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Szabó Magda
„Fényes nap"-ja

Drámáiról vázlatosan

A mai magyar próza élvonalába emelke-
dett Szabó Magda drámáinak gondolati,
esztétikai képe egyáltalán nem rajzolódott
ki olyan élesen eddig, mint regényeinek
világa. Nehéz lenne egy számos külső
objektív tényező által is befolyásolt
drámaírói pálya szabálytalan, szaggatott
lüktetésű folyamatának alkotáslélektani
magyarázatát megtalálnunk. Inkább ezt az
állandó kísérletezéssel jellemezhető, talán
„improvizálónak" tűnhető folyamatot
kísérhetjük figyelemmel, amellyel Szabó
Magda - már korábban is figyelemre méltó
értékeket felmutatva - el-jutott a jelentős
történelmi játékának, az

a szép, fényes napnak a bemutatójáig.

Az időbontásos szerkesztés drámája

Nagy sikerű regényéből, a Disznótorból
írott első drámáját 1960-ban mutatta be a
Jókai Színház, Kígyómarás címmel. Az
ötvenes évek derekán kirobbanó, de a
társadalmi-lélektani nyomozásának szá-
laival a Horthy-Magyarországba vissza-
nyúló kisvárosi tragédiát Szabó Magda az
időbontásos, elemző drámaírói technika
segítségével fordította le a színpad
nyelvére. Galgóczi Erzsébet izgalmas
drámájában, A főügyész feleségében jelenik
meg később olyan erővel annak a már a
felszabadulás előtti Magyarország vilá-
gából is kihullott, a jelenben emberi, tár-
sadalmi sérülésével ördögien pusztító
nőnek a figurája, aki Szabó Magda regé-
nyében és színművében kikényszeríti a
gyilkosságot. A Kígyómarás egy 1929-től
1955-ig ívelő drámai folyamatot fog át: a
gyilkosság utáni döbbenet nyitányától - a
társadalmi-lélektani oknyomozás idő-
rétegeibe alászállva - a bekövetkező gyil-
kosságig. Az első felvonás egy félelmetes
körnek még csak éppen hogy fel-villanó
körvonalait adja, hogy aztán a dráma vége
- az elemzés részletein át - már élesen
vésett vonalakkal meghúzza ugyanezt a
kört, az utolsó kép tragédiájával az
elsőhöz visszatérve. A három fel-vonásba,
hat képbe tömörített tragédia - időbontásos
technikájával - egészében nem, csak
kisebb részleteivel válik lazább szövésűvé,
epikussá. A hat kép egészé-

ben rajzolja ki ezt az ördögi kört, a tár-
sadalmi jelentésűvé táguló emberi drámát.
Az egyes képek ugyanakkor a
cselekményt kitűnő lélektani motívu-
mokon át sodortatva - önmagukban is
drámai erővel robbannak. Ezért jelen-tett
sokkal többet a színmű a Disznótor
egyszerű adaptációjánál: a Kígyómarás éles
pszichológiai vonalvezetéssel tömörített,
szilárd szerkezetű, önálló értékű dráma.

Az ibseni analitikus, szerkesztés
technikája

A magyar történelmi közelmúlt rétegeibe
behatoló társadalmi, lélektani oknyomozás
dramaturgiai módszerét a Leleplezés a
múltban elkövetett bűnöket kényszerítő
erővel a jelenre vetítő ibseni analitikus
szerkesztésben kereste meg. (A darabot
1962-ben mutatta be a Nemzeti Színház
pesterzsébeti kamaraszínháza.) Itt már
időben és térben egy színtérbe helyezve
játszódik a dráma: a nyilas idők hősi
halottjának, a kórházában katona-
szökevényeket, ellenállókat bújtató Simon
Bálint főorvos családjának rózsa-dombi
villájában, a mártír szobrának fel-avatása
utáni órákban, napokban. A már halott, de
gazdag emberségével a drámában mégis
minduntalan jelenlevő főorvosnak egyedül
a lánya nem tud semmit a színmű elején a
bűnnek, az ostobaság-

nak és az amoralitásnak azokról a szaka-
dékairól, amelyek majd megnyílnak a
Leleplezésben. Az igazán nagy Ibsen-drá-
mákban a múlttal való szembenézést
mindig belső folyamat, morális kényszer
indítja meg. A Simon Bálint mártír-
múltján parazita módon viruló család -
anya, báty,' feleség - azonban ter-
mészetszerűleg nem képes erre. Nincs
tehát belső katalizátor a drámában, csak a
nagy mártírról szóló hamis könyvet
„kollektíven" írogató család. A szobor-
avatásra felutazó ápolónőnek, Simon Bá-
lint húgának, Etelnek a személyében
kívülről kell érkezni annak az erőnek,
amely képes a múlttal való szembenézést
kikényszeríteni, a hazug családi idillt
szétfoszlatni. Ez persze még nem lenne
baj, ettől még lehetne a Leleplezés jelen-tős
dráma. De a színmű csak az analitikus
szerkezet technikájával emlékeztet a nagy
Ibsen-drámákban: művészi hitelét éppen a
szerkesztés túlságos kimódoltsága
gyengíti. Simon Etel túlzott hangsúllyal
lép - a főorvost a múltban mindvégig
fekete bárányként kezelő közvetett módon
a halálát okozó hazug család helyett - a
mártír igazi erkölcsi örökségébe. Az
özvegységet „örökre" vállaló feleségről
hamarosan kiderül, hogy már régóta
karrierista sógorának a szeretője, gyenge,
sodródó asszony, akivel férje ellenállási
küzdelmének gondjait termé-

Jelenet Szabó Magda: Kiálts, város! című drámájának debreceni előadásából



majd tovább fejlődnek, gazdagodnak a már
igazán jelentős történelmi játékokban, a
Kiálts, város!-ban és az Az a szép, fényes
napban.

Az egyik sajátosság a régi magyar nyelv
rétegeit - jelen esetben a XVIII. századi
szentimentális érzelemvilágot - birtokba
vevő, továbbárnyaló, modernizáló stiláris
gazdagság. Valamiféle olyan jellegű
archaizáló és mégis izgatóan modern
nyelvi kísérlet volt ez, mint Weöres
Sándor Psychéje.

A másik két vonás egy új írói szemlé-
letmód sajátja. A Fanni hagyományaiban
jelenik meg először a történelmi deter-
mináció problémája és az egyéni és kö-
zösségi létezés konfliktusa, amely majd
újabb és újabb gondolati rétegekkel to-
vábbgyűrűzik a későbbi drámákban. A
történelmi determináció - a családi és a
tágabb feudális környezetének kiszol-
gáltatott ember drámája - a színműben még
tragikus-érzelmes hangütéssel szólal meg,
hogy aztán a Kiálts, város!-ban és még
inkább az Az a szép, fényes napban már az
abszurd és a groteszk teljes eszköztárát
felhasználó intellektuális humorral
gazdagítsa az írónő ezt a történe-
lemszemléletet. Kármán művének cse-
lekményét - Fanni tragédiáját - Szabó
Magda az egyéni és a közösségi létezés
konfliktusában izzítja tovább. A hosszú
kiszolgáltatottság beletörődése után az
érzelemben megindító gazdagsággal ki-
tárulkozó főhősnőt nem csupán a gonosz
és korlátolt feudális családi környezet
vágja el szerelmétől, mint a XVIII. századi
szentimentális regényben. Szerelme, TataiS

G

zabó Magda: Az a szép, fényes nap (Nemzeti Színház)
szetszerűleg nem oszthatta meg. A ha-
lálba pedig anyjának végzetes ostoba-
ságba kövült „szeretete" küldte Simon
Bálintot, mikor fiát féltő aggodalmát
nyilas barátnőjénél kiteregette. Csak-
hogy az álarcok letépése után elénk
meredő, riasztóan csupasz és bűnös ar-
cokkal szemben minden eltűnt emberi
érték túlzottan sűrítve bukkan fel egyet-
len emberben, Simon Etelben. O is el-
lenálló volt, mint a bátyja, szerelmese is
a mozgalomban esett el, ezért nem ment
férjhez, Simon Bálintné helyett ő tehát az
igazi „özvegy". Sajnálatos ez a túl-
szerkesztettség, mert különben a Lelep-
lezés árnyalt lélektani képekkel dolgozik,
amelyeken belül még a „leleplezettek-
nek" is megvan a maga részigazsága, drá-
mája. Szabó Magda későbbi színműveinek
(Kiálts, város!, A z a szép, fényes nap) lesz

majd jelentős erővel megszólaló sajátos-
sága az igazságnak ez a hiteles több-
arcúsága.

A hagyomány élesztése

A magyar szentimentalizmus legjobb re-
gényét, a Kármán József művét modell-
ként felhasználó Fanni hagyományai (1965,
Katona József Színház) ugyanolyan ön-
álló drámai alkotásnak tekinthető, mint a
Kígyómarás. Kármán József kisregényé-
nek cselekményére épül a színmű, de a
vidéki magyar feudális környezetnek ki-
szolgáltatott, abba beilleszkedni képtelen,
gazdag, érzelmes lényével lassú
pusztulásra ítélt Fanni drámáját Szabó
Magda egyéni írói koncepciójának szel-
lemében szőtte tovább. Három új, jel-
lemző motívum, drámaírói sajátosság
tűnik fel a Fanni hagyományaiban, amelyek

József, a Martinovics-mozgalom harcosa,
akinek - csak a későbbi visszatérés
reményét táplálva - választania kell az igaz
szerelem és az új Magyarország
megszületéséért az életét is kockáztató
küzdelem között. Tatai József már nem
jöhet vissza szerelméhez a drámában.
Fanni - nem is láthatva bele - ugyanúgy
nem érti, nem értheti meg ezt az emberi
életet feláldozó fanatizmust, mint ahogy a
Kiálts, város! Esztere sem. Az egyéni lét
tragikumában felőrlődve, ugyanaz lehet
csak a sorsa, minta reménytelenül korai
köztársasági mozgalom hőseié: a halál.

A történelmi determináció drámája

A folyamatosnak mondható drámaírói
jelenlét korszaka után - amely már számos
jellel ígérte a továbblépés, kiteljesedés
lehetőségét - Szabó Magda és a színházak
kapcsolatában hosszú időre törés, szünet
következett be. De a debre-

yula (Kállai Ferenc) és Bönge (Sinkó László) a régi szép időkre emlékeznek



ceni Csokonai Színházban bemutatott
Kiálts, város! (1974) már egy jelentős
színpadi szerzőnek az újrajelentkezése
volt: a kesernyés - modern kicsengésű -
irónia hangütéseivel kísért, a balladák
tömör tragikai szerkezetének erejével
megszólaló dráma.

Az előjáték maróan abszurd humora II.
Fülöp, Habsburg Rudolf, Ahmed szultán,
Kálvin János, Bocskai István és
Belgiojoso tanakodása - már Szabó Magda
A z a szép, fényes nap című legjobb
drámájának hangvételét előlegezte. Egy
történelem által körülkerített sorsú város
Debrecen -- időben szinte folyamatos
drámája áll a színjáték gondolat-világának
középpontjában; s ezen a drámán belül az
embernek - Borzán Gáspárnak, „a
mindenkor láthatatlan, ismeretlen
áldozatnak" és a szerelemtől meg-fosztott
Eszternek - a tragédiája. Nyilván a belső
monológok gazdag lélektani elemzésére
épülő regényei után ebben az időben jutott
el az írónő az igazán jelen-tős drámák
megalkotásához. Hiszen lényegében már
első regénye, a Freskó - amellyel Szabó
Magda valósággal be-robbant az
irodalomba - is ezt a debreceni cívis
életformát, a „kálvinista predesztináció"

tényleges tartalmait, társa-dalmi, lélektani
gyökereit, tüneteit és következményeit
vallatta. Persze a Kiálts, város!-ban a
protestantizmus, az Az a szép, fényes
napban pedig a római kereszténység
ideológiájának a vizsgálata ter-
mészetszerűleg nem a konkrét történeti
elemzés szempontjából érdekli Szabó
Magdát. A felboncolt ideológia anatómiája
az ember és a történelem, az egyén és a
társadalom viszonyának illúzió nélküli
tiszta képét jeleníti meg nála.

A Kiálts, város! tragikus hőseinek a
„belső determinációja" az a kálvinista
puritanizmus, amely az áldozatvállalá-
soknak hősies, szívós folyamatosságával
életben tart egy várost, ugyanakkor egy
szűk, fojtogató életforma karámjába zárja
az embert - gondoljunk a Csillag a máglyán
Genfjére is. Ez a belső determináció
azonban a külső erők kényszere által válik
még fojtogatóbbá a színmű-ben: jelezve a
Szabó Magda-művek horizontjának most
már - egy adott drámai helyzeten belül -
szinte minden lehetséges belső és külső,
lélektani, ideológiai és politikai tényezőt
számba vevő gondolati kitágulását. Az
„igazhitű" Ahmed szultánt, aki
Debrecenről csak annyit tud, hogy
„valahol az egri vilajetben" helyezkedik el,
ugyan „deprimálja" az elő-játék „meddő
vitája"; az eretnekégeté-

se]; szakembere, II. Fülöp ugyan már
elporladt Borzán Gáspár meggyilkolá-
sakor, Rudolf császárnak pedig csak annyi
jut eszébe Debrecenről, hogy „bárány meg
perecek", s a császári zsoldos-vezért
Álmosd mellett tönkreverő Bocskai
szabadságharcának küzdelmében is csak
alig számba vehető mozzanat lehetett egy
város pillanatnyi és egy ember végleges
sorsa. Nélkülük azonban még-sem áldozta
volna fel leendő vejét s ezzel a saját lányát
is a debreceni főbíró. A főbíró képes arra,
hogy a hitet védő, de a városnak legalább
annyi kárt, mint hasznot okozó, az embert
az egyéni élet gazdagságától megfosztó
puritanizmus korlátait - nem csekély belső
küzdelem árán - végül is áttörje, de
tragikusan későn érik meg benne ez a
döntés, mert Debrecen létérdeke ekkor
már kikényszeríti az ember, Borzán
Gáspár és Eszter szimbólummá nőtt
tragédiáját.

„Egy robbanásszerű ideológiai változás
anatómiája"

Az Az a szép, fényes nap azoknak a gon-
dolati, stiláris és dramaturgiai elemeknek
a szintézise, amelyekkel Szabó Magda
már eddig is kísérletezett. A 994 őszén -
Vajk Istvánná keresztelésének előestéjén -
játszódó történelmi játék a konkrét
történeti valóságanyagra épülő,
ugyanakkor azt gondolatilag és stilárisan
egyaránt a századunk nyelvére lefordító
dráma. Történelmi játékában az írónő -
mint maga mondja - „egy robbanásszerű
ideológiai változás anatómiáját" kívánta
bemutatni. A XX. század eseményeit átélt
gondolkodó ember szemével vallatva a
múltat, nemzetünk történelmének egyik
legjelentősebb változását, a feudális-
keresztény magyar állam létrejöttének
folyamatát, megértve, „hogy egy állam
csak úgy születik meg, ahogy az ember:
kínok között, vérben".

Szabó Magda történelmi játékának
kesernyés, ironikus gondolati ritmikáját
követve, talán az első benyomásnak en-
gedve, a divatos kifejezésű „deheroizá-
lást" emlegetheti a kritikus és a néző. De
nagyon félreértenénk a dráma mélyebb
üzenetét, ha csupán egy illúziók nélkül
szemlélt - népünk sorsát alapvetően
meghatározó - történelmi folyamat
hűvösen tárgyilagos elemzését látnánk a
műben. A nagy történelmi átalakulás
társadalmi, világszemléleti, emberi küz-
delméből fájdalmas törvényszerűséggel
következő véres események és a modern
diplomácia nyelvére lefordított cinikus-
ironikus jelenetek állandó egymásba ját-

szásában lehetetlen meg nem érteni egy
nemzetnek és a sorsát alakító emberek-
nek a drámáját. „Az életemet kaptam
tőled, és ebben a percben azt hiszem, hogy
mindenki, aki ezen a földön élt vagy
születni fog, tőled kapta az életét: Áldj
meg!" - ezeket a szavakat a Géza
fejedelem előtt térdeplő Vajk mondja a
drámában. A bizánci küldetése után fél=
reállított Gyula kifejezésével Géza a
"nyílvessző", Vajk a „tőr". Történelem-
szemléletünkben - Szent István alakja
mellett - a magyar állam megteremtésé-
nek folyamatában kiemelkedő szerepet
játszó Géza fejedelemnek eddig viszony-
lag szerény szerep jutott. Dráma- és pró-
zairodalmunkból is elsősorban István
történelmi nagysága emelkedett ki. De ha
az első magyar királyt megelevenítő
legjelentősebb alkotásra gondolunk - Kós
Károly regényére és színművére, Az
országépítőre -, akkor látjuk, hogy Kós
műveiben Vajk-István az, aki emberileg is
a legmélyebben érzi át a sok tragédiával
és az értékek pusztulásával járó
társadalmi, kulturális és ideológiai át-
alakulás, a pogányságot levedlő magyar-
ság katarzisát. Szabó Magda történelmi
játékában azonban más megvilágításba
kerül Géza és István alakja. A gyermek
Vajk ugyan még a pogány törzsszövetség
életszemléletében nőtt fel, az Augsburgi
Siratót is nagyon jól ismerő Vajk és Gyula
- Bönge szavaival - a bajor követ előtt
akár „duettet" is énekelhetnének. De
Szabó Magda színművének a más-napi
keresztelésre készülő ifjú Vajkja már
egyáltalán nem érzi át A z ország-építő
Istvánjának emberi drámáját. Tudatából
már rég kihullott a pogány magyarság
szellemi öröksége, csak „az idő kerék
kötőit" látja a pogány világkép őrzőiben.
„A vidám lovak és a tűz fényes istene
helyett" a kereszténység „rettenetes,
tömény szomorúságával", a „bűntudat és
absztrakció" ideológiájával ajándékozza
meg népét. Szabó Magda Géza hatalmas
történelmi életművére tesz egészen új -
egy nagyon kemény, modern drámával
ötvözött - koronát: a politikailag
hallatlanul tisztán látó, népe katarzisát
mélyen átérző igaz ember előtt tiszteleg a
dráma.

Mert az izgatóan modern történelmi
játéknak nem Vajk, hanem Géza a köz-
ponti hőse. Az a Géza, aki „életet" szánt a
népének ezen a „táncos földön" és nem
„halált", s a nemzeti önvédelem, az ön-álló
magyar állam megteremtése érdeké-ben
még saját nevelőjét, a sámánt is
meggyilkoltatva, ölet, és saját kezűleg is



gyilkol. A keresztelésére készülődő, áj-
tatos Vajk persze nem „öl" a drámában. Ő
úgy fogalmaz, hogy lesznek - Géza szerint
„meglepően sokan" lesznek, és a népnek
valószínűleg „nem az okosabb, de az
értékesebb része" -, „akiket egy magasabb
cél érdekében meg kell fosztanunk az
élettől". Mégis, a mű első részének végén,
barátjának meggyilkolása után a
fájdalomtól felüvöltő és a befejezés
hidegen i z z ó drámájában a fiától em-
berileg örökre elváló Géza az, aki mint
fejedelem és ember igazán átérzi az érté-
kek pusztulásának tragédiáját.

A fejedelem, a politikus és az ember
képe, Gézáé, nagyon markáns vonásokkal
vésődik ki a drámában. A magyarságot
megmentő történelmi tettet végre-hajtó
vaskezű - ha úgy tetszik, véres kezű -
uralkodóról már beszéltünk. De hallatlanul
izgalmas a politikusnak és a népe
fájdalmát a sajátjaként átélő embernek a
drámája is. A véres jeleneteket nemcsak a
szenvedély és a szenvedés ki-törései
követik, hanem a „modern" politika
nyelvére hangszerelt ironikus-groteszk
ellenpontozások rendkívül gazdag skálájú
nyelvi, dramaturgiai játékai is. Tar
meggyilkolása után Géza ezekkel a
szavakkal fordul Vajk nevelőjéhez, a
másnapi szertartáson „vizsgázó" Tatához:
„Deodátus úr, San Severino grófja,
megkérnélek, uram, iparkodj azzal a
hullával." Természetesen Gyula szobájába,
ahol már fekszik egy tetem, a borbélyé, s
„még befér" Bönge holtteste is. De nagyon
tévednénk, ha azt hinnénk, hogy a
burleszkbe hajlítják át a dráma egészét
ezek az abszurdig élezett jelenetek. A
fájdalom és a groteszk állandóan
egymásba játszik nyelvileg és dramatur-
giailag is, ebből a nagyon tudatos szer-
kesztésből születik meg ez az izgatóan
modern gondolati dráma.

Egészen más az új Magyarországot - a
szülés kínjaival - kihordó Géza és a józan
„reálpolitikus" Vajk szellemi arca. Mint
ahogy egész más a magyarság sorsát a
korafeudális Európa erőszakpolitikájának
a térképén szemlélő Géza mai kicsengésű
humora, „cinizmusa" és a sótlan, ájtatos,
vallásos-ideológiai frázisokba burkolódzó
Vajknak az embert, népet csak eszköznek
tekintő hideg célratörése. Persze Géza
koncepciójában fellelhetők a „napkeleti
ábrándok" is: a két erős nemzedék
felnövésével az elszenvedett vereségekért
visszavágó, újra az Atlanti-óceánig rohanó
régi nagy sereg képe. De mégis Vajk az
igazi „napkeleti herceg" a drámában, aki a
magyarság

sorsát - az állam- és egyházszervezés
célkitűzésén túlmenően - nem képes még
a „keresztény Európa" nyers erőpoliti-
kájának a hatalmi és etikai mérlegén le-
mérni. Nem hiszi - amit a történelem
tényleges István királya később tapasztalt
-, hogy a németek alig várják, „hogy újra
leckét adhassanak nekünk a tízpa-
rancsolatból". Géza - önmagával és népe
egy részével is iszonyú küzdelmet víva -
az erős, független államra építi a nemzet
jövőjét. István számára ezért is kéri a
német császár helyett a pápától a koronát.
(„A pápa is vazallussá tesz, de valahogy
kevésbé konkrétan, isten vazallusa leszel,
Vajk, és istent még nem látta senki, a
császárt viszont ismerjük, a dögöt.")
Tudja, hogy a keresztény Európával
szemben a katolicizmus ideológiája nem
védőpajzs, csupán kényszerű takaró, álca.
A népe örökségét megszüntetve őrző
Gézával szemben Vajk még nem tudja,
hogy a kereszténység ideológiája -
politikai, katonai erő nélkül - önmagában
nem lehet egy nemzetet megtartó,
megvédő bástya.

De a történelmi játék fel-felizzó, majd
hidegen lehalkuló drámája - az apa és fiú
útjának végleges elválása -, nemcsak a
politikai koncepció éles elkülönülésében
rejlik. A nagy cél - a nemzeti önvédelmet
jelentő magyar állam felépítése - érde-
kében Géza kényszerűségből gyilkoltat és
gyilkol, de ezek a halottak visszajárnak
hozzá „éjjelente kísérteni". Vajk nagy
tervében az ember csupán eszköz, és
keresztény európaivá absztrahálódva,
eltűnik magának a nemzetnek a fogalma
is. Géza viszont tudja, hogy erős országot,
államot csak szuverén, értékes egyé-
niségekből kovácsolódó nemzeti közös-
séggel lehet tartósan építeni, megtartani.
Az ember által akkor érzékelhető világ-
egyetem természeti képét, életörömét
árasztó pogány dalokat Géza maga is
énekli, tudja, hogy a meggyilkolt Bönge
„egy személyben" volt „a meótiszi láp
meg az Atlanti-óceán". Ezzel szemben
Vajk csak „az emberi alaptermészettel
ellenkező" kereszténység lehangoló frá-
zisait tudja litániázni. A dráma végén
„megáldott" Vajk emberileg iszonyúan
egyedül marad az eljövendő uralkodás-
ban, leendő feleségéről, a bajor Gizelláról
készült festmény is csak a nagy politikai
lehetőség képét idézi fel számára. Géza
felesége, a varázsos szépségű, élet-erejű
Sarolt azonban halottan is él a mű-ben.
Szabó Magda egyetlen mondattal is képes
felizzítani egy ember belső drámáját. A
ledöfött baráttal, Tarral, a ha-

lott feleségnek a még mindig szerelmes,
szenvedő férfi üzen: „Mondj rólam jót
Saroltnak."

Szabó Magda ironikus hangvételű tör-
ténelmi játékának ez a „Vajk-interpre-
tálása" ugyanakkor természetszerűleg nem
homályosíthatja el István király alakjának
nagyságát, amelyet a történelmünk már
tényszerűen igazolt. De nem szabad arról
sem megfeledkeznünk, hogy Szabó
Magda drámájában még a számos illúziót
tápláló ifjú Vajk képe bontakozik ki,
egészen más ember, államférfi volt a
történelem későbbi, tény-leges István királya.
A z A z a szép, fényes nap Géza
fejedelmének a magyar állam létrejöttéért
való erőfeszítéseit és az országépítő István
király életművének nagyságát csak
népünk történelmének szerves, dialektikus
összefüggésében lehet igazán megérteni.
István király alakjának, nagy jelentőségű,
folyamatos tetteinek képét ezután is olyan
tisztán látjuk és őrizzük meg, mint
amilyen tisztelettel őriztük eddig is.

A dráma a Nemzeti Színházban

Minden dráma sorsa végül is a színpadon
dől el. Szabó Magda történelmi játéka
szerencsés módon formálódott a Nemzeti
Színház alkotóműhelyében. Az írónő négy
évig dolgozott a drámán, de még a próbák
időszakában is érlelődött a szöveg,
nagyon fontos hangsúlyokat erősítettek fel
a dramaturgiai változtatások. A rendező,
Marton Endre és a dramaturg, Bereczky
Erzsébet is nyilván jelentős szerepet
játszottak ezekben a változtatásokban. A
legfontosabb az 1975-ben megjelent
drámakötet (Az órák és a farkasok)
szövegéhez képest az új nyitány
hangsúlya volt. Nagyon jól megértettük
már ebből Gyula későbbi szavait: Géza a
„nyílvessző", Vajk a „tőr". A pogány
hagyományok hajlíthatatlan őrzőjét, a
sámánt Géza először meggyőzni, majd
ennek lehetetlenségét látva, a másnapi
szertartástól távol tar-tani akarja. De Vajk
- Géza üzenetével - a várba csalja a
sámánt, rákényszerítve ezzel a fejedelmet
a már kikerülhetetlen gyilkolásra.

Ez a nyitány már a Szabó Magda-dráma
hangsúlyait átgondoló, felerősítő
rendezésnek - az egész előadás gondolati-
képi ritmikáját meghatározó - felfogását is
jelzi. Mert minden jó rendezőnek az a
legfőbb erénye, hogy tudja, mikor szabad
alkotó fantáziájával előtérbe lépni, a saját
színpadi látomásába emelni a dráma
egészét vagy részleteit, és mikor kell



„a háttérben maradva", puritán eszkö-
zökkel szolgálva, a hangsúlyok finom
árnyalataival kibontani a drámát.

A nagy történelmi változás drámáját
szemlélve, a nézők „nem bizonyos, hogy
csak visszanéznek" - írta színműve elé a
már idézett cikkében Szabó Magda. Ezért
a „szép arany díszlet helyett" „véres és
félhomályos lett a színpadom". Ezt a
„véres és félhomályos" színpadképet
komponálta meg komor, lépcsőzetes
tagolású, a színpad fény- és árnyék-
játékaira nyomasztóan alkalmas állvány-
zatrendszerével Csányi Árpád. A díszlet-
kép sötétbe vesző, csak pillanatokra meg-
világosodó felső szintjei csupán a köz-
játékok szereplőinek néma reakcióit jelzik.
Tétova katonák és riadt követek
árnyalakjainak mozgását, a Durkó Zsolt
zenéjével megszólaló, csodálatos szépségű
pogány dal fel-felcsengő, majd hirtelen
elfojtott muzsikáját, a bajor Hermann
felülről gőgösen letekintő éber nyugalmát.

Maga a dráma azonban a színpad elő-
terében, alsó szintjén zajlik. A jobb sarok
a hideg reálpolitika színtere: Vajk szobája;
a bal sarok a morbid játékok és a groteszk,
abszurd humor terepe: Gyula
kopottságában is gazdag színpadi életet
élő szobája. A fenyegető állványzatlabi-
rintus alatt, a groteszk és a hideg értelem
pólusai között, a színpadkép gyújtó-
pontjában lobban fel igazán a történelmi
játék minden rétegének értékét magába
szívó dráma. A „deheroizálás" álarca
mögül felizzó igazi dráma, amelyet Mar-
ton Endre a színpadképek ellenpontozó
gondolati, stiláris ritmikájának izgalmas
lüktetésével hívott elő.

Schäffer Judit jelmezei élő ruhái, for-
mái voltak a látszat és valóság közötti
ellentmondás szüntelen játékának. Mind-
ezt jelezte a félreállított Gyula rongyos
ruhája és a „rehabilitálás" pillanatainak
gazdag aranyozású bizánci köntöse, Géza
állatbőrkacagánya és európai öltözéke,
amelyből azonban az indulat előrántja az
álruha alatt hordott, állatfogakból készült
pogány nyakláncot. Ugyanez az érzelmi
meghasonulás jellemzi a szobák előtt álló
„testőröket", akiknek a frissen fel-öltött
nyugati egyenruhája mögül - számos jellel
- minduntalan feltűnnek a régi nagy sereg
öreg harcosai. Külön remeklés volt az
eleven halott Bönge minden idők
szenvedésének bélyegét magán viselő
félelmetes maszkja, terep-színű ruhája.

Kállai Ferenc kiemelkedő Gyula-ala-
kítása mellett, szerepét és hatalmas di-

namikájú játékát tekintve, kétségtelenül
Sinkovits Imre Gézája volt Szabó Magda
történelmi játékának központi hőse. A
fejedelem és a férfi hajlíthatatlan ke-
ménységű életerejéből, a korabeli Európa
erőviszonyait teljesen átlátó politikus
könnyedén cinikus humorából, a teljes
emberség gazdag színeiből, a fájdalom
elementáris kitöréseiből és a fel-felizzó,
majd nyugtalanító csenddé halkuló végső
dráma elemeiből ötvözte Sinkovits ezt az
eleven sodrású alakítást. Az „eszelős"

borbélytól való „megszabadítást" meg-
köszönő Gyulához belépő Sinkovits egy-
szerre tud a legkörmönfontabb ravaszság
skáláján, a kegyetlenség kíméletlen
hangján és a józan politikus reális elem-
zésével beszélni, de képes a Gyula meg-
nyerésén ravaszkodó szerepéből a humá-
num és a humor emberi hangjaival is
állandóan kiszólni. Barátját leszúrva, a
halott Saroltnak üzenve, a teherbírásának
végső határához érkezett ember üvöltő
fájdalma szól belőle, hogy aztán

Géza (Sinkovits Imre) fölkészíti Vajkot (Kálmán György) az uralkodásra az utolsó éjszakán
(Iklády László felvételei)



egészen másféle drámaisággal játssza vé-
gig a befejezés nagy gondolati-politikai
összecsapását: apa és fiú végső konflik-
tusát. Vajkkal már a fáradt fejedelem ta-
lálkozik, aki a fiú szeretetéből merítene
erőt, vigaszt. Sinkovits Gézája kezdet-ben
megértő, ravasz humorral áltatja ma-gát,
de a könnyed mondatok mögött -
megdöbbenve a két koncepció
antagonizmusán - egyre jobban érezteti a
kételyt, majd a kétségbeesést, hogy aztán
már a szenvedély sodrának adja át ma-gát.
Géza igazi történelmi nagyságát még-is a
szenvedély elfojtásával tudja a legjobban
érzékeltetni : apa és fiú elválása-kor már a
nagy politikus hűvös józansága él benne, a
fiától való elidegenedési a Tatának
ajándékozott, a Vajkénál jóval pazarabb
ékkövezésű kereszttel jelezve. Kálmán
György Vajkja nemcsak szerepét, de
színészi játékát tekintve sem tudott Géza
méltó drámai ellenfele lenni. A
„reálpolitikusi" alakítás túlságosan
„visszafogottra" sikerült ezúttal: inkább
már csak a modorosságot jelentette. Persze
ez így talán igazságtalannak tűnhet, hiszen
a célratörő, hideg Vajk embertelenül
kenetes hangja szolgálta a drámaírói,
rendezői koncepciót. De csak a
„reálpolitikus" Vajk megjelenítését, s nem
az újhitű fanatikusét. Ehhez egészen más
belülről jövő színészi eszközökre lett volna
szükség: az egyetlen hang-ütésben
megrekedt Kálmán György erre valójában
nem volt képes. Tyll Attila Tatájának
alázatos céltudatosságából sokkal többet
megéreztünk a vallási fanatizmus
természetrajzából is.

Kállai Ferenc már régóta legnagyobb
színészeink egyike. Mindent tud, amit egy
igazán nagy színész tudhat, de mind-ez
sohasem pusztán mesterségbeli tudás nála.
Minden mozdulatával, apró gesz-tusával,
hangskálájának minden modulációjával
képes belülről, az emberi lélek mélyéről
jövő üzeneteket közvetíteni. Gyulájának
sorsa külön dráma volt a „robbanásszerű
ideológiai változás" drámájának egészén
belül. „A szerencsétlen külügyi akció"
utolsó élő tanújával, Böngével mulató
Kállai a kalandozások kegyetlen -
egyszerre groteszk és iszonyú fájdalmú -
énekeivel már a semmi szakadékaiba
dobott elszánt ember képét adja. Aki -
persze késsel a kezében - nyugodtan várja
már a félreállítása után bármelyik
pillanatban bekövetkezhető halált. De
elnyűtt rongyaiban mélyen ember, és a
gyűlölet szenvedélyéből minduntalan
kibontja a változó idők szavát megértő
hajdani politikus tárgyilagos intelligen-

ciáját is. „Rehabilitálásának" órájában
fokozatosan érti, érteti meg Géza ötleté-
nek zsenialitását, hogy bizánci köntösé-
ben „dialektikusan" mosolyogva, a pápa
küldöttjét némi bizonytalanságban tartva,
jelentős szerep vár rá a szertartáson. A
kápolnába belépő Kállai már egy egészen
más ember, a könnyed biztonsággal
mozgó régi politikus, aki Böngének a
meggyilkolása után mégis ugyanolyan
üvöltő fájdalommal roppan össze, mint a
Tart ledöfő Géza. „Bizánci kellékeitől"
Vajk parancsára megfosztva, könnyedén
visszadobva abba a szakadékba, ahol már
a halott barátja sincsen, szánalmas
meztelenségében is ember marad: tántorgó
lépéseivel Kállai ekkor tudja a
legmélyebben megszólaltatni a groteszk-
ségében is megdöbbentő emberi drámát.

Nagy erejű alakítás volt Sinkó László
Böngéje is. A régi nagy sereg megcson-
kított fiának rekedt, eltorzult hangja na-
gyon mélyről, mintha az augsburgi tö-
megsírokból szólt volna. Gyulával szem-
ben a szükségszerű történelmi átalakulás
horderejét soha meg nem érthető harcos
félelmetes indulatú képét adja, testén,
lelkén viselve a nyugati hadjáratok
letörölhetetlen bélyegét. De tomboló in-
dulatával arra is figyelmeztet Sinkó László
Böngéje, hogy a „kalandozásokat" csak a
korafeudális Európa és a népeket
elsüllyesztett Kárpát-medencében tartós
életet teremtő magyarság sorsának reális
történelmi összefüggéseiben s a
keresztény politikai, ideológiai „morál"
mérlegén lehet csak igazán lemérni.

Eredeti szerepformálás volt Csurka
László Hermannjának hűvös, nyugodt
cinizmusa, Raksányi Gellért Tarjának
kemény embersége, Maróti Gábor bor-
bélyának pillanatokra felcsillanó könnyed
itáliai életöröme, Császár Angélának a
pogány-magyar világkép szépségét és
nőeszményét felvillantó jelenése.

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap (Nemzeti
Színház)

Rendezte: Marton Endre; díszlet: Csányi
Árpád; jelmez: Schäffer Judit; zene: Durkó
Zsolt.
Szereplők: Sinkovits Imre, Kálmán György,

Kállai Ferenc, Csurka László, Sinkó László,
Tyll Attila, Győrffy György, Raksányi Gel-
lért, Szokolay Ottó, Maróti Gábor, Császár
Angéla, Balogh László.

SZILÁDI JÁNOS

Egy hatalom születése

Illés Endre Spanyol Izabellája
a Madách Színházban

Illés Endre drámaírói munkásságát
mindeddig a jelenidejűség jellemezte: a
korhoz s a korról szólásnak azaz írói köz-
vetlensége, amely a korral azonos idejű
történetben tudta megfogalmazni - áb-
rázolni - művészi élményét. A régmúlt
nem forrósodott nála drámateremtő él-
ménnyé. ( A z Egyszárnyú madarak mese és
költészet kettős ívében született, szo-
morúan szép játéka az egyetlen kivétel.) A
jelenidejűség viszont megkülönböztetően
egyéni módon valósult meg Illés Endre
alkotásaiban: a kiemelés, a szublimálás
olyan fokozott erejével, mely alighanem
egyedüli a magyar drámairodalomban. Az
elvonatkoztatásnak ez a kivételes ereje
adja az Illés Endre-i dramaturgia
legsajátosabb jellemzőjét: a művek
művészi esettanulmány jellegét - s talán
nem túl merész feltételezés, hogy a
történelmi tematika iránti eddigi kö-
zömbössége is ezzel magyarázható. A
művek művészi esettanulmány jellege
ugyanis alkotói magatartásának rendkívül
magas tudatosságából táplálkozik, s épp e
tudatosság révén képes a „mindenkori ma"

történelmi érvényű és távlatú mű-vészi
ábrázolására. Illés Endre - drámái a
tanúságtevők - élt is ezzel a lehetőséggel. S
ez egyben azt is jelentette, hogy a
történelmi tematika önkifejezési lehető-
sége írói munkásságában nem vált mű-
teremtő erejűvé.

Eddig nem, most igen. Illés Endre
történelmi drámát írt. Nem álruhába öl-
töztetett történelmet vitt színpadra, hogy a
parabolák fordított szavú nyelvén meséljen
a máról, és nem ürügyként fordult a
régmúlt korhoz, hogy szabadon szólhasson
a századokkal későbbi világról. A Spanyol
Izabella a s z ó klasszikus értelmében vett
történelmi dráma. Olyan alkotás, amelynek
természetes élettere a választott történelmi
helyzet, amelynek alakjait, szituációit nem
kell fölfejteni, le-fordítani, hogy valódi
jelentéstartalmukat megismerjük. A

Spanyol Izabella a történelmet varázsolja
elénk, kemény, markáns színekkel. S ha a
felszín mögött a művészi üzenetet
keressük, akkor nem „lefordítani" kell a
látottakat, a hallottakat, hanem megérteni
az egykori törté-


