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Napló drámákról

Az ember tragédiája
tévé filmen, a Puskinban

Október ro.

Régebben, ha egy külföldi barátom-nak
megmutatni kívántam a Tragédiát
színpadon, úgy intéztem, hogy késsük el az
első képet. Angyali karok, ősköd a
tüllfüggönyön, pláne az Isten is, diszk-
rétebb rendezésben: az Isten lába . . . fél-
tem, hogy nem Lucifer bukik le, hanem
Madách.

Most is egy magyarul tökéletesen tudó
francia barátom, a Sorbonne magyar
tanára mellett szurkoltam végig az es-tét, a
tévé-film előzetes mozibemutatóján.

...A csendesen pöfögő sárban vonalak
rajzolódnak ki. Egymás mellett fekvő két
emberi alak vonalai. Mi ez? A sárba gyúrt
kis szikra? Az Isten-kéz mintázta
agyagfigura? Vagy inkább jelkép az életet
kitermő élettelennek kifürkészhetetlen
pillanatáról? Mindegy, a kép a tökéletes
művészi formák ambivalenciájával
jelentheti ezt is, azt is. Ebben a pillanatban
csakugyan úgy érezzük, mint-ha az élet
kezdetei fölé hajolnánk. Az első kép olyan
hiteles, mint a legősibb mítoszok
jelbeszéde a világ teremtéséről. Válasz a
legmélyebb emberi kíváncsiságra - hisz
minden mítosz a világ teremtését
magyarázza, esetleg a világ pusztulását és
újrateremtését. Képszerű, szívszorítóan
igaznak tetsző válasz arra, hogy is
kezdődhetett. Hány milliónyi és milliónyi
esély között veszi a sár ezt - épp ezt - a
formát? Ez a szívszorító benne. Vagy ha
mégse esetlegesség ez, akkor micsoda
öntőforma illette az át-alakulásban levő
anyagot? Micsoda pillantás?

Az ősi emberpár első konceptusa ott a
forró sárban - mint két lábnyom.

„És lőn az Cr beszéde hozzám" -
Ezékiel rendszerint ezzel kezdi látomásait.
A próféták közül, azt hiszem, őt méltatta
legtöbbször szóra az Úr. Nagyon jó
gondolat, hogy épp Ezékiel Istene jelenjék
meg a vásznon, miközben Bessenyei
mondja az űr szavait. Ez a közlésnek és
kinyilatkoztatásnak állandó lázában égő
Isten.

S talán még szerencsésebb, hogy egy
Rafael-freskóról jelenik meg. Michelangelo
Teremtője „ki-ne-mondja" köz-hely volna
a tévében. Viszont ebben a
R a f a e l é s E z é k i e l s zerinti

nem megvan a michelangelói svung, de
mégis jobban elképzelhető róla, hogy vi-
tákra és dikciókra kész, mint a Sixtusi
kápolna Istenéről, akit a Teremtés hat
napján át is tragikusan kísér még a Káosz
magánya.

Kevésbé szerencsés a trecento-angyalok
röpke feltünedezése. Azt hiszem, jobb lett
volna megmaradni végig az érett
reneszánsz formavilágában, ahol szépség,
erény és szenvedély mindig együtt jár.
Madách mennyországában nincsenek cella-
magányáhítatban fogant angyalok.

Bessenyei csodálatosan zengő hangú
szózataira Mensáros „ejtett", modern
hangvétellel válaszolgat. Kozmikus hangra
mikrofon-hang. Mintha az Isten-Lucifer
ellentét még meg volna tetézve egy
fáziskülönbséggel: Lucifer 1970-es
stílusban beszél, az űristen viszont 1900-
asban. Ezzel a rendezői beállítással
Szinetár szinte menthetetlenné teszi az
Úristent - hiába abszolút tökéletes, hiába
abszolút dörgedelmes, hiába abszolút
mindenható, csak éppen ki-ment a
divatból. Hogy lehetne segíteni rajta?
Eszembe jut Cocteau mondása (a Jacques
Maritainhez írott leveléből): "Je vouderais
que l'intelligence fût reprise au démon et
rendue à Dieu."

Mensáros annyira Mensárosként jelenik
meg a filmen, mintha egy oratórium
dobogóján adná elő Lucifert. S ez nagyon
szép is így, szuggesztív, filmre való. Mégis:
a premier plánban látható Mensáros
számára Isten - úgy érzem - csak intim
benső hangként jelentkezhetik. Madáchnál
fogaskerékként illeszkedik Lucifer
feleselése az Isten sértődött-teremtői
indulatkitörései közé. A stílusdifferencia
elválasztja a fogaskerekeket. Kevés lesz az
érintkezési pontjuk. Nagyobb távolságra
kerülnek egymástól, mint a menny és
pokol.

A húzások is lehetnek olyan időállók,
mint a szent szövegek. Paulav Ede néhány
húzása is ilyen kegyelettel örökítődik át
rendezésről rendezésre. Általában kitűnő
húzások. De van egy, amelyert
visszahúzásra javasolnék. Paulay idejében
homályos evolúcióellenes kijelentésként
hathatott, Hirosima óta viszont
döbbenetes revelációként. A teremtést
újracsináló emberről, aki felboríthatja a
természet egyensúlyát és megsemmisítheti
az élet feltételeit:
„Az ember ezt, ha egykor ellesi
Vegykonyhájában szintén megteszi. - Te
nagy konyhádba helyzéd embered S
elnézed néki, hogy kontárkodik,
Kotyvaszt s magát Istennek képzeli. De
hogyha elfecsérli s rontja majd A főztet,
akkor gyűlsz késő haragra De mit vársz
mást egy műkedvelőtől?"

Különben is, ezek a sorok exponálják
azt a három képet, amelyért Madách át-

törte az Idő falát, s amelyben megköze-
lítette a 20. század utolsó harmadának
három nagy szorongató élményét: a fa-
lansztert, az űrutazást és az élettelen
földgolyót.

Egy az emberiség. Ennek a valóságát
csak most kezdjük igazában felfogni.

Madách zsenije: ezt az emberiség-egy-
séget következetesen és tökéletesen kife-
jezte. Már csak az Egy-Emberpárral is,
amelyből kiszabja az egész történelmet.

Még konkrétabb példa erre a Madáchot
kínzó és megvilágosító egység-élményre:
Éva a Forradalmárnő és Éva a Márkinő.

Madách legmélyebbről fakadó inten-
ciójára duplázott rá kitűnően Szinetár
azzal, hogy egy színésszel játszatta Péter
apostolt, a Pátriárkát és az Eretneket.

Werbőczy és Dózsa egy anyagból vé-
tetettségén át lehet csak jutni a felisme-
résre: „ím lelkes eggyé így szaporodom", a
József Attila előtt is annyiszor feltáruló
egyetlen az emberiség élményre.

Prágai szín. Először merült fel ben-nem,
hogy az udvaronc azért akarja Keplert
meggyilkoltatni Keplerné által, mert Kepler
szabadgondolkodó, s egy fekete
összeesküvés szövődik ellene. A szerelmi
légyott a lugasban: láncszem az összees-
küvésben.

Úgy látszik, mindeddig rosszul olvastam
a Tragédiát, mert úgy olvastam, és annyit
fogtam fel az előadásokból, hogy egy
szoknyapecér Udvaronc udvarol a szép
Keplernének, és szerelemből szeretné
megszabadíttatni a nőt férjétől. Bár volt,
ami nem stimmelt: ha ily kényelmesen
megkaphatja Keplernét, mért olyan teher a
férj? Meg aztán a válásukkor látszik, hogy
nem is olyan nagyon szerelmes belé…
Akkor meg mért bujtogat gyilkosságra?

Mégis, ez a verzió mindeddig kielégített.
Moór Mariann Keplernéjében kezdettől

fogva volt valami ..halálos" riadalom.
(Ellentétben az eddigi csupáncsak élveteg.
csacska, cuccra-menő Keplernékkel.)
Amikor kihívja a célzást férie ellen, hogy új
világot akar talán. ez a Keplerné nem szelíd
megadással, hanem váratlanul vadul
tiltakozik. mint aki jól tudja, hogy mi a tét -
a férje élete.

S vajon csakugyan, nincs-e kezdettől
fogva valami szorongató (mert ellenőriz-
hetetlen) életveszedelemben Kepler?

Nem kis dolog, ha egy uralkodó szó-
rakozottan figyelmeztet valakit: „Rossz hír
kering az udvarban felőled. Hogy új
tanoknak hívéül szegődtél..."

A máglya ott ég az ablak alatt. (Hogy a
gyilkosok már unottak és cinikusak, attól
még nem kevésbé gyilkosok, és az
áldozataik nem kevésbé áldozatok.) Kepler
anyja boszorkányság gyanújával bör-



tönben. (Vajon nem előkészítő akció-e ez
fia lebuktatásához?)

S ismerjük a gyáva gyilkos Habsburg-
udvarokat. Egy Kepler-pár helyett
mennyivel kényelmesebb őt simán eltenni
láb alól. Otthon fog meghalni, váratlanul. S
ha mégis botrány támad? Ott a szép
özvegy, aki nem bírta a férj fél-
tékenykedését. (Kinek jutna eszébe tovább
nyomozni, amikor Ágnes asszony a
lepedőjét mossa?)

Nem kell újabb Giordano Bruno-égetést
csinálni. Túl nagy a füstje.

Ez derült most ki, végre, a prágai szín
hajnali jelenetében. Miből derült ki? Semmi
egyébből, csakis abból, ahogy Keplerné
kijött a lugasból. A könnyel-mű, szép kis
Müller Borbála ezen a pász-torórán
megtudta, hogy megindultak a hajtók a
férje ellen. Eddig is hallott ilyesmiről, de ez
most egészen más: mert ők is benne
vannak ...

A megszégyenített udvari dáma helyett
egy halálraítélt felesége jött ki a lugasból.

(A kivégzést, párizsi forradalmi átté-
telben, a vágyteljesülés és szorongás
klasszikus álomszintézisével, közben a férje
szépen végig is álmodja.)

Falanszter élő anakronizmussal. Meg-
szoktuk már, hogy a Falanszterben hiper-
intelligens, absztrakt észlényeket lássunk,
pláne, ahogy feljebb megyünk a vezetés
hierarchiájában.

S a filmen, mint a Falanszter vezető
Aggastyánja váratlanul megjelenik - ó,
éppen nem a jövő század embere, ha-nem
valami világháború előttről itt maradt öreg,
ravasz katonatiszt vagy nyugalmazott
főszolgabíró. (Ajtay Andor kitűnő alakítása
ez.) Figyelmeztetésül. hogy még az efféle,
önmagát folyton überoló fejlődés csúcsán
is megjelenhetik az antiszelekcióval
kitermelt posztumusz kispolgár, a
reinkarnálódó Nacionalizmus.

A Puskin moziból kijövet ennyit mond a
francia barátom:
 Ha arra gondolok, hogy Pascal egész

bölcsessége elfért ötven oldalon .. .
No, gondoltam, megint nem sikerült

meggyőznöm valakit Madách nagyságáról.
De másnap reggel felhív:
 Mi az, hogy „távulnan"? Nincs bent a

szótárban.
Ezek szerint még csak az angyalok

karánál tart, de ismerem a kitartását, s ha
elkezdte, el fog jutni a bízva-bízzálig.

Rakéta a Kis Madáchban
Október 12.

Egy strukturalista öröme lehetne vé-
gigcsinálni ezen a darabon a statisztikát:

a klasszikusok orosz drámának ismert
elemei hányszor fordulnak elő benne?

Csakhogy van benne ráadásul egy plusz,
amit ma még semmilyen computer nem
tud észlelni: a stílusparódiáé.

Pirandello, Karinthy, Alekszej Tolsztoj -
mennyire egy generáció.

Szerepel a darabban egy drámaideológus,
aki tudja (már a Ványa bácsiból tudja),
hogy a modern drámában a revolver nem
sül el. Pedig töltött revolverrel
hadonásznak körülötte. Mondanunk se
kell, hogy ez a drámaideológus lesz a
dráma cselekvő hőse .. .

De van egy másik plusz is az előadásban.
A rendezőé.
A zene. Ez az átható, elnémíthatatlan és

definiálhatatlan kamarazene, amely a
figyelem lanyhulásának és élesedésének a
hullámzása szerint hol halkabban, hol
erősebben hallatszik, végig az egész elő-
adás során. Mintha egy áttetsző, színes
hangkulisszát tolt volna a rendező a né-
zőtér és a színpad közé.

S a színészek, ellentétben az orosz da-
rabok megszokott, csendbe fulladó stí-
lusával, megemelik a hangjukat, megfe-
szülnek, hogy kitörjenek az alól a lágy,
mindent beborító hangtakaró alól. Fojtott,
borongós eszmecserélés helyett dia-
lógusaikban felszakad a sikoly. Kiabálniuk
kell, hogy életjelt adjanak, mielőtt elnyelné
őket nyomtalanul a Harmónia.

A színészek fizikai küzdelme a terjengő
édes hangzatokkal olyan erőfeszítésre
kényszeríti őket, hogy szavaik - amelyek
könnyen lehullhatnának valahol a rivalda
határvonalán - áttörve a hang-kulisszát,
tökéletes kommunikációt teremtenek a
színpad és a nézőtér között.

Ki lesz a bálanya?
Október r8.

A közönség körbeüli a színpadot.
A díszletművészet utolérhetetlen csodája

ez - a játéktér mögött, horizont-ként:
ismerős fejek sora. A darab hősei között
így itt-ott feltűnnek azok is, akik-ről az író
a hőseit mintázta. Meg mások is.

Persze, ez sem új dolog. A francia
klasszikus színpadon a jobb közönség kö-
rülülhette a színészeket. Szerencsés kons-
telláció esetén XIV. Lajos egyvonalban
láthatta Tartuffe fejét Párizs hercegérse-
kének piros sapkájával.

Az abszurd drámaírók szeretik a kevéssé
érthető nyelvet. (Hogy megint Moliére-t
idézzem, akinek kisujjában volt az abszurd
technika is: például a Mamamusi avatás
szertartás-nyelve Az úrhatnám polgár
végén.) Viszont az érthetetlen nyelv,
amilyen robbanó hatású, egy idő múlva
elveszíti az érdekességét. (Mo

liére jó ökonómiával a darabjai végére
tartogatja ezt az effektust.)

Csurka megtalálta azt a beavatatlanok
számára alig megközelíthető abszurd
nyelvet, amely a játék során nem veszít az
érdekességéből.

S ez a kártyások nyelve.
Hisz előttük ott a tét: a nagy halom

pénz.
Nem mindig lehet érteni, hogy a dia-

lógusokban mi mit is jelent, mégis halá-
losan izgalmas, amit mondanak, mert nem
lehet tudni előre, hogy ki fogja be-húzni a
kasszát.

Periculum in mora.
A Versailles-i rögtönzésből idézem, Illés

Endre pompás fordításában.
Moliére (úgy látszik, ma egyre csak

előkerül Moliére) a színpadon épp ma-
gamagát beszélteti.

Moliére: Kedves művésznő, a királyok
semmit se szeretnek jobban, mint a
villámgyors ' engedelmességet. És sem-
milyen formában nem kedvelik az aka-
dályokat. Minden csak akkor jó nekik,
amikor éppen megkívánták. És ha azt
kérjük, halasszuk el, már nem is kell ne-
kik. Azokat az örömöket szeretik, amikre
nem kell várni . . . Ha rosszul teljesítettük,
amit kértek, még mindig több, mint-ha
későn teljesítettük.

Moliére színpadra vitt önarcképe ezzel
kezdi ars poeticáját. Ragadja üstökön a
színház az időt! Legyen szinkronban kö-
zönsége óhajaival, királyi szeszélyeivel.

Mert azt hiszem, világos, hogy ma a
közönség a király. S a közönségre kell
érteni, amit Moliére az uralkodókra mond.

Elkésett válaszokból bizony ma is csak
ritkán születhetik siker. S remekmű?

Ez a felismerés sarkallta Moliére-t.
Verseny a percmutatóval - így futott be

a halhatatlanságba.

Üvegcsapda
Október r 9.

Genfben megvettem André Stéphane
(álnév!) könyvét: Univers contestationnaire.
A mindent tagadó diákságról szól. A
Grand Passage áruházban vettem meg,
olcsó kiadásban, olyan standon, amilyenen
nálunk a Howardokat árulják. Most meg
kezembe került a „Temps Modernes"
szeptemberi számában Alain Didier
kritikája a könyvről: Szomorú
psziehoanalízis címen.

A könyv szerint a nagy diákzavargások
idején egy lélektani dráma játszódott le
Franciaországban. Az állam, de Gaulle-lal
az élén elfogadta a kétségbe-esett apa
szerepét, akinek nincs mire hivatkoznia
fiával szemben, fűhöz-fához kapkod, és
majmot csinál magából. A fiatalság, a
legszabályosabb Oidipusz-


