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A hitvitáktól a talpalatnyi
naturalizmusig

A magyar drámának - így szoktuk
mondani - igazán nincs nagy hagyománya.
Van ugyan a Bánk bán, de az elsősorban
azért nem hagyomány, mert senki sem
folytatja. Annál inkább folytatjuk a
hitvitákat. A hitvita ön-magában persze
kissé nevetséges ma már - különösen
hogyha Heine hitvitáját elolvassuk -, de
mindig van verete, nemes csengése, és
érvek hangzanak el. Akkor, amikor híres
filmmé vált Az ördögűző (The exorcist),
miért ne űzzük mi is az ördögöt? Ugyan a
szellemesebb réneszánsz és nem
reformációs jellegű művészet az ördög
pokolba való vissza-űzésének boccacciói
módszerét alkalmazza, s ez a
kellemetesség aligha jut magyar drámai
szereplőknek osztály-részül, viszont
reformáció-ellenreformáció,
reformációellenesség és ellen-reformáció-
ellenesség, egyszóval exorcizmus a szó
legszellemibb, legmélyebb s emellett
legfennköltebb értelmében vissza-visszatér
a magyar színpadokra. Az évad mindjárt
egy olyan hitvitával kezdődött, mely
eseményt jelentett még az események
között, illetve az egyéb jellegű hitviták
között is. Miután Sütő András igen mély
érzékkel észrevette Kleist Kohlhaas
Mihályában a drámai magot, s megírta Egy
lócsiszár virágvasárnap-ja címmel az
egykori polgár történetét, most egy
lépéssel továbbment (nem időben, hanem
helyben), mert ugyanennek a korszaknak
(lényegileg!) legnagyobb drámáját írta
meg, melyet azóta is felemleget az
emberiség, hiszen még a leghaladóbb
reformátor, a predesztinációban hívő
Kálvin, aki Max Weber szerint a
kapitalizmus szellemét testesítette meg, a
legenda szerint (s nemcsak a valóságban,
mert a valóságban is) megölette, máglyára
hurcoltatta Szervét Mihályt. Az okokat
különbözőképpen jelölték a
történelemben; vannak, akik azt állítják,
Kálvinnak akkoriban éppen más dolga
akadt, s alig tudott az egész ügyről; voltak,
akik azt mondták, hogy ő felelős érte; s
olyanok is, akik azt mondták, hogy benne
is volt, nem is; sokan Pilátus szerepét
szánták Kálvinnak stb.

Sütő András drámájáról szólva azon-

ban semmi szükségünk a történelmi ese-
mények részletes festésére vagy ismere-
tére. Sütő András Kálvinja Kálvinnak
egyetlen vonását ragadja meg, de azt
nagyon, és ezt krisztusi szerénységnek
nevezem. Krisztus szerénysége tudniillik
számomra mindig evidencia volt. Ő
mondta tudniillik ki azt a maga véghetet-
len szerénységéhen, hogy „Ego sum via,
veritas et vita", vagyis hogy „én vagyok az
út, az igazság és az élet". Kálvinnak
szintén voltak hasonlóan sikerült mon-
datai, de különösen hasonlított Krisz-
tushoz abban, hogy szerénysége példa-
képével azonos természetű volt. Így
azután egészen világos dolog, hogy ki-
váló hőssé válhat egy hitvitázó drámában,
mert hiszen minden gondolata hit-tétellé
válik, sőt, még az is hittétellé válik, ami
nem is gondolat. A feladat most már csak
az, hogy ügyesen el kell választani
egymástól a gondolatot és a nem-
gondolatot, s a dráma anyaga látszólag
készen is van. Mert a fiatal Kálvin és a
fiatal Szervét mint tanulótársak együtt
gondolkoznak és álmodnak arról, hogy
később majd gondolataik hittétellé válnak.
Majd találkoznak az inkvizítorral, aki már
olyan eszméket képvisel, melyek már az
addigiakban is hit-tételekké váltak.
Minden hitvita így kezdődik, ezt nevezi a
dialektikus materializmus „a régi és az új
harcának".

Sütő András tehát megtalálta a konf-
liktus egyik részét, és most már csak az a
kérdés, hogy ez a konfliktus miként
növekedhet, terebélyesedhet és válhat
igazi összeütközéssé. Mert az, hogy sza-
bad szellemek nem értenek egyet az
inkvizítorokkal és vice versa, ez általában
természetes, kivéve ha a jelen évad
drámáira gondolunk. De maradjunk az
általábannál. Viszont ebből az ellent-
mondásból azután kinő valami újabb, ami
most már Kálvin és Szervét között feszül.
Szervét tudniillik kicsit szervet-lenül
modern dialektikus felvilágosító, sőt
felvilágosult természetfilozófus, aki -
amennyiben Huszti Péter játssza el a
szerepét -, méghozzá egy 16. századbeli
hobo is (a hobók a hippik elődjei voltak,
így tehát Huszti archaizál), és elegánsan
hirdeti az istenben való legmélyebb
kételyeit.

A hitvita mindig azt jelentette, hogy X
teljesen szabadon kifejtheti álláspont-ját,
de a vele szemben álló Y csupán addig
fejtheti ki álláspontját, amíg X-et idézi.
Ennek az idézésnek a formájától sok függ,
legyen ez megfelelő, ne legyen cinikus
hangsúlya, és legyen

olyan „sőt" idézés, különben a vita sza-
bályai szerint nem jut szóhoz. Szervét
sem. Így azután Kálvin szóhoz jut.
Mégpedig Sztankay István Kálvinja, aki
tökéletesen olyan, mint a festményeken.
De nemcsak megszólalásig hasonlít hoz-
zájuk, hanem megszólalás után is. Ha-
lálbiztosan görgeti a maga mondatait,
érveit, illetve már monomániás gondo-
latait, látszik, hogy nem érzi jól magát
semmilyen szempontból, de a második
résztől kezdve már nem ő ő, hanem ő az
igazság, meg az út, meg az élet. Ezt alá-
támasztja személyes sorsa is, őbenne is,
családjában is arat a halál, a betegség, és
mellette áll Farel, s végül beköltözik
Szervét Mihály börtönébe is, tehát min-
den formának eleget tesz, csak éppen
máglyára küldi barátját.

Ezzel most már az első és második rész
drámai anyaga megvan, s ezt egy
harmadik rész követi, melyben Szervét a
máglyára megy. Ezen kívül azonban most
már nem történik semmi. A néző pedig
elgondolkozhat azon, hogy Sütő András,
akinek igazán költői invenciója van, miért
oldotta meg a harmadik részt a
mennybemenetel jegyében. S itt mind-járt
vissza kell térnie az első kettőhöz
(részhez, felvonáshoz - inkább rész, bár
már majdnem felvonás). S ekkor a néző
rájön a következőre: Sütőnek halálko-
molyan az a véleménye, hogy lehet bár-
mely gondolat szép, meg okos, meg hala-
dó, meg nagyszerű, s halmozhatnánk
tovább a jelzőket; az a kérdés, hogy in-
tézményesedik-e vagy sem. Ha intéz-
ményesedik, akkor a türelem türelmet-
lenség lesz, a gondolat séma, a séma el-
járás, s az eljárás máglya. Ez a Sütő-féle
predesztináció. Ha viszont nem intézmé-
nyesedik, akkor az ellenkezője játszódik
le, tudniillik a gondolat marad, a szabad-
ság szabadság, és ezt érvényesíteni is lehet
egy máglyahalálban. S ekkor a gondolat -
mármint Sütőé - kísértetiesen kezd
hasonlítani a Szent Johannáéhoz (mármint
a shaw-ihoz), de azzal a jelen-tős
különbséggel, hogy Shaw-nál az
intézménynek belsőleg semmi köze nincs
a gondolathoz, míg az Új Jeruzsálem-
Genfben látszólag az eredeti gondolat
töretlen folytatása testesül meg. S ebben
igaza is van Genf esetében, éppen úgy,
mint Shaw-nak Cauchon püspök esetében.
Ez az újdonság.

Kérdés, hogy parabola-e ez. Szerintem
ebben semmi parabolikus nincs, ez egy-
szerűen realitás. Teljesen igaz, hogy a
megvalósult gondolat hasonlít az erede-
tire, és mégiscsak más. S az is igaz, hogy



a meg nem valósult, mármint a Szervété,
az gyönyörű szép. Az hobói gondolat, az
vagabund gondolat, az szárnyalhat, és az is
lehet, hogy még a máglya felett is
szárnyal, de nincs teste. Mert a test
mégiscsak a valóság. S így jutott el a néző
eme meggondolás alapján arra a
következtetésre, hogy a materialista szép
gondolatai testetlenek, míg az idea-lista
csúnya valósága mégiscsak megtestesül. S
melyik ér többet? Ezt nem tudja eldönteni
Sütő. Az a valóság-e, ami a gondolat
megvalósulása és merevedése (ami lehet
történelmi szükségszerűség is), vagy az,
amelyik nem valósult meg, de különben
minden szempontból rokonszenvesebb.
Előáll a patthelyzet, s nincs harmadik rész,
illetve nincs harmadik felvonás, csak rész.
Íme, ez a magyarázat. De ennek is van egy
predesztinációs jellege, mert az
ellentmondás sokkal komplikáltabb a
valóságban, mint Sütő rendkívül szépen
kirajzolt szellemi erővonalaiban. Genf - a
mai valóság - több is, kevesebb is, mint
amit Sütő róla ír. Genf nem annyira
puritán, és nem is annyira mélyen
tiltakozik az ifjúkori gondolatok ellen.
Viszont a mai Szervét még azt hiszi, hogy
az ifjúkori gondolatait viszi tovább, holott
már egészen más módon gondolkodik, már
egy kicsit benne van a reneszánsz
simoniában is, illetve a reneszánsz
katolicizmust is rokonszenvesebbnek és
szabadabbnak véli, mint magát a
reforrnációt. Nem szabad elfelejteni, hogy
Sütőnél Kálvin még az egykori
inkvizítorokkal is szövetkezik. Nincs
kizárva, hogy a mai Kálvinok is megteszik
ezt. De a mai Szervétek is megteszik azt,
hogy a reneszánsz vagy nem-reneszánsz
dúskálással, a minden-áron való
életélvezettel szövetkeznek, és a mai
Szervét nem a máglyára lép, hanem
repülőgéppel utazik - sic itur ad astra.

*

Ugyanennek az időszaknak - szintén a
hitvitázó drámák modorában - előadott
feldolgozása Hernádi Gyula A to lmács
című drámája. Kevesen gondolnak arra
valószínűleg, hogy lehetséges a hitvitázó
drámát napjainkban is a Sztáray Mihály-
féle szatíra jegyében feltámasztani. Her-
nádi drámája viszont éppen ezzel kísér-
letezik, legalábbis a darab első részében.
Megjelenik a színpadon Münzer Tamás
mint az inkvizítor segédje, tolmácsa, az
egykori lázadó, aki úgy tesz, mintha
megbánta volna minden bűnét. Most ő
tolmácsolja a legobskurusabb inkvizítori

felfogásokat. Ördögűzővé válik, de úgy,
hogy az ördögűzés minden lehetséges
fogását a kor nemesei ellen irányítja. S
így az ördögűzés ,,ideológiai eszköz"

csupán és nem több. Ugyanaz, amit fel
lehetett használni a nép ellen., konkrétab-
ban a parasztok ellen, a nemeslelkű német
lovagság érdekében, most fölhasz-
nálhatóvá válik eme lovagság ellen, hogy
megmentse az egyszerű parasztokat. Az
első pillanatban még nem is értjük, hogy a
tolmács mit tolmácsol, hogy nem az
ördögűzés a probléma, hanem az, hogy

mit érünk el az ördögűzés segítségével. A
szerepjátszás az első ötlet. A szerep-
játszás után ismét csak a hitviták
modorában az igazságtevés következik.
Münzer leveti tolmácsi álruháját, és
azonnal nyíltan a parasztok oldalára áll.
Mcst ismét tolmács ugyan, de most mát
egy sokkal könnyebb nyelvet fordít le,
tudniillik egyszerűen azt mondja ki, amit
a parasztok maguk gondolnak, csak nem
tudnak megfogalmazni. Mindezt úgy
ábrázolja Hernádi, hogy egy Difus nevű
paraszt valamint Fieldingen lovag törté-

Huszti Péter Szervét Mihály szerepében a Csillag a máglyánban (Madách Színház)
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netébe kapcsolódik bele Münzer Tamás,
amikor is Fieldingen elrabolja a paraszt
feleségét, és Münzer mint tolmács a
következőt mondja: „Mondj egy helyet az
Evangéliumban, amelyiken azt olvashatod,
te elviheted az ágyadba Magdalena Difust,
de Jakob Difus nem viheti el a te szépséges
hölgyedet." S az a tolmács, aki előbb a
disznók röfögését tolmácsolta az inkvizíció
módszerei szerint, most ítélőszéket tart az
inkvizíció fölött. S végül megjelenik Geyer
Flórián, és - kicsit commedia dell'arte-
szerűen, a közönséget is bevonva a játékba
- kivégzik az inkvizítort, a lovagot; és a
szerzői utasítás szerint mindezt együtt
cselekszik a közönséggel, amely megkapja
a Münzer-fölkelés zászlócskáit a
szereplőktől. Együtt éneklik a paraszt-
háború dalait is. (Az előadás e tekintet-ben
eltér az instrukciótól. - A szerk.)

Az egész dráma legnagyobb értéke az,
hogy Hernádi szellemesen maró stílusa itt
is jelen van. Egyetlenegy szituáció
forgatása történik meg a darab folyamán,
néha színpadilag hihetetlenül nehézkes
módon, szinte tudatos antitechnicizmussal,
kikapcsolva csaknem minden natu-
ralisztikus mozzanatot is, de olyan
asszociációs rendszerrel, ami rendkívül
ritka. Minden pillanatban meglepővé válik
a tolmácsolás, és a meglepő tolmácsszavak
után majd meglepő események
következnek be, hiszen éppen a
legszorongatottabb helyzetben érkeznek a
felmentő seregek, és sikerül győzniük a
parasztoknak. De ugyaninnen ered a darab
fogyatékossága is. A szerkezet maga
ugráló jellegű, a változások nin-csenek
mindenütt előkészítve, a dramaturgiai
feltételek nem érlelődnek ki sem a
dialógusok bizonyos pontjain, sem pedig
az események sodra szem-pontjából. Még
mielőtt tetőfokra hág-na az izgalom,
hirtelen új szereplők jön-nek be, már
majdnem kiépül a szituáció, amikor
azonnal megváltozik, már csak-nem
tökéletes struktúrát kapunk, ami-kor
hirtelen új struktúra kezdődik. Hernádi
tehát érdekes drámaíró, de kicsit túl
érdekes. Szereplői és ő maga is mindig
forralnak valamit, de kiforrás, igazi
csúcspont soha nincsen. Talán úgy érzi
Hernádi, hogy ezzel túl „szájbarágó" volna.
E sorok írója viszont úgy véli, hogy inkább
akkor volna drámaíró, mert így az írói
invenció mindenütt jelen van, de csak az
invenció - és igen ritkán a kiteljesülés. Ha
belevonja a közönséget, akkor az hangulati
bevonás, ha pedig drámát ír, akkor az
intellek-

tuális játék a játék szó művészi értelmé-
ben. A kettő nem fedi egymást, hanem
valahogy egymás mellett áll. Esetleg
mozog is. Csak éppen nem olvadnak
össze. Így a hitvita hitvita marad s nem
konfliktus. A cselekmény pedig cselek-
mény marad, és nem dramaturgiailag ki-
épült folyamat.

Hogyha a hitvitákat mint jellemző
örökséget határoztuk meg, akkor nem kell
csodálkoznunk azon: Illés Endre ezúttal
kivételesen szintén a hitviták
problémájához nyúlt. Nem a reformáció
értelmében, hanem egy egészen sajátos,
bár napjainkban sokat vitatott
ellentmondás megértése kedvéért - a
spanyol abszolutizmus belső ellentmon-
dásait dolgozza fel. A spanyol abszo-
lutizmus egy későbbi korszaka már kapott
igen érdekes drámai és zenei
megfogalmazást is, azonban éppen Fer-
dinánd és Izabella története feldolgozatlan
téma volt mindeddig, legalábbis a magyar
színpadon. Illés Endre nagyon jó érzékkel
látta meg: itt valóban van hitvitázni való.
Abszolutizmus, mégpedig sajátos módon
női abszolutizmus, mely először kapcsolja
össze az abszolutisztikus államrezonnal az
inkvizíciót, mely embertömegek
üldözését, kifosztását eredményezi, s
ugyanakkor ösztönzést nyújt Amerika
felfedezéséhez. A gondolati mag tehát
önmagában is érdekes. Hogy ezt még
érdekesebbé tegye, Illés megteremt egy
Izabellát, aki az államrezon feltétel nélküli
megszállottja, s mellette egy Ferdinándot,
aki ugyanennek a rezonőrje. Vagyis egy
rezon rezonőrje. Csakhogy maga a rezon
állam, míg a rezonőr privát. S íme, feléled
Illés Endre legjobb szatirikus sajátsága,
hiszen ennyire paradox dramaturgiai
gondolat csakis szatírát teremthet. Mindig
nagy baj az, ha egy drámának igen kevés a
gondolati motívuma. S majdnem mindig
jó, ha sok. Jelen esetben azonban az a
nehézség, hogy a két gondolati motívum,
melyeknek önmagukban is volna egy estét
átszárnyaló ereje, egymással nem fér
össze. Egyszerre kapunk egy szatírát az
akaratról, a hatalom és az abszolutizmus
akarásáról, ennek ellent-mondásairól, s
ugyanakkor mindennek belső drámáját is.
Mert Izabellának igaza van abban, hogy ha
az ember „á"-t mond, „bé"-t is kell
mondania; ha nincs más eszköz egy
hatalom megszilárdítására, mint az
inkvizíció, akkor nem lehet mit tenni, fel
kell használni Torque-

madát, fel kell használni tehát az exor-
cizmust, és ha már egyszer repült a nehéz
kő . . . Illés Endrének is igaza van, mikor
bemutatja, hogy ez az Izabella miképpen
torzul el szükségképpen, miképpen válik
nála szerelem, érzelem, gyűlölet és
barátság egyaránt exorcisztikus
kategóriává, hogyan olvad föl te-hát maga
a hatalom is a módszerben.

De ezt a folyamatot végigkíséri Fer-
dinánd. Ferdinánd gúnyolja Izabellát, de
hagyja cselekedni. Ferdinánd megcsalja
Izabellát, de nem hagyja el. Ferdinánd
élvezi az életet és utálja az inkvizíciót, de
semmit sem tesz ellene. Ferdinánd tudja,
hogy a saját felesége is elembertelenedik a
folyamatban, de rezonőrmegjegyzéseken
túl sohasem jut. Mintha egy narrátor
kísérné végig a drámai történést, és mintha
azt mondaná nekünk: van, aki cselekszik,
azt hagyni kell cselekedni, még ha tudjuk
is, hogy mi minden rossz jön ki belőle, és
vannak, akik ezt kívülről megmosolyogják,
de nem cselek-szenek. Kicsit furcsa
helyzet. A rezonőr akkor válik érdekessé,
ha valahol a cselekvőktől távolról indul.
Egyre inkább távolodik látszólag, s a végén
kiderül, hogy bár csupán rezonőr akart
lenni, és volt is, mégis valahol
belebonyolódott a konfliktusba. A végén
már elveszti rezonőri mivoltát. Ferdinánd
nem ezt az utat írja le. Először viszonylag
csak-ugyan távol van a konfliktustól,
Izabella megmagyarázza neki, hogy a
házasság számára kikerülhetetlen, úgy
tűnik, mint-ha valódi király lenne, s azután
egyre jobban távolodik az összeütközés
lényegétől. Szinte lóg a darabon.
Érdekesen lóg, mert nélküle
elviselhetetlenül monolit volna az a fajta
történelmi szofisztika, melybe egyre
inkább belekényszerül Izabella is, és
Ferdinánd világítja meg - azt hiszem, a
világirodalomban először -, hogy a
történelemnek nemcsak logikája, hanem
szofisztikája is van.

Ami a darab nagy kérdése viszont, hogy
lehetséges-e a haladás érdekében az
ördöggel szövetkezni - már ismert kérdés.
Amit Illés Endre ehhez hozzá-tesz: az
ördöggel való szövetség pillanatnyilag
kifizetődőnek látszik, de személyileg nem
fizetődik ki. Izabella tudniillik tönkremegy
bele. Történelmileg - s ez az érdekes -
minden kérészéletű jel ellenére is rossz
üzlet szövetséget kötni az ördöggel. A
Faust-legenda gondolata, mely szerint ha
az ember szövetséget köt az ördöggel,
végül is szépnek találja a pillanatot -
rendkívül bölcs. Az inkvizíció, a zsidók
kiűzése, az exorcizmus



mind eszköz lehet, de csak a pillanatnyi
bajokat oldja meg. Illés azt is megírja,
hogy az inkvizíció először hasznot hoz az
államnak. Később azonban már maga is
óriásfogyasztóvá, Molohhá válik. S ez
minden bálvány sajátsága. Pillanatnyilag
segít, majd megeszi az embert. Mindent
fölfal. S előbb falja fel az emberséget, mint
az embert, mert mint Ferdinánd mondja, a
máglyáknál is borzalmasabbak a nézők, és
a mai nézőkből holnap áldozatok lesznek.
Ez a sor pedig végtelenül folytatódik. Ergo
az ördöggel való szövetség történelmileg
semmivel sem indokolható. Csak a
szűklátókörűséggel. S ennek a témának
dramaturgiája követeli meg az előbb
említett kettősséget, de fel is bontja a
dráma egységét. Két heterogén szál -
Izabelláé és Ferdinándé -, de a gondolati
összetartozásuk két különböző magatartás-
és cselekménytartományt képez. Így a
hitvita eldőlt, de úgy, hogy a
cselekményben Izabella elbukott, a vitában
pedig Ferdinánd győzött, de csak
gondolatban, mert a cselekmény-ben ő is
csak Izabella szolgája marad.

*

Míg a Spanyol Izabella azt ábrázolja,
hogyan lehet, illetve nem lehet abszolút
uralmat teremteni, egy intézményesített új
ideológia segítségével, addig Szabó
Magda hitvitadrámája az ideológiát mint a
modernizálás és modernizálódás alap-
feltételét kezeli. Szabó Magda egész
életművének belső problematikája a
protestáns, mégpedig a magyar protestáns
világ emberi tartalmainak és ember-
telenségének dialektikája. Most A z a szép,
fényes nap című és a Nemzeti Szín-házban
bemutatott drámája éppen az ellenkező
gondolati kört ragadja meg, mint az előbb
tárgyalt drámák. Ezek hitvitázók voltak
annyiban, amennyiben megmutatták, hogy
a hit vitatható, Szabó Magda viszont azt
mutatja meg, hogy miként válik a hit
vitathatatlanná. Egy-szóval annyi hitvitázó
problematika után hitfeltétlenségű dráma
került ki az írónő tolla alól.

A drámai szerkezet itt sokkal szorosabb,
sokkal szabályosabb és célratörőbb is,
mint az előző drámákban. Három ember
köré koncentrálódik mindaz, ami a
színpadon történik, mégpedig Géza feje-
delem, a fia, Vajk, a későbbi István, az
államalapító és egy harmadik szereplő, a
fejedelmi rokon, Gyula köré. Hármójuk
közül kettőnek nincs meggyőződése,
egyedül Vajk az, aki komolyan veszi az
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ajda Márta, Győry Emil, Huszár László és Bárány Frigyes A tolmács című Hernádi-dráma
deológiát. És ha vannak történelmi
dőszakok - ebben volt igazuk az előző
rámáknak -, mikor bizonyos ideológiák
úl komolyan vétele a haladás béklyója,
kkor vannak időszakok, mikor az
deológiák igen komolyan vétele a
aladás feltétele.
Szabó Magda darabjában Gyula vala-
ikor a bizánci udvarnál volt követ, és

iszte szerint azon ügyködött, hogy a
agyarok fogadják el a bizánci keresz-

énységet. Mivel ezt a fejedelem és köre
em tartotta aktuálisnak, az egykori kö-
etet kegyelemkenyéren tartják, és most
z egykori külpolitikus, valláspolitikus,
őt állampolitikus együtt búsulhat Bön-
ével, a gyászmagyarral azon, hogy
gyanazokkal a németekkel vannak a ma-
yarok barátságban, akik elpáholták a
agyar seregeket Augsburgnál. Géza

iszont pillanatnyilag a nyugati keresz-
énység felé hajlik, azt gondolván, hogy a
ereszténységgel adózni kell a moderni-
álódásnak, de egy-két nemzedék múlva
smét elő lehet venni a régi magyar bun-
ókat, Böngéket, kardokat, kacagányokat,
s nevetve legyőzzük a németeket. Meg
gyáltalán, nevetve úrrá leszünk egész
urópán. Vajk a harmadik, aki viszont
gy véli, hogy az új ideológia nem játék,
anem komoly dolog; vagy hiszünk
enne, vagy nem, és hinnünk kell, mert az
deológia a modernség fel-tétele. És
ppen ez az ideológia tehet modernné,
eledtetheti el a régi virtuskodást és
evetteti ki a kacagányt.
A cselekmény ezek szerint tartalmaz

gy nagy összeütközést meg egy össze-
tközés-szatírjátékot. A nagy összeütkö-
és lenne Géza és Vajk között. Mert
falból" elfogadni egy ideológiát, amit a
iú már komolyan vesz - ez összeütközés.
zabó Magda darabjában ebből nem lesz
éres, nagy összecsapás. István csupán
apirendre tér Géza ósdi felfogása felett,

mely szerint a kompromisszum lehet
csupán időleges. Annál élesebbé válik a
másik összeütközés. Géza tudniillik úgy
véli, hogy á nyugati kereszténység fel_
vételével egyidőben reaktiválni kellene az
öreg Gyulát, nehogy a nyugatiak azt
higgyék: nincsen más alternatívánk, mint
a római egyház követése. És Gyulát ismét
politikussá teszik. Gyula le is vonja a
következtetést az addigi eseményekből, s
meg is öleti Böngét, csak hogy haladó
lehessen. Majd mikor kiderül, hogy Vajk
mégis komolyan gondolja a római vallást,
szegény Gyula a nyílt színen
megfosztatik díszruhájától, szerepétől, és
mehet vissza belső szám-űzöttnek. Ez az
a konfliktus, amit Szabó Magda tényleg
kidolgoz, ahol saját élet-művéhez
méltóan kegyetlen, ahol lemezíteleníti az
embereket és a politikát, ahol a politika
fölébe kerül az összes emberi
indulatoknak csupán az ideológiának
nem, mert az ideológia maga is politika.

Stílusában ezért Szabó Magda egy-felől
fel tudja eleveníteni a klasszikus
hitvitastílust, Vajkot, valamint az egy-
házi embereket kicsit fellengzős, veretes
nyelven beszélteti, de ez határesetekben,
például Gézánál átmegy frivol károm-
kodásba s általában olyan frivol hang-
nembe, ami sajátos bizsergést okoz a
nézőben. Az ellentét olyan nagy a két
hangnem ,között, hogy ez csupa. a a cse-
lekmény szélsőségeit követi. Hiszen a
cselekmény azzal indul, hogy Géza a pa-
lotába hívatja a sámánt, de Vajk mindjárt
megöleti, s ebbe Gézának is bele kell men-
nie, post factum. Gyula szobájában az-
után halmozódnak a hullák, maga Gyula
is hozzájárul ehhez, mint láttuk, s közben
zajlik a szent keresztség felvétele. Imákat
mormolnak, németek érkeznek, s Géza is
megtanul udvariaskodni. A finomságnak, a
modernségnek itt is gyilkolás az ára, de
azért a modernség tör utat, mégpedig

écsi előadásában (Murányi Zsófia felv.)



egy olyan modernség, melyben Vajk hisz,
azután majd még többen fognak hinni, és
aki nem hisz benne, az is úgy tesz, mintha
hinne.

Érthető tehát, hogy az előadás nagy
élménye Kállai Ferenc Gyulája, aki itt az
Antonius és Cleopatra Aenobarbusához
hasonlóan hihetetlen erővel jeleníti meg,
miként válhat egy kifosztott ember a
remény felcsillantása segítségével még
kifosztottabbá. Tántorog, tétova, keres,
hinni akar - s végül minden összeomlik
felette. Az ő érdeme az, hogy a szatír-játék
konfliktusa kitűnő. Az viszont magának a
drámának a hibája - de a szereposztási
tévedés is hozzásegített -, hogy a tragikus
konfliktus alárendelődik a szatírjátéknak.
Ez nem elvi probléma, hiszen egy
szatírában éppen ez van a helyén. Itt
azonban magát a drámát kéne a szatírának
erősítenie, s nem megfordítva. Paradox
módon ismétlődik hitvitadrámáinkban az a
hiba, hogy a két gondolati, tartalmi és
cselekményszál képtelen egy-mást
felerősíteni, hanem valahol az egyik
mozzanat mindig jelentéktelenségbe fullad
- vagy a cselekmény, vagy a gondolat
terén. Ennek pedig az az oka, hogy úgy
tűnik, még nem nagyon látjuk, miben áll
az ideológia igazi jelentősége. Illetve nem
látjuk, hogy ugyanazok a mozzanatok
mennyi különböző helyiértékkel
rendelkezhetnek a valóságban és a
drámában is. Dramaturgiánk számértéke-
ket akar összeadni, érzi, hogy ezek a
számértékek törtek, ám nem találja meg a
legkisebb közös többszöröst. Az irány jó,
de nem elég konkrét és ezért túlbo-
nyolított.

A hitvitázó szellem posztumusz
formában

Vannak szellemek, melyek az életben
kísértenek, de vannak olyanok, melyek a
halál után is. Az előző a valóságos szel-
lem, az utóbbi a csökönyös. Az előző elvi,
az utóbbi szuperelvi. Olyan elvi, hogy azt
akarja: ha összedől is a világ egészen, hű
omladékin a szellem rendületlenül
megálljon. Furcsa betegség ez, közös
betegsége volt valószínűleg Colbert-nek
és Tolsztojnak is. Úgy látszik, ez a fer-
tőzés nem ismer idő- és országhatárt, vagy
nagyon is ismer, mert csak a magyar
Colbert-ben és a magyar Tolsztojban
jelenik meg. Ebből mindjárt sejthető, hogy
Németh László Colbert-jéről és Száraz
György A megoldásáról lesz a
következőkben szó. De tartsunk sorrendet.
A Colbert-t a Madách Színház kama-
rájában láttuk, mégpedig Bessenyeivel,

Szirtes Tamás rendezésében. Szirtes egyik
legjobb képessége az, hogy éppen azokat
a darabokat tudja rendezni, ahol minden
egyetlen szereplő szellemi arcára épül. A
darab témája Colbert utolsó napjai,
amikor is a Napkirály elbocsátotta, s
Colbert rájött: ő tulajdonképpen gyűlöli és
gyűlölte is a királyt. A király kisszerű
volt, Colbert nagyszerű. A király ural-
kodott, Colbert megszervezte a gazda-
ságot, a kultúrát, a könyvtárat, a termé-
szettudományt, a különböző tudós közös-
ségeket, gyűjtött és tervezett, belevitte az
ésszerűséget a francia abszolutizmusba, s
mindez felragyogtatta a francia udvart.
Colbert tehát protestáns hangvételű Jókai-
hős. A Jókai-hősök még szépek és hódítók
is, valamint remekül vívnak, Németh
Colbert-jéből ezek a tulajdonságok
hiányoznak. Németh Colbert-je már előre
érzékeli a Gandhi-típust, aki egész
családját hajlandó volna feláldozni esz-
méjének oltárán, és aki önmagát sem
kíméli. Azzal a különbséggel azonban,
hogy Gandhi mindezt a maga szakállára
csinálta, Colbert viszont nem, hanem a
király dicsőségére.

A konfliktus gondolatilag egészen
világos és tiszta. Sőt mi több, mai vonat-
kozása is vitathatatlan. Az öreg ember
elkeseredhet azon, sőt végigkesereghet
egy egész estét is azon, hogy mindaz, amit
ő teremtett, számára nem rokonszenves
emberek politikai fényét emeli. Ez
lehetséges. Ugyancsak lehetséges, hogy
mindezek után a család fellázad Colbert
ellen, hiszen ha Colbert meghal is, a
családnak élnie kell, mégpedig ugyan-
abban a közegben, amelytől Colbert oly
büszkén megválik majd - halálával. Ki-
derül, hogy még a halál sem lehet olyan,
amilyennek az ember szeretné, hanem
csupán olyan, amilyenné a társadalmi vi-
szonyok formálják. Vagyis az embernem-
csak az életében nincs egyedül, halálában
sem lehet. Legfeljebb álmainkban va-
gyunk egyedül, különben életre, halálra -
egyszóval mindenre rányomja bélyegét a
társadalom. Milyen keserves dolog nem
tudni meghalni. Ez a senecai mondás
Németh Colbert-jében olyan változatban
fordul elő: keserves dolog nem úgy meg-
halni, ahogyan akarunk. Pedig sohasem
úgy halunk meg - s ez az élet rendje.
Illetve a halálé. S jól van ez, hiszen az élet
elsőbbséggel rendelkezik a halál fölött,
még akkor is, ha Colbert a családját
opportunistának érzi, azután belátja: neki
is meg kell kötnie a kompromisszumot, és
családja érdekében fogadnia kell a király
beteglátogató küldöncét. Zsör-

tölődik, sőt, dühöng is, de azután csak
megköti a kompromisszumot.

De mi lesz az emberrel a halál után?
Mármint mi lesz az ember gondolataival,
alkotásával ? Úgy tűnik, ez a kérdés izgat-
ta Németh Lászlót leginkább a Colbert
írásakor. S Németh is kénytelen volt
tudomásul venni, mint Colbert is: az em-
ber halála után az utókor úgy érti majd a
gondolatokat, ahogyan szüksége van rá,
oly módon tiszteli a szellemfejedelmeket,
amilyen módon felhasználhatja őket, és
bizony össze fogja kötni Colbert alkotását
XIV. Lajossal, s nem vesz tudomást arról,
hogy Colbert utálta a királyt. Egy-szóval
az utókor diribdarabra forgácsol-ja
mindazt, amit egy személy még egy-
ségben tudott tartani. S az erre a problé-
mára épülő dramaturgia gondolatilag
izgalmas, cselekményében azonban egyet-
lenegy vita, mégpedig Colbert vitája
önmagával. A belső monológ, sőt, pszi-
chikailag a legbensőbb monológ kap egy
szereposztást, annak kedvéért, hogy ezt a
monológot le lehessen folytatni a szín-
padon. Ezért a cselekmény nem forrósodik
fel, viszont finom, árnyalatokban gazdag
maga a belső monológ.

Egészen más a dramaturgiája Száraz
György A megoldás című drámájának. Itt is
a halál utáni élet áll középpontban, de a
hős - az orosz lét szülötteként - nagy
ember, vagyis olyan egyéniség, akinek
emanációjából mindenki részesülni akar.
Ez a típus eléggé közismert. Nálunk
színészeket, művészeket, tudósokat
vesznek körül úgy emberek, hogy elég
számukra, ha csak a közelében vannak a
„nagy embernek", ha csak szavait hall-
gathatják, ha csak elleshetik mozdulatait.
Persze, jellegzetesen orosz és század eleji
az is, hogy a Tolsztoj-kultusz fel-kelti a
cári titkosrendőrség érdeklődését is, és
mindjárt az első jelenetben megjelenik
Harlamov, a rendőrtisztviselő.

Tolsztoj szükségképpen fut. Fut min-
denekelőtt a saját környezetétől, a saját
imádói elől, akik vagy úgy imádják, mint
a felesége - külsődlegesen és igen mély
gondolatait meg nem értve -, vagy úgy
imádják, mint a lánya, aki elsősorban
mély gondolatait érti meg, vagy úgy
imádják, mint Csertkov, a hűséges tolsz-
tojánus. Vagy úgy imádják, mint ő ön-
magát. S ez a legborzasztóbb, mert ebben
az estben futni kell a környezettől, mint
saját tükörképétől, és önmagától mint saját
alteregójától. Ezért lehetett mindig
megérteni Tolsztoj futását mint eseményt.
Valószínűleg Tolsztojnak is nagyon nehéz
volt saját tolsztojanizmu-



sával együtt élni. Ha Sartre-nál az szere-
pel, hogy minden ember számára a másik
ember a pokol, akkor Tolsztoj azt
bizonyítja be, hogy adott esetben sokkal
nagyobb pokol az ember számára saját
maga. Ebből következhetett volna egy
Colbert-éhez hasonló belső monológ is,
Tolsztoj belső monológja, ahogyan saját
irracionalizmusát szembefordítja
ugyancsak saját ésszerűtlenségével. De
nem ez következett Száraznál, hanem egy
dráma körvonalai alakulnak ki. A feleség
és a lány összecsapása drámai, és ugyan-
csak drámai jó néhány epizód is. De csak
az epizódok. Az egész drámai kötőanyag
hiányos, az épület hol romban van már,
hol éppen most épül, s egyes dialógusok-
ban feszesen áll. A differenciát semmi sem
képes áthidalni, és így a megoldás persze
megoldás, mert Tolsztoj végül is meghal,
de dramaturgiailag megoldatlanság.

A talpalatnyi naturalizmus
Minekutána a bizonyos elvontságot és
fennköltséget feltétlenül tartalmazó hit-
vitázó drámák jellemezték az évadot
egyfelől, az egészen talpalatnyi naturaliz-
mus jellemzi másfelől. Azért beszélek
talpalatnyi naturalizmusról, mert szembe
akarom állítani a talpalatnyi realizmussal,
ami már-már jelszóvá fogalmazódott.
Icipici realizmus, nagyon pici realizmus,
már-már realizmus és egyéb realizmus-
fogalmak között, azt hiszem, az igazság a
talpalatnyi naturalizmusban van. Az, hogy
egy talpalatnyi naturalizmus mekkora,
részben attól függ, hogy a szerző hogyan,
milyen gyorsan fut a realizmus után, és ezt
milyen elegánsan teszi, menynyire liheg,
izzad stb. A naturalista drámák
legfélelmesebbjei mindig szobában és
konyhában játszódnak le, amolyan
díszletdrámák ezek, és még az is hang-
súlyos, hogy mi játszódik a szobában és
mi a konyhában. Ugyan nem minden
esetben érezni a színpadról a nézőtérre
áradó átható kelkáposztafőzelék szagát, de
a kelkáposzta mögötte van. Kaló Flórián
József Attila színházi drámája, melynek
címe Mai történet, annyira mai, hogy már
nem is történet. Mert a történet az volna,
hogy a nagymama valószínűleg rákos,
ekkor odaköltöztetik az unokát a lakást
mentendő, beadnak a nagymamának egy
szép mesét a fiatalság lázadásáról, s ezek
után a nagymama mégsem rákos, és a
fiatalember tényleg lázad. Hogy mi ellen,
nem nagyon tudjuk. Az ellen a játék ellen,
amibe őt is bevonták? Talán inkább a
szemlélet ellen, talán inkább a közérzete
ellen? A

nagymama pedig rövidesen férjhez megy.
Az egyedüli élmény a nagymama, mert
Gobbi Hilda játssza, mégpedig valami
olyan maró természetességgel, ami már
kirí a talpalatnyi naturalizmusból. Azok-
nak a suta mondatoknak, melyeknek
semmi gondolati vagy költői tartalma
nincs, pillanatok alatt költői karaktert ad.
Olyan mélyen gondolkodik, hogy minden
mondat mögött valami olyan gondolatot
játszik meg, amit nem hallunk, amit meg
kellett volna írni, de

senki nem írta meg. Minden pillanatban
azt várjuk, hogy valami olyan
shakespeare-i szöveg bukkan ki a száján,
ami-nek költőiségétől ámulatba esünk, az-
után kibukik, egy szöveg valahogy szé-
gyenlősen, mint jelentéktelen semmiség,
és továbbfolytatódnak a gondolatok
gesztusban, mimikában, megállásban. A
szövegtől külön drámát játszik. Annak az
idős asszonynak a drámáját, akire
mindenkinek szüksége volna, de a család
nem ismeri fel, hogy őrá nagyobb szük-

Illés Endre: Spanyol Izabella (Madách Színház). Almási Éva és Huszti Péter a
királyi pár szerepében (lklády László felv. )
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ség van, mint a lakására. Nem ismeri fel
sem a fia, sem az unokája, még ha az
utóbbi szavakban meg is teszi. Felismeri
viszont a közönség.

A talpalatnyi naturalizmus egy másik
megnyilvánulása Vámos Miklós Asztalos-
indulója, melyet a szolnoki Szigligeti
Színház mutatott be. A talpalatnyi natu-
ralizmusnak az a sajátsága - mint minden
naturalizmusnak -, hogy van benne egy
igaz motívum. Ez az igaz motívum azon-
ban ott árválkodik meg nem rajzolt alakok,
sematikusan elgondolt figurák, nyelvi és
minden szempontból egyénítetlen
szövegek között, s végül is hamvába hal.
Ez a hamvába halt gondolat sem új, de
legalább igaz. Az Asztalosinduló a kispol-
gáriságot ostorozza, mint annyi hasonló
társa, és kideríti, hogy a kispolgáriság nem
túl rokonszenves, végső soron ön-
veszélyes, közben kicsit közveszélyes. Az
Asztalosinduló főhőse az öregedő asztalos,
aki egész életében gyűjtött, mindent
kihasznált a gyűjtésre, kihasználta a
fasizmust is, a későbbi konjunktúrákat és
dekonjunktúrákat; használta és átvészelte.
Gyűjtögető életmódjával „az én házam az
én váram" elvével sikerült neki elveszítenie
feleségét, mindenki rokonszenvét. Végül is
saját műhelyében hal meg, elhagyatottan.

A gondolat nem új, feldolgozása nem
újszerű, a drámai folyamat valami nagyon
lassú analízissel bomlik ki, s végül min-
denki megtanulhatja belőle, amit már úgyis
tud. Ez az ilyen típusú dráma vonz-ereje is.
Azoknak, akik csak azt szeretik látni a
színházban, amit már úgyis tud-nak,
határozottan ajánlható ez a „talpa-latnyi"

drámatípus. Hiszen, ha olyan kerül eléjük,
amit nem tudnak, amire még

sok férfi támaszt keres a nőben, s azért
keres újra és újra, mert a támaszt nem
találja. Ennyi derül ki a darabból. Van
benne még egy nagyon proletkultos
hangulatú kacsintás is: Róza, vagyis az a
nő, aki csak adni akar, aki csak vigasz akar
lenni, és cserébe nem vár semmit - ez az
igazi. Viszont van a darabban olyan
mozzanat is, ami figyelmet érdemel. Ez
pedig az első feleség, Hanna alakja. Ez az
igen összetett asszony most másképpen
látja az életet, mint Kornéllal való
házasságának idejében. S ennek az érési
folyamatnak az érzékeltetése emeli ezt a
figurát a talpalatnyiság átlaga fölé.

László-Bencsik Sándor új játéka, az
Anyaföld, mely a Thália Színház második
László-Bencsik-bemutatója, az előző da-
rabhoz képest viszonylagos fejlődést mutat.
A fejlődés abban áll, hogy az Anyaföld,
úgy, ahogy van, 1952-es dráma. 195 2-ben
szokták megírni azt, hogy miképpen
tiltakozik a paraszt a nagyüzemi
gazdálkodás ellen, hogyan habozik,
gyermekei már tagjai az ifjúsági
szervezetek valamelyikének, képviselik
együtt vagy részben a haladást, de az öreg
csökönyös. . . nem lép be, az istennek se
lép be... ragaszkodik a földjéhez. . . mert az
anyaföld... mert annak mítosza van. S
mindez igaz volt 195 2-ben is, 1976-ban is,
tudniillik hogy senki se szereti azt a tanyát
lerombolva látni, amiért életét adta, amiért
nemzedékek dolgoztak; és az is igaz, hogy
a fejlődés érdekében az ilyen tanyákat le
kell rombolni - néha. Ebből a néhából
születnek ezek a drámák, melyet körítenek
nép-színműfigurákkal (ezek, úgy látszik,
el-engedhetetlenek), továbbá apró-cseprő
szerelmekkel, kikapós asszonnyal, aki azért
kikapós, mert gyűjteni szeret (lásd
Asztalosinduló), gebinnel akar gyűjteni
(lásd butikos Anna a Sziklafalból), és a
papa meg a szelíd, kevés beszédű mama,
aki azért szereti a fiát, meg szereti az urát
is, meg az újítást is meg, meg, meg... S
végül szükségszerű, hogy legyen egy
öregasszony, aki már egészen misztikusan
konzervatív, és egy Ángyika, akinek
valóságos szerepe a siratóasszony, de mivel
nincs mindig temetés, ezért ott lófrál a
konfliktusok körül, és nyivákol.
Esztergályos Cecília ebben a szerepben az
előadás legjobb pontja volt, mert olyan
humorral játszotta, hogy közben éreztük:
ezen a szükségszerű szerepen belső szük-
ségszerűséggel nevet.

Más szóval a naturalizmus igazságból
indul ki, szükségszerűségből indul ki,
determinizmusból, konfliktusból, a világ

nem gondoltak, vagy amit még nem érez-
tek - ez feltétlenül zavart okoz. Ez
valahogy kellemetlen. Így azonban
egyszerűen elintézhető a színházi este. A
kis-polgár hazamegy, mert tudomásul
vette, hogy a kispolgáriság rossz dolog.
Ezt olyan kispolgárian vehette tudomásul,
ahogyan mindig is tudta. Kérdéses,
mennyire kell megcélozni ezt a színház-
látogató réteget?

És ha már ez az évad meghozta a szobát,
a konyhát, az asztalosműhelyt is, mi-ért ne
hozta volna el a bánatos özvegyeket? A
bánatos özvegyek Kertész Ákos új
darabjában a Sziklafalban jelennek meg.
Az özvegység lehet állapot és lehet státus.
Csiky Gergelynél például státus, és ezért
rendkívül komikus. (Szederkényi
Kamillára gondolok.) Kertész Ákosnál
szintén státus, csakhogy ugyanazon ember
után három nő viseli az özvegyi fátylat és
akasztja sötét lobogóul a halott (különben
mestersége szerint színész) emlékére. A
fátylakon áttükröződik a drága elhalálozott
emberi képe, azonban kiderül, hogy ha
nem fátylakon át tükröződne, akkor sem
volna érdekes. Nem az a baj, mint néhány
kritika írta, hogy egyik nő szerelmét sem
érdemelte meg, mert a szerelemben
mindenki azt kapja körülbelül, amit
megérdemel. Férfiak is, nők is. Kornél -
mert ez az elhunyt neve

megérdemelte Hanna, a színésznő sze-
relmét, Anna, a butikosnő, valamint Róza
az egyszerű munkásasszony szerelmét,
továbbá saját anyuskájának anyai
szeretetét is, hiszen Hannát színésznővé
nevelte, Annát anyává tette, Rózának
pedig volt kiről gondoskodnia.

Vagyis Kertész Ákos állítása vitatha-
tatlan igazság, s az is vitathatatlan, hogy



színeiből. És teremt mindebből valamit,
egy-egy vonást, és a sok vonás összeáll --
maszattá. Mármint a vásznon. Mindig
csodálkoztam rajta, hogy a pointilizmusból
milyen csodálatosan kifejező képek
születtek, hogy a kifejező drámák mennyi-
re tele vannak ilyen pointilista technikával.
De amikor a cél csak egyetlen point vagy
pont megrajzolása, akkor minden más
körítés lesz, és összefolyik. „Cak-
kumpakk" - így nevezték azt, mikor az
első világháborúban a katonáknak egy-ben
adták a levest, a főzeléket és a süteményt -
mondván, hogy egy gyomorba megy. A
naturalizmus egy gyomorba megy, vagy
sok gyomorra megy, de a cakkumpakk-
jelleg nem hagyja el soha.

Érvkeresők

A hitvitázó-örökség, a naturalizmus
öröksége után kérdés, hogy miként lehet
szatirikus hangvétellel megjelenni a
magyar színpadon. Nos, lehetséges pél-
dául Molnárhoz csatlakozni. Csurka Ist-
ván dramaturgiáját e sorok írója igen
nagyra értékelte a K i lesz a bálanya? ide-
jén, mivel az jó Csurka-darab volt. Az-óta
Csurka elkezdett kiváló Bus Fekete-
darabokat - talán az eredetieknél jobbakat
- és közepes Molnár-darabokat írni. Nem
mindenütt, mert néha kitör belőle Csurka
is, de végül belecsúszik a molnárizmusba.
Az Eredeti helyszín című, a Pesti
Színházban bemutatott darabja egyszerre
folytatja a talapalatnyi naturalizmus
valóságmotivációját és a molnárizmust.
Szó van ugyanis egy tehetségtelen
rendezőről, aki más tehetségén
élősködött, több kitüntetést kapott,
szakmai tekintélyként tisztelik a szakmán
kívül és szakmai röhejként a szakmán
belül. Ilyen van. Sőt, ilyen gyakran van,
statisztikailag gyakran. Ez a rendező, aki
bensejében gyűlöli a tehetségesebbet, de
mégis abból él, mint ahogyan a szú a
fából, nagyon ügyesen a gyűlölet leplé-
ben, majd a fegyelmezett viselkedés
fennköltségével újra magához veszi a
tehetséges asszisztenst. S a tehetséges
asszisztens megcsinálja a rossz forgató-
könyvet, a legnagyobb gaffokat kijavítja.
Amint a parasztdrámához szükségszerű a
néhány népszínműfigura, úgy ide szük-
ségszerű a bürokratikus felsőbbség, mely
jóindulatú ugyan, de csak a maga
fordulataiban gondolkodik, és melynek
végül is a tehetség kénytelen behódolni. S
ezután ő is elindulhat felfelé a lejtőn, mint
ahogy ezt egy filmcímen kívül a valóság
is gyakran mutatja.

Kontraszelekció! Igazgatót lift hiányá-

ban hintaszékben cipelnek fel a munkások
a sokadik emeleti eredeti helyszínre, s a
közönség nemegyszer hörög a gyönyö-
rűségtől. Itt odamondogatnak! Itt a te-
hetségest még társrendezőnek is kineve-
zik! Itt hallhatjuk, hogy mindenkinek van
hentese. Az egészről az jutott eszem-

be; valamikor ismert cégek voltak az
olyanok, mint Tehel és Tusák (paplan-
gyár) vagy Mayer és társa. Sőt mi több,
volt Schneller és Zsabetics is (virágkeres-
kedők). Nos, én mindig gondolkoztam
azon, hogy vajon most ki ért a paplan-hoz,
a virághoz: a Tehel vagy a Tusák, a

Demeter Hedvig (Anyuska) és Pécsi Ildikó (Rozika) Kertész Ákos Sziklafal című színművében
(Miskolci Nemzeti Színház) (Jármay György felv.)



Schneller vagy a Zsabetics, a Mayer vagy
a társa. Nálunk kiderül, hogy az al- vagy
társrendező az, aki ért a dologhoz, a fő
nem. Lehet, hogy a kapitalizmusban is
így volt; az elöl álló tulajdonképpen csak
jól hangzó (!) nevét adta az egészhez, és a
„fej" a társ volt. De honnan hangzanak jól
a nevek? Ha Hajtmanszky - így hívják a
Csurka-féle rendezőt - beköltözik egy
derék kispolgárcsaládhoz, mert eredeti
helyszínen akar forgatni, és Csurka csak
azt tudja kitalálni, hogy ez a család
maszek büfét rendez be, akkor fel-
sóhajtok: miért nem írta ezt a darabot
Csurka és társa?

Egyszóval társszerzőre volna itt szük-
ség, aki legalább Csurka-darabokat ír,
Vagy társdarabokat. De semmiképpen
nem szeretném ezzel azt mondani, hogy
az Eredeti helyszínben nincsenek ötletek,
és nincsen újdonság. Legtöbb esetben a
tehetséget úgy kezelik, mint aki tehetség.
Az volt, az marad. A színpadi szí-
nésznőket úgy kezelik, hogy vagy álszí-
nésznők és kurvák, vagy igazi színész-
nők és szent asszonyok. Nos, itt a tehet-
ség, aki nem hagyta magát integrálni,
integrálódik, és a nagy művésznőről
kiderül, hogy egykor ugyan... de ma már
nagy művésznő. Nem tehet mást,
kiöregedett. Vagyis az alakoknak fejlő-
dése van. Kivéve Böröczker igazgatónak
(valószínűleg beszélő név, mert az Autó-
kerre asszociáltat), akinek viszont infark-
tusa volt, s ez megakadályozza a drámai
fejlődésben. Az egészségi állapot így hat
vissza a dramaturgiára.

Csurka keresi az érveket a tehetség-
telenség ellen, a kontraszelekció ellen, de
azon kívül, hogy keresi, nem fedez fel
semmit. Keresni kell, keresgélni, érveket,
kulcsot, gondolatot, szerzőt,

társat, igazgatót, rendezőt, céget, cégért.
A legfontosabb azonban, hogy kulcsot
kell keresni. S ez vezet át bennünket
Örkény István új szatírájához, a Kulcs-
keresőkhöz.

Minden szatírának van egy jó és egy
rossz oldala. A jó oldala az, hogy szatiri-
zál, a rossz oldala, hogy a legélesebb
szatíra sem szünteti meg a szatirizált
jelenséget. Erről azonban a szatíra nem
tehet. Örkény darabjának van egy nagyon
rossz oldala ezen kívül is. Az elején nem
lehet tudni, hogy miért keresik a kulcsot,
és néhány bemondáson kívül miért van az
a nagy izgalom az emberek-ben, akik a
színpadon mozognak. Ennek valószínűleg
az az oka, hogy egyfelől mindenki ideges,
ha kulcsot keres. A nagyobb baj az, hogy
Örkény allegóriája úgy indul, mintha nem
tudná, hova akar kilyukadni. Az első rész
és a második rész között igazi
cselekménybeli kapcsolat nincs. Viszont
ezt a hibát, mely részben abból származik,
hogy Örkény itt két ötletet kopírozott
egymásra szervet-lenül (Koltai Tamás
kritikája a SZÍN-HÁZ hasábjain öt
különböző darab egymásra kopírozásáról
beszél igen szellemesen), feledteti, hogy
Örkénynek van bátorsága színpadra hozni
az Éjjeli menedékhely Lukáját. Mióta a
színpad komoly hagyománnyal
rendelkezik, láttunk már megújított III.
Richárdokat, Jagókat, Hamleteket,
Solnesseket, Trepljovokat stb., de Luka,
úgy tűnt, feltámaszthatatlan.

Hol létezhetnek még olyan kóbor za-
rándokok, akik elcsepegtetik az optimiz-
must, akik mindenkibe önbizalmat akar-
nak önteni? Úgy tűnt, erre az utolsó al-
kalom a széles orosz sztyepp falusi
városaiban volt - és azóta semmi hasonló.

Örkény viszont összeötvözi az Éjjeli
menedékhely Lukáját a bolygó zsidó alak-
jával, s ebből kihozza a Bolyongót, aki
hol a kulcskeresőket nyugtatja meg, hol
pedig telefonon irányít családokat, éle-
teket. Van-e nálunk ilyen Bolyongó ? Azt
hiszem, van, mert létezik egyfajta egy-
általán nem kincstári és egyáltalában nem
naiv optimista, hanem valami a kettő
között, aki mindig mások érdekében
próbálja megmagyarázni, hogy ami rossz,
az nem is rossz, hanem olyan félig jó, sőt,
ha jobban megnézzük, akkor hatvan
százalékig. És ha elhagyjuk a méricské-
lést, akkor lényegében, és ha elhagyjuk a
megszorítást, akkor tulajdonképpen jó.
Van egy ilyen optimatizáló szemlélet, mely
egyúttal humánus vagy humanizációs ki-
indulópontú, s amilyen furcsa a magyar
valóság, még ebben a szemléletben is van
valami igaz. Egészében persze nem igaz,
de kifejezi azt, hogy végül is nálunk
minden jóra szokott fordulni. Csak végül
is - mondom elkeseredetten, mert mi van
a végülig?

Ezt írja meg Örkény a darab második
részében, amivel alátámasztja Bolyongó
pozitív érvkeresését. Örkény Lukája (az
előbbiekből következő módon) igazoló-
dik, hiszen mindig akadnak mozzanatok,
melyek alátámasztják érvrendszerét. Ná-
lunk kiválóak a pilóták. Például Fóris
valóban kitűnő pilóta. Mindent tud. S ezt
folyton be is akarja bizonyítani. Mert
nálunk nem elég tudni, nálunk bizonyítani
kell. Nem elég vezetni, hanem nehéz
helyzetekben is meg kell állnia helyünket.
És ha nincs nehéz helyzet? Akkor csi-
nálunk egyet, s ilyen szempontból az
exorcistákhoz vagyunk hasonlatosak, akik
összegyűjtik az ördögöt, melyet azután
elűzhetnek. Fóris olyan kitűnően akar
landolni, mint még senki, ami annyit
jelent, hogy a legerősebb bástya akar
lenni a pilótaság frontján, és első-ként
legzseniálisabban vezeti be az új
pilótamechanizmust. A repülőgép-irá-
nyítás eme teljesen új módszere a leg-
gyönyörűbb lesikláshoz, a legszebb lan-
doláshoz vezeti, amely valaha is a le-
szállópályán kívül történt. S itt Fóris
bizonyított. De milyen remekül! A le-
szállópályán kívül landoló gépet, mint
igazi vezető, aki a Vezetéstudományi
Intézetben tanult, megnézte a Vezetők
Klubját (repülőgép-vezetőkét!) a tele-
vízióban is, elirányítja a gépet, és senki-
nek a haja szála sem görbül meg. Csupán
az idegek, az idegek. Valamint a hajszá-
lak esetleg megőszülnek, mert a furcsán
landoló pilóta a rákoskeresztúri temető

Jelenet László-Bencsik Sándor Anyaföld című színművéből (Thália Színház) (lklády László felv.)



árnyas fái és kellemes környezetben ké-
szülő sírkövei előtt, mellett állítja meg a
gépet, szállítja ki utasait. Hasonló, bár
kevésbé hátborzongató volt egy régebbi
NDK-beli leszállása - s ezek után vannak
sokan, akik tagadják: Fóris tehetséges
pilóta. Ez felháborító. Bolyongó be is
bizonyítja a feleségének, a szom-
szédoknak, a rádióriporternek, egyszóval
mindenkinek, hogy csakis Fóris a jó pilóta,
s ezt mindenki el is hiszi.

Kontraszelekció? Ugyan már! Nálunk a
legjobbak vezetnek mindenütt, sőt, túl jók.
Nálunk ha valami szupermarket épül,
akkor annak hipermarket a neve. Nálunk
ha valaki vezet, akkor nemcsak
technológiát kell tudnia vagy
közgazdaságtant, hanem keresztülmegy
szemináriumokon, főiskolákon, esti
egyetemeken, teszteken, vezetéstudo-
mányon, pszichológiai ismereteken, szo-
ciálpszichológián, és ha kívánja, még
zeneszerzéstanon is, mindenből kitűnőre
vizsgázik, s vizsgaeredményei valamint
messzire szárnyaló fel- és leszállótervei
olyan zseniálisak, mint ami ennyi tan-
folyam után egyáltalán elképzelhető. S
végül is mindig előveszi valamelyik tu-
dását, végül is a temetőkapu előtt mindig
megállunk, csak hát az idegek, az idegek
... Nos, Örkény Bolyongója megtalálja az
érveket, és mindenki megtalálja a kulcsot.
Mert van, ugyebár, jelenség és lényeg.
Ezeknek van dialektikájuk. Mármint a
lényegnek és a jelenségnek. No nem,
mégis a jelenségnek és a lényegnek. Hogy
is van ez? Melyik is az elsődleges? A
felépítmény vagy az alap, illetve fordítva.
Fordítva valami furcsa dolog van itt, de
repülés közben, amikor olyan kiválóan
szállunk fel-le, s a világ legszebb
landolásait hajtjuk végre, már csak arra
emlékszünk, hogy van valami összefüggés
. . . nem, nem: ellentmondás, jobban
mondva dialektika ... kölcsön-hatás,
kölcsönhatás ... de hogy mi között?
Bolyongó kiutalását kérjük Örkénytől
mindennapi közgazdasági, jogi, filozófiai
stb. használatra. Ha megtagadja, akkor
kénytelenek leszünk mi magunk
megkonstruálni. Mint ahogy az évad is ezt
konstruálta meg hitvitáival, talpalatnyi
naturalizmusával és az érvek szorgos,
szorgos keresésével. Mind-örökké - ebben
az évadban - ámen.

KOLTAI TAMÁS

Játékos csodák

A Csongor és Tünde a
Nemzeti Színházban

Van-e rendező, aki nem ül gondterhelten a
Csongor és Tünde szövegkönyve fölött,
amikor Vörösmarty színpadi instrukcióit
olvassa? „A kútból egy leányalak tűn föl,
mely Csongornak integetve tovaleng."

Vagy másutt: „Kevés idő múlva nagy
roppanással egy fényes palota emelkedik a
tündérfa ellenébe." A rendező föltehetően
így gondolkodik: a képzelet silány
technikává, süllyesztők és zsinórpadról
leengedett borospalackok játékává aljasul,
ha azzal próbálkozik, hogy szó szerint
megvalósítsa a szerzői utasításokat. Talán
a báb-színház az egyetlen, ahol
fölszárnyalhat a fantázia, és a
földhözragadt test vagy az engedetlen
tárgyak nem szegülnek szembe a
legképtelenebb ötletekkel sem. (Elő is
adták két évvel ezelőtt a darabot a
Bábszínházban.)

A tündérkedés a Csongor és Tünde elő-
adásának nagyobb veszélye. Ilyenkor
negédes balettpiruettek finomkodják és
bájologják el a darabot, s a játékelemek
eltakarják a gondolati drámát. Mostanában
történtek kísérletek arra (Miskolcon,
Veszprémben), hogy Vörösmarty
romantikus színművét, amelyet Szerb
Antal a kozmikus céltalanság drámájának
nevezett, és színpadon maradéktalanul
megvalósítani sohasem sikerült,
megtisztítsák a rárakódott sallangoktól, és
annak fogják föl, ami: nemcsak filozófiai,
hanem drámai költeménynek.

„Minden országot bejártam, minden
messze tartományt" - amikor a Nemzeti
Színházban Csongor belekezd mondóká-
jába, már hetedszer-nyolcadszor sétál
körbe a lejtős színpadon, jelképesen ér-
zékeltetve, hogy csakugyan hosszú ván-
dorút után érkezett ide. Jelképesnek
tarthatjuk színháztörténetileg is Vörös-
marty filozófiai költeményének megér-
kezését Sík Ferenc vendégrendezésében
az ország első színpadára. „Harmadik
nemzeti klasszikusunk" eddig inkább csak
irodalomtörténeti tudatunk tartományait
járta be, s most ellenőrizhető először,
hogy nem színpadra erőszakolt költészet
vagy filozófia, hanem drámaian működő
játék.

Sík Ferencről közhely leírni, hogy

néptáncos múltja mutatkozik meg elő-
adásainak koreografikus megkomponá-
lásában. A mozgás nála mindig mint
színpadi akció jelentkezik s nem mint
effektus. Kevéssé kedveli a trükköket.
Nem színpadi mechanizmust működtet,
hanem emberi testeket. Ez a tulajdonsága
kizárja, hogy a Csongor és Tündében egy
elvarázsolt kastély szemkápráztató
csodáit rendezze meg.

Kár, hogy így van? Meddő kérdés.
Csakugyan érdekes lenne egy olyan

előadás, amely megkísérelné megközelítő
hűséggel előállítani Vörösmarty szö-
vegből és instrukciókból kiolvasható
varázslatait. Molnár Gál Péter írja le
érdekesen egy tanulmányában ezt a le-
hetőséget, arra hivatkozva, hogy egyet-
len drámaíró sem írt az asztalfióknak, így
Vörösmarty színutasításai is meg-
valósíthatók, valószínűleg a korabeli
színpadi gyakorlatból fakadtak. Ma sem
lehetetlen fölkelteni a csodák illúzióját.
És vágyunk is a színpadi csodákra, sok
fáradt, állóképekbe merevedett előadás
láttán. Jó volna látni a Csongorban az
„elomló étkeket", a ködpalástban lát-
hatatlanná váló vagy bocskor által el-
röpülő ördögfiakat, a földre szálló nemtő-
ket, a két alakra szétváló és újból egyesü-
lő Mirigyet vagy az aranyalmát hullajtó
tündérfát. Botorság azt hinni, hogy ettől
teátrális, túlságosan látványos lenne az
előadás, és elvonná a figyelmet a
gondolattól. Az alkalmas látvány inkább
segíti, semmint gátolja a gondolat
terjedését, míg az unalom halálos veszély
a legféltettebb eszmei mondanivalóra
nézve is.

De nem ez a Csongor és Tünde egyetlen
lehetséges előadásmódja. Még akkor sem,
ha kínálja magát egy boldogít óan
szemfényvesztő előadásra, és ha szeret-
nénk is találkozni azzal a rendezővel, aki
- talán Vörösmarty drámai költeményét
színpadra állítva, talán más darabtól
ihletetten - kiügyeskedi a csodákat,
elkápráztat a gépezetek gördülékeny
működésével, s a mindannyiunkban élő
gyermek önfeledt örömét kelti föl
bűvészmutatványaival. Vannak ma már
hasznos eszközök az ilyesmihez. A szín-
házművészet vegykonyhája kikísérletez-
te a színpadi ködök, szemünk láttára nyíló
virágok, metamorfózisok, repülő tárgyak
és emberek, pirotechnikai hó-
kuszpókuszok szakmai fortélyait.
Alkalmazásukhoz sok próbaidő, sok
pénz, de mindenekelőtt képzelet,
mesterség-beli tudás és türelem kell. A
számos példa egyike A sárkány című
Svarc-mesejáték Benno Besson
rendezésében. A


