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A felújított Tükör
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a Vígszínházban

Ne higgye az olvasó, hogy a cím azok-
nak a szellemeskedéseknek a folytatása,
amelyek a Vígszínház Tükör-előadása
után már megjelentek a magyar sajtóban.
Nyilván szellemeskedésnek hatna, ha
arról írnék, hogy lehet-e a tükröt újra-
foncsorozni, vagy hogy a velencei, tehát
igazi tükröknek nincs is szükségük újjá-
varázsolásra stb. A Tükör mostani fel-
újítása sokkal mélyebb problémákat vet
fel annál, mintsem, hogy így napirendre
térjünk felette. Az egyik legáltalánosabb
probléma nem is közvetlenül a Tükör
sorsához kapcsolódik, hanem egy meg-
lepő tényhez. A felszabadulás utáni ma-
gyar dráma egy része már tradícióvá lett.
Éppen úgy irodalomtörténet vagy
színháztörténet, esetleg drámatörténet,
mint Bródy Sándor vagy a múlt század-
vég drámái. Ritka a felújítás, mert a ma
élő középkorú generáció számára ez még
a Tükörtől a Fáklyalángig, sőt a
Kegyencig a mai élet, holott az új gene-
ráció számára már letűnt idők tanúbi-
zonysága. Mikor arról beszéltünk, hogy

jobban kellene „sáfárkodni" az
örökséggel, ritkán jutott eszünkbe, hogy
már a húsz év előtti is Örökség.

Most ebből az örökséggből merített a
Vígszínház, s maga a vállalkozás éppen az
előbbiekből következően figyelemre
méltó. Összefügg ez azzal, hogy most
kezdünk számot vetni az elmúlt huszonöt
év valóságos történetével, művészet- és
irodalomtörténetével is. Ebből a szem-
pontból nagyon tanulságos Déry első
színpadra került drámájának újrameg-
tekintése - a kérdés csak az, mi maradt
meg belőle mint érték és mint valóban
gondolatébresztő tanulság. Ez már csak
azért is érdekes, mert Déry szubjektíve
nagyon szereti a színházat, és az elmúlt
évtizedek folyamán ismét és ismét
viszzatért hozzá. S még akkor is, ha ő
maga legtöbbre az Óriáscsecsemőt, tehát
első darabját tartja (ezt azonban még nem
mutatta be hivatásos társulat), színház-
történeti szempontból és a klasszikus
dramaturgiával való próbálkozás szem-
pontjából is a Tükör egyike az elmúlt
évtizedek legfontosabb kísérleteinek.

A Tükör ugyanis dramaturgiailag a
legáttekinthetőbb struktúrájú Déry-drá-
ma. A szituáció, amelyet elénk varázsol,
időben kettősen konkrét, hiszen 1939-ről
van szó, a háború kitörésének napjáról, és
a dráma egyszerre két síkon játszódik.
Mint megelevenedett rádiódráma és mint
az eleven hallgatóság drámája. Ebből a
konkrétságból igen sokat nyer a drámai

sodrás, és amii a .,fentben", a rádiódrá-
mában lejátszódik, azonnal tükröződik a
„Ientben", a hallgatóságban; ami az egyik
síkon mint szellemi jelenik meg,
másik síkon mint magatartás; ami az
egyik esetben költészetként, a második
esetben prózában. Más szóval: ami a
„fentben" dráma és összecsapás, az a
„Ientben" kis veszekedés és szóváltás.

S maga ez az ötlet mutatja, hogy Déry
drámaírói elképzeléseiben nagyon komoly
lehetőség rejlett. Azt mondhatnám, hogy
Déry tudott „színpadban gondolkodni",
és talán más körülmények között igen jó
drámaíróvá válhatott volna. Remekül tud
figurákat teremteni, különösképpen pedig
értelmiségi figurákat. A Tükör
törvényszéki bírója talán Déry oeuvre-jén
belül is egyike a remekléseknek. Az a bíró
áll előttünk, aki tényleg valamiféle
jogrendet akar képviselni abban a
világban, ahol a jogot állandóan
megsértik. Az az ember, akinek évtizedes
taposómalom után is megmarad a tartása.
Kicsit furcsa, kicsit torzult, kicsit
életidegen a mindennapban, de egyáltalán
nem életidegen akkor, amikor az emberi
helytállás kérdéseiről van szó - ha ezek
hivatásához tartoznak. Senkit sem kímél
iróniájával, még önmagát sem. Egy
dramaturgiai hiba azonban sokat el-vesz
ennek a figurának az értékéből. Tudniillik
ugyanaz a Déry, aki az epikában mindig
meg tudja találni azokat az atmoszférikus
elemeket, melyek lehetővé

tős útbaigazítást. Másrészt a klasszikusok elektrifikálását - ezt
mutatja pár éves gyakorlatunk is - a „politizáló" művek előtere
tudja kiváltani. Peter Weiss Marat/Sade-ja es Gyurkó Elektrája
nélkül sem a Tartuffe, sem a Timon nem sikerülhetett volna
ezen a hőfokon és ezzel a problématelítettséggel. A klasszikus
játékok másodlagos töltetét ugyanis mai gondjaink gyakorlati-
művészi átélése sugallta, e nélkül a kísérlet nélkül
problémaszegényebb lett volna a „vissza-pillantás" is.

A múlt és jelen kölcsönhatása építi tehát ezeket a produk-
ciókat, de amit a közéleti szürkeségről mondottunk a „most"-ról
valló darabokat illetően, igen nagy hányadban vonatkozik a
klasszikus-félklasszikus felújításokra is. Hogy a Vígszínház nem
tudott kivívni magának egy reveláció értékű művet, annak
nyomait ott kell látnunk a Solness újra-olvasásának unalmában.
Miért nem lehetett ezt a művet a teenagerlázadás és
konzervativizmus vitájaként, a kontesztáció kórképe és
kritikájaként felfogni? A rendezés ebbe az irányba kereste a
megoldást, de megállt Béres Ilona röpködő, kiszámíthatatlan
Wangeljének beállításánál. A darab egyébként szinte a harminc
év előtti alaprajzával került színre. Az okos múlt
feltámasztásához a bátor jelen szükséges, pontosabban a
jelenben való szenvedélyes és kockázatot is vállalni képes
művészi tartás: különben marad a kötelező olvasmány ásító
szürkesége, egy „kl. ny. darab" kipipálása...

Ha maliciózus lennék, most még megemlíteném, hogy a
múlt mesterséges életre galvanizálásának sorába igen könnyen
be lehetne sorolni olyan darabokat is, mint Thurzó Gábor
Meddig lehet angyal valaki? c. színművét, ahol ugyan egy mai
szerző s külsőségeiben mai közeg jelentkezik a színen, de a
figurák, az őket összefűző viszonyok Nóra előttiek (ha nem

lenne olyan nívókülönbség, azt is mondhatnám, a klasszikusok
rubrikájából kerültek véletlenül a mai darabok kategóriájába).

Ezeket a jegyzeteket nem lehet befejezni, csak folytatni, mint
ahogy én is csak folytatom azt az eszmecserét, mely már
hónapok óta foglalkoztatja a színházművészetet és a drámaírást.
A lezárást az új drámatípus megjelenésétől és nem a róla szóló,
nagyrészt óhajokkal teli cikkektől - lásd a fenti írást - lehet csak
várni. Átmeneti korszak ez a mostani, a társadalom fázisváltását
kísérő, ebből az átformálódásból önként adódó hullámvölgy ez,
amit jobb, ha türelemmel átvészelünk, mintha erőszakos
javítószándékkal próbálunk valami eleve elképzelt modell
vonásaira hasonítani. Ez a fázisváltás, mint már jeleztük,
legalább olyan élességű válságanyagot hordoz, mint amilyen az
56 utáni fejlődés drámafellendülését, az Illyés-Németh-Sánta-
vonulatot teremtette, s minden okunk megvan annak
feltételezésére, hogy ez az önvizsgálat, ha komolyan vesszük és
partnerként fogjuk meg egymás kezét, végül is elvezet egy újabb
drámai hullám hegyhez.

Csak hát senki sem szeret sokáig ácsorogni a villamos-
megállónál.
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teszik, hogy excentrikus emberek is érthető
kapcsolatokra lépjenek másokkal, itt
egyszerűen képtelen arra, hogy fő-hősének
emberi kapcsolatait megmagyarázza. S
emiatt esik szét a darab. Egy-egy érdekes
gondolat vagy stílus csak-nem minden
szereplőjét jellemzi. Viszont akár a bíró
feleségéről van szó, akár pedig a bíró
egykori barátjáról, a kúriai bíróról - a
nézőnek fogalma sincs, hogyan
tartozhattak, illetve tartoznak ezek az
emberek össze egymással. Az asszony
csupán óvja férjét, de nem ismeri férjének
szellemi karakterét. Pedig a férfiban
leginkább az ebből fakadó tartást lehetne
szeretni.

A kúriai bírót Déry úgy lépteti fel, mint
akit húsz esztendős barátság fűz a
főhőshöz. S noha történik rá utalás, hogy
ez a barátság amolyan kutya-macska vi-
szony, a dráma menete ezt nem igazolja.
Ezt a kúriai bírót ez a főhős egyetlen
pillanatig sem tartotta volna barátjának.
Nemcsak a cinizmusa miatt, nemcsak üres
úrhatnámsága miatt, hanem szellemi
színvonala miatt sem. El lehet ugyan
képzelni azt, hogy egy haladó és egy
konzervatív ember egy ideig veszekedé-
sekkel tarkított módon megfér egymással,
mert szópárbajaik összekötik őket. De itt
ennek sincs nyoma.

S hasonló a helyzet a törvényszéki bíró
fiával és a fiú szeretőjével, a kommunista
lánnyal. Elképzelhető az, hogy egy
törvényszéki bíró fia beleszeret egy
mozgalmi lányba és viszont. De ebben a
fiúban nincs egyetlen olyan tulajdonság
sem, ami szellemileg vagy érzelmileg,
magatartásban vagy akármilyen más te-
rületen megragadhatná a lányt. És a lány -
akinek világképe csak nagyon töredékesen
és nagyon elvontan rajzolódik ki - egyetlen
hanggal sem árul el valami olyasmit, ami
összeköthetné vagy összekötötte volna a
fiúval.

A fentieket el lehetne ismételni az apa és
a fiú viszonyában s az anya-fiú viszonyban
is. Viszont a dramaturgiailag nagyon
következetes Dérynél, hogy ugyanezek a
szereplők a kisdrámában (a hallgatók, a
„lent" drámájában) már nincsenek olyan
távol, részben azért, mert itt nincs dráma, s
ennek megfelelően itt nincsenek valódi
szellemi karakterek. Viszont a „fenti
drámában", tehát a rádió-drámában
legjobban élő figura a dajka, akinek
kapcsolatnélkülisége teljesen érthető,
hiszen szolgáló mivolta életének ultima
ratiója. A dajka „lenti" megfelelője, a
Karolin nevű szolgáló ellenben a rá-
dióhallgató családban egyszerűen betét-
ként hat, és semmiféle mélyebb szerepe
nincs.

BÁNKI ZSUZSA (HELÉN)
ÉS TOMANEK NÁNDOR (A BÍRÓ)



Így válik Déry darabjában minden
emberi kapcsolat absztrakttá, és így válik
főhőssé - a darab leggyöngébb jelleme,
legesendőbb és legelvontabb alak-ja - a
fiú. Ennek az esendő alaknak nem lehet
tragédiája, még drámája sem. Az ilyen
esendő alakoknak csak melodrámája lehet.
A fiú kapcsolatai, kötődései apjához,
anyjához és szeretőjéhez is olyan
hihetetlenül absztraktak, hogy ebben az
elvontságban nem is lehet dönteni. Az apai
ház elvont tisztelete, és az elvont szerelem
áll szemben egymással akkor, mikor arról
kellene döntenie, hogy rejtegesse-e az
üldözött lányt, vagy engedje ki az
éjszakába. Az absztrakt kérdésfel-
tevésekben nem lehet dönteni. Ha vala-
kinek azt mondják, hogy választania kell
mondjuk apja és anyja között, nincs olyan
elvont szabály, amely megmondja, hogy
kit válasszon. Ez csak a konkrét
kapcsolatoktól függhet. Így a kapcsolatok
absztraktsága következtében válik a dráma
melodrámává, és a „lenti" dráma ezt a
jelleget a maga ironikus prózaiságával
csupán enyhíti, de nem semmisíti meg.

A szellemes és finom dialógusok, az
írói ihletettségű építkezés kiáltó ellen-
tétbe kerül ezzel a melodramatikus vo-
nással, ami az alakok kapcsolatnélkülisé-
géből következik. Déry akkoriban nem
volt elég határozott ahhoz, hogy amolyan
egzisztencialista típusú etikai tétel-drámát
írjon, amelyben ezek a viszony-latok
elhanyagolhatók lennének. Viszont volt
ereje ahhoz, hogy a maga dramaturgiai
lehetőségeit, melyek azután a Talp-
simogató iróniájában és szatirikus hang-
vételében jutottak érvényre (legalábbis
részben) megvalósítsa. Ezért nincs igazuk
azoknak, akik a tematika alapján úgy
vélik, hogy Déry első bemutatott
drámájában benne volt a sematizmus le-
hetősége. A tematika önmagában éppen
úgy adott lehetőséget egy parabola-drá-
mára, mint ahogy lehetőséget adott a
melodrámára is. A sematizmus veszélyét a
melodráma idézte fel. Déry maga ter-
mészetesen nem követte ezt az utat
általában, de a karakterek töltéseinek és
történetileg fejlődő érzelmeinek érzékelte-
tése híján helyenként közel került a se-
matizmushoz. Ez az ellentmondás az egyik
legfőbb tanulsága Déry felszabadulás utáni
dramaturgiájának, noha a fő-alakok
szellemessége, okossága, helyzet-
elemzései stb. egyáltalán nem feleltek meg
semmiféle vulgáris esztétikának.

A Tükör valóságos írói értékei jelent-
hették egyfelől az indítékot arra, hogy a
dráma ismét színpadra kerüljön. Más-felől
Déry írásművészetének egésze úgy válhat
áttekinthetővé, ha a dramaturgiájában rejlő
lehetőségeket sem hagyjuk kiaknázatlanul.
Végül - s talán aktuális szempontból ez a
legfontosabb - a Tükör izgalmas kérdést
vet fel számunk-
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ra. S ez éppen az előbb említett melo-
dramatikus jelleggel és figurával függ
össze. Déry mint epikus, egy Köpe Bálint
vagy egy Farkas Zénó esetében is tudja,
hogy az emberi választások mindig
konkrétak. Az emberi kapcsolatok tar-
talmaitól, kvalitásától és intenzitásától
függnek. A bíró fia viszont - mint abszt-
rakt kérdések között választó ember --csak
az öngyilkossághoz menekülhet. Aki
életkérdéseket, erkölcsi kérdéseket az el-
vontság síkján akar megoldani, vagy
megőrül vagy öngyilkos lesz. Es Kapás
Dezső rendezésének ez lenne a fő mon-
danivalója. Sokan a rendezést okolták
azért, mert a Tükör nem hatott úgy a
mostani előadásban, mint ahogy a negy-
venes évek közepén. Pedig azt hiszem, a
rendezés nemegyszer komoly trouvaille-
okkal dolgozik. Ilyen például a bíró
szerepében Tomanek Nándor és a fia
szerepében Tahi Tóth László egy-mást
más-más síkon és színvonalon meg-értető
és kicsit tragikus akcentussal ironizáló
párosa. Ilyen az, amikor ugyan-abból az
értelmiségi lakásból ugyan-

azokkal a berendezési tárgyakkal, egy-
szerű díszletfalak leeresztése és világítási
effektusok gyengítése révén kispolgári
lakást varázsolnak a színpadon.

De a telitalálatok sem menthetik meg
mindenütt a darabot, s még az sem, hogy
Kapás jól érzi: a ma problémája az
absztrakt kérdésfelvetések lehetetlensége.
Mert nem sikerül, és nem sikerülhet el-
tüntetni az emberek kapcsolatnélküliségét.
Ha ugyanis csak a bíró fiára volna
jellemző a kapcsolatnélküliség, és a többi
viszonyok tartalmasan megrajzoltak
lennének, akkor nagyon érdekesen mutatná
ki a rendezés az ellentétet az absztrakt és
konkrét választások között. A darabnak ezt
a hibáját Kapás meg sem kísérli áthidalni,
s nagyon nehezen is tehetné. Így a
Vígszínházból nem szín-házi élménnyel
távozik a néző, de nagyon sok olyan
gondolattal, amelyek egyrészt Dérynek, a
művésznek útjára, dramaturgiájának
lehetőségeire, másrészt az utolsó huszonöt
év művészeti fejlődésére és harmadszor az
erkölcsi választások absztrakt és konkrét
kezelésé-re vonatkoznak. S talán ezek a
gondola-tok, valamint az említetteken
kívül Sulyok Mária és Bánki Zsuzsa játéka
a dajka és a feleség szerepében, megérnek
egy színházi estét.

Déry Tibor: Tükör, Vígszínház. Ren-
dezte: Kapás Dezső, díszlet: Jánosa Lajos,
jelmez: Kemenes Fanni. Szereplők:
Tomanek Nándor, Bánki Zsuzsa, Tahi Tóth
László, Sulyok Mária, Pap Éva, Venczel
Vera, Deák. Sándor, Nagy István.

A D R Á M A í R Ó K
„ADÓÜGYI M E N N Y O R S Z Á G A "
L E S Z Í R O R S ZÁ G

Egy új pénzügyminiszteri rendelkezés ér-

telmében - a világon egyedül - minden itt élő

művész és író, bármily nemzetiségű legyen is,

mentesül a jövedelmi adótól, feltéve ha műve

„eredeti, alkotó szellemű és kulturális vagy

művészi érdemmel bír". E kritérium persze

igen rugalmas; az illetékes pénzügyi tanács-

adók művészi testületek bevonásával

döntenek a vitás kérdésekben, de az utasítás

értelmében a törvényt a lehető

legliberálisabban kell értelmezni, és vitás

esetekben inkább a művész javára kell

dönteni.
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