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Élő színház vagy klasszikusok végnapjai.
Hozzászólás egy vitához
Madách Csák-drámájának bemutatója ürügyén

Hála néhány régészszenvedéllyel megáldott dramaturgnak, restaurátori munkában kedvét lelő
írónak és holttá nyilvánított művek feltámasztásában hivő rendezőnek, túl vagyunk azon az
időn, amikor a klasszikus magyar drámát a Bánk bán és a Tragédia jelentette. Életre kelt a
drámaíró Vörösmarty, eloszlott az a tévhit, hogy Madách egydrámás szerző, és olyan kincs
került napvilágra a nem is olyan régi irodalomtörténet homályából, mint a drámaköltő Füst
Milán. Önként adódik a kérdés : eddig talán nem vettünk tudomást drámatörténeti múltunk
értékeiről? S most nyomban félredobhatunk egy sokat hangoztatott szentenciát („hiába, nem
vagyunk drámaíró nemzet"), némi aggodalommal persze, hiszen már olyan jól belenyugodtunk?
Aligha valószínű. Annyi történt, hogy kezdünk végre rájönni: kényelmesebb ugyan eleve
lemondani a mélyebben fekvő értékek kibányászásáról, s az ellentétes vélemények el-hárítására
ütközőként használni a fenti „axiómát", de mindenesetre tiszteletre méltóbb a cáfolatot keresni
rá, még ha az eredmény kétségesnek tűnik is.

A Czillei és a Hunyadiak, a Mózes és a Negyedik Henrik király sikere máris jelez valamit.
Egyikük sem remekmű, ennek ellenkezőjét kár lenne állítanunk. (Ítélkezésünk - csakúgy, mint
egyebütt - sajnos a színházkritikában is hajlamos a végletekre. A fenti három művet, talán, hogy
ellensúlyozzák a kortársak elmarasztaló ítéletét, sokan túlértékelték. Kritikánkban devalválódott
a melléknévi felsőfok.) Nem remekművek az említett darabok, de értékes drámák. Értéküket
éppen az bizonyította, hogy a színpadon „nekünkszólóvá" váltak. Klaszszikussá. Nem tévedés:
előadásuk tette őket azzá. Úgy vélem, a klasszikusok egyik fő ismérve: magukban hordják azt a
képességet, hogy rárezonáljanak későbbi korokra. Nem általános igazságokat ismételgetnek,
amelyek változatlan érvénnyel öröklődnek tovább, hanem olyan konkrét összefüggéseket tárnak
fel, amelyek későbbi korok hullámhosszára hangolhatók. Nem minden kor hullámhosszára és
nem mindig ugyanabban az összefüggésben. Az adott társadalmi struktúrától, a közízlést alakító
tényezőktől (osztályviszonyok, a társadalomtudományok fejlettségi foka, a közoktatás szintje,
nemzeti sajátságok stb.) függ, hogy az egyes korok milyen alkotókat, esetleg egész tendenciákat
fedeznek fel maguknak. S nem utolsósorban a művészet különböző területeinek kölcsönös
egymásra hatásától. A XVIII. század például nem vett tudomást az emberközpontú Shakespeare-
ről (a barokk színház amúgy sem az egy-szerűség lenyűgőző egyensúlyát és monumentalitását
megvalósító korabeli zeneeszményhez



igazodott, hanem a túldíszítettségben tobzódó építészethez). Ma is működik ez a kontrasze-
lekció. Groteszken látó korunknak nem kedves például Corneille tragikus emelkedettségű
ékesszólása, de nincs kizárva, hogy a XXI. század éppen őt emeli majd piedesztálra. Érdekes,
hogy a görög tragédiák egyértelműen feloldó jellegű katarzisát is túlságosan megnyugtatónak
érzi sok rendező. Nem véletlen, hogy A trójai nők az Euripidész-drámánál nyugtalanítóbb,
„megoldatlanabb" Sartre-változatban került színre, hogy Bornemisza Elektráját játszottuk el,
amelynek idegtépően késleltetett katarzisa szinte megfosztja a nézőt a feloldás érzésétől, és
hogy Peter Brook nem Szophoklész Oedipusát, hanem Seneca véresen kegyetlen, költőietlen
drámáját rendezte meg.

Vörösmarty, Madách és Füst Milán drámáit úgy „fedeztük fel", hogy átszűrtük a mai
színházeszmény különféle szűrőin. A Czilleit a modern Shakespeare-játszás szcenikai gyakor-
latán, a Mózest a totális színház kialakítására tett kísérletek tapasztalatain, a Henriket a belső
drámára összpontosító, pszichologizáló dramaturgián. A Henriket csupán méltó színpadi
keretbe kellett foglalni, míg a Mózes és főleg a Czillei már dramaturgiai műtétet igényelt. És itt
érkeztünk el a sarkalatos kérdéshez: jogos-e a klasszikusok dramaturgiai háborgatása vagy
nem? S ha igen, mi a mérték? Csak a formai retusálás engedhető meg vagy a tartalmi-gondolati
átformálás is? Meddig tart az értékmentés, és hol kezdődik a kegyeletsértés? Létezik-e
egyáltalán a művészetben kegyelet? Mi értékesebb: a lezárt ítéletek irodalom-történeti
múzeumába utalt mű üveglap alatt vagy a változó koreszmékkel szembesített alkotás, még ha a
múzeumi csendből az élő színházba ,,szállítás" a sérülés kockázatával jár is?

A fenti kérdésekről folytatott vita a közelmúltban is gyakran megélénkült (például a Czillei
bemutatójának idején), máskor ellanyhult, legutóbb az Élet és Irodalom-ban támadt fel újra.
Különösen időszerűvé pedig a gyulai Várszínház Madách-bemutatója teszi, a Csák végnapjai,
amelyet Keresztury Dezső - a színlap tanúsága szerint - újraformált.

Vitán felül áll, hogy Keresztury, miközben új jeleneteket illesztett a drámába, látszólag a
Madáchéval ellentétes gondolati anyaggal töltötte meg a művet. Csák, aki Madáchnál a magyar
nemzeti függetlenség védőpajzsa, megmaradt ugyan tragikus hősnek, de bukásának oka már
nem a machiavellista eszközökkel pusztulására törő idegen, külső hatalom, hanem belső
ellentmondás, tragikus tudati fáziskésés egy előrelendülő korban. Ugyanígy visszájára fordult a
Csákkal szemben álló Róbert Károly jelleme: törvénytelenül uralkodó idegen zsarnokból
Európára látó, felvilágosult szellemű reformer lett. A Kereszturyt ért kritikák nem e
változtatások jogosságát vitatták - elismerték, hogy mind a történelmi hűségnek, mind a
társadalmi igazságosságnak ez a konfrontáció felel meg -, hanem arra kerestek választ, hogy e
jogos helyreigazítás együtt járhat-e egy öntörvényű művészi alkotás átformálásával. Más
szóval: igazolható-e egy társadalmi (és művészi) koncepció utólag, a szerző szándékának
ellenére?

Vallassuk Madáchot. Nehéz léptű, robusztus dráma a Csák végnapjai, egy tömbből mintázott
és csiszolatlan. Hiányzik belőle mindenfajta lekerekítés és cizellálás. Mint aki egy lélegzetre
önti ki minden keservét, és nem ér rá a megfogalmazás szépségével, a gondolatok
folytonosságával törődni, amelyek így egymásba öltve, szaggatott panaszban törnek maguknak
utat, úgy szakad fel a sóhaj Madáchból is a Csák tanúsága szerint. A szabadságharc bukása, a
Habsburg-uralom kiváltotta reménytelenség készteti arra, hogy korábban megírt művét
átdolgozva Csák tragédiáját állítsa modellként a nemzet elé. Nem törődik a történelmi
hűséggel, a részletek kidolgozásával, a szereplők tetteinek indokolásával, még jellemük egy-
ségével sem. Dramaturgiai szarvashibák és esztétikai fogyatékosságok terhelik a drámát. Miért
ragad mégis magával, a téves történelmi ítélet és a formai darabosság ellenére?

Talán azért, mert Madách nem Csák apoteózisát írja meg, hanem egyszerűen csak sorsát. És
Csák tragédiájának sorsszerűségében az önkéntelen írói ítélet is benne rejlik. Vajon nem
törvényszerű-e a döntő pillanatban mindig habozó, elhatározását konok rendíthetetlenséggel
egy nőideálhoz, jelképhatalomhoz (Árpád-házi Erzsébet uralkodói jogához) igazító Csák bu-



kása? S jóllehet Madáchnál mindez fatalizmus, miért ne fedezhetnénk fel mi - akár száz év
múltán is - a fátumban rejlő törvényszerűséget? Annál is inkább, mert Csák alakjának ellent-
mondásai - egyszersmind Madáchéi - nemcsak a választott történelmi anyag közegellen-állását
jelzik, hanem a tehetségnek azt a képességét is, hogy önsúlyánál fogva ellentmond a tételes
mondanivalónak.

Olvassuk magát a drámát. A Madáchra annyira jellemző ellentmondásos népszemlélet, akár
a Tragédiában, itt is nyomon követhető. A Brutusért és a köztársaságért lelkesedő Csák így
beszél egy helyen: „Fiúk, én ostortól és zsarnokoktól / Nem féltem a magyart, tudom, lerázza /
Ha megsokalja terhét . . ." Később viszont így fakad ki: „Nem Róma e hon, melynek harci lelke
/ Lemondásokban lelt polgárerényt. / Itt minden szív forintokért eseng, / S ha nincs felettök egy
erős ököl, / Egymást rabolja, egymást üldi majd. / Szentek hona csak a köztársaság / S melyben
lakunk, óh, e hon latroké." A haza tehát nem érdemli meg, hogy harcoljon érte, s Csák nem is a
hazáért, hanem Erzsébetért küzd. A nőért és a királynőért. Hiábavaló János feddése: „Nem egy
leány, de a hon / Jóléte volt, mi a harctérre űzött." Csák árulónak (!) nevezi. Amikor megtudja,
hogy a lány zárdába ment, e szavakkal adja fel a harcot: ,,... nincsen jog velünk." A jog tehát az
Árpád-ház uralkodói jogát jelenti számára, s nem a nemzet, a nép felemelkedésének ügyét.
(„Mit nekem nép, mit nekem haza" - veti oda Miklósnak.) Még a forrófejű, a harcot önmagáért
kedvelő Miklós is perspektívában gondolkodik: „Fajunk nem oly meddő még, hála Isten, /
Hogy új Árpádot nemzeni ne bírna." Mire Csák válasza: „S azért küzdjünk, ki majd születni
fog?" Amikor pedig mégis harcvágy hevíti, így beszél:

„Koldushadat hát, jól kiéhezettet,
Mindegy akármit, mely üszköt, dsidát
Hajítani tud. S a puha dus lakába
Ki dob koldusnál üszköt szívesebben?
Majd amit e hitvány haddal kivívok
Elvezni fogja, aki szid az is,
S megéljenez mint a hon hű fiát. Ez
is szép díj, ki éhezik reá,
Nekem nem kell, de azt nem tűrhetem, Hogy
Szent István trónján oly ember üljön,
Ki Csák vadászkürtétől megriad."

Ki más ez, ha nem az a Csák Máté, akit Adyból és a történelemből ismerünk: a dölyfös
oligarcha, az önérdekből vagdalkozó önkényúr, a nyers és faragatlan rablólovag? Es milyen
kisszerűség jellemzi fatalista bölcselkedését?! Záchot feddi így: ,,... emberkézzel a sorsot
vezetni / Akartad és merész tanácsot adtál / Annak, ki lét s nem lét felett határoz . . . Ne légyen
senki bölcsebb, mint kora." Amikor pedig dacos sértettséggel a magányt választja, a kiválasz-
tottak gőgje cseng patetikus szavaiban, olyannyira, hogy Miklós ironikusan jegyzi meg: „... azt
hiszed / Falomb alatt ütöd fel sátorod / S kökénytövis között folytathatod / Magasztos álmodat,
melyet velem / Dárdák árnyában látál egykoron?" Halála előtti szavait: „céltalan hullok le",
szinte egész élete summájaként foghatjuk fel, s talán mint ítéletet önmaga felett.

Bizonyítéknak talán ennyi is elég ahhoz, hogy Csákot Madách drámájában se lássuk esz-
ményi hősnek, hanem ellentmondásos figurának, amelyből nem hiányzik az emberi nagyság,
mindamellett inkább olyan gyengeségek és hibák jellemzik, mint a cselekvésbeli
bizonytalanság, gőg, hiúság és szűk látókörűség. Keresztury tehát nem tett erőszakot alakján,
ellenkezőleg: továbbgondolta jellemét, társadalmi hátteret rajzolt köré, s azáltal, hogy önmaga
áldozataként állította be, elmélyítette tragédiáját is.



A dráma többi szereplője szinte fölnagyítva tükrözi vissza Csák emberi gyengéit - és a
madáchi gondolat ellentmondásait. A szerelemtől egzaltált Dávid összefüggéstelen tirádája,
amelyben Csák meggyilkolására vállalkozik, alighanem jogosan teheti gyanakvóvá Róbert
Károlyt a Csák-hívek jelleme felől (ugyanígy Zách viselkedése is, hiszen a szituáció - a király
nála találja Csákot - szemlátomást kétkulacsosságra vall). János is aligha vívhatja ki
rokonszenvünket. Csupán esküje köti Csákhoz, valójában a langyos kompromisszumok híve,
amit azonnal bizonyít: kapva kap az alkalmon, hogy Erzsébet zárdába segítésével véget vessen
a harcnak. Vagy mit szóljunk a katonavirtust mindenek elé helyező Miklós jelszavához: „Ne is
sikert, de küzdelmet keressünk", s ahhoz, amit még ezután mond: „Hoztam magammal egy
csomó legényt, / Mely halni elszánt, s nem nagy kár lesz érte, / Ha sárba fekszik. / Hol-nap más
akad." S legvégül nem könnyű egységes képet rajzolni Záchról sem, aki hol törvény-tiszteletből
áll Róbert Károly mellé („már van felkent király"), hol haszonlesésből („nem tettem ingyen -
megfizettek érte"), hol lelkesen méltatja bölcsességét, hol bábnak nevezi, kit ő ültetett trónra.
Igaz, Madách nem fordít sok gondot Klára drámájának motiválására sem, amely pedig végül is
szembefordítja Záchot a királlyal, és kiteljesíti a család tragédiáját (ez a tett, a Zách-nemzetség
kiirtása tetőzi be a hírt hozó Margit elbeszélésében a király bűneit). De arra még Madách is utal,
hogy Záchot esztelen nagyravágyása, vaksága sodorja tragédiába; maga Klára említi, hogy
Kázmér herceg, akit Zách leánya férjéül szánt, nőcsábító híréről közismert az udvarban, Zách
azonban nem hallgat rá, s ezzel utat enged a közelgő tragédiának.

Madách XIX. századi drámaíróink közül talán a legtöbb szállal kötődik korához. A Csák
végnapjai is pontosan tükrözi az író lelkiállapotát a reformkori függetlenségi harcok fellen-
dülése, majd a szabadságharc bukása után. A reformkori sérelmek közül a németesítés a leg-
fájóbb, nem véletlen, hogy a drámában Róbert Károly legfőbb bűne az, hogy idegen. („Más
nyelven szól nép és királya" - hangzik el egy helyen. - „A nagy úr / Királya nyelvéért felejtené /
Hazája nyelvét ...") De a mű második részének mindenről lemondó, megfáradt-meg-keseredett
Csákját többé nem sérelmek bántják: ez már ugyanaz a determinista történelem-szemléleti
pesszimizmus, ami a dráma átírása előtt egy évvel a Tragédiában jelent meg először. Madách
kortárs drámát írt 1861-ben. Függetlenségünk elvesztésének okait kutatta, feleletet 1849
tragédiájára. Jól állította fel a premisszákat, de rossz konklúziót vont le belőlük. Keresztury
nem mond ellent Madáchnak, csak helyreigazítja. Nem fogadja el azt az illúziót, amely egyedül
az idegen hatalom erejében lát minden okot, és felejti a magunk gyengeségét. Végiggondolja
Madáchot, és az ő Csákjából kibontja a sajátját: az „avult eszmék rabját". Szétfoszlat egy
illúziót, és ezáltal kortárs drámát ír, mint Madách. Nemzeti önismeretünket gyarapítja, s mai
problémáinkban is eligazít. (Talán már nem vagyunk hajlamosak arra, hogy nemzeti érdekeket
hangoztatva elutasítsunk hasznos szisztémákat, csak azért, mert idegenek? Vajon nem
burkoljuk-e ma is gyakran nemzetiszínű köntösbe retrográd nézeteinket?)

Úgy érzem tehát, hic et nunc érdemes és jogos volt Keresztury vállalkozása. Az igazán jó
művek persze nem csupán hic et nunc időszerűek. A Mózes vagy a Negyedik Henrik még
rengeteg invenciót nyújthat a későbbi előadások rendezőinek. Meggyőződésem, hogy mind-két
kitűnő színházi produkciónk csak egyike volt e drámák lehetséges értelmezéseinek. Ugyan-azokat
a Shakespeare-műveket szinte évenként színre viszik Angliában, s mindig felfedeznek bennük
valami újat. Vajon klasszikus lesz-e ilyen értelemben a Csák? Rejt-e még feltáratlan
gondolatokat a későbbi tolmácsolóknak? Noha nehéz jósolni, s nem is a kritikus dolga, úgy
tetszik, erre a kérdésre nemmel kell válaszolnunk. Keresztury tulajdonképpen a színházi előadás
rendezőjének szerepébe is beleilleszkedett a Csák feltámasztásakor. A rendező, ha klasszikust
állít színpadra, minőségileg új, a korhoz kapcsolódó gondolati egységbe foglalja a művet. A
remekművek élményanyag-gazdagsága, komplexitása mindig lehetőséget ad a
továbbgondolásra. Nem erőszaktétel ez, hiszen nem jár az eredeti mű elszegényítésével,



csupán gondolati erővonalainak átrendezésével, a lényegesek kiemelésével. A Csák nem elég
komplex dráma ehhez a művelethez. Keresztury egyféleképpen értelmezte, de nem szcenikai
eszközökkel, mint a rendező, hanem dramaturgiaiakkal. Cementtel restaurált, írói kötőanyag-
gal, ezáltal „befalazta" a drámát, lezárta a másfajta értelmezések elől. De nem önmagában is
helytálló, kész drámaépületet formált át önkényesen, hanem megszilárdított, befejezett egy
labilis, félkész konstrukciót.

Brecht klasszikusadaptációi is lényegében az eredeti művek rendezői elvvel és írói eszkö-
zökkel végrehajtott átformálásai. Ő is kiemelte, kiszakította a számára lényeges gondolatot, a
történelem konzekvenciáinak megfelelően szőtte tovább, s ezzel a tudatos leszűkítéssel
ugyanúgy „egyprofilúvá" tette a drámát, akár Keresztury a Csákot. Brecht Coriolanusa például
szintén »megkötött": nem ad lehetőséget a továbbgondoló értelmezésre. Ezért is okoz gondot a
mai rendezőknek, ezért sem tudnak mit kezdeni vele. Shakespeare Coriolanusa ugyanakkor az
értelmezési lehetőségek számtalan kapuját hagyja nyitva, nem csoda, hogy reneszánszát éli.

Mindezzel nem Brecht klasszikusadaptációinak jelentőségét akarom kisebbíteni, épp ellen-
kezőleg: bizonyítani szeretném, hogy az aktuális társadalmi kérdésekhez jelenségsíkon kap-
csolódó, szűkebb történelmi periódusra érvényes műnek is (legyen bár átdolgozás vagy eredeti
alkotás) megvan a létjogosultsága. S hogy ellenpéldával is éljek: a londoni Nemzeti Színház
bemutatta Brecht II. Edwardját, amely Marlowe hasonló című drámáján alapszik (olyannyi-ra,
hogy egész blokkokat vett át belőle), és Angliában senkinek sem jutott eszébe szentségtörést
emlegetni, holott egy XVII. századi angol író drámáját egy XX. századi német író
átdolgozásában játsszák, helyenként az eredeti Marlowe-t is „brechtesítve", hiszen a Brecht
által kölcsönvett és persze más nyelvi rétegbe áttett részeket németből kellett visszafordítani
angolra. Miért lenne akkor nagyobb bűn egy XIX. századi magyar mű XX. századira „fordí-
tása" egy magyar író tollából, aki egyaránt értője a klasszikus szerzőnek és a modern színház-
nak? (Csak azt sajnáljuk, hogy nevét - noha könnyen érthető szándékkal, mégis túlzott
szerénységgel - a dráma címe alá, s nem fölé, a Madáché mellé írta.)

Nem feladatunk ezúttal a gyulai 'Várszínház előadásának méltatása, mégsem hagyhatjuk
említés nélkül Miszlay István rendező nevét, mint egyikét azoknak, akik - a cikk elején írtuk -
hisznek a holttá nyilvánított művek feltámasztásában. A Csák végnapjai valóban életre kelt a
gyulai vár falai között, gondos műelemzésre és jó színpadismeretre valló előadásban, a siker
kitapinthatóságával jelezve az élő színház hatékonyságát.


