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H U B A Y M I K L Ó S

Napló drámákról

Szerelmesek a város felett
Thália Stúdió. 1969. december 4.

Az utóbbi másfél évben - az 1968 má-
jusi párizsi események óta - sokan és
alapos igyekezettel foglalkoznak az ifjú-
ság kérdésével. Vagy hogy kevésbé kon-
vencionálisan mondjuk: az ifjúság-jelen-
séggel. Mert mintha ez a „kérdés" inkább
a fizikai jelenségek, a légköri jelenségek,
a kozmikus jelenségek szférájába
tartoznék. Afféle „kérdés", amire nincs
felelet. „Probléma", amelyre nincs meg-
oldás. Jelenség - tehát csak tanulmá-
nyozni lehet.

Boldizsár Miklós drámájának is ez a
jelenség a tárgya. És az író úgy kíván
foglalkozni e számára nagyon szubjektív
érdekű tárggyal, valóban mint jelenség-
gel. Anélkül, hogy hozzákeverné a tár-
sadalmi hasznosság szempontjait, a pe-
dagógia igényeit vagy a maga rokon-
szenvét vagy ellenszenvét. Adekvát mód-
szert alkalmaz a jelenség vizsgálatához: a
fenomenológiai módszert. (Ahol kisiklik,
és az író hősével azonosulva uniszónó
szaval, például az előtte járó generáció
ellen, lehet, hogy társadalmi
mondanivalója hangosabbá válik, a dráma
intenzitása mégis csökken, mert az

önigazoló apológia megtöri az egésznek a
tónusát, ami pedig a darab legnagyobb
értéke.)

Másfél évvel a párizsi események után
a közönség azzal a benyomással hall-
gathatja ezt a drámát, hogy lám, ide is
elértek az események hullámai. Pedig
nem. Ez a dráma jóval a párizsi ese-
mények előtt, még akkor született, ami-
kor a húsz év körüliek közérzete nem
objektiválódott történelmi súllyal „ifjú-
ság-jelenséggé". (Különösen sajnálhatjuk,
hogy nem játszották el akkor, ami-kor már
ki volt tűzve - akkor még a Madách
Színházban -: éppen 68 májusa elején.
Hogy szóltak volna ezek a dialógusok,
együtt a Párizsból érkező hírekkel?)

Boldizsár Miklós nem könnyíti meg
sem a maga, sem hőse helyzetét azzal,
hogy egy színdarabon át tartó minden-
tagadása előzményéül valami csapást,
jogfosztottságot vagy sértődést odaexpo-
nált volna hőse sorsába. Holott ez mindent
leegyszerűsített volna. Hisz lehet királynét
ölni, csakhogy ahhoz bánki sértődés
kívántatik. Sarkadi Oszlopos Simeonjának
fájdalmas társadalomellenessége mögött is
legalább egy sértett művészi önérzet, a
tárlatról kizsürizett kép van. Boldizsár
Miklós darabjának dramaturgiai
merészsége (és történelmi hitelessége!)
abban van, hogy hősének nincs objektív
oka a lázadásra. És mégis lázad.

Jómódú papa gyereke, és egy olyan
társadalom neveltje, amelyben nincsenek
kiáltó társadalmi igazságtalanságok.

A kérdés most már az lesz, hogy a
lázadás csupán a sértett ember fizikai
reflexe-e? - avagy elegendő okot szol-
gáltathat rá a belátás, az intellektuális
tapasztalat is?

Tudjuk, hogy a francia fiatalok kon-
tesztálását is sokan ezzel a meggondo-
lással. utasították vissza: jómódú fils á
papa - mit akarnak hát? Ugyanezzel a
meggondolással lehetne visszautasítani a
darab hősének negativizmusát is a vi-
lággal szemben. Mindene megvan, mért
nem tud ülni a fenekén?

Azt hiszem, a mai fiatalok tudják (amit
a hongkongi influenzavírus is tud), hogy
az emberiség biológiai egység. Még akkor
is, ha az egyik tagja jól él az Étoile téren
vagy a Pasaréten, a másik tagja rosszul él
Biafrában. Az idegek összekötik őket. A
mindnyájunkban ott levő egyetemesség
legszebb bizonyítéka, hogy tetteinket és
meggyőződésünket nemcsak a saját
sorsunk determinálja.

Mellékesen: aki úgy tudja, hogy egyet-
len emberiség van, az azt az egyetlent
sokkal jobban félti, mint aki a hideghá-
borúk idejéből azt szokta volt meg, hogy
két vagy három emberiséggel számoljon.

Don Juan és a megbénult kőszobor. A
spanyol irodalom két egyetemes érvényű
hőst adott az emberiségnek. (S ez nagy
szó, mert az utóbbi kétezer évben milyen
kevés irodalmi alak tudott mitikussá
növekedni!) Don Quijotét és Don Juant.
Van egy közös vonás is bennük:
mindketten a végletességig önmaguk
akarnak maradni - a világgal, a mennyel
és a pokollal szemben is. Mondhatnánk
úgy: az úton, melyen elindultak, nem
elégszenek meg, csak az abszolútummal.

Cervantes és Tirso da Molina óta ez a
két alak irodalmi közkinccsé is lett, min-
den korban új meg új irodalmi változatok
születnek az alaptémára. Talán nem
tévedek, ha a Szerelmesek a város felett
férfiszereplőjében felfedezni vélem a Don
Juan-vonásokat. Egy kissé narcisztikus
fiatalember, hagyja magát a nőktől
szeretni, miközben lázad apja és a vi-
lágrend ellen . . . Melyiknek a cselekmé-
nyét mondtam el? István (Boldizsár da-
rabjának hőse) szintén az a férfi, aki
vonzza a nőket - és amilyen könnyen
megkapja, ugyanolyan könnyen ejti is
őket. Közben, a régi és új nő összefutása
miatt néha zavaros, kínos helyzetekbe
kerül. Vígjátéki helyzetekbe - melyek a
nők számára persze inkább megalázó és
szomorú helyzetek. De még inkább Don
Juanra vall az, hogy István poligám (itt
szerényen: bigám) természete együtt jár a
társadalom (a spanyol eredetiben még: a
társadalom plusz vallás) értékeinek,
tabuinak, bálványainak megvetésével,
ócsárlásával, heccelő provokálásával.

Don Juan igazi gesztusa: megcibálni a
kőszobor szakállát.

Ez a kőszobor viszi aztán pokolra az
istenkísértő, szabados Don Juant.

Ezért láthattuk, pláne a Molière-féle
verzió óta Don Juanban a feudális világ
következetes, elszánt tagadóját. Annak a
világnak a tagadóját, amely formálta őt -
végtelen önzésével és önimádatával
együtt. Az eredeti Don Juan a feudalizmus
kreatúrája, kontesztálója s végül áldozata.
Szabályos lázadó fils á papa. (Próbáljuk
ki: a Don Juan és az apja közti jelenet
bármelyik mai dühös-fiatalok-darabba
beilleszthető, szóról szóra.)

Nagyon jellemzőnek éreztem, amikor
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stvánnal kapcsolatban a feudalizmust
allottam említeni a darab dialógusában.
alamelyik női áldozata látta meg ezt a
onást benne. Jó szeme volt. Mert a Don
uan-komplexum különben nem nagyon
zemet szúró. István padlásszobájának
incs semmi alkóvjellege. A szerelmi
ialógusokban az erotika, az udvarlás, a
ódítás konvencióinak szikrája sincs.
S ami a legnagyobb különbség: a mo-

ern kőszobor, a modern kormányzó, a
odern Fekete elvtárs (így emlegeti Ist-

án az apját) elviselik a szakálluk tépé-
ét, sőt valami jóleső bűntudattal hall-
atják, hogy miféle megvetéssel és gú-
yolódással borítják őket a mindentaga-
ó, abszolútumra szomjas modern, ifjú
on Juanok.

Festett egek
Madách Színház, 1969. december 7.

Aktív merengők. Egyidőben mutatták be
a Nemzetiben a VII. Hadriánt és a
Madáchban a Festett egeket. (Hozzáte-
hetnénk: a mozikban a „Ha ..." című
filmet.) Mind a merengő hősről szólnak,
mondhatni: az aktív merengőről, aki
szellemének erejével meg is jeleníti, ma-
terializálja képzeletének játékait. (Illés
Endre drámacímét nyugodtan ráragaszt-
hatjuk Luke darabjára: VII. Hadrian is
festett egekben él, álom-Vatikánban.) Az
effajta hősöket általában nemigen tartják
hősöknek. A merengők - a közvélemény
szerint - a tevékeny élet hajótöröttei vagy
szökevényei. Az ábrándozó „utazik", mint
az ópiumszívó, sőt, ő az ab-
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szolút ópiumszívó, hisz még ópium, LSD,
marijuana se kell neki: képzeletéből futja
mindenre, a szökési sebességre is, ki
ebből a világból a festett egek felé.

Nem csoda tehát, hogy az ábrándozást
annyian rosszallták. („Aki óhajt és nem
cselekszik, dögvészt áraszt" - írta Blake a
Pokol közmondásaiban. Vörösmarty -
tudjuk - az élet megrontójának tartja az
ábrándozást. Az persze külön figyelmet
érdemel, hogy éppen Blake és Vörösmarty
kárhoztatja ily élesen a fantazmák
megejtettjeit, épp e két költő, akik aztán
igazán tudták, mit is jelent felcsigázott
képzelettel élni.) Illés Endre nyilatkoza-
taiból úgy látszik, ő is riasztó példának
állítja színpadra a maga merengőjét. De a
kritika a színpadon már nemigen éri őt
utol, és alig tudja megsebezni.

Akár akarja az író, akár nem, a szín-
padon már védőleg körülveszi hősét a
rokonszenv. (Az íróé is, a közönségé is.)
És nemcsak VII. Hadriánt, hanem Illés
fiatal mérnökét is.

A közönség hálás a merengőnek, az
„aktív" merengőnek, aki lehozza neki a
festett egeket. Úgy érzi, többet kap tőle -
többet vagy mást -, mint a tettre kész
hősöktől, akiknek legszebb eredményeiből
és sikereiből is mindig hiányzik valami: a
végérvényesség, az abszolútum. Különben
is: a képzelet, mely bírja meg-jelenítő
erővel, emberi teljesítménynek sem
megvetendő. Felér a cselekvéssel, mely
megvalósít.

Gaston Bachelard klasszikus műve (La
psychanalyse du feu) konklúziójában a
képzeletnek mint a Legnagyobb
Mozgatónak elismeréséhez jut el: „Inkább,
mint az akarat, inkább, mint az
életlendület, a képzelet adja az erejét a
lelki tevékenységnek. Pszichikailag mi az
ábrándozásaink teremtményei vagyunk.
Az ábrándozás teremt és határol el minket,
mert az ábrándozás az, amely kirajzolja
szellemünk végső határvidékeit."

Szűz parton. Illés Endre darabja azzal
kezdődik, hogy egy fiatal pár belép egy
idegen lakásba, mely egy időre otthona
lesz.

Varázslatos pillanat.
A mélyén, mitikus magként bizonyára az

Édenben felébredő első emberpár élménye
lappang. „Ah élni, élni mily édes, mi
szép!"

Drámaindításhoz pláne kitűnő pillanat.
Az idegen lakás felfedezésének izgalma
együtt az új élet kezdésének reményeivel.
A függöny szétnyílik, és a színtér
nemcsak a közönségnek új, a hő-



söknek is. Színpadi „belépőjüknek"
hódításjellege van. És tudják, hogy amit itt
találnak, az az övék is, meg nem is az övék.
Ez mámorosan felelőtlenné teszi az új
honfoglalókat. Elfogja őket a játé-kos kedv.
Elkezdenek játszani.

Vészi Ütegcsapdájában, legutóbb, a
darab azzal kezdődött, hogy egy magyar
család bevonul egy üres alpesi üvegkalicka-
villába. Megkóstolják az italokat, és
menten maskarába öltöznek. Játszanak.
Valamikor, az Egy szerelem három
éjszakáját azzal kezdtem, hogy egy fiatal
pár belép egy vadidegen, üres lakásba. Ez
lesz az otthonuk. Hahózni kezdenek, majd
énekelni is. Ezt találtam a legmegfelelőbb
szituációnak, hogy elindíthassam őket a
musical vágányán. De bármilyen
felszabadító is a környezetváltás, az új-élet-
kezdéssel együtt járó ártatlanság-élmény és
játékkedv: a hódítás pillanatának mélyén
ott gyűlik a szorongás.

Szorongás? Mitől?
Hát nem a régi lakások szoktak tele lenni

baljós végzettel, nyomasztó örökséggel,
emlékkel, kísértettel? Gorkij kis-polgárai a
mozdíthatatlan bútorok között. A Macska a
forró tetőn hősei olyan házban próbálják
kibogozni lelki görcseiket, ahol egy
emberöltővel előttük már két öreg férfi élt
házaséletet. Kék-szakállú várában a hetedik
ajtó mögött hullák vannak. Ibsen, Csehov,
Remenyik „atyai házai" és Oresztész és
Hamlet „atyai háza", ahová a fiúk ha-
zatérnek, vesztükre, hogy bosszúálló
Elektrák és Szellemek eszközeivé le-
gyenek. . .

Van-e hát jobb egérút a végzet elől, mint
egy új lakás? Illés Endre ifjú házaspárjai is
bizonyára efféle menekülhetnéktől hajtva
találták ki azt a társas-játékot, hogy egy-
egy hónapra körbecseréljék lakásaikat.

De akkor mitől szoronganak?
És mitől szoronganak a hasonló nyitó-

lépéssel induló drámák hősei?
Emlékeznek talán a Laodameia versére?

„Szűz új parton, fátyolos árnyakul
új nem sejtett végzetek álnokul állnak

az utas elé ..."
A függöny szétnyílik. A felfedezőként

színpadra lépő hősök játszani kezdenek. De
már tudjuk: a végzet is elkezdett játszani
velük.

Előle futottak - elébe futottak.

Milliónyi esélyünkkel szemben. Az ab-
szurd dráma divatjának vége. (A divat

jának és nem az abszurd drámának, hisz az
abszurditás a drámának műfaji eleme.) Mi
jön utána? Azt hiszem: a saját anyagából
megújuló színház divat-ja. A színház-
színházé. Tehát jön a ceremónia, és jönnek
a képzelet játékai, jön a pszichodráma és a
színpad a szín-padon. (Nem mintha ezek is
olyan új dolgok volnának, pláne ősi elemei
ezek a műfajnak, csak most megint jobban
előtérbe kerülnek. Lásd Marat Sade, Nem
félünk a farkastól, Dobozy drámája stb.,
stb., s a legújabb bemutatók közül
Boldizsár Miklós, Sándor Iván, Luke,
Frisch darabjai.)

Ez a fordulat az antiszínháztól és az
abszurd színháztól az archaikus és a játékos
színház felé megfelel annak a változásnak,
amely ma az emberi szellemben megy
végbe. Mi ez a változás? Az atombomba-
kor legsötétebb nonszensz-élményének
fölébe kerekedik a biológiai forradalom és
a kozmikus utazások korának élménye: az
élet mutációinak, sokasodásának,
továbbvitelének, átmentésének feltáruló
végtelen lehetősége .. . Azt hiszem,
tökéletesen igaza van Henri Michauxnak,
aki szerint a nyugati emberre a jövőben a
milliónyi eséllyel való küzdelem vár, s ez a
küzdelem lesz majd rá jellemző.

Illés Endre már ebbe az új szituációba
dobja hősét: a megsokasodott esélyek és
lehetőségek közé. Úgy is merném mondani:
a lehetőségek láttán, felszabadító
szorongások közé. Hőse nemcsak egy
idegen küszöböt lép át (lakáscsere), hanem
a magáétól idegen jellemek és sorsok
határvonalait is (ábrándozás). A világ,
minden lehetőségével, előtte van.
Képzelete lesz a Mefisztója. És ez a Me-
fisztó tálcán kínálja neki, amitől - úgy
látszik - eddig meg volt fosztva: az Igazi
Szerelmet és az Igaz Szót. Szeretheti, akit
különben nem mer szeretni, s meg-
mondhatja Igazgatójának a véleményét.
Hol fikcióban, hol valóságban. Hogy mi-
kor miben - nem is igen lehet tudni. A
valóság és az illúzió közt a határ épp-úgy
elmosódik, mint Calderón drámájában, Az
élet álomban.

Ez egyrészt újabb próbája az egy fokkal
teátrálisabb színháznak - másrészt
felkészítés arra a világra, amelyben a
cselekvéseink tere majd talán olyan széles
lesz, mint amit a képzeletünk belát.

Szabotázs. Márai Kalandjában a hűt-len
asszonyról kiderült, hogy tüdőrákja van.
Férje, az orvosprofesszor derítette ki, s ezt
a diagnózist adta hozományul

a házasságtörőknek. A közönség megin-
dultan és elégtétellel tapsolt. (Mint az előző
században Gauthier Margit tüdő-bajához.)

Illés drámájában van egy hasonló ef-
fektus. Látszólag hasonló. Mert, hogy lé-
nyegében más, az hamarosan kiderült a
közönség reagálásából.

A dráma egyik hősnője éppen egy sze-
relmi jelenetben elárulja, hogy leukémiája
van - vagy volt, vagy mintha lett volna
(híven a drámához: a leukémia festett pokol
- s az író a dialógus fölébe röppenti -
mintegy jelképként - a csőréből vérét
hullató galambot egy olaszországi utazás
emlékei közül.)

Voltak, akik az előadás után tartózkodva
beszéltek erről a fordulatról. Engem
mindenekelőtt fellelkesített, hogy tetten
érni véltem az írót egy leitmotivjának
következetes továbbvitelében. Mert lám, itt
vagyunk megint annál a felismerésnél,
amely oly váratlanul, szinte brutálisan-
váratlanul szokott rátörni Illés Endre
hőseire (és a hősei sorsában persze még
inkább olvasó- és nézőközönségére), annál
a reflexszerűen belénk sajduló memento
morinál, hogy a legtökéletesebb test is
szabotál. És eszembe jutottak a régi Illés-
novellákból e felismerésnek futó és
feledhetetlen pillanatai. Balatoni vitorlás,
rajta egy szép lány és egy öregedő férfi,
köztük áthidalhatatlan távolság, és
elégtételül, vigasztalásul az a gondolat,
hogy az egészség nem is igaz, csak álarc,
hisz úgyis a betegség a lényeg .. .

Itt is csak az történt. A nő a szerelmi
jelenetben fellebbentette az álarcát:
„leukémiás vagyok" - mondta.

De mi ebben a nyugtalanító? Hisz
Dumas-nál nem volt nyugtalanító. Márainál
se. Holott ők még csak kérdőjelet se tettek
a betegség után, mint Illés Endre.

Talán az, hogy a közönségnek ezúttal
nincs módja úgy fogadni a nő betegségét,
hogy bűnös élete miatt ez rajta a büntetés.
Mármint Isten büntetése. Pedig ugye, hogy
mindjárt mennyivel meg-nyugtatóbb volna:
mi nem leszünk leukémiások, mert
erkölcsös életet élünk. Mint ahogy
nagyanyáink nem kapták meg a tüdővészt
és anyáink sem a tüdő-rákot. Mi nem
cserélünk lakást, és nem cserélünk
feleséget, és sose halunk meg.

Megnyugtatóbb lett volna.
Csakhogy az író kitartott annál a fixa

ideájánál, hogy az egészség nem az erény
jutalma, hanem a betegség álarca.


