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L étezik egy markáns, és költői hangban is hagyomány nélküli jelensége a 20. szá-
zadi magyar történelmi dráma literatúrának, amely teljesen különbözik a 19. 
századi emelkedett romantikusoktól, elsősorban Vörösmarty drámai világától. 

Ezt az új hangot igazán markánsan Weöres Sándor szólaltatta meg A kétfejű fenevad cí-
mű remekművében, amely apokaliptikus történelmi korszakok lidérces ellentéteinek 
költői lebegésű ábrázolata, és amelynek ironikus, játékos költőisége és könnyedsége 
ötvözi a szörnyeteg történelmi valóságot a túlélés apoteózisával. Ilyenformán a színjá-
ték új, kettős fénytörésű színpadi megközelítést, szöveg értelmezést ígér, pontosabban 
igényel. Napjainkban a Weöres Sándor-i hang folytatója Márton László, és trilógiája, 
A nagyratörő, amely 1990-es évek elején született. A trilógia első részét a kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház mutatta be 1992-ben, és Egerben került sor a magyarországi ős-
bemutatóra, majd a folytatásra. A drámatrilógia 1994-ben jelent meg könyv formában.

A Színházi Dramaturgok Céhe szervezésében a teljes trilógia megszólalt felolvasó 
színházi formában Budapesten, a Kamrában, A magyar dráma napján, 1995. szeptem-
ber 24-én.

Már a drámatrilógia könyvmegjelenése is jelentős visszhangot váltott ki. Balassa Pé-
ter így nyilatkozott a drámákról: „Ez a teljesítmény mind költői, mind szellemi értelem-
ben – túl azon, hogy effektív a mindenkori nemzeti jelennek nyújt segítséget, ismerősen és 
ismeretlenül – rendkívülinek mondható. Nekem legalábbis »kötelező olvasmány«, az biz-
tos. Egy kérdés maradt csupán: hol van a mai magyar színházban az a pont, ahol ez a szo-
morú drámai felismerés megközelítően is meg fog jelenni a Néző számára?”

Koltai Tamás is csatlakozott Balassa Péterhez, különösen a várva-várt színházi adap-
táció tekintetében: „Kínos lenne, ha ez a színpadi formátum sokáig e kötetben senyvedne. 
(Azért, hogy odakerült, köszönet a pécsi Jelenkor Kiadónak.) De van-e kapacitás az elő-
adásra? Hol van ma olyan együttes, amely lezser mindennapisággal viseli a modern habi-
tussal fölruházott reneszánsz karaktert? (…) Kihívás – ha a lehetetlené is -, amely elöl nem 
menekülhetünk. Különben nem illet meg a színházcsinálás joga.”

A nagyratörő bemutatását Csizmadia Tibor vállalta az Egri Gárdonyi Géza Színház 
vezetőjeként. 2008 januárjában került sor A nagyratörő, 2008 novemberében Az állha-
tatlan és 2010-ben A törött nádszál premierjére.

e s s z éR A D N Ó T I  Z S U Z S A

A nagyratörő
Márton László trilógiájának bemutatója 

az egri Gárdonyi Géza Színházban (2008–2010)
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Beszélgetések és írások 
a trilógia egri bemutatója 
kapcsán

Márton László és Radnóti Zsuzsa első beszélgetése A nagyratörő 
bemutatója előtt (2008 január)

Tizenöt évnek kellett eltelnie, míg a drámatrilógia első, címadó része magyarországi ősbe-
mutatóként színre került az egri Gárdonyi Géza Színházban.

R.Zs.: Vissza tud emlékezni rá, miért és mikor határozta el ennek a nagyszabású műnek a meg-
írását, amely egyszerre vízió, lidércnyomás és valós történelem? A fontos döntés meghozatalakor 
ugyanis azt is tudnia kellett, hogy egyfajta drámaírói szakaszt (nagyon röviden fogalmazva: 
a „rémbohózatok, filozofikus abszurdok” korszakát) le kell zárnia alkotói pályáján, s új han-
gon kell megszólalnia.

M.L.: Mindig is lenyűgöztek a régi magyar – főleg az erdélyi magyar – önéletírások és 
naplók. (…) A nyolcvanas évek második felét nagyrészt e művek tanulmányozásával töl-
töttem, és nem lehetett nem észrevennem, mennyire tele vannak drámai mozzanatokkal: 
összecsapó szenvedélyekkel, intrikákkal, konfliktusokkal. (…) A korszak sok-sok roppant 
izgalmas szereplője közül is kiemelkedik Báthory Zsigmond, rendkívüli intelligenciája és 
ellentmondásossága miatt. A romantikus történetszemlélet Káinhoz és Néróhoz hasonlítot-
ta – nem egészen ok nélkül, hiszen sem a rokongyilkosságtól, sem egyéb súlyos törvényte-
lenségektől nem riadt vissza. Ugyanakkor ő volt az, aki törökellenes szövegséget hozott lét-
re a Habsburgokkal, még a maga korában is rendkívüli műveltséggel rendelkezett, igyeke-
zett a reneszánsz kultúrát Erdélyben meghonosítani, rendkívül széles látókörű ember volt – 
viszont többszöri lemondásaival, majd visszatéréseivel Erdélyt majdnem a teljes pusztulásba 
döntötte. Nyolcéves korában lett fejedelem, tizenöt éves volt, amikor nagykorúsították, és 
huszonkilenc évesen kiégett aggastyánként ment végső számkivetésbe. Persze, A nagyratö-
rő idáig nem is jut el az időben. A drámatrilógia első része, melyet az egri közönség láthat, 
a török párti Kendi-párt felmorzsolásáról szól, és 1593–94-ben játszódik; Báthory Zsig-
mond ekkor még csak huszonegy éves.

R.Zs.: Ön, miközben szinte mérnöki pontossággal és hitelességgel követi nyomon a történé-
seket, a történet elmesélésében a magyar történelmi drámában szokatlan stílust alkalmaz, éles 
ellentmondásokat sűrít össze meghökkentő mesélési módokkal gyakran egy passzuson belül is.

M.L.: Létezik egy olyan felfogás, amely szerint nagyszabású témákról csak emelkedett 
módon szabad beszélni. És megfordítva: ahol tréfás, groteszk, alantas mozzanatok merül-
nek fel, az csak valami kisszerű dolog lehet, pitiáner helyzetkomikummal, ócska jellemek-
kel. Minthogy a nemzeti hagyomány az emelkedett dolgok közé tartozik, a magyar kultú-
rában a történeti tárgyú irodalommal szemben legalább a romantika óta az a követelmény 
fogalmazódik meg, hogy teremtsen követendő (esetleg elrettentő) példákat, mutasson fel 
eszményeket. Ennek eredménye egy csomó tökéletesen kiüresedett, semmitmondó klisé. 
Ennek ellenhatásaképpen néhány író azzal kezdett kísérletezni, hogy az eszményképeket 
lerángassa a sárba, hogy valami kisszerűt, nevetségeset és jelentéktelent csináljon belőlük. 
Számomra sem ez, sem az nem járható út: arra törekedtem, hogy nagyszabású személyisé-
geket mutassak, akik azonban hellyel-közzel romlottak is, gonoszak, ostobák, nevetsége-
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sek – és mindez együtt érvényes. Szerintem a személyiségek belső ellentmondásai érdeke-
sebbek, mint az egyneműsített, iskolás jellemrajzok. Ennek persze megvannak a nyelvi kö-
vetkezményei is. Például az, hogy A nagyratörő nyelvezete költői és emelkedett, ugyanak-
kor ironikus is. A szereplők komolyan gondolják kijelentéseiket, ugyanakkor a legtöbb ki-
jelentés önmaga ellentétét is jelenti.

R.Zs.: A nagyratörő eseménytörténetét (1593–1598) és Weöres Sándor „történelmi panop-
tikumának” A kétfejű fenevadnak az időszakát (1686) – ezt a két országpusztítást egy évszá-
zad választja el csupán, mintha minden évszázadra egy országpusztítás jutott volna a közép-
kori Magyarországon. A nagyratörőben az egymást erősítő, kompromisszumokra törekvő össze-
fogás helyett végzetes megosztottság következik be az erdélyi vezetésben, s villanásnyi idő alatt 
máris „két Erdély” áll egymással szemben. Mintha az évszázadokkal előtti történések tükrében 
mai arcunkat, mai megosztottságunkat is felismerhetnénk.

M.L.: Vannak a magyar közéletnek olyan máig ható beidegződései, melyek nagyjából ak-
kor alakultak ki, amikor A nagyratörő játszódik. Ilyen a politikai közösség merev kettéosz-
tottsága. A mai bal-jobb ellentétnek hatékony mintája a kuruc-labanc szembenállás, vagy 
a Zápolya-pártiak és a Ferdinánd-pártiak küzdelme a mohácsi vész után. És ilyen a két ex-
panzív régió (többnyire két birodalom) közti beszorítottság, az ingadozás kétféle geopoli-
tikai orientáció között. De engem nem elsősorban ezek a dolgok foglalkoztattak a darab 
írásakor – hiszen írhattam volna történelmi esszét is színmű helyett.

R.Zs.: A trilógia végigkíséri a fiatal Zsigmond fejedelem szűk egy évtizedes, ellentmondások-
kal, csúcspontokkal és mélypontokkal teli uralkodói pályafutását.

M.L.: A trilógia – úgy, ahogy megvalósult – 1598 tavaszán ér véget, amikor Zsigmond 
leköszön a trónról, és elhagyja a polgárháborúba süllyedő Erdélyt. De még ezt a rövid idő-
szakot is olyan drámai fordulatok tagolják, hogy mindhárom részre jut egy-egy fontos kö-
zépponti esemény. Megírásukkor mindenesetre arra törekedtem, hogy mindhárom rész 
megálljon önmagában is.

R.Zs.: A színlapon ez áll: a Gárdonyi Géza Színház változata. Mit rejt ez az információ? 
Ön minden ellenérzés nélkül hozzájárul a változtatásokhoz, sőt, közismert, hogy segített is az 
előadási példány létrehozásában.

M.L.: Aki elolvassa a nyomtatott változatot, az látni fogja, hogy a teljes szöveg előadása 
mintegy négy és fél órát venne igénybe. Már csak ezért is erős húzásokra volt szükség. Én 
magam javasoltam például, hogy Mihály havasföldi vajda történetét teljes egészében hagy-
juk el. Dramaturgiai okokból sor került szerepösszevonásokra és különálló jelenetek össze-
olvasztására is. Radnóti Zsuzsával és Csizmadia Tiborral együtt készítettük el ezt a szöveg-
változatot. Így működik az élő színház.

Részlet Márton László és Radnóti Zsuzsa második beszélgetésé-
ből Az állhatatlan bemutatója előtt (2008. november)

R.Zs.: A 15 éve írt, s azóta könyvbe zárt műve, a kritika és a drámatörténet által magas polc-
ra helyezett történelmi trilógiája egy fél éve végre itthoni színpadon is megszólalt (A nagyra-
törőnek Kolozsvárott volt az ősbemutatója), de a trilógia második része, Az állhatatlan már 
valóban első megszólalás. Az a rendező vitte és viszi színre, akivel közös a világlátásuk, az íz-
lésük, az élettapasztalatuk, aki legtöbbször szólaltatta meg az ön darabjait, aki most jutott el 
oda, hogy megengedhette magának, amit régóta fontolgatott: egyszer, valamikor majd belevág 
ebbe a kockázatos és nagyszabású kalandba. Ez a rendező: Csizmadia Tibor. Egyszerre babo-
na és egyszerre sokszorosan bizonyított tény, hogy a drámaírónak nagyon fontos a színház kö-
zeliség, a színpadi gyakorlat, hogy magabiztosan birtokolni tudja ezt a speciális műfajt. Ilyen-
kor Shakespeare-rel, Moliére-rel, Molnár Ferenccel példázódunk. S akkor jön valaki – ebben 
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az esetben ön – és valami olyan elementáris profizmussal vesz részt az előadási példányt létre-
hozó, előkészítő, dramaturgi, rendezői munkálatokban, olyan konkrét gyakorlati tapasztala-
tokat mutat fel, mintha az elmúlt években ki se tette volna a lábát egy színházépületből. Már 
A nagyratörőnél is kellemes meglepetés volt a  szövegváltoztatásokban, tömörítésekben, motí-
vum kihagyásokban, újraírásokban való abszolút tárgyilagos és pontos részvétel, de ez Az állha-
tatlan munkálatainál még izgalmasabb élmény lett. Szinte alig találkoztam drámaíróval, aki 
ilyen objektíven látta volna saját művét, a konkrét helyre és időbe való szöveg formálás szín-
padi szükségszerűségeit. Úgy rögtönzött, újraírt, újat írt „élesben” is, tehát nem csak az aszta-
li munkálatoknál, hanem a próbákon is (ráadásul gyakran versben is), mint egy hétpróbás, tv-
sorozatokban edzett dialógus író. Egy szóra átírta például A nagyratörő epilógusát Az állha-
tatlan kezdő soraivá, s írt ennek a második résznek is egy u.n. shakespearei stílusú szövegzá-
rást a befejezésre. Honnan ez a meghökkentően erős gyakorlati, tapasztalati tudás, mikor hosz-
szú éveken át kerülte a színházakat?

M.L.: Igaz ugyan, hogy a színházakba sokáig nem voltam bejáratos, de attól még nem 
jöttem ki a gyakorlatból, író maradtam. Az írót arról lehet megismerni, hogy rendszeresen 
ír. Vagyis nem veszti el a szöveggel, szövegformálással szembeni rugalmasságát. Ráadásul 
az írás mellett sokat fordítok is, nem ritkán verses szövegeket. Hozzá vagyok szokva, hogy 
egy-egy szöveghelyet függőben levőnek, élő feladatnak lássak. De fogalmazhatok egysze-
rűbben is: talán egyszerűen csak arról van szó, hogy inspiratívnak éreztem a rendezővel és 
a dramaturggal folytatott közös munkát, majd pedig a próbák légkörét.

Az állhatatlanról

Egyre ritkábban érkeznek színházi híradások trilógiák, tetralógiák bemutatásáról, netán cik-
lusok tervezéséről. Egy-egy ilyen távlatos vállalkozás hatalmas energiákat, merész kocká-
zat vállalást és mindenek felett olyan kiegyensúlyozott társulatot igényel, amelyben az át-
lagosnál több a jelentős színész egyéniség és sok benne az olyan tehetséges fiatal, aki szíve-
sen vesz részt nem mindennapi feladatokban. Az egri társulat most ilyen.

2008 januárjában megszólaló A nagyratörő elismerő visszajelzéseket kapott a közönségtől, 
a kritikáktól és a szakmától, és a színház ezért is mert vállalkozni a nagy kalandra, a máso-
dik rész bemutatására még az azonos év novemberében.

A nagyratörő tragikus és döbbenetes hatású záróképe talán még sok néző emlékezetében 
él: Báthory Zsigmond fejedelem látványos esküvőjét a virágokkal teleszórt vérpadon ren-
dezik meg, amelyen a fejedelem volt híveit, későbbi ellenfeleit sorban lefejezték. Ezen ak-
tus megkoronázása volt annak a korszak-váltó történelmi fordulatnak, melyben a törökba-
rát, viszonylag békében prosperáló Erdély a tizenöt éves háború nyomása alatt, két világ-
birodalom élethalálharca közepette és Zsigmond döntése következtében átáll a török ol-
dalról a nyugati, keresztény oldalra. A döntés súlyos véráldozatok árán ment végbe; Zsig-
mond saját unokatestvérét, Báthory Boldizsárt is kivégeztette, kancellárjával, a nyugati 
szövetséget ellenző Kovacsóczy Farkassal együtt, akinek helyére saját emberét, a befolyá-
solható Jósika Istvánt ültette.

A Habsburg császár unokahúgával kötött „média-eseményként” prezentált fejedelmi es-
küvő különös, titokzatos fordulatot vesz.

Az állhatatlan nyitó képében: Krisztierna, a feleség hiába várja újdonsült férjét, aki min-
denfajta ürüggyel halogatja nemcsak a nászéjszakát, hanem a házastársi találkozásokat is, 
és eltűri, hogy asszonya rideg és veszélyeknek kitett magányban töltse napjait. Még vésze-
sebb előjel azonban, hogy a beígért nyugati segítség (ugyanúgy, mint az első részben) el-
marad, s a felbőszült török seregek már Erdély határait ostromolják. Zsigmond végső két-
ségbeesésében kockázatos tervet eszel ki: felszabadítja a székelyeket (akik tulajdonképpen 
a magyar urak „jobbágyai”), ezzel a gesztusával maga mellé állítja őket, s így váratlan és 
csodás hadi sikereket ér el. Ezért a  sikerért azonban rettenetes árat fizet az ország: miu-
tán Zsigmond szinte a győzelem pillanatában visszavonja ígéretét a székelyektől, a maguk-
ra hagyott becsapottak fellázadnak, s a történelemben székely farsangként jegyzett véreng-
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zést hajtják végre a főurak körében. A bonyolult személyiségű, labilis idegrendszerű Zsig-
mond pedig, aki már a trilógia első részében is többször le akart mondani, most valóban 
sorsára hagyja rommá lett országát, eltűnik hívei elől a ködben. Az állhatatlan Zsigmond 
történetét egy másik rejtélyes, romantikus szál fonja át: Jósika István, a jelenlegi kancel-
lár egy égő tűzrakás mellett titokzatos jelt kap kivégzett elődje földönfutóvá tett feleségé-
től, hogy ő is jogosult lehet a trónra. Zsigmond hatalmát tehát nem csak külső erők és sa-
ját, belső bizonytalanságai veszélyeztetik (mint az első részben), hanem egy másik lehetsé-
ges trónkövetelő felbukkanása is.

Árulás, vér, ármány, összeesküvés, meghökkentő sorsok és tragédiák fonódnak össze a tri-
lógia második részében is, amelyben jó néhány, A nagyratörőben már megismert szereplő 
űzi a kollektív és mániákus országvesztés hazárd játékait. Jósika István mellett fontos szere-
pet kap az értelmiség és kultúra ellenes, erőszakpárti Geszti Ferenc, aki Zsigmond dönté-
sét megtorpedózva vissza akarja állítani Erdély törökpárti status quoját, és túszul akarja ej-
teni a fejedelemnét, Bocskai, a pragmatikus katonapolitikus és Carillo, a jezsuita, aki eb-
ben a részben is a könyörtelenül önző császári befolyást képviseli.

Nem tudjuk igazán, ki a bűnös és ki az áldozat ebben a véres és eszeveszett kalandtúrá-
ban, ebben a grandiózus és gyakran kegyetlenül mulatságos történelmi kavalkádban.

Azok-e a bűnösök, akik egyre csak fokozva a megosztottságot, a bizonytalanságot, a bel-
ső ellentéteket, egyre-másra homlokegyenest más irányokba akarják kényszeríteni az or-
szágot és a vezetőjét? Vagy a fejedelem, aki az éleslátás és a bűnös felelőtlenség között inga-
dozva próbál utat találni veszendő birodalma sötét útvesztőiben? S mindezen közben újra 
élvezhetjük Márton László egyedülállóan gyönyörű nyelvi bravúrjait, a költészet és az iró-
nia mesteri elegyéből létrehozott színpadi dialógusait.

 

A törött nádszál bemutatója elé, 2010-ben

A nagyratörő trilógiáját lehet úgy is olvasni, mint egy emelkedett, súlyos irodalom- és drá-
matörténeti alkotást, de úgy is, mint véresen komoly történelmi híradást a magyarság, ne-
vezetesen Erdély régmúltakban zajló, eseménydús és tragikus évtizedeiről, de ugyanolyan 
érvénnyel szólhat hozzánk, mint akciódús, kegyetlen történetű, ironikusra hangszerelt 
hollywoodi szupermozi vagy a mostanság sikert arató amerikai horrorfilmek kelet-közép-
európai, erdélyi változata (hiszen megint divatos téma Erdély, ha másképp nem is, mint 
a vámpírfilmek ősi színhelye és benne az erdélyi ős vámpír, Drakula). Sőt nem túlzás azt 
is elképzelni, hogy egy ambíciózus filmrendező pszichothrillert csinál belőle, és Zsigmond 
erdélyi fejedelem egy cselekedni képtelen, bizonytalan és bűnös Hamlet mai reinkarnáci-
ójaként jelenik meg.

És még nem beszéltünk a napi politika iránt szenvedélyesen érdeklődő nézők kedvenc 
tevékenységéről, a különböző jelenkori áthallások felfedezéséről, amelyre sok lehetőséget 
ad az iróniával, humorral telített trilógia szövege. Ez a gazdag jelentésű, nem mindenna-
pi nyelvezet szinte kopás nélkül szólal meg a színpadon a harmadik részben is, az irónia 
és a pátosz, az archaikus és a mai nyelv rafinált beszéd- és játékmódjának összességében…

A nagyratörő trilógia befejezésében A törött nádszálban, ennek a – kis túlzással – kese-
rű, apokaliptikus komédiának is nevezhető rész kezdetekor Zsigmond ismét sorsára hagy-
ja országát, magyarán szólva, ismét mindenkit átejt, majd messziről, Prágából üzenget ha-
za, hogy támadják meg végre a török hadakat, és ő majd hozza a felmentő, bécsi seregeket. 
Híve, Jósika kancellár rajongva teljesíti a kérést, hadakat gyűjt, és heroikus küzdelemben 
próbál szembeszegülni a túlerővel. Zsigmondban közben győz a lelkiismeret, és a küzdelem 
közepén megjelenik, persze felmentő sereg nélkül, s végül egy bohózatba illő csatajelenetben 
mindenkit mindenkivel összetévesztenek és egy közel sem komikus végjáték sorozatban az 
erdélyi hadak teljesen kivéreznek. Zsigmond ismét menekül, most egy idegösszeomlásba, 
majd hol Bocskainak, hol Jósikának, hol az először belépő embernek ajánlgatja Erdély trón-
ját, mint egy abszurd bohózatban. Még egyszer, s valóban utoljára felcsillan a béke lehetősé-
ge, a török követek kínálják fel neki, de már hiába akar vele élni, végzete beteljesedik rajta.
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Báthory Zsigmond fejedelem úgy „váltogatta” Erdélyt, mint egy rossz kabátot, hol fel-
vette, hol letette. Mindig jót akart, de mindig rossz sült ki belőle, s végül akarva-akarat-
lan káoszba taszította a térséget, majd pedig minden lelkifurdalás nélkül elhagyja országát 
és külföldre menekül.

A trilógia bemutatója után több mint egy évtizeddel (2021)

Teatralitás, modern színjátszás és a messze hangzó szöveg összhatása, emelte és emeli egye-
dülálló – kimondhatjuk – színháztörténeti jelentőségű vállalkozássá Márton László triló-
giájának színrevitelét az egri színházban.

Már több mint egy évtized múlt el e nagyszabású színházi kaland óta. Azóta a magyar 
színház nem tudott ilyen nagy léptékű eseményt felmutatni, Csizmadia Tibor és valameny-
nyi színésze pedig eljött Egerből, szétszóródtak a pesti színházakban. Csizmadia állandó 
színház és társulat nélkül maradt, de nem adta fel. Ismét megtalálta útját, és íróját, akit 

„bevezetett” a magyar színházi köztudatba. Ő Székely Csaba, a különleges hangú, erdélyi 
tragigroteszkek szerzője.

Márton Lászlónak A nagyratörő színre kerülése óta egyetlen bemutatója volt: egy Trisz-
tán és Izolda átirat az Állami Bábszínházban, 2014-ben, felnőtt előadásként, rendezője 
Csizmadia Tibor.

Nyomtatásban pedig megjelenésre vár 2021-ben Bátor Csikó címen három játékot tar-
talmazó kötete, amelynek címadó írása mesejáték ugyan, de nagyon erős közéleti áthallá-
sokkal, többletjelentéssel. A másik két drámaszöveg: Démosthenés, avagy az athéni állam bu-
kása Athén végóráiban, a Római hullazsinat pedig Róma pusztulása utáni vészterhes, kao-
tikus időkben játszódik. Mindkettőt leegyszerűsítve szatírjátéknak nevezhetjük, de mond-
hatjuk inkább apokaliptikus komédiának is. Az egyikben a végletesen gunyoros, kegyetlen, 
illúziótlan, hatalomra éhes világ szereplőivel szemben egyedül áll a szintén végtelenül ci-
nikus és mégis a magasrendű morált képviselő Démosthenés, a cinikus bölcs. A másikban 
a hataloméhes középkori pápaság összefonódását látjuk a „pornokráciával”, és mindezt az 
Európára törő barbár hatalmak – szaracénok, vikingek, kalandozó pogány magyarok – fe-
nyegetése közepette. Az az írói truváj mindkét szövegben, hogy az író olyan nyelvi világot 
teremt, amely bárhol, bármikor, bármilyen műfajban íródik, teljesen jelen idejű érzetet te-
remt az elfogadás természetességével, a történet nyelvi világának a mai világra való transz-
ponálásával. Dialógusai olyan jelen idejű sziporkázó szellemességgel vagy éppen gunyoros 
szarkazmussal szólalnak meg, egyszerre hétköznapi, máskor gazdag költői nyelvezeten, hogy 
Márton egyedi, dramatikus nyelvi világa, mesélő tehetsége mint egy kézjegy azonnal fel-
ismerhető. De nem csak különleges erejű dialógusai miatt, hanem azért is, mert szereplői 
a régen volt világok kulisszái között a jelenben érvényes és a napjaink azonos viselkedési és 
döntési paramétereivel rendelkeznek, csupán a konkrét céljaik mások. Drámaszövegeiben 
így olyan magatartás- és gondolkodásbeli párhuzamosságok fedezhetők fel, mint a klasz-
szikus színházi alkotásokban: hitelesen szólnak a történet múltjáról, de ugyanolyan erővel 
megszólítják a jelent is. Színházi bemutatójukról egyelőre szó sincs.

És szinte nemes játékból részt vett Az ember tragédiája 2.0 projektjében, 2018-as felké-
réssel, amelyben Szikora János ötletére, javaslatára négy író megírta a Madách mű folytatá-
sát a 21. században a Székesfehérvári Színház számára (a négy szerző: Darvasi László, Már-
ton László, Tasnádi István, Závada Pál). A teljesen elkészült produkció bemutatója 2020 
őszén lett volna, de a Covid-járvány miatt a színház elhalasztotta a premiert 2021 őszére.

  

Radnóti Zsuzsa (Budapest, 1938) a Bölcsészkar elvégzése után a Vígszínházhoz került dramaturg-
nak, majd a Dramaturgia vezetője lett. 2009 óta vendégdramaturgként tér vissza. Kötetei: Cselekvés- 
nosztalgia (1985), Mellékszereplők kora (1993), Lázadó dramaturgiák (2003). Ez utóbbi kötet kibővített 
változata 2021 őszén jelenik meg.


