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Katona lmre a lehetséges lehetetlenról, a cselekvó alapelemekról és a személyes
érintettsé9ról
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Úgy érzi,a |ehetet|en megkísértésérevá|lalkozott, amikor rászánta magát, hogy színre viszi Pilinszky
- ErÜft
János KZ-oratÓrium cím montázs-drámáját. E| lehet-e játszani egy drámai mtlÍvet, ame|yben nincsenek
Je.'dil
szituáciÓk? Miért ke|| emlékezni a hetven évve| ezelótti borza|makra? * tobbek kozott ezekre a kérdésekre r{13ffi!
ht r:rml
vártunk vá|aszt a rendezótŐl.
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Hogyan, mikor érte utol ezafeladat?
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_ Eredetileg Maár Gyula állította volna színpadra a darabot, aki a B0-

Á

as

években ftlmre vitte eztamuvet. Egyre sulyosbodő betegsége miatt

Í,a'ban, és mi ot éwel kesobb azEgyetemi Színpadon bemutattuk
pokol nyohadik kare címtídarabot, melyet Halász Pércr írt a

IC-

oratÓrium nyomán. Kegyetlen Szertartásjáték Volt, mely Grotowski
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azonban visszalépett _ és nagy flíidalom, hogy nrár nincs kozottunk.
Miután o lemondta ezt a munkát' engem keresett meg a szính áz ve-

ihletésére készult, Ru szt Jozsef rendezésében. Ennek a színháztorténeti jelentoségu eloadásnak részese lehettem , és azota sem tudtam

zetése, gondolom, éppen azért,'mert rendhagyo feladatrÓl van szÓ, és

elszakadni mindattÓl, ami akkor néhányunkat visszavonhatatlanul

,lL"trrffi

feltétele z.ék,hogy nekem aZ exPerimentális színház,illetve a színháZi

megérintett. AlkotÓi lelkiismerete m azota is ehh eZ az alapélm ényhez

4-;6-nu"1t

imagin ácio terén megvannak a kello taPasztalataim. Nem tagadom

igazodik, és színház' látásmÓdom ekkor kezdett diffcrenciálÓdni.

azonban, hogy megriadtam.

Mégis belevágott.
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l(Z-oratÓriurnma|

az elso és kivételes jelentoségtía|á|kozásom
A mŰ |9o-ben jelent me1 az

csaknem otven éwel eze\oŰre teheto.
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Ezakotodes most is érezheto lesz?
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- A dolgok
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mélyen igen, bár ez a mostani eloadás egyetlen mozzana-

tában sem azonos ahajdanival. Halász Péter színdarabia a Pilins,ky-

szoveg néhány emblematikus mondatának felhaszn áIásáva| készult,
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,,L tis zta és felelós

effi}lélcezet lelkiis ereti

lcérdés.É*Pilinszkv

emléket állít"
hz emlékezésre

Sziikségiink vAll-.

A

PiIinszky János;

K.Z,-mratőnánrelr

derekának univeruális
tragédiái lassanként
felfoghatatlanná
válnak, vagy
felelótlen ktizhellvé
silányulnak.''

montázs-dráma egy részben

tregasszony
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2Ü. Sn$rr'ad'

belul nem oszthatÓ ki' és eza Kisftír volt. Erre én kértem fcl Szabados

Zsuzsannát, akinek finom alkata, lénye tokéletesen alkalmas

a

karak-

ter megalkotás ára, és akivel már számos munkátvégezttink kozosen.

Hálás vagyok,hogy elvállalta

a

szerePet.

dent megtettunk, hogy fulfe1suk a szÓképek tágas és valÓs hátterét'

'ogy

áttekinthetové ve|iekszámunkra minden lappangÓ titok, s hogy
a koltói káprázac villanásai.

rrérezheto, átélheto konkrétummá váljanak

lk
ekre

El lehet játszani .gy olyan darabot, amelyben nincsenek szituáciÓk?
_ Ez fogas kérdés.Mert nemcsak hogy nem bontakozik
ki egyetlen
-direkt,í szituáciő sem, de amikor ugi, ttinne, hogy mégi,, Píi', ,ky

milliok egyetemes sorsát képes megjeleníteni. KétségkívtilártatLan
szenvedok mindhárman. Pilinszky drámája a legmagasabb rendtí

szerzoi instruk cioja azonnal elháritja az ilyen irányu értelm ezést.
\Íontázs-drámáro| és montázs.mondatokrÓl van szÓ tehát a kolto

szerte EurÓpábÓl

n.reghat ározásaszerint.

attuk
t KZ-

orr'ski

Épp.'' ezértki kellett dolgoznom

szakrá|is témát' a szenvedéstorténet stáciÓit tárjaelénk, a gettÓkbol es
elhurcoltakét, akikre _ Pilinszky mély keresztény be-

állítotts ága okán _ a krisztusi szenvedes kep Zetevetul.

egy sajátos

lképzelést arra, hogy miként kozelíthetnénk aktív mÓdon a szoveghez. Leírtam egy képletet, .gy modellt' amelynek megvalÓsulásait

AKZ-orat

cselekvo alapelemeknek nevezem. Ezek nem hordoznak ugyanis
robbet Yagy kevesebbet, mint a színpadi cselekvés esszencialis mini.

_

e

:nik, aZ nem ,,dráma' helyzet', de mint
:életesen konk rét. Erro| a probákmegyt is írtam, éshozzácsatoltam a szovegl.

Ez nyilván

a

színészeknek is kihívás. Hogyan választotta ki

.Zana- rÍ:iffietoséget, hogy
Bánsági

szkyszult,

Három szereplci, három generáciÓ _ van ennek jelentcisége ?
_ Egy kisftÚl r.gy fiata||ány és egy oregasszony _ a lealázottés meggyilkolt árat|anság három cáfolhatatlan prototrpusa. Ez ahárom alak

a

három

IldikÓval és Na gy-Ká|ozyEszterrel

dolgozhatok, orommel vette-. Ők most szerzodá. Nemzetibe, és
io érzésszámomra' hogy azén eloadásomban debutálnak. EgyszereP
e setében azonban nyilvánvalÓnak
látszott, hogy az adott társulaton

riumot

a

kollektív lelkiismeret drámájának is nevezik.

Egyetér t ezzela megállapítással?

A

tiszta és felelos emlékezet lelkiismereti kerde'.

léket a||it.

Az

emlékezésre szukségunk van.

univerzál is trag ediei
Ien kőzhellyé

las s an

Az0.

É'Pilinszky

em-

század derekának

ként fclfo ghatatlanná válnak, Ya1y fclelo t-

silányulnak. Egy r ekeve

s e b b en van n ak, akik éri ntettnek
tekinthetoek személyesen is. Én
kozott vagyok, akik ebben
^,utolsők
a torténetben
belul
érezhetik
magukat.
|945. január Z7.én szaba.
-ég
dították fcl az alschwitzi koncentráciÓs tábort. Két nappal korábban,
január Z5-énhalt meg az édesapám, munka szo|gá|atosként. Ő i' tobb

és jratemették, mint Rad.
nÓti MiklÓs.. Egy esztendos mríltam, amikor apámat elveszítettem.
De ez a tény a mai napig iskizárÓlagos kapcsolatban Van azza|,hogy ki
helyen nyugodott a foldben, kihantolták

vagyok én. Szeretném, ha
ellen Protestálnom.

a

most készulo eloadással sikerulne

a

feledés

