
1995. december 83

Z. SZALA!SÁNDOR

Karácsonyiálom
GÁRDONYI GÉZA ELFELEDETT MUVE

Gárdonyinak van egy különös, de színm1iveiközött is egyedülálló darabja, amely
sok évtized múltán, ma ismeretlennek mondható. A Nemzeti Színház mutatta be 1901
decemberének lJ-án, Luca napján, pénteken. A karácsony elotti készülodés és várako-
zás hangulata csak fokozta a közönség érdeklodését, mivel a m\i tárgya is az örömet
hozó ünnepekhez kötodik.

A mulatságos szerepek háromnegyed részét kiváló színészek (Szacsvay,Lendvayné,
Vizváry Mariska, Egressy, Paulay, Latabár Árpád, Gabányi, Márkus Emília, Ujházy,
Rózsahegyi, Gózon és mások) alakították. A kritika - némi fanyalgás ellenére - bölcs
belátással kísérte a szokatlan, merész színpadi játék sorsát, a közönség azonban, bár-
milyen jól szórakozott is azon, nem értette igazán. Ezért a szezon végén kikerült a m\i-
sortervbol, és hamarosan elfelejtodött.

Karácsonyi álom cím\i misztériumjátékát A bor váratlan sikerén felbuzdulva írta
Gárdonyi. Idosebb fiának emlékezete szerint néhány nap alatt, de ehhez a forrás-
munkákból és a nagy utazásokon szerzett ismeretanyag bizonyára egybegy\ijtve állt
már. (A Magánosfa a pusztában kezdet\i, korábbi dala is beépül ide.) Keleti rokonaink
keresése ekkor élénken foglalkoztatta a tudósokat - a vándorló osmagyar törzsek és
ázsiai népek érintkezései alapján.
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dákkal bizonyítja 1955-ben,hogy fél évszázaddalelobb mennyire általános és közös tö-
rekvés nyilvánult meg az építészetben, képzom\ivészetekben, irodalomban, zenében
egyaránt -aZakadémiai eklekticizmussal, népies m\idalokkal szemben, Lechnertol Bar-
tókig és Kodályig. Magyarság és népiség, osiség és keletiség fogalmai hosszú idore ös-
szekapcsolódtak. Lechner, aki az ázsiai eredet\i népek m\ivészetének maradandó emlé-
keit az európai szecessÚóval kötötte össze, a magyar népi építészet egyes elemeit és
motÍvumait az indiai ornamentikával társítva illesztette be a nagyszabású architektú-
rába. "Góg és Magóg fia", Ady fülébe is "osmagyar dal rivallt", de o - más meggondo-
lásból- elvetette a keleti rokonság ábrándjait. Juhász Gyula és Kosztolányi több versé-
ben viszont a keletiség varázsa és harmóniája iránti nosztalgia fejezodik ki.

E törekvések lényegi kérdése az irodalomban: hogyan lehetne a folklórból "magas
m\ivészetet" létrehozni - az elveszített osi m\iveltség feltárásával, népköltészeti és más
hagyományok hasznosításával?Operaszövegeivel- egy évtized múltán - BalázsBéla jut
a legmesszebbre, aki -saját szavaival szólva - "a székely népballada fluidumát" ragadja
meg. A kékszakállú hercegvára cím\i misztériumában a szimbolizmus vívmányai a nép-
költészet "ósszíneivel" forrnak egybe, s ez modern lélektani problémák ábrázolására
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alkalmas. Babits hasonlóval kísérletezik, amikor A második ének címu mesejátékát írja,
s a népköltészethez közel álló mítoszokban, eSsvallásokban"az emberiség eSslelkének"
kitárulkozásait sejti.

Gárdonyi mindegyik muvével mást, az eleSbbiekteSleltéreSújat akar adni. Új ter-
rénumok meghódítására törekedve a népmese és a legenda él6 és tovább viheteSelemei-
re támaszk2dik, amibeSIszerencsés esetben megszülethet a modern magyar dráma több
változata. Ot többek közt a pogány-keresztény kultúra tényleges és lehetséges együtt-
élése ösztönzi a Karácsonyiálom megírására. A vallásos hiedelmekbeSlmerít - saját ko-
rához szóló mondandói számára. Az emberiség majdnem kétezer éves történelmén
átsugárzó legendát hívja se~ítségül,s azt a juhászok, pásztorok érzelmi skáláján, világ-
szemléletén és társadalomblrálatán szuri át - a keleti jellegzetesalakok (királyok és szol-
gák, jósok, papok) szerepeltetése mellett.

Arra gondolván, hogy Jézus születése az egyetlen bibliai történet, amely magyar
népszokásként honosodott meg, s még nem veszett ki, magyar paraszti környezetben
mutatja be Betlehemet is. Az álom ésvalóság,valóságés fantázia határmezsgyéjén mozgó
eseményeknek is ez az alapja, amit az eleSjátékeleveelfogadtat a színházi nézeSvel.Falusi
betlehemesek némi furfanggal bejutnak a Nemzeti Színház színpadára (amelynek fel-
építéséhez egyikük eSseis hozzájárult "tégláival"), s ez alkalommal (karácsony van,
s december a legendák hónapja) a dramaturgia szabályait fölrúgva, a színészekkel együtt
játsszák a betlehemest - az igazgató engedélyével:

Gyertek tehátbe,vándor dalosok,
havas falvaknak énekesei,
s mit rátok hagytakhosszúszázadok,
legyen szabad itt is elzengeni.
Mi adunk pompát, színpadot,zenét,
adjátok ti a nép költészetét!

Három évvel a János vitéz daljáték-változatának megszületése el6tt, egy - sok vo-
natkozásban hasonló - népopera szövegkönyvének a tervét fontolgatta Gárdonyi. Jó-
val korábban, Szegeden gyürkcSzöttA paradicsomcímu vígoperettjével, amely 1893-ban
bemutatásra került, scStbécsi színpadot is kapott, de nem volt maradandóan sik!!res.
Állítólag szabad vallásosságamiatt tiltották be. Nem volt szerencséjeaz írónak az Argi-
ros királyfi históriájából készült operájával sem, jóllehet költcSiértékeket tárt fel. Ami-
kor a Karácsonyiálom elkészült, a kiválasztott zeneszerzcS,Lányi V. Géza okozott csa-
lódást - mondván, hogy ez nem zenés színházba illeS.Ezek után mMaji megjelölése
pásztorjáték, illetve könyvként kiadva betlehemes-játék lett, amelyben a zene fontos
kísércSelem,de inkább csak élénkítcSszínfolt. A darabot a fiatal Hevesi Sándor rendezte,
aki nem sokkal a bemutató el6tt került a Nemzeti Színházhoz, de az átlagízlésnek
hódoló, satnya "boulevard-drámák" ellen éppúgy hadakozott, mint Gárdonyi a valódi
népdráma megszületéséért. Hevesi pontosan értette és követte az író intencióit.

Az elscSfelvonás vallástörténeti mozzanatokra épül. A bálványimádás elítélése
gyakran elcSfordul az Ótestamentum ban; innen adódhatott a megjelenített példa.
Az ókori zsidók Jahve mellett más isteneknek is áldoztak; a Baál-kultusz ünnepi tivor-
nyákhoz kötcSdött. Látványos jelenetek váltakoznak itt, mint pl. a vendéglátó Gáspár
király udvarában feltuncSittas nép, a "lehetcSlegmeztelenebb" ncSk-férfiakerotikus-vad
tánca, ennek ellentéteként az önfeláldozó szuz leány alakja, tiltott és álomban átélt
boldog szerelem. Zenei effektusok, technikai bravúrok (görögtuz, emelcSés süllyesztcS
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szerkezet. a háttérben vetített képekben elvonuló. eleven birkanyáD. csodás elemek (égi
jelek: bálványba csapó villám, csillagj6slat,a második felvonásban üres kulacsból csorgó
bor, a darab végén a halott ifjú feltámadása. a vak j6snak visszaadott látás) ~ komikus
beálHtások (mint pl. a rövidlátó Karakalem kacagtató félreolvasatai)keltik és fokozzák
a hatást. Nagy Péter találó észrevételét idézve: kár, hogy Gárdonyi olykor a bensokben
zajló drámai folyamat erosítése helyett is külso fény- és hanghatásokat alkalmaz, s hogy
nagy konfliktusok nincsenek.

Sík Sándor másképp vélekedik: "minden, ami Gárdonyi legjava erejébol telik,
összefogott itt, hogy ezt a m11vészivéemelt betlehemes-játékot a maga nel!lében egye-
düláll6- ha valóbannem is drámaiintenzitású- kis remekm11vétegye". O e színpadi
m11erényeit írÓ'javallásos ihletettségében, szeretetteljes Mária-tiszteletében, dús fantá-
ziájú mesemondásában, egészségeshumorában, zamatos magyar nyelvében látja. Mon-
danom sem kell: mindez nem kevés.

Mint vers, a Karácsonyi álom - minden b11bájosságával,finomságaival együtt -
egyenedennek tt'inhet. Kétségtelen, hogy szövete nem egységes. Nem is lehet, mert
a költo Gárdonyi kettos feladatot t11zöttmaga elé: a saját becsvágyának,tudatosságának
érvényesítése mellett a népköltészet eredetiségének, üdeségének, alakjai szemérmes és
szókimondó naivitásának megorzését. Dallamában azt, ami a történelmi századok és
nemzetek "lantos énekére" jellemzo. A francia eredet11Sándor-vers széles (13-14szóta-
gos) sorfaját nehézkesnek találja, néha a felez6 tizenkettesek is bosszúságot okoznak az
áthajlás, illetve a költoi dikció megtörése miatt. Már Kiss József körében változtatott
a régi merev szabályokonj most a jambikus verselés magyarosítója a nyugatosok elott.
A monotonság elkerülése és a lágy hullámzás biztosítása érdekében alakít ki 7+ 6, 6+ 5,
5+6,5+5 szótagú, valamint ezekhez hasonló megosztású,váltakozó dallamú sorokat-
páros és ölelkezo rImekkel. Az egyik sor inkább emelkedo, a másik ereszkedo lejtésu:

A búzavirág nem kerti virág,

mégis szereti az egész világ.

A dajkaének sem operai,

és mégis édes olykor hallani.

Gárdonyi más és más módon beszélteti szereploit, de mindig választékos stIlus-
ban. A rendezónek. színésznek sokat megenged, ha a szöveghez huek maradnak. A rit-
must is a személyekhez igazítja. A betlehemes pásztorok Urai megnyilatkozásai osi nyol-
casokból, a színházi direktor röpke t11nodései jambikus 1O-es (5 ütem11) sorokból álla-
nak egybe. A karok (nép, papok) staccat6ja daktilusok és spondeusok ütemére harsog:

Szóljon a síp és zengjen a húr!
Baál a nagy isten, az örök úr!
Markaiból jött mind evilág:
emberi élet,fú, fa, virág;
flldbe arany és ránk a selyem,
ifju szivekbe a hó szerelem!

A bedehemesben - mint naiv mesében -mindig valami szociális tartalom, a nép
tréfálkozó kedvének és bújának-bajának a kimondása rejtozik. Gárdonyi demokratiz-
musa mindegyik muvében fölfedezheto; a Karácsonyiálomban az emberszámba vett,
sok mesterségettudó cigánykarikfrozottalakjánisérzodik.A kor - a századforduló-
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vitatott kérdéseire irányItja a figyelmet. Politikai értelemben burkolt Habsburg-ellenes-
ségére utal - figyeljük csak a téli éjszakában c5rköd6juhászok beszélgetését! Gárdonyi
dabronyi és Szegedkörnyéki emIékképei ezek:

&zony András test:vér.furcsaidot élünk.
Ide-odaterelika népet.mint a birkát.
Hát birka az embörl
.. .. . ... . ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. . .. ....

Hol fejik, hol nyirják.

hol pedig egyszerre ezrivellevágják.
.. ......

Tengör sok az adó. s mindönnap növekszik.
Az adótul még a kódus se me1Ukszik.
.. ..........

Vajjon igaz-e. hogy jön az ég szekerén,
akit rég, várton vár minden /Oldi szegény!

,

Meseaz csak,test:vér!Ha mesenemwna,
akkor a messiás már el isjött wna;
zsarnokságnem ülne ezenaz országon:
uj rönd wlna rége ZAvarosvilágon.

Egyesek kihIvásnak, mások bátortalanságnak vélték ezt a jelenetet. Egyébként,
mint a népmesében, nincs ütközés az egyszen'i, szegény pásztor és az uralkodó király
között, mert a király is jó a népéhez. A bájos-szép parasztleányról kiderül, hogy
Menyhért király megszöktetett és zsiványok kezére jutott, majd megmentett lánya;
róla álmodott mindig Boldizsár.

Ady nem kritikátlanul figyelte, de a gáncsoskodóktól sokszor megvédte Gárdo.
nyit. Amikor - a NagyváradiNaplódecember 15-iszámában - beszámolt a 13-ibemutató
el6adás visszhangjáról, egy frappáns analógiával élve, a darab esetleges gyengeségeit,
amelyeket említettek, a másokat gúnyolók s önmaguk hibáiról elfeledkewk ellen fordí.
totta: "Ne csúfolják a moderneskedók Gárdonyi Gézát. A mi közéleti küzdelmeinkben
is több van a betlehemes-játékok naivságából, mint a dramaturgia fejlett tudományá-
ból... Gárdonyinak van igaza... nekünk betlehemesdi kell és városatya-választás,"

A Karácsonyiálom kellemes és elgondolkoztató olvasmány lehetne, ha kiadnák;
de a költoi lelemények mellett van annyi drámai érték is benne, hogy újra színházi kö.
zönség elé kerüljön.




