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Eseménydramaturgia

Száraz György dokumentumjátéka
a Nemzeti Színházban

Fiatal szerző első darabja. A kritikus - fele-
lőssége tudatában és az író tárgyválasztása
iránti rokonszenv befolyásoltjaként - óvatos
tapintattal szeretné kézbe venni az újszülöttet.
Száraz György darabjának, A vezérkari főnök-
nek minősítésében nem a határozatlanság teszi
elfogadhatóvá, sőt kötelezővé a megértő-mérle-
gelő elemzést. Az elsőműves író üdvözölhető
erényei jobb folytatással biztatnak, szemléleté-
nek és módszerének kiforratlansága pedig fi-
gyelmeztet: hogyan és merre nem tanácsos
keresni a színpadi igazmondás újdonságait.
Cinikus bennfentesek gúnymosolyát magamra
vonva is azzal merem indítani gondolataimat,
hogy Száraz nem az ötvenedik évforduló pre-
mier-esélyeinek bűvöletében választotta tárgyát.
Feltevésnél erősebb meggyőződésem alapja a
dokumentumdráma tisztasága. Hamis pátosz és
önámító egyszerűsítés nélkül, olcsó hatások
pillanatsikerét kerülve próbálta szín-padra
állítani 1919 fontos epizódjait. Torok-szorító
történelmi szituáció főszereplőit idézi meg.

Célja kettős és mindkét vonatkozásban jogos.
Ismert okok miatt jóval kevesebbet tudunk az
ötven év előtti nyár történelméről, mint lehetne
és szükséges lenne. A Nemzeti Színház
nézőterén átcsapó indulat- és érzelemhullámok
egy része alig vagy félig ismert eseményekre
reagál. Visszhangossá teszi az 1919-es háború
elszántságát, azt az igazságot, hogy a proletár-
diktatúra a társadalmi forradalom programjával
szoros egységben vállalta és szervezte a nemzeti
függetlenség védelmét. Huszadik századi
történelmünk tragikus fordulópontjáról közöl
lényegbevágó igazságokat. Erre épülő törekvés: a
kuszált helyzet elemzése. Illúziók és tények
szembesítése: a tanulságok meg-közelítése. Első
célját el is éri, a másiktól - a lényegesebbtől -
jócskán elmarad. A magyarázatot eszközeiben
kereshetjük.

Mihez ért Száraz ez idő szerint? Tud tömör
dialógust írni, feszültség-teremtésre alkalmas

helyzeteket kiválasztani, zsúfolt és bonyolult
történelmi anyagával gazdálkodni. Képes fel-
vázolni, színpadi cselekmény hordozójává tenni
néhány izgalmas, sokféle lehetőséget kínáló
szituációt. Ez ad módot a rendezőnek és
együttesének, hogy helyenként érdekes, a mű
tényleges fajsúlyát feledtető előadást teremtsen.
Enélkül még inkább kitűnne az így sem rejthető
gondolatszegénység, a dráma meg-rekedése az
eseménybemutatás szintjén. Nin-csenek
jellemek, egyéni arculattal rendelkező
személyiségek. Nincs dramaturgiai lehetőség a
szembenálló vagy szembekerülő történelmi
alakok önmegvalósítására. Erkölcsi normák és
intellektuális színvonaluk által meghatározott,
históriai küldetésű emberek helyett jelmezbe
öltöztetett képletek ütköznek össze. Az egyénítés
csupán látszat vagy ritka - pillanatnyi hatású -
kivétel.

Nyomban ezután tisztázni szeretném, mi-féle
egyénítésre gondolok. Nem szabad ugyanis a
szerző adósságait terhelve elhallgatni, hogy a
dokumentumdráma szűken méri az egyénítés
lehetőségeit. Ez a műtípus nem tud és nem is
kíván élni a jellemformálás hagyományos esz-
közeivel. Helyettük a gondolati szférában kár-
pótol, hőseit a sorsukká lett helyzetek és fordu-
latok filozófiai mélységű-igényű felismerésé-ben,
átélésében kristályosítja. Az önmagukban sem
jelentéktelen tényeket alapnak, magatartás-
értelmezések és motivációk szárnyra bo-
csátójának tekinti. Esetlegességek fölé, a lényeg,
a törvény világába emel. Ebben tudja megalkotni
egyéni és általános egységét, sajátos ötvözetét.
Egy műtípus ideális formátumáról próbáltam
jelzéseket adni. Nem mondtam, és senki sem
állíthatja, hogy a világszínház népszerű
dokumentumdrámái hibátlanul telje-sítik ezeket
a követelményeket. Kétségtelen azonban, hogy
erre törekszenek, s hogy gondolati telítettségük
arányában vívnak ki sikereket. Tendenciáról van
szó, amit nem árt hang-súlyozni, hogy világosan
lássunk: az esemény-dramaturgia - bármily
érdekes, izgalmas - önmagában nem elegendő
forrása az igazi drámai erőtér energiaigényének.
Filozófia és költészet motorját is be kell gyújtani.

Száraz Györgynek ez nem sikerült. Emiatt érti
talán félre Stromfeld Aurél konfliktusát. Érzésem
szerint a honvédő háború irányítását vállaló
hivatásos tiszt, a császár ezredese nem a
Tanácsköztársaság vezetői között kényszerült
választani. Helyét, szerepét nem Kun Béla és a
szociáldemokrata politikusok konfliktusában
kellene keresni. Stromfeld dilemmája az ellen-



forradalmi lázadás óráiban inkább az lehetett,
hogy megmaradjon-e a Vörös Hadsereg vezér-
kari főnökének, vagy pedig siessen volt tanít-
ványai, a ludovikások segítségére. Nem hiszem,
hogy ez a belső konfliktus ellentmondana a
helyzet pszichológiájának, s biztos, hogy meg-
felelne a dráma logikájának: a konfliktus ki-
élezésének, elmélyítésének, gondolati és erkölcsi
alternatívái művészi megragadásának. A
vezérkari főnök azonban ezt elszalasztja. Nem ad
több lehetőséget Stromfeld partnerei-nek sem.
Kun Bélát a számára különben is rendkívül
hátrányos szituáció felszínén tartja, csak politikai
agitátorként ábrázolja. Igyekszik minél
rokonszenvesebbé tenni, de nem mindig találja
meg az ehhez szükséges érveket és helyzeteket.
A két szociáldemokrata vezető alakjának
hitelességét sematizáló vonások gyengítik. A
történelmi igazság lényegén nem tesz a dráma
erőszakot, de kevéssé ügyel az árnyalatok
pontosságára, finomságára. Ez pedig ilyen kényes
probléma esetében jogos ellenérzéseket is kivált.

Megpróbáltam távirati stílusban összegezni
kifogásaimat. Nem ellensúlyozni, diplomatikusan
enyhíteni kívánom őket, amikor az előadás
méltatása előtt még egyszer ideírom: Száraz
Györgynek is érdeme, hogy a Nemzeti Színház
premierjén meg-megérintett a történelem sodrása,
a Tanácsköztársaságért vívott harc lendülete, az
elbukók igazságának keserű pátosza.

Major Tamás rendezése kettős céllal vonul-
tatja fel a történelemidéző-politizáló színház
eszközeit. Megoldásainak egyik vonulata füg-
getleníti magát a darabtól, kiegészíti és kom-
mentálja a színpad eseményeit. A képváltások
szünetében egykorú híradófilmekből össze-
állított betéteket látunk. Többségüknek látszólag
semmi közük sincs a cselekményhez. 1919.
május elsejei ünnepségeit, az ellenséges hara-
pófogóban is vidám, felszabadult embereket
mutatják. Érzékeltetni próbálják a nehéz körül-
mények között vállalt szociális programot, a
küzdelem humánus céljait. A kassai bevonulás
hiteles filmdokumentumai önmagukban csak
bevezetnék az előadást. Major azonban kitalált
valamit, kiegészítő hatáslehetőségeket fedezett
fel a némafilm-betétek vetítésében. Zenekísé-
retről gondoskodott, mégpedig cigányzenészeket
ültetett az árokba. Ők kísérik a pergő képeket,
érzelmes-szomorkás játékukkal nem alá-festik,
hanem inkább ellenpontozzák a diadalmas vagy
örömteli látnivalót. Minden taktussal
figyelmeztetnek: amit látsz, csak kiragadott

pillanatfelvétel, figyeld a folytatást, mérő
ismereteidhez, helyezd a történelmi össze-
függések közé.

Csányi Árpád díszlete a Tanácsköztársaság
művészettörténeti nevezetességű plakátjait állítja
a történet hátterébe. Ezek sem csak vizuális
élményt: kívánnak adni. Az elszántság-ra és a
lendületre utalnak, a jelen nem levő munkás- és
katonatömegek láthatatlan rész-vételét
érzékeltetik a gödöllői főparancsnokság - az
egykori királyi kastély - eseményeiben. A
színpadot szolid jelzések keretezik. A díszlet jó,
egy megoldást azonban kérdőjelesnek érzek. A
bukás után takarni próbálják a háttér-plakátokat.
Mégis a roppant dinamikus grafikai kompozíció
uralja a teret. Vagy talán ez volt a rendező célja?
Érzékeltetni akarta az ellen-forradalmi
berendezkedést puszta emlékével is fenyegető
tömegerőt, a forradalom elpusztít-hatatlanságát?

Major Tamás szerepvezetését az értelmező
átélés módszereként jellemezhetem. A színészek
anélkül, hogy kívülről is látni és minősíteni kí-
vánnák a testükben-gesztusaikban megelevenedő
figurát, szöveg alá és fölé játszanak. Gazdagítják
a művet. Ez a színpad mindenkori, hagyományos
lehetősége. Új és érdekes azonban a ki-vitel, a
mód, ahogyan ez a rendezői-színészi értelmezés
elébe megy a történelmi szituáció mélyebb
igazságainak. Elsősorban a címszereplő Bessenyei
Ferenc alakításában figyelhetjük meg a szöveg
nélküli jellemzés találatait. Bessenyei érzi és
érzékelteti Stromfeld igazi konfliktusát.
Felismeréséből következik, hogy nemcsak lelkes
patriótaként vívódik. Bessenyei Stromfeldje na-
gyobb utat tesz meg, mint Száraz György hőse.
Azt hiszem, ez annak köszönhető, hogy a kiváló
művész a nagy történelmi szerepek gondolat-
világát mély személyes élményeként is magával
viszi emelkedő pályáján. Kossuth, Széchenyi,
Görgey megszemélyesítője, tragikus konfliktusok
gondolkodó hőse találkozott Stromfeld Aurél
alakjával. Bessenyei - magyarázkodó toldások
kedvszegő erőlködése nélkül - sejteti, hogy a volt
császári és királyi ezredes nemcsak megoldani,
hanem érteni is szeretné a soha-nem-volt törté-
nelmi csapdát. A választás örvényeiből kiemel-
kedő hős morális-intellektuális győzelmét persze
mégsem lehet szavak nélkül eljátszani.

Avar István Kun Béla robbanékonyságát, ha-
tározottságát, érzelmi-értelmi energiáinak ki-
meríthetetlenségét emeli ki. Erőfeszítése és az
eredmény egyaránt rokonszenves. Neki jutott a
legnagyobb igényű történelmi személyiség,
akivel a darab - amelynek hőse Stromfeld -



szükségképpen mostohán bánt. Amit ilyen hely-
zetben, a van és a lehetne ellentmondása közé
szoruló színész megtehet - Avart dicséri. Nehe-
zebb kérdés a szociáldemokrata politikusok ábrá-
zolása. Említettem, hogy ezen az egyetlen, persze
nem lényegtelen ponton egyszerűsítő tendenciába
botlunk. Böhm Vilmos és Haubrich József
történelmi szerepe és színpadi ábrázolása nem
fedi egymást az árnyalatok gazdagságában. Az
egyszerűsítés lefegyverzi a színészt, de talán
nemcsak a karikatúra irányában lehetett volna
kiutat keresni. Őze Lajos olyan külsőségeket
hangsúlyoz, amelyek nem jellemezhetik a had-
ügyi népbiztost. Hisztérikus idegessége, határo-
zatlansága, személyiségének súlytalansága nem-
csak a szerep hitelét, hanem a dráma feszültségét
is gyengíti. Agárdi Gábor játssza Haubrich
városparancsnokot. Első pillanattól ellenszenves,
harsányan önleleplező. A modell nem lehetett
ilyen. Gyulai Károly - Landler - csak külső
adottságokkal járul az előadáshoz. Tarsoly Elemér
vöröskatonája tetszett.

A másik oldal színészi ábrázolása jobban sike-
rült. Nem véletlen, hogy a darab gyengéi itt
zavarnak legkevésbé. A régit védő emberek jel-
zéses rajza a lényegre figyelmeztet: a tartást, a
svádát idézi. Ezt súlyosabb gondolatok és erkölcsi
megfontolások nélkül is el lehet játszani. Ezért
lehet kifogástalan Gelley Kornél mint Julier
Ferenc alezredes. Ezért jó Fülöp Zsigmond
századosa. Tyll Attila történelmi képes-könyvből
érkezett átlag-arisztokratával szolgál. Nem vesz el
és nem tesz hozzá halványan kör-vonalazott
szerepéhez.

Az előadás gondos előkészítő munkát össze-
gez. Fejlődő együttes teherbírását és lehetőségeit
jelzi. Olyan együttesét, amely méltó segítője lehet
a magyar dráma esélyeit nagyobb igények-kel
valóra váltó író-partnereknek.

Nemzeti Színház, 1969. február. Rendezte:
Major Tamás, díszlet: Csányi Árpád, jelmez:
Schöffliger Judit, zenei vezető: Simon Zoltán. Sze-
replők: Bessenyei Ferenc, Avar István, Őze La-
jos, Gyulai Károly, Gelley Kornél, Agárdi Gábor,
Fülöp Zsigmond, Tyll Attila, Csurka László, Suka
Sándor, Tarsoly Elemér, Kun Tibor, Szél
Richárd.
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Könyvdráma?

Németh László Apáczaija Veszprémben

Rangos ősbemutatóra vállalkozott a veszprémi
Petőfi Színház Németh László Apáczaijának
műsorra tűzésével. Az 1955-ben irt dráma veretes
költői nyelven szól az áldozatos életű nép-tanító
küzdelmeiről. A régies szóhasználat és a
bonyolult mondatfűzés hallatán olykor már az az
érzésünk, hogy nem is Németh László Apáczai,
hanem Apáczai Németh László című drámáját
hallgatjuk. S ez nemcsak formai asszociáció,
hiszen az író Apáczai alakjában mind-azokról
megemlékezik - saját magára is gondolva -, akik
idehaza vállalták és vállalják a magyar nép
művelését.

Ülünk a nézőtéren, és azonnal eligazodunk az
ízléses, jelzett díszleten, a puritán jelmezeken, a
mindössze néhány lépésre korlátozódó mozgá-
son. Mintha minden azt sugallná, hogy itt ránk
vár a gondolati koncentráció feladata. És
valóban. Pereg a szöveg, franciás gyorsasággal,
ízesen, dallamosan, régiesen. Érezzük, hogy
költői mestermunka, nyelvi bravúr, úgy
hallgatjuk, mint a zenét. S közben inkább
megsejtjük, mint értjük az író gondolatait.

Ha kezembe veszem a dráma nyomtatott szö-
vegét, akár egy hétig is ízlelgethetem gondolat-
gazdagságát. Apáczai Csere János, miután
Európa műveltség dolgában előbbre tartó orszá-
gaiban - főleg Hollandiában - hatalmas tudásra
tett szert, visszatér hazájába, hogy a nép nyelvén,
magyarul, szóban és írásban, katedráról és könyv-
ben átadja tudását honfitársainak. Próféta akar
lenni saját hazájában. De a „prófétaság" neki sem
sikerül. Nem ő, hanem egy angol tudós, a
konzervatív Isac Basirius, a lefejezett I. Károly
bizalmasa és tanácsadója vezeti a magyar feje-
delmi iskolát. Nemcsak rangban és fizetésben
előzi meg a hazatérő Apáczait, de új utakat
kereső, forradalmi törekvései elé is gátat emel.
Amikor elüldözik a fővárosból, Apáczai vállalja
egy vidéki, tűzvész pusztította iskola
vendbehozását, és lelkes, hűséges tanítványaival új
iskolát emel. Tudja, hogy bármelyik külföldi
egyetemen egyike lenne Európa legismertebb
tudósainak. Mégis marad. A török-tatár hordák
pusztításai közepette, éhezve, nélkülözve is arra
buz-




