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Ra ffai Sarolta két drámájáról

Raffai Sarolta első darabja, az Egyszál magam országos sikert aratott. A kecskeméti Katona
József Színház - a tájelőadásokat is beleszámítva - több mint hatvanszor játszotta el, a három
budapesti előadást vastapssal köszöntötte a közönség. A szűkebb irodalmi körökben megbecsült
költőnő, egy nagy visszhangot, rajongást és szenvedélyes elutasítást kiváltó regény szerzője
rálépett arra az útra, amelyről igen sokaknak - jogosan? jogtalanul? - Csokonait parafrazeálva az
juthat az eszébe, hogy „az is bolond, aki drámaíró lesz Magyarországon".
Ezt a bolondériát, rögeszmét Pethes György barátommal együtt én ültettem el Raffai Sarolta,
az akkori uszodi tanítónő fejében, aki saját bevallása szerint eladdig színházi elő-adást csak a
televízióban látott.
S Raffai beleszeretett a színházba. Olyan lehetőséget fedezett fel benne ösztönösen a maga
számára, mely hatalmas, explozív élményanyagának, moralista természetének a legjobban
megfelel.
Lírikus és epikus egyszemélyben - van-e szerencsésebb művészi alkat, mely predesztináltabb
lenne a drámaírásra? Aligha. Raffai hallgatott ennek a belső elrendelésnek a hangjára, s újabb
darabot írt Diplomások címmel. Aki korábban azt suttogta, hogy az Egyszál magam véletlenül
„csúszott ki", amúgy az anekdotabeli hályogkovács módjára operálta ki Ráffai a regényéből, s
előre dörzsölte a tenyerét, milyen szépen csődöt mond majd, ha ismét a szín-paddal próbálkozik
- azt hiszem, tévedett. Hogy mekkora sikere lesz az új darabnak, nem tudom. Egyben azonban
biztos vagyok: a Diplomások felnőttebb, érettebb alkotás, olyan színpadismerettel megírva, mely
már-már mesteremberre vall, s ugyanakkor az első dráma spontán erejét-elevenségét is megőrzi.
Rövid és befejezés előtt álló dramaturgi pályafutásom legszebb és legmeghatóbb élménye
volt, hogy jelen lehettem Raffai két darabjának születésénél.
Mikor Raffai regényét, majd - mulasztásomat pótlandó - verseit is elolvastam, lényegé-ben
már tisztán láttam, miféle íróval lesz dolgom. Elég pontosan éreztem világának jellegét,
élményanyagának a milyenségét; s azt is, hol húzódnak azok a határok, melyek között képzelete
még szabadon és merészen mozog. Tudtam, hogy nem fog Beckett- vagy Pinter-drá-

mát írni, sem dürrenmatti parabolát, de még csak Sartre-epigon sem lesz belőle. Nem mint-ha a
fenti szerzőket nem ismerte volna. Ami a Nagyvilágban megjelent tőlük, vagy önálló
drámakötet formájában napvilágot látott, arról már második találkozásunk alkalmával érzékeny
hozzáértéssel beszélt.
Raffai első drámája a magyar realista-naturalista színműirodalom hagyományainak szellemét
újította föl s meg - az Egyszál magam Bródy Tanítónőjének, Móricz műveinek, a fiatal Darvas
József Szakadékának s a Sarkadi-drámáknak egyenes ági leszármazottja. Legihletőbb élménye:
közvetlen környezete, a miliő, amelyben él: a magyar vidék. Azok az emberek, akikkel
munkája, társadalmi tevékenysége, magánélete során találkozik, akikkel még csak nem is önként
választott okok folytán össze van zárva, vagy akikre - ha akarja, ha nem - rá van utalva. Kis
világ, szűk világ, néha lesújtóan provinciális. Beltenyészet, mely - mintegy optikai csalódást
keltve - szinte öntörvényei közt, kiszakított tartományként látszik élni, lélegezni és bíráskodni
elevenjei és holtjai fölött.
Raffai saját bőrén tapasztalta s tapasztalja ezt a világot s konfliktusait: a környezet és az
egyén szimbiózisának csapdáit. Ez az összecsapássá fajuló ellentét két forrásból táplálkozhat: a
pozíciójánál fogva kivételezett egyén vagy az önnön hitvány érdekeiért konformistává dermedt
s dermeszteni akaró közösség diktatúrájából. Az első konfliktust az Egyszál magam ban írta
meg: az igazgató, ez a reneszánsz étvágyú, mucsai machiavellista egy falusi iskolában lép elő
abszolút monarchává. A Diplomásokban fordított a képlet: a környezet cezaromániája ellen
lázad föl groteszk elszántsággal, emberséggel az ügyefogyott erdőmérnök.
Vagyis a fő téma: a tisztességes lét lehetőségeinek vizsgálata egy kisebb közösségben. Ám
ezeket a létlehetőségeket Raffai mindig nagyobb távlatból veszi szemügyre, illetve akaratán
kívül is össztársadalmi koordináták közé helyezi. Realista drámaíró: a szociológiai és lélek-tani
motiválást kötelességének érzi, következésképpen az érzéki és egyszeri jelenségek ábrázolásán
túl szükségszerűen el kell jutnia arra a pontra, ahol a színpadon mozgó, a maguk harcát vívó
alakok automatikusan egy társadalmi magatartás jelképévé nőnek.
Raffai a terrortól fél: az eltorzult egyén s az eltorzult közösség terrorjától. Mit állít szem-be
ezzel a terrorral? Az immanens morális törvényekre s a társadalom iránti felelősségtudatra
alapozott cselekvő életet, mely úgy teremti, fejleszti tovább magát, hogy amit megterem-tett,
továbbfejlesztett, azt csak példaként és nem parancsként, ultimátumként testálja át a
környezetére. Az egyéni élet olyan harmóniáját, melyet nem az esztelen önzés, hanem az
ésszerű önfeláldozás hozhat létre egyedül. Azok az alakjai, akik az egyéni vagy közösségi terror
ellen lázadnak, nem makulátlan, angyalarcú hősök. Ellenkezőleg: valamennyien bemocskolódtak már így vagy úgy. Éppen ezért lázadásuk torz: egy már megtört ember késői
szembeszegüléséről van szó a heroikusra szánt gesztus mögött is.
Az Egyszál magam még úgy készült, hogy Pethes György rendezővel négy alkalommal
alaposan kielemeztük a regényt, s aztán elhatároztuk, hogy egy napba sűrítjük a cselekményt.
Kiválogattuk a fontosnak tartott, valóságos és jelképes funkcióra kiszemelt figurákat, elkészítettük a dráma struktúráját. Raffai elfogadta ezt a tervezetünket. (Annyira meg volt illetődve,
mikor a Hungária kávéházban először összejöttünk, hogy nem is tudott mást tenni.) A
szinopszis alapján megírta a darabot. Az eredmény minden várakozásunkat fölülmúlta. A
javítások, apró húzások, a próbák folyamán megejtett korrekciók a mű lényegét sehol sem
érintették.
S itt szólnom kell a rendezőről, aki Raffai újabb darabját is színpadra állítja. Pethes György az
az igen szerencsés, és mondhatnám ritka típus, aki rendezői álmait az író adta anyagban és a
színészek játékában, összjátékában akarja megvalósítani. „Anyagszerűen" dolgozik. Ő csak
rendez, a szónak a legősibb és legegyszerűbb értelmében. Mélyen átéli az író világát - addig
tapogatózik, tájékozódik, míg otthonosan nem érzi magát benne -, s átérzi színészei világát is.
Ezért is sikerülhetett Raffainak olyan remekül együttműködnie Pethessel. Az ő „ötletei" a
dráma egyedi törvényeinek pontos felismeréséből fakadtak, annak újabb

aspektusát, ki nem játszott lehetőségét hozták felszínre. Az előadásról annak idején igen elismerően nyilatkozott a kritika.
A Diplomások esetében már nem állt a rendelkezésünkre kész, más műfajú alkotás. Illetve
csak egy korábban félbehagyott regény körülbelül tíz százaléka. Elolvastuk a rendezővel
együtt, és mindketten alkalmas drámai matériát láttunk benne. Raffai örömmel vállalkozott az
újabb próbára. Most magára hagytuk. Először döntsön ő figurái sorsa felől.
Aztán két napra leutaztam hozzá, immár új lakhelyére, Kalocsára. Nemrég jött ki a kórházból, gyenge volt még, vigyáznia kellett magára. És nem vigyázott. Utólag én is csak szemrehányást tehettem magamnak, mert én sem voltam tekintettel rá. A férj, aki aggódó szeretettel és megértő szigorúsággal ügyelt arra, hogy felesége ne fárassza agyon magát, szintén
belefeledkezett a délután öttől éjfélig tartó vitába, a fel-alá járkálások, a kombinációk, az
egymás-szavába-vágás szédületébe, és mire tizenkettőt ütött az óra, s a két gyerek már az
igazak álmát aludta a másik szobában, kész volt a darab szinopszisa, cselekményváza, s csaknem teljesen körvonalazva a figurák. Kész volt - egyelőre még tudtunkon kívül - az ellen"
Egyszál magam alapgondolata, „szellemi-erkölcsi üzenete .
S aztán elkezdődött a korábbi siker súlyával agyonterhelt, felelősségteljes munka. Az első
részt egy hónap múlva már a kezemben tartottam Budapesten. Táviratoztam: nagyon tetszik,
folytassa. S aztán megint leutaztam, mert Raffai megakadt valahol, s ki kellett találnunk, hogy
juthat tovább. Két újabb nap Kalocsán. Pár óra alatt rájöttünk a megoldásra, s a továbbiak
során már csak vendégeskedtem. De baráti társalgásunkba folyton beleszóltak a Diplomások
élni akaró szereplői is.
Hamarosan megvolt az egész darab. Elolvastuk együtt. Amit feleslegesnek éreztem: mondatokat, szavakat, azt kiirtottuk, a következetlenségeket kiküszöböltük. Én befejezettnek
éreztem a Diplomásokat. Egy ujjal sem tudtam volna bárhol is megbolygatni.
Pethes először aggódott: hiányzik az a nyílt, közvetlen drámaiság, amely oly vonzóvá tette
az első drámát. Nem okoz-e a Diplomások éppen ezért csalódást? De hamar megegyeztünk
abban, hogy más típusú műről van szó, többszólamúról; sokkal groteszkebb, bonyolultabb
hangvételű, az Ibsen-fajta tézisesség helyett inkább Csehovra üt. Pethes rövid időn belül ráhangolódott erre a stílusra. S amint ez megtörtént, máris feltámadt benne a rendező-dramaturg.
Amit én - lévén telítve - nem vettem észre, az neki azonnal szemet szúrt: gyakorlati és elvi
meggondolásokból néhány változtatást javasolt. Alaposan áttanulmányozta a művet, s már az
első munkadélelőttre rengeteg jegyzettel érkezett. Az eredeti két helyszínt - a másik az
erdőmérnök irodája volt - egyre redukáltuk, s egy szereplőt kiirtottunk. (Én eleinte nagyon
sajnáltam, de aztán átláttam: jóllehet kitűnően egyénített típus, de csak kullancs az amúgy is
gazdag cselekményen.)
Megint leutaztam, s bár először nehezményezte beavatkozásunkat, végül Raffai is meggyőződött Pethes igazáról, s csupán néhány motívum visszaállítását kérte - mindössze tizen-öt
mondatot.
A Diplomások elkészült tehát. Kalocsa és Budapest között elég jó az autóbuszjárat, nem
panaszkodhatom. De azt hiszem, ha ilyen író és ember munkatársa, szolgája lehetek, vicinálison is elutaznék a legdélibb Somogyba vagy Szatmár megye csücskébe.
Még valamit: feltétlenül megkönnyítette Raffai Sarolta dolgát, hogy kitűnően ismeri a
kecskeméti színház együttesét. Tudta, kire ír szerepet. Hálás nekik az Egyszál magamért. Látta
őket maga előtt, a hangjukat is hallotta, s ezen a visszhangon lemérhette, vajon az a mondat,
amit szereplője szájába ad, nem hamis-e. Színi utasításainak rendezői magabiztossága, az
instrukciók, a mozgatások tisztasága, világossága meglepetés volt a számomra. Amit: leírt, az
valóban színpadi látomás volt gépbe ütve.
Ennyit mondhatok el Raffai Sarolta műhelyéről.
Nyilván csalódást okoznak ezek a titoktalan műhelytitkok. Nem tehetek róla. Sem az Egyszál magamnak, sem a Diplomásoknak nincs külön alkímiája.

