=Sh&what

=8826 (Ugyanő

a Tanger/tenger-motí
vumra is kitér!)

van beékelve a maga tizenhat fotójával. Mindegyik fotón gyerek
vagy gyerekek szerepelnek, összesen harminc. Éppen annyi,
ahány fejezetből az első monológ áll. Ha rögtön átlapozzuk a fotó
kat a Megöltem az anyámat elolvasása után, akkor rögtön szembetű

nik, micsoda csend lesz hirtelen. Hogy ez a harminc gyerek ott áll
a kamerába bámulva, csendben bámul bele a kamerába, miközben
lapozunk. Mintha arra várnának - mert várnak, ott állnak -,
hogy az olvasó kiválassza őket, és ha kiválasztja, elmondható vele
az előbbi monológ. Szerepválogatás. Casting. Mintha a gyermekek
közé el lenne rejtve az, aki amonológot mondhatná.r"

(Júlia vagy A szerelemról) Női hangra írt, női sorsot kibontó-kiteljesí
tőmű a Júlia ... is. S mint a másik darabnak, ennek is alapvető kér
dései az egyén sorsa-sorstalansága, szabadsága és kiszolgáltatott
sága (és kiszolgáltatottsága esetenként a szabadságnakl), illetve a
saját történet (s azon keresztül a saját én) nyelvi megalkothatósá
gal elbeszélhetősége. Mint amabban, ebben is nagy szerep jut a
biblikus betéteknek; s mint ott, itt is lényeges elem az álmok láto
másos rendje, transzcendens logikája. És mindkettőt feszes drama
turgia, szigorú szerkesztés fogja egybe - aminek szerves (rnert
látszólag szervetlen) részét képezik az epizodikusan beillesztett
történetek. (Előbbiben ilyen abuszeltérítés tragiko-groteszk disszi
dálási drámája; utóbbiban például az elszakított országrészeket a
tantermi térképen fekete krepp-papírral lefedő történelemtanár
anekdotikus megidézése.) Más azonban a beszédhelyzet, s vala
melyest a történetek tétje is különbözik. Júlia Bernadetthez hason
lóan egymaga néz szembe a nyelv által újraalkotott múlttal - vi
szont döntően nem magában, magához vagy a nézőkhöz beszél,
hanem Istennel, Istenével áll perlekedő párbeszédben. (Beszéde
hol fohász, hol panasz, hol pedig gyónás alakját őlti.) S a történet
sem csak a sajátja: a szöveg a közös családi narratívára épül. A má
sodik világháború után az ifjú házaspár keletre menekül. Buda
pestről Romániába. A férj szülőföldjére; hite szerint: Istent követ
ve. A családfőt (csak mert papként a dolgát teszi) huszonkét évnyi
börtönre ítélik. Az anyát hét gyermekével kilakoltatják, s lágerbe
száműzik. (A sorsvesztés Júlia számára is részben nyelvi természe
tű dilemmaként nyer értelmet: "Azóta hajnalban mindig megébre
dek, I azt hallom, vadul ugat egy kutya, I verik az ablakot, I rug
dossák az ajtót, I és egy olyan nyelven beszélnek, I amit nem ér
tek. I I Pedig azóta már egészen jól tudok románul. I Mindhiába,
álmomban újra nem értem mégsem." [119.]) A barakkbeli lét nyo
morúsága, a félelem, a féltés lélektana zsoltárosan szép és szenve
délyes szavakat hív elő [úliából. A bibliai párhuzamok és parafrá
zisok esztétikai ereje, a hangnem- és hangulatváltások erkölcsi hite
le, az egyetlen ujjra húzott két jegygyűrű érzelmi szimbolikája:
mind-mind a "szentháromságszög" (150.) intim metafizikájáról ta
núskodik. Amelyben az én és a te életre-halálra szóló szövetségét
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isteni jóváhagyás szentesíti: "Odajöttél hozzám és azt mondtad, /
csupán egynek nem elég hűséget fogadni. / Kell még egy harma
dik, hogy az adott szónak / értelme legyen." 067.) (Nádas Péter
1973-as "filmnovellájában", a Vonulásban olvashattuk. alighanem
már ott is más szövegek emlékezeteként: "Testre test nem simul
hat, testre testet csak isteni kegyelem simíthat. mert minden, ami
páros, undorító. Ha kegyelemben simul testre test, akkor Isten
maga van jelen harmadiknak.") Igaz, ezt meg kell, hogy előzze a
- még - földi felismerés: "Az ember úgy van kitalálva, / hogy
ne hallgathassa meg a saját szívét. / Ehhez valaki más kell." 012.)

(Nyomasztó? Felemeló?) Ez is, az is. A Megöltem az anyámat világá
ban a vigasztalanul sötét tónusok uralkodnak. A [ulia vagy A szere
lem hasonlóan komor (jóllehet választékossággal, kiválasztottság
gal tüntető) nyelvi valóságot hoz létre. Hasonlóan, de nem teljesen
azonos módon. Nem, mert szereplői a hitre bízzák magukat. S a
hitben: egymásra. (Szerelmes hit és hites szerelem így lesznek,
csakis így lehetnek egymás szinonimái.) Bernadett elveszített (va
lójában soha meg nem talált) énje helyén kérdések és kétségek sö
tétlenek; Júlia és gyermekei önfeladásának (a hit és a hűség jegyé
ben) nem az én elvesztése az eredménye, hanem új én, új ember
születése. A két darab együtt: nyomaszt és felemel, bezár és fölsza
badít. Beszélhetnénk körülményesebben is a katarzisról. de a
Visky-szövegek nyelvi pontosságához mérve már így is terjengős

nek érezhető minden mondatunk.

(Második kitérő) A hazai színházi kultúrában némiképp talán társ
talan, de tágabb irodalmi művelődésünkbennem magános jelen
ség a Visky-féle gondolatiság. Vannak - ha nem is kánoni reflek
torfényben - kortársak, akiknek művei hasonlóképpen képesek
bizakodásra cserélni a csüggedést, és hitre a reménytelenséget.
"Milyen alkímia izzítja fel / a semmit, hogy »mint a gőz a leves
ről- / róla mégis a hit párája gomolyog?" - ámul el a létezés
paradoxonán Beney Zsuzsa egyik verse. "Menthetetlen mindig,
ami van, / de ezüsttel szegve a széle. / Meg van mentve tehát" 
fogalmaz Vasadi Péter költeménye, a paradoxon elfogadásában
sejtve meg annak föloldhatóságát. Báthori Csaba jegyzete (a Vigilia
2007/12. számában a karácsonyi körkérdésre adott válaszként)
akárha Júlia férjének szelídségét gondolná tovább (aki a hatalom
éjszaka megjelenő embereiben megvendégelésre váró angyalokat
igyekezett látni): "Az ellenség szeretete még a hitetlenségre is ko
moly gyógyír. Ha más nem marad, higgyél ellenségeidben. C,.) Én
is ellenség vagyok, és engem ki szeret?" A képzőművészi érzé
kenység még egyértelműbbenfolyamodik az evangéliumi egysze
rűség beszédéhez: "Végül is az egyedüli dolog, amiért érdemes
ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és
elfogadni is." (Simon András) S bizonyára nem véletlen, hogy
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6Várszegi Asztrik:
Közösségben. Apáti taní

tások. Bencés Kiadó,
(Bencés Lelkiségi

Sorozat" 47.)
Pannonhalma, 2007.

YVES BONNEFOY

Francia költő, esszéista
(1923). Matematikusnak
tanul, de érdeklődése ha
mar a költészet felé fordul.
Kacérkodik a szürrealiz
mussai, majd filozófia-dip
lomát szerez, számos
egyetemen tanít, jelentős

esztéta, és művészeltörté-

ugyanerre a szellemiségre derítenek fényt az apáti tanítások is - a
monostor közössége felé forduló figyelemmel, de a világi életek
irányában is megnyíló figyelmességgel és felelősséggel: "Ha nem
tartjuk is beszédmódunkat erőszakosnak,szavaink akkor is gyak
ran okoznak fájdalmat és bánatot magunknak és másoknak, a ben
nünk élő érzékeny gyermeknek. Ezért a továbbiakban gondolato
kat, támpontokat kell keresnünk az együttérző, erőszakmentes jé
zusi kőzlésmódra, hogy előbb a szívünk, majd a nyelv síkján épít
sük le a köztünk meredő falakat. (. .. ) Az erőszakmentes beszéd
mód lehetövé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önma
gunkkal és másokkal, és hogy természetes (körültekintő) együttér
zésünk tág teret kapjon." (Várszegi Asztrik)" Előbb a szívünk,
majd a nyelv síkján... Bernadettnek lett volna esélye erre? Barátsá
ga Csipesszel erre az útra vitte, vihette volna? S a traumatikus ta
lálkozás az édesanyjával? A történet folytatása árulkodnék erről

igazán; a megíratlan, tehát kiben-kiben továbbírható eseménysor.
Júlia pedig? Esélye és ereje neki is alig volt minderre. Csupán al
kalma és indíttatása. Elhívottsága. Ami elégnek bizonyult. Elégnek,
mert a legtöbbnek. A falak a szív és a nyelv síkján lebonthatatla
nok. Ezért csakis lebontani lehet azokat.

(Szabadulás) Megöltem az anyámat - ez a cím indítja a kötetet. "Uram!
/ Szerelmern!" - e szavakkal zárul a Júlia. Irodalmi kiadvány aligha
emelkedhet ennél mélyebbről ennél magasabbra. A szerkezet ten
né? Pusztán az elrendezés biztonsága? Ki tudja. Az utolsó oldalakra
magasban járunk magunk is, boldog félelemben, óvatos boldogság
ban. Mint, ha vannak, a szabadok.

A tanú fenyegetései
I.

Felszítani mi mást akartál asztalunkon.
Mint kettőzött tüzünket, a Izalált?
A vörhenyes, csupasz földi asztalt féltemben
Összetörtem hisz ott szél csapott fel: halál.

Öregszem. Odakinn a szónak igazsága,
A szélnek igaza harcba nem száll sosem.
És kilobbant a tűz, mely egykor tempiomom rolt,
Nincs bennem félelem, nem alszom el.
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