
„A sárkány, Jevgenyij Svarc darabja az egyik legked-
vesebb munkám volt. A mű mindenféle terror ellen
szól. (Érdekes, hogy senkinek nem jut eszébe most
elővenni, pedig igencsak időszerű lenne ebben a mai
világban, és nem egy országra vonatkoztathatóan
lehetne színre vinni.) A darabbeli ország négyszáz
éve él a sárkány terrorja alatt, az emberek elvesztették
emberi mivoltukat, szétroncsolódtak kívül-belül.
A macska, az erdei állatok, néhány mesterember és
egy kisgyerek őrizte csak meg emberségét. Ezt a teljes
elkorcsosulást kellett megeleveníteni. Könyvtárakban
kerestem állatok, növények, bogarak képeit, végig-
lapoztam számtalan kortárs művész könyvét, kiállí-
tásokon, múzeumokban jegyeztem részleteket, han-
gulatokat, de egységes, minden figurát összefogó
alapelemet csak nem találtam. Míg egyszer valamelyik
fiókom alján rá nem bukkantam egy évekkel korábban
a Mátrában látott, hirtelenjében lerajzolt madárijesztők
képeire. A madárijesztő minden formájában embert
ábrázoló tákolmány, de csak emlékeztet rá. Egyszerű
szerkezete miatt bármit rá lehet akasztani, bármivé
lehet alakítani. Ez adta meg a kiindulópontot a mun-
kához és a figurákat összefogó stílushoz.
Rendkívül érdekes, de nem egyszerű feladat volt
a sárkány figurája, aki három különféle alakban
jelenik meg. Először nyájasnak látszó öregúr, olyan,
aki kimutatja a foga fehérjét. Másodszori megjelenése
fiatal katonatiszt, kemény, erőszakos harcos. Csak
a harmadik megjelenése lesz a háromfejű tűzokádó,
emberfaló sárkány. Ő egy másik világ, nem tartozik
az emberek világához. Hármukat valahogyan össze
kellett fogni, és ezt a szerepet egy egyszerű emb-
léma, mint egy pártjelvény töltötte be, mely az öregúr
kabátján, majd a katona vértjén, harmadszor pedig
a sárkány szemei helyén jelent meg.
Mint minden új bemutató előtti napon, nyilvános
főpróba volt, ahol barátok, újságírók jelentek meg.
Néhányan úgy vélték, hogy a direkció megbolon-
dult, ezt a darabot be fogják tiltani, mert többek
között volt egy jelenet, ahol a »lelkes« nép felvonul,
transzparenseket hordozva ÉLJEN A SÁRKÁNY!

felírással, valamint a sárkány különböző fejeit áb-
rázoló, nagyméretű fényképeit lobogtatva. Szilágyi
Dezső azonban meghívta Kádár Jánost, mondván,
hogy sikerült egy náciellenes darabot létrehozni,
és szeretné tudni a véleményét. Kádárnak nagyon
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A Sárkány és legyőzője



3 5A  S Á R K Á N Y

Bródy Vera bábjai
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tetszett az előadás. Ezzel a dolog rendben volt.
Rövidesen útnak indult a produkció a két Német-
ország felé. Kelet-Berlinben óriási sikert aratott
a hitlerizmus elleni előadás, ám ugyanakkora volt
a siker Nyugat-Berlinben, ahol kétség sem fért
hozzá, hogy a kommunizmus ellen szól a darab.
A mű 1943-ban íródott, de a szerzőnek hosszú
éveket kellett várnia, míg hazájában bemutathatták,
pontosan Sztálin halála utánig. Megjegyzendő,
hogy a szerző valóban elsősorban a „hitleráj”
ellen írta, de mikor Moszkvában és Leningrádban
nagy sikerrel kezdték játszani, a nézők egyre
inkább a sztálini korszak ábrázolását vélték látni
benne.”26 (Bródy Vera)

„A sárkány volt az az előadás, amelyre nem találtam
zeneszerzőt. Senki nem vállalta – politikai megfontolásból.

Az akkori művészeti élet vezetői nagyon nem akar-
ták, hogy bemutassuk a darabot, de Dezske mégis
átverte rajtuk. Kardos G. Györggyel új szövegeket
írtak hozzá. Nekem az volt a feladatom, hogy sze-
rezzek hozzájuk zeneszerzőt. Amikor a felkért ze-
neszerzők – többnek közülük most márványtáblán
olvasható a nevük, mint nagy ellenállóké – meg-
hallották, hogy miről van szó, sorra nemet mondtak.
Nyakunkon volt már az olvasópróba, tehát végül
én csináltam meg.”27 (Láng István)
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