
Áram és érintésvédelem
Jegyzetek egy fél év magyar drámáiról

H E R M A N N I S T V Á N
A cím ugyan elektrotechnikai szak-cikkre
enged következtetni, de mégsem erről lesz
szó. Az áram ugyanis azt jelzi, hogy e fél év
- az utóbbi évekhez képest dömpingszerű -
magyar bemutatói kifejeznek valamit a
társadalmi életben megindult áramlásból.
Hogy az érintésvédelem mit jelent ebben a
vonatkozásban, arra majd később derül fény.
Kezdjük mindenesetre az árammal.

Időrendben és nemcsak időrendben Erdélyi
Sándor Mozaikokja az első. A Mozaikok, cím nem sokat fejez ki
a darab problémájából, inkább építkezési módját jelzi. Drámai
mozaikokból, apró jelenetsorozatokból akarja kiépíteni a drámai
összképet. Hogy miért így, annak egyik magyarázata az, hogy
oknyomozó, úgynevezett analitikus drámát akar írni, és az
analízis sorrendje - s nem pedig az időrend - határozza meg a
bemutatásra kerülő jelenetek egymásutánját. De ok az is, hogy a
mozaikszerű elrendezés kétségtelenül kevesebb és rész-legesebb
kritikai erőt biztosít a drámának, mint a szokásos dramaturgia.
Tudniillik, ha valahol valóban drámai probléma van, akkor a
dramaturgiai építkezés szükségszerűvé teszi, hogy egyre
mélyebben, egyre szélesebb távlatban és egyre nagyobb
összefüggésben vetődjenek fel a konfliktus problémái. A mozaik
mindettől megment. Itt az áram nem válik egyre telítet tebbé,
hanem kisülések sorozatából áll össze az egész folyamat. De mi
ez a folyamat? Nagyon egyszerűen így lehetne rá válaszolni: a
szellemi értékeket is kisajátítják, s a mai világ egyik
jellegzetessége a szellemi értékek kisajátítása ellen folyó
küzdelem.

A szellemi értékek kisajátítása valóban igen lényeges prob-
léma. Aki valaha is szellemi értéket termelt, ehhez hasonlót átélt
már. Aki nem termelt, szintén átélte, legfeljebb fordított
előjellel. Egyszóval, ebben a vonatkozásban a probléma nagyon
is reális. Babarczy László mint rendező ezt vette észre
elsősorban, de egyúttal észrevette ennek a realitásnak nagyon is
evidens voltát. Nyilván ezért választotta a mozaikrendszernek
valami furcsa homályban és enyhe ködben történő bemutatását.
Ezáltal mentette meg az előadást a közhelyszerűségtől. Nem
kőmozaikokat teremtett, hanem üvegmozaikokat. Goethe a
költeményeket színes üvegablakoknak tekintette, de hozzátette:
ha a piacról tekintünk be a templomba, akkor minden sötét és
borús. Az egész előadás fő problémája az, hogy vajon ezeket az
üvegmozaikokat úgy világítsuk-e meg, mintha benn lennénk a
templomban vagy pedig úgy, hogy a piacról tekintünk a
székesegyházba. Erdélyi darabja az utóbbi változatot, Babarczyé
az előbbit képviseli. Erdélyinél ugyanis egy új igazgató
hiábavaló küzdelméről van szó az általa vezetett kutatóintézet
szellemi termékeket kisajátító klikkje ellen. Az igazgató rendet
akar teremteni, és a klikk erősebb. A témát már megírta Gáspár
Margit parabolisztikus tündérjáték formájában a Ha elmondod,
letagadom című darabjában. Most ugyanez a téma Erdélyinél
mint mozaiktragédia, üvegablak-tragédia jelenik meg. Kísérlet
történik a főalak, az új igazgató jellemének árnyalására is, hiszen
Török Iván (így hívják az igazgatót) naiv forradalmi lendülettel
fog munkához, és nem kellően tapintatos stb. Ez a kísérlet
azonban nem változtat a figura lényegén. Török Iván megváltói
jellege inkább tündér-játékba illik, mint mozaiktragédiába.

Még inkább aláhúzza ezt Török Iván szeretőjének alakja, aki az
egyik legjobb szakember, Balassa Géza felesége. E z

a nő egyike azoknak a női alakoknak, akik - mint látni fogjuk -
elszaporodtak drámairodalmunkban. Egy időben a női figurák
két póluson mozogtak, az egyik oldalon volt a filiszteri hitves,
a másikon a szuggesztív démon. A mostani két pólus a
mindenre kapható ringyó és a csak töretlen harcosért rajongó
morális hősnő. Anna az utóbbiak közé tartozik, nem szereti a
kis opportunistákat, de szereti a messiást. Ez az új nőtípus
ugyan a valóságban még elég kevéssé van meg - pechünkre
vagy szerencsénkre -, de a drámairodalom kezdi nagyon
szeretni. A szocialista Krisztusok szeretőjének nevezném ezt a
nőtípust. A messiásokkal szemben viszont ott állnak a Hidas
bácsik, akik joviálisak, okosak, sőt annyira okosak, hogy még
nyugdíjazni sem lehet őket valamiféle gerontokrácia miatt,
mely megakasztja a társadalmi fejlődést, mely klikkesedik stb.

Az, hogy az Erdélyi által ábrázolt konfliktustípus evidens, még
önmagában nem értékmérő. Csakhogy Erdélyi képtelen
maguknak a belső erőknek a harcát ábrázolni. Végeredményben
azon dől el Hidas bácsiék és Török Iván küzdelme, hogy Török
Iván - polgári élete - formálisan nem feddhetetlen. Azért sikerül
legyőzni Török Ivánt, mert szeretője a titkárnő, illetve
Balassáné, illetve Anna. (Ez a három egyéniség „ravasz módon"
egy személy.) Így tehát Török Iván befeketíthető; Anna szintén.
Az angyal szárnyán folt esik, és a foltot nagyobbítani is lehet.
Ilyen helyzet is van, hiszen általában a klikkek nem mindig
tartalmi eszközökkel harcolnak, sőt többnyire nem. A magánélet
a klikkek jóvoltából belemászik a közéletbe, a közélet átkúszik a
magánéletbe, de nemcsak a klikkek, hanem a sematikus
szemlélet jóvoltából is. Egyszóval maga a motívum reális, de
mégis nagyon olcsó. Olyan hőst, akiben igazi drámai erő van,
nem nagyon lehet eláztatni formális erkölcs-botlások miatt.
Viszont olyan közéletet, amelyben nincs tragikai erő, nagyon
könnyen el lehet áztatni ugyanezen az alapon. Csak éppen azt
kellene fölismerni - s ez már a mozaik-építkezésen túlmenően is
„érintésvédelmi rendszabály" -, hogy ez a közélet sokkal
komikusabb, mint a joviális Hidas bácsi, sokkal inkább
szatirikus tollra való. Ehhez persze sokkal nagyobb gondolati
erő kellene, mint ami ebben a darabban feltűnik, sokkal kevésbé
szituációkat kellene rajzolni, mint amennyire szellemi arcokat.
Pedig Erdélyiben megvan a hajlandóság arra, hogy árnyalt
ábrázolásokkal próbálkozzék. Török Iván fiatal támogatója,
Bozóki Attila története mutatja ezt, akinél legalábbis a szituáció
(az elcsábított kislány, akit teherbe ejt és elhagy, másodszorra
kikosarazza) árnyaltabb, finomabb, mint a fő vonal. De itt sem
jut túl a szituáción, itt sem jut el szellemi arcokig.

Fiatalság és bolondság

Ahogyan a Mozaikok hangsúlyozottan mozaikokra építkezik, és
a szituációkat összecseréli a drámával, úgy más darabokban,
íróilag erősebb művekben már sokkal konkrétabban vetődik fel az
előbb említett társadalmi áram által teremtett feszültség. A
Mozaikok, mint jeleztem: kezdet, és minden kezdet nehézkes.
Nos, ezt a nehézkességet igyekszik leküzdeni az írói eszközök
egész tárházával Illés Endre. Új drámája, a Festett egek
fordulópontnak is tekinthető Illés oeuvre-jében. Noha számos
szál köti előző darabjaihoz, pl. a Türelmetlen szeretőkhöz, mégis
valami gyökerében újat szeretne itt teremteni tartalmilag és
formailag is. Elsősorban azáltal, hogy darabja vitadarab. A
közéletben legtöbbször úgy vetődik fel a kérdés: van egyfelől a
fiatalság, telítve ambíciókkal, az álmodozások



korában él, szemüveget visel, apáira emlékezik, és lelkében lá-
zong. Mindezt pedig teszi ez a fiatalság tehetetlenül, kétségbe-
esetten, míg egyszer csak elérkezik a nagy feladat elé, és akkor
már tehetne valamit, de az előző tapasztalatai visszahúzzák,
azután lakása sincs, s vagy feleségének van szeretője, vagy neki
van szeretője, vagy a szeretője éppen elhagyta és mégsem tud
megfelelni a feladatnak, mert már minden késő.

Illés írói tudását jellemzi az, hogy mindezeket a motívumokat
ironikusan és egyszerre föl tudja dobni a színpadra. De nem ragad
beléjük. Az ő darabjában fiatalok vannak a színen, akik már nem
érik be partnereik cserélgetésével, hanem még a lakást is
megcserélik, amelyben eddig laktak. Egyszóval a cserefolyamat
kiteljesedik, s a mai világban a nők cseréjé, mely a strukturalizmus
egyik fő bizonyítéka, nem is meglepő, de magyar viszonyok
között a lakások cseréje már olyan szélsőségnek számít, ami non
plus ultra. Ebben a non plus ultrában van valami nagyon
szatirikus mozzanat, és Illés darabja ezzel indít.

De menjünk tovább sorjában. Illés új drámájának főhőse
műszaki értelmiségi ugyan, de valódi értelmiségi, aki azonban
feleségül vett egy nőt, bizonyos Gabit. Nos, ez a Gabi az ál-
talános színvonalon belül nem éri el egy tízéves ember gon-
dolkodásmódját, az Illés-darabok szellemi színvonalában számítva
legfeljebb hároméves. Ismét szatirikus lehetőség, melynek
kiaknázását várjuk. A főhős, Ádám pedig nem olyan ember, mint
a mai köztudat értelmiségi fiataljai. Egyrészt tudja azt, hogy azok
a feladatok, amelyekkel megbízták, a képességeihez képest
jelentéktelenek, másrészt azt is tudja, hogy megbízzák olyan
feladattal is, amelyekhez még nem nőtt fel. Tehát nem
mindentudó Ádám, nem is minden-mindegy Ádám, és nem is
mindenváró Ádám. Egyszerűen Ádám, aki még nem találkozott
Évával, de aki kiűzetett a paradicsomból, és szeretne megállni a
maga lábán. Van azonban még egy érdekes vitatulajdonsága.
Nemcsak alulról szemléli a problémákat, ha-nem felülről is.
Képes belehelyezkedni az igazgató szerepébe, és a magáéba is.
Egyszerre vezető és vezetett. Tehát nem buta fickó.

S ezzel máris elénk tárultak Illés darabjának hatalmas le-
hetőségei. Ezek a lehetőségek főként onnan adódnak, hogy Illés
nem szituációkat rajzol. Ellenkezőleg, azt látja, hogy a modern
életben minden szituáció megfordítható. Á szituációk rotációja
következtében magukból a szituációkból nem lehet megérteni
semmit. Ha a főhős, Ádám helyet cserél a főnökkel, vagy átcseréli
a nőjét, illetve a nők átcserélik egymás közt Ádámot, akkor a
szituációk állandóan változnak. Következésképpen nem lehet
statikus szituációra építeni a darabot, nem lehet egy szituáció
belső analíziséből drámát teremteni. Valami másról van szó,
profilokról. Ádám a Karenina Annát olvassa és azon elmélkedik,
hogy valószínűleg a lakás előző tulajdonosnője, Júlia húzta alá a
legfontosabb részeket. Például mindjárt azt, hogy „a boldog
családok egyformán boldogok, de a boldogtalanok a maguk
módján azok". S az alá-húzások alapján kialakít önmagában egy
képet Júliáról. S ez-után következik az újabb fintor. Júliáról
kiderül, hogy egyáltalán nem is olvasta a Karenina Annát, az
aláhúzások barát-nőjétől származnak, aki viszont nem azokat a
részeket húzta alá, melyek szellemileg legfontosabbak voltak
számára, ha-nem azokat, amelyeket a nyelvgyakorlás érdekében
folytatott fordítói munkája közben különösen nehéznek talált. Ez
azonban a fintornak csak egyik része, a másik része az, hogy Gabi
éppen olyan, amilyennek Ádám elképzelte. Júlia viszont ép

pen olyan, mint amilyennek Ádám elképzelte a Karenina Anna
bejegyzései alapján. Vagyis valahogyan nem felel meg egymásnak
az elgondolás, a szellemi következtetés és a valóság. A valóság
csak a valóságnak felel meg.

S Júlia, aki Ádám szeretője lesz a darab folyamán, szintén
csodalény. Tudniillik az a csoda, hogy életben van. Orvosilag
halálra ítélt orvostanhallgatóként abbahagyta az egyetemet, és
készült a halálra. Azután túlélte saját halálát, ami viszonylag ritkán
szokott előfordulni az emberekkel, férjhez ment egy
iparművészhez (Gabi első férjéhez), s azután minthogy már
megszokta, hogy mindig Gabit követi, Ádám ágyába hull. És még
az is kiderül róla, hogy nem olvasta a Karenina Annát! Ez, mint
látható, nagyon sok a rosszból, pedig miután Illés ennyi priusszal
látta el, belőle alkotja meg a festetlen angyalt a fesletten angyali
Gabival szemben.

Ismét érdekes találat ez. Hiszen aki egyszer már a halálra
készült (s nem olvasta el mindazokat a műveket, amelyeket
enélkül is illik elolvasni), el lehet szánva az életre. Jelképként
hordoz magával egy tört Fortuna-szobrot, ami jelkép az ő
számára is, a néző számára is, hiszen azt szimbolizálja, hogy
rendes emberek eltörik a saját fortunájukat. Éppen úgy, mint
ahogyan mindazok, akik értékeik elvesztése ellenszeréül Szent
Antal-szobrot vásárolnak, legelőször is a Szent Antal-szobrot
vesztik el. Viszont az csak természetes, hogy Júlia utazott,
mégpedig Itáliában, és különösen szereti az olasz tavak vidékét,
mert habár más örökségéről nem tudunk, ennyit kellett örökölnie
az Illés-hősöktől. S mindezzel együtt Júlia rendkívül bájos és
valóban elhihető figura az első pillanatban. Ádám is elhiszi, és ez
nem csupán naivitását mutatja.

De Júlia mégiscsak arra vágyik, hogy a szocialista Krisztus
jegyese legyen. S Ádám nem szocialista Krisztus. Mindez sok
mindenből kiderül, de legfőképpen abból, hogy még egy-szer
eljátssza Brabanti Elza szerepét. Tudniillik a lakáscsere
alkalmával indiszkrét volt, ugyanis egy könyvben talált írások
alapján feltételezte, hogy Júliának van egy Gábor nevű szeretője.
A valóságban Gabi, vagyis Ádám felesége saját első férjének a
szeretője, amivel is bebizonyítja, hogy a szexuális életben nem
annyira a változatosságot, mint inkább a pénzt kedveli. A baj
azután az, hogy Júlia megígéri a másik asszonynak: erről egy szót
se szól Ádámnak. Így történik meg, hogy Júlia számára a Gábor-
Gabi-kérdés a „Nie sollst du mich befragen" szerepét tölti be. S
miután Ádám mégis megkérdezi, persze nem a grállovagok
históriáját adja elő, hanem Gabiét, ami kevésbé fennkölt, de ezek
után mégis úgy tesz, mint Lohengrin. Illetve nem egészen úgy,
mert nem a legközelebbi hattyúval csónakázik el, hanem a
legközelebbi autó-busszal. Igy hagyja magára a kesergő hőst, aki
ezek után kissé megbukottnak érzi magát.

Illés kísérlete egyike a legigényesebb szatirikus kísérleteknek.
A rendezés sajnos (Lengyel György különben nagyon finom
munkája) csak helyenként engedte érvényre jutni a szatirikus
Illést, és többet adott ebből a melodramatikus vég-kicsengésből.
Mert őszintén megmondom, mai napig nem tudom, hogy miért
nem szabad megkérdezni Lohengrin származását, s legalább
ennyire nem tudom, hogy miért olyan bűn megkérdezni, hogy ki
az a Gábor. És ha Júlia szemében bűn is, legalább Ádám
szemében ne lenne az, s legalább úgy érezném, hogy Ádám lépett
túl ezen a nőtípuson, s nem ő szégyenült meg. Így történik, hogy
a szatíra végül veszít az éléből, pedig az igazi nagy szatirikus téma
és alap megvolt a darabban. Már Heine felfigyelt arra, hogy az,
aki egyszer
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Napóleont dicséri és egyszer Wellington tábornokot, az olyan,
mint az a pap, aki tízig misézik a székesegyházban, de nagyon
siet, mert tizenkettőkor már kántor a zsinagógában. Egyszóval
egyszerre mindent megérteni, az igazgatót is és önmagát is, a
lakáscserét is, a nőcserét is, Gabit is és Júliát is - nagyon nehéz,
sőt csaknem lehetetlen. Így Illésnél már a szituációkon
túlmenően érzelmi profilok is vannak, de igazi szellemi pro-
filokban ez a darab is szűkölködik.

A nagy póker

Áramütés tehát eddig nem ért bennünket, de a Ki lesz a
bálanya? című Csurka István-dráma már kevesebb szigetelővel
rendelkezik. Ez részben Léner Péter érdeme, aki a darabot a
Thália Stúdióban úgy rendezte meg, hogy semmi más nem
érdekelte, mint a dialógus. Kevés a kopf, vagyis a fejek ki-
emelése, alig van masinéria, s a nézőközönség maga is részese a
pókerpartinak. Mert egy egész este folyamán csak póker-parti
folyik. Ez abból is következik, hogy a négy szereplő el van
szánva arra: nem fognak pókerezni. Végül abbahagyják, és nem
folytatják azt az életet, amelybe belekerültek. Így a néző
egyszerre kibic egy pókerparti mellett, és másodszor kibic a
színházban. Ebbe a kettős kibic-szerepbe kell beletalálnia magát
ahhoz, hogy Csurka darabjából valamit is megértsen. A kérdés
persze az, hogy a kibicből résztvevő lesz-e? Helyen-ként igen,
helyenként nem.

Mert mi van a pókerparti mögött? Igazában ezt csak két
alaknál tudjuk meg. Az egyik Czifra, a rutiniévá vált író, a másik
Abonyi, a pillanatnyilag tanárkodó és családja pénzét elkártyázó
egykori filozófus. A többieknél nem ilyen világos, nem ennyire
körvonalazott a pókerparti oka. De az egész lég-kör mégiscsak
azt sugallja: négy ember ül itt, akik életpótlékot keresnek.
Életük valamilyen módon kátyúba jutott. Az veszett el belőle,
ami a lényeg. Az életcél. Az életcél sok minden miatt elveszhet,
de legtöbbnyire amiatt, mert valami objektív akadály
következtében lehetetlen megvalósítani, realizálni az eredeti
célokat. Alááshatja azt az eredeti attitűdöt a kompromisszumok
sorozata. De alááshatja a kompromisszum-nélküliség is. Azután
alááshatja tragikus helyzet is. Csurka számára nem az a lényeg,
hogy mi ásta alá, hanem az, hogy elveszett. S ebben az esetben
megmarad a fiktív cél vonzása, a „hátha nyerek".

A társadalom állandóan termeli az ilyen nyilvánvalóan fiktív
célokat. Pótlékok ezek, amelyektől nem lehet szabadulni. Es e
fiktív célok termelésére szükség van, mert különben az emberek
nehezebben volnának pacifikálhatók. Hogy ez a fiktív cél egy
futballcsapat győzelme vagy egy ló befutása, egy ultiparti vagy a
lottó, ilyen szempontból teljesen közömbös. A fiktív célokat a
társadalom nem csupán anyagi, hanem jól meggondolt
össztársadalmi szempontból is termeli. Persze a szocializmusban
az a nehézség adódik az ilyen elidegenedett céltermelésekkel,
hogy ezek, bár pillanatnyilag jók, egészében morálisan
züllesztőek. Viszont vannak, és Csurka létüket írja meg,
valamint azt is, hogy morálisan züllesztőek. Sajátos vonzási köre
van a fiktív célnak. Mindenki tudja, hogy fiktívek. A drukker
vasárnaponként megfogadja, hogy a következő vasárnap nem
megy meccsre, és ott van. A lóversenyes a buki előtt átkozódik,
és bizonyos benne: még egyszer nem teszi a lábát a
lóversenytérre. Azután a következő futamnál már váltja a
tiketteket. Sőt, a házibulizó fiatal is megállapítja vasárnapra
virradóan, hogy ebből elég, de következő szombaton megszólal
benne a csöngő, és elmegy. Mindezeknek a
jelenségeknek drámai általánosítása Csurka drámája, ahol a
pókerpartit csupán időnként zavarják meg telefonhívások, mi-kor
is a házigazda fiatal rokona pokolba kívánja a póker-partit, mert
éppen „kéglire" volna szüksége. De a pókerparti mindezek
ellenére tovább folyik, a tanár veszít, és másnap a gyerekei vért

fognak enni, tudniillik a hős a véradóállomásra megy, és vérének
ellenértékéért ennivalót vásárol a családnak.

Ennek a különös és egzotikus világnak az a sajátossága tehát,
hogy egyáltalán nem egzotikus, hanem ott lappang a pesti éj
nagy odva mélyén. Legalább egy héten egyszer, de néha
többször is. S az atmoszférát éppen ez kelti, ezért van a
színjátéknak légköre, s ezért igyekszik a mai világ éjjeli
menedékhelyének hangulatát felidézni. Itt azután csak a dia-
lógusé lehet a vezérszólam, és a dialógusok Csurka ezen első és
sokáig érthetetlenül nem játszott darabjában remekül peregnek.
Egyetlen baja van ennek a dialógussorozatnak, hogy pereghetne
még egy fél órát, és megszűnhetne már egy fél órával előbb is.
Valószínűleg újabb fél óra esetén még sok érdekeset tudnánk
meg, és egy fél órával rövidebb idő alatt kevesebbet tudnánk
meg. De a darab is bármikor abbamaradhat, akár-csak a
pókerparti, nincs belső szükségszerűsége a dráma tartalmának.
Van azonban egy intellektuális szükségszerűsége. A hősök
ugyanis konszolidált úriemberekként jönnek be a szín-padra,
illetve a partira. S maga a póker levetkőzteti az embereket,
kivetkőzteti formájukból, és egyre inkább élő emberekké, jobban
mondva emberroncsokká változtatja őket. Amint holt
behaviorból valóban élő roncsokká lettek, a darab gondolatilag
befejeződik. Ezt a pontot találta meg Csurka, és ezt érzékelte
Léner Péter is. Ezért érdekes a színházi este.

Sajnos, ezek után egy függelék következik. Az emberroncsok
elvonszolják magukat, a házigazda kivételével, aki mégis-csak
átadja a lakását a fiatal párnak. S ekkor valami disszonáns hang
üti meg a fülünket, a pókerező író elszégyelli ma-gát, hiszen a
fiatalok a hidegben fagyoskodtak. S ebben igaza is lenne,
csakhogy teljesen érthetetlen, hogy erkölcsileg miért szégyelli
magát a fiatalok előtt. Egyáltalán nem vagyunk meggyőződve
róla mi nézők, hogy a fiatalok szerelme mélyebb szenvedély,
mint a pókerparti. Elvileg természetesen lehet az. És Csurka
mindezt az akaraterő érzékeltetésével állítja szín-padra; a
pókerezőknek nincs akaraterejük, mert nem tudják befejezni a
partit, tulajdonképpen öngyilkosnak kellene lenniük, és
képtelenek a gyors halálra, viszont a fiatalok egész éjjel
dideregve is kivárják a lakást. Nos, ez az éjszakai didergés azért
önmagában még kevéssé bizonyítja az akaraterőt. Nagyon
elvontan utal rá. Egyáltalán nem indokolja a fiatalok megvetését
a lakás gazdájával szemben. Felvetődik a kérdés: nem elég-e
csupán utalni a két generáció eme különbségére? Szerintem nem.
Mert így minden megoldatlan marad, illetve egy csapásra
megoldódik. Megoldatlan marad drámailag és a gondolati
mélység szempontjából, de tökéletesen megoldódik a tanmese
színvonalán. Van egy generáció, amely már az életből pókert
csinál, illetve a pókerből életet. Ezért póker-halált hal. Más
halálra már nem is képes, de ez rosszabb, mint a fizikai halál.
Azután van egy másik generáció, amely megveti a pókeréletet és
a pókerhalált, valódi életet és valódi halált kíván, s ezt testesíti
meg a két fiatal. Holott az igazi probléma nem ebben a mereven
romantikus ellentétben van. S emiatt beszéltem az áram
elszigeteléséről még Csurka darabjával kapcsolatban is. Emiatt
válik a néző az utolsó pillanatban csupán kibiccé, mert mellbe
döfi, hogy a valósággal egy elvont tisztaságot állítanak szembe.
Így azután a pókerhalált



még mindig reálisabbnak fogadja cl és különösen érdekesebbnek,
mint a fiatalok elvont vádjait, amelyeket az író is és fő-alakja,
Czifra is elismer. Ezért ebben a darabban a szituáció mellett van
érzelmi profil is, és valahol a mélyben egy mögöttes gondolat is.
De ez a gondolatiság nagyon elvont, és nem tud feltörni.
Chagall Budapest felett

Több lehetőség volna arra, hogy Boldizsár Miklós S zere lmesek

a város felett című (egyébként szintén évek óta „fagyasztott")
drámája valóban gondolati, szellemi arcokat sorakoztasson fel.
Ezt annál is könnyebben megtehetné, mivel összesen három
szereplővel dolgozik, s mindegyikük twentyager. A fiú a jó káder
apa által fenntartott önálló lakásban Chagall-reprodukciót tart,
valamint egy lányt, akivel e reprodukció hangulata jegyében él
együtt. A fiú neve István, a lány neve Vera, és rajtuk kívül nem is
volna szükség több szerep-lőre, ha István nem ábrándulna ki saját
Chagall-kép felfogásából, s ezért a lányból is. Közben amolyan
dühös fiatalok módján játszanak, veszekednek, és telítve vannak
azzal az életérzéssel, ami nem sokak szerint jellemzi a mai fiatalsá-
got. Ezzel a nem sokakkal már értékítéletet is mondtam. Tud-
niillik Boldizsár Miklós sem hiszi el, hogy a fiatalság valódi
problémái olyan kontradiktórikus ellentétekben mozognak, mint
feketemise-nem feketemise, beat-zene-nem beat-zene, utáljuk a
felnőtteket vagy nem utáljuk. Egész másról van szó szerinte, és
éppen ezért értékes a darabja.

S mi ez az új és kivételes, amit Boldizsár ábrázol? Nyilván
egyáltalán nem az, hogy a fiatalok fene nagy módon modern-
kednek, hogy az egykori filiszteri míszt nagypolgári spleenné,
majd sikeresen dekadens szorongássá fejlesztették volna. Nem ez
az igazság, hanem az, hogy István és Vera keresik az útjukat, s
ebbe a keresésbe később bekapcsolódik, mint másik lány, Ágnes.
Az utak lehetőségei: elszakadni a valóságtól, a valóságot
mocsárnak tekinteni és gólyalábakon járni benne, repülni és
romantizálni. Ez azonban nagyon üres lehetőség, már csak azért
is, mert adott esetben a papa pénzén, tehát éppen azon a
valóságalapon lehet megtenni mindezt, amitől István el akar
szakadni. Ebből a szellemi ellentmondásból ered a feszültség, s
noha erről soha sincs közvetlenül szó, a dialógusok mégis úgy
rendeződnek, hogy ezt érzékeljük.

A másik lehetőség az, amelyet Ágnes választott. El akar menni
vidékre tanítani, egyszóval a földön akar járni. Ő viszont mindent
maga akar elölről kezdeni, mindent egyedül, és semmit sem akar
elfogadni az előző generációtól, noha sokkal kevésbé ítéli el őket,
mint akár István is. Vagyis Vera és Ágnes két lehetőség, de az
utóbbi sem elfogadható István számára. Részben azért nem, mert
ő differenciál a felnőtt generációk között, szerinte a hatvanasok
még küzdöttek valamiért, tehát megérdemlik a társadalmi
pozíciójukat, a negyvenesek viszont csupán klikk-küzdelmeket
folytattak, bele-ültek a pozíciókba, és így ők semmirevalók. Hogy
ebben a differenciálásban Istvánnak igaza van-e vagy sem, azt ne
firtassuk, mert hiszen a negyvenévesek tévedései és klikkharcai
sok esetben megrázóbbak és keserűbbek, mint a hatvanasok
küzdelmei. Más jellegű értékek, és csupán egyedi esetként
analizálhatók. Ez azonban mellékes. A lényeg az, hogy István így
látja, és ezért egyrészt haraggal, másrészt barátsággal néz vissza az
előző generációkra.

S hogy mennyire az egyéni helyzetekből kell kiindulni, azt
éppen Ágnes példája mutatja. 0 ma egyetemi hallgató, de

szüleitől nem várhat semmit, egyedül áll a világban. Tehát az ő
útját az egyéni szituáció határozza meg. De ugyanígy
meghatározza Veráét is, akinek van hova mennie, ha Istvántól
elkerül is, és akkor is, ha nem áll a maga lábára. Viszont a főhős

dilemmája az, hogy ő a maga lábára is akar állni, de nem akarja
elutasítani azokat az előnyöket, melyek anyagilag és erkölcsileg is
önállótlanná teszik. Ezért válik modern Bálám szamarává, előtte
van a két lehetőség, de egyik sem felel meg neki, s ezért nem
felelnek meg a lányok sem - az életutak szétválnak. Szétválások
története tehát Boldizsár Miklós darabja, melynek az a tanulsága,
hogy az emberek állnak ugyan objektív lehetőségek előtt, állnak
előttük alternatívák, de akkor is kell csinálniuk valamit, hogyha

az alternatíva egyik oldalát sem választják. Sőt mi több - s ez az,
amit még nem tud igazán művészi erővel ábrázolni a

Szerelmesek a város felett írója -, a mai fiatalság esetében és a
mai felnőttség esetében is arról van szó: az alternatívákat nem
kell feltétlenül elfogadni. Új lehetőséget kell teremteni. Olyan új
lehetőséget, mely adott esetben minden lelkiismeret-furdalás
nélkül felhasználja akár egy problematikus generáció által
nyújtott előnyöket is. Szinte benne rezeg a darabban ez az igény.
Végül is nem kap hangot, mert a főhős teljesen belevész a nem
számára való alternatívákba, és csupán végső magáramaradása
sejteti az előbb említett új utat.

Mindez a színpadon ezért jelenik meg kissé - rossz értelemben
- groteszk módon, mert Boldizsár Miklós enyhe iróniája helyett
Gosztonyi János, akinek nagy érzéke van a romantikához, azt a
romantikus fiatalságot erőlteti színpadra, melyet Boldizsár
Miklós kritizál. Ez azután azt a furcsaságot okozza, hogy
Boldizsár Miklós legmélyebb poénjai ülnek a legkevésbé, és csak
nagy figyelemmel hámozhatók ki az elő-adásból. Ettől eltekintve
perfekt volna a rendezés. És mind a darab színrevitele, mind az
előadás újólag igazolja a stúdió-színpad fontosságát és a Thália
Stúdió hézagtöltő szerepét, akkor is, ha Gosztonyi a maga
szemlélete alapján látja a fiatalokat és nem a darab alapján.
Másrészt valószínűleg félt is a dráma viszonylagos
cselekménytelenségétől, és ahelyett, hogy színpadi groteszket
csinált volna abból a fiúból, aki egy egész színházi estén csinálni
akar valamit, de nem tud, s ezért egyedül marad, megpróbálta
áthidalni a cselekménytelenséget. Érthetők az indítékok, de
szükségszerűek a következmények is.
A giccsparódiából kinövő drámaiság

Mindezek alapján a magyar drámák c félévi látogatója már sok
mindent látott, de még nem kapott egyetlen valóban jól
megformált és gondolatilag megalapozott figurát. A gondolat
valahol megbújt a figurák mögött, soha nem jelent meg a maga
helyén és mivoltában. Mikor azután Fejes Endre V o n ó Ignác

című drámájának előadását tekinti meg a Madách Kamarában,
már mindenre felkészült. Felkészült egyfelől arra, hogy Fejes-
drámát lát, ami egyet jelent azzal: kisemberek vergődését és
céltalan harcát fogja látni a TÖRTÉNELEM sodrában. Ezek a
hősök mocoroghatnak, vagy bécsi szeletet ehetnek
uborkasalátával, s nem veszik észre a saját lehetőségeiket. Ez a
hangoltság.

S a hangoltság részben igazolódik, részben azonban nem.
Ugyanis Fejes Endre Vonó Ignáca valóban kisember, aki egy-
szer találkozik a Sorssal, pályája kezdetén, mikor is az első vi-
lágháborúban átlövik a csuklóját. Nagyon parodisztikus jelenet
ez, mindenki azt mondja, amit egy expresszionizmussal beoltott
népszínműben, vagyis egy paradox műfajban mondania



kell. Ezt mondja a zászlós, aki Vonó Ignácot nője felől vallatja,
a bajtársak, akik nőről álmodoznak, és Vonó Ignác úgy esik
össze, ahogyan ennek a konstruált paradox műfajnak megfelel.

Ezek után Vonó Ignác OTI-altiszt lesz, és emberi kapcsolatai
kétirányúak. Egyfelől főbérlőjére irányulnak, özvegy Máknéra,
aki nemcsak főbérlője, hanem szeretője és játszó-társa is
(érzelmileg főként az utóbbi) és az OTI tanácsos urára, akinek
cipőjét szokta megpucolni és bölcselkedéseit hallgatni a
részvényvásárlások magasztosságáról. Nem lehet azt mondani
tehát, hogy túl sok kapcsolat jellemzi Vonó Ignácot, és a darab
hihetetlenül unalmas is lenne, ha végig nem kísérné az előbb
említett groteszk vonás. Ugyanis Fejes Endre giccsparódiát
csinál. Nem az irodalmi giccsét, mert azt már sokan csinálták.
Hanem az életgiccs paródiáját. A giccs ugyan-is élettény. Az
emberek nagy része giccséletet él. Hogy miért? Ugyanazért,
amiért Boldizsár Miklós darabjának hőse nem fogadja el a
fölkínált alternatívákat. Az, aki elfogadja mind-azt, ami
kínálkozik, és nem teremt szituációkat a maga és mások
számára, csupán giccséletet élhet. Lehet ezt megédesíteni,
álveszekedésekkel és álszerelemmel. Lehet komolyan felfogni,
de ez nem változtat a dolog lényegén. És az életgiccs paródiája
remekül sikerül, s ahogy annak idején a Rozsda-temető Seres
elvtársa karikírozódott, úgy most szintén karika-túrafigurák
állnak előttünk. De olyan karikatúrafigurák, akik azért nagy
reálisak.

A nézőtér valóban élvezi a paródiát, de nagyon félti a darabot.
Ha a darab ezen a vonalon megy tovább, akkor szükségszerűen
önmagát ismétli, valamint Fejes Endrét. S bár-mennyire jó író is
Fejes Endre, mégsem szeretnénk, ha ön-magát ismételné, mert
az epigonizmus egyik legrosszabb formája az önismétlés. A
harmadik felvonásban azonban valami csodálatos történik.
Tudniillik folytatódik az első két fel-vonás, csupán a
viszonylatok szélesülnek ki. Azt hinné az ember, hogy a
felszabadulás utáni időszakban Vonó Ignác több emberi
kapcsolatot talál. De szó sincs róla. Több embertelen
kapcsolatot teremt. A giccsélet eddig magánélet volt. Most
átcsap a történelmi giccsbe. Ha Vonó Ignácnak már előbb több
társadalmi kapcsolata lett volna - ez lehetetlen lenne. De nem
volt, és így most elvesz egy volt apácát, aki Párizsban
nevelkedett, és új baráti körre tesz szert némi hazugság árán,
volt grófok, birtokosok, egyszóval a szittya magasság képviselői
lesznek a barátai. S milyen jól el lehet így vegetálni. Vonó
Ignác továbbra is altiszt, csakhogy most már az a látszat, mintha
deklasszált elem volna. A deklasszáltság mártírglóriát von
különben nem különösen szép és szenvedő feje fölé. Sőt, ő az
egyetlen a magyar urak közül, aki nagy lelkierővel viseli el
jelenlegi altiszti mivoltát, s ezzel példát mutat a többi magyar úr
számára. Igaz, hogy mi tudjuk: Vonó Ignácnak mindezt
könnyebb elviselnie, mert eredeti foglalkozása szerint is altiszt.
Viszont így ő válik a magyar úri tartás példaképévé.

A magánéleti giccsparódia tehát azért fordul át közéletibe,
mert két giccs találkozik egymással. A nagy magyar történelmi
giccs, sőt, azt mondhatnók, a díszmagyar történelmi giccs és a
valódi magánéleti giccs. S a kettő tökéletes harmóniában van
egymással; giccs fenn, giccs lenn - ezek kiegészítik egymást.
Különösen egy paródiában. S most már egészen gyilkos lehetne
Fejes Endre kritikája, hogyha a paródiát minden területen élezni
tudná. Ez azonban nem megy. Ugyanis ismét megjelenik özvegy
Mákné a színpadon, és most már mint házmesterné, ki-

vágja a nagy tromfot, és leszidja az egész arisztokrata társaságot.
Fejestől mi sem áll távolabb, mint a proletkult. De Mákné
alakjában mégis van valami proletkultos elem. Mert Máknénak
teljesen igaza van. A bírákkal szemben nem is lehet parodizálni.
Fejes mégis megpróbálja, elénekelteti vele nyílt színen a
köztársasági indulót és a bunkócskát, s legnagyobb szerencséje,

hogy ezt a figurát Kiss Manyi kelti életre, aki mindent el tud
hitetni, és még itt is érzékelteti a paródiát. Pedig nagyon nehéz.
Az az ellentmondás, ami Mákné és Vonó Ignác új társasága
között van, így nem parodizálható. Ha Mákné megtartja is a
giccs-modort, tartalmilag egyáltalán nem giccseket mond, és a
tartalom megsemmisíti a paródiát vagy - helyenként - a paródia
megsemmisíti a tartalmat.

S ekkor következik el 1956, amikor is az úri társaság föl-éled,
és Vonó Ignác kénytelen észrevenni, hogy semmi keresnivalója
ebben az úri társaságban. A groteszk komolyra fordul, és ez
valóban megfelel a történelmi valóságnak, és művészileg is
hiteles. Csakhogy a groteszk komolyra fordulását sem gon-
dolatilag, sem dramaturgiailag nem tudja megindokolni a szerző,
és így sokkal inkább tézis marad, mint dráma. De ezzel együtt a
Vonó Ignác mégis nemcsak hogy megfelel a várakozásnak,
hanem fölül is múlja azt. Ritka és majdnem követhetetlen írói
vállalkozás, burleszk és valóság, történelem és
viszonylatnélküliség ötvözete, ahol végül is a történelem győz.
Mégis úgy érezzük, hogy csak egy pillanatra győzött. A
valószínűség az, hogy a giccsélet tovább folytatódik és más
formában. Továbbá még az az érzésem is van, hogy Vonó
Ignácnak a díszmagyarsággal kellett találkoznia ahhoz, hogy egy
pillanatra felébressze a történelem. A kérdés ez marad: mi
történik akkor, ha a Vonó Ignácok nem a díszmagyarsággal és
nem 1956-ban találkoznak? Valamint ez: hova vezet tovább
Vonó Ignác útja és hova Máknéé? Nem követelhetem, hogy a
darab ezeket a kérdéseket megválaszolja. De a groteszk
komolyba fordulása csak az utolsó pillanatban történik meg, és
így nagyon kevés alap van a további találgatásokra.

Bátorság?

Az eddig tárgyalt drámák legnagyobb része így vagy amúgy a
bátorság kérdését érintette. Miben áll az igazi bátorság nap-
jainkban? Mi az igazi kiállás? Vajon Erdélyi Török Ivánjáé vagy
fiatal tanítványáé? Vajon Illés Endre Ádámjáé vagy Júliájáé?
Boldizsár Miklós Verájáé vagy Ágnesáé? Hogyan ítéljük meg
Mákné viselkedését, tehetett-e mást Vonó Ignác? Ugyanezek a
kérdések jellemzik Thurzó Gábor Meddig lehet angyal valaki?
című drámáját is, mely egyike az illúziórobbantó drámáknak. A
probléma csak az, hogy az illúziórobbantásnak akkor van
értelme, ha van mit felrobbantani. Thurzó festő főhőse is bátor,
tisztességes embernek akar látszani, de ezt egy pillanatra sem
hisszük el neki, mint ahogyan Angyal nevű húgának sem azt,
hogy egész életét bátyjára áldozta. Igaz, a „menők" napjainkban
sokszor magukra aggatják a mártírglóriát, de ezt senki sem veszi
komolyan. Ezért nincs mit robbantani. Tehát lefolyik a játék,
technikailag általában jeles osztályzattal, de tartalmilag azzal,
hogy az egész konfliktus ugyan a levegőben van, de levegőből is
van.

Sándor Iván Kvartett című, a Thália Stúdióban bemutatott
játéka szintén a bátorság kérdését tapogatja körül; hősei nem
akarnak megalkudni, vagy meg akarnak alkudni, és végül is meg
kell alkudniuk. Élnek, és csak úgy élhetnek, hogy bele-
illeszkednek abba, ami van, noha megpróbálnak lázadozni a
valóság ellen. Mindez nagyon rokonszenvesen, de kifejtetlenül,



helyenként a mélység felé közelítve, de végül mégis üresen a
játszódik le, noha Sándor Ivánnak van színpadi érzéke és volna
mondanivalója is - csak még kiérleletlenül. Mert az egész
problematika, a bátorság problematikája némileg misztifikált
színben jelenik meg közgondolkodásunkban, s nem-csak Sándor
Ivánnal. Kompromisszumok vagy kiállás? Ilyen alternatíva nem
létezik. Lehetetlen kompromisszumot nem kötni, mert a
kompromisszumnélküliség egyszerűen ostoba, groteszk és
értelmetlen dolog. Viszont a kompromisszumok lassan aláássák az
ember saját célját. És az ember a kompromisszumok hatására
nemsokára csupán már kompromisszumhalmaz. Ő még azt hiszi,
hogy ember, de ország-világ tudja már, hogy csupán
megalkuvások akkumulált megtestesítője. Így is nevetséges. Tehát
a szocialista Krisztusok szere-tői is nevetségesek, valamint
nevetségesek a megalázkodók, a megbújók, az egyéniségüket
feloldók. Napirenden van tehát a szatíra. Errefelé tart a
drámairodalom, s remélhetőleg nem

fogja ennek élét venni külsődleges eszközökkel. Nehéz szatírát
nem írni, de mint e fél évad bebizonyítja, szatírát írni még
nehezebb.

De mégis valami pozitívat is a bátorságról. Könnyű azt
mondani, hogy az emberi életben is léteznek taktikai komp-
romisszumok és elvi kompromisszumok, s különbség van kö-
zöttük. Mégis ez az igazság. De különösen fontos az, hogy az
igazi bátorság azért ahhoz kell: félretolni a kínálkozó alter-
natívákat, és mindenekelőtt önállóan gondolkozni. Ehhez, illetve
ennek ábrázolásához azonban elsősorban szellemi arcokat kell
megírni. S az igazi, következetes szatírán kívül a szellemi arcok
kibontása jelentkezik hiánycikként drámairodalmunkban. Ehhez
kell az igazi elszántság. S ha már néhány darabban, például
Boldizsár Miklós darabjában felmerül is egy fontos gondolat:
eddigi kérdésfeltevéseink rosszak - még csupán ehhez érkeztünk
cl, s odáig nem, hogy az igazi nagy kérdéseket tegyük fel.
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