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egy elveszett nép fölött

Illyés Gyula Tiszták című tragédiája a

Pécsi Nemzeti Színházban

Szükségtelen e helyütt elismételni
mindazt, amit a színház iránt érdeklődő
közönség már különböző forrásokból tud.
Szükségtelen tehát részletesen ismertetni
az első jelentős eretnekharcokat, ame-
lyekből Illyés darabja témáját merítette.
Ugyancsak felesleges lenne újra felidézni a
provence-i nép történelmileg kialakult
tragikus helyzetét, a Róma és
Franciaország közötti helyzet minden
következményét. Illyés az így előállott
szituáció utolsó fázisát ragadta meg, mi-
kor Raymond Perella vezetésével az al-
bigensek utolsó csatáikat vívják az
egyesült pápaiak és franciák ellen.

A szituáció tehát a legszélesebb és leg-
elvontabb értelmében is drámai. De az
igazi drámaiság soha nem az általános
szituációból következik. Illyés azok közé
tartozik, akiknek érzékük van a konkrét
szituációteremtéshez. Az általános helyzet
a fenyegetettség, az összezártság, a végvári
szituáció. A konkrét azonban ennél sokkal
több és mélyebb. Az össze-zártak, a
fenyegetettek ugyanis egészen különböző
típusú emberek, különböző ideológiákkal,
érzésvilágokkal, célokkal stb. Pusztán
egyik csoportjuk tartozik a „tiszták" közé.
Valóban van olyan csoport - s ez a csoport
a dráma folyamán egyre erősödik -, mely
az ótestamentumi tanokhoz való
visszatérést, a pápától való elszakadást és
egy új aszkézist hirdet meg. Történelmileg
két új tendencia találkozik itt, s pusztán
egyikük testesül meg a „tiszták"
csoportjában. A másik tendencia a
reneszánsz felé mutat. Szabad élet,
kötöttségtől mentes világ, kül-
sődlegességeket levető emberek. Mind-két
csoport elutasítja az egyházat. Az egyik
azért, mert mélyebben vallásos, mint az
egyházi vallásosság, a másik azért, mert a
reneszánsz felé tartó embertípusok
gyülekezete.

S ebben a darabban Illyés legnagyobb
felfedezése éppen az ellenállók közössé-
gének heterogeneitása. Ha merev ideoló-
giai szempontból tekintjük, akkor mind-
egyikük közelebb áll az egyházhoz, mint
egymáshoz. Az egyház nem olyan szigorú,
nem annyira aszketikus, mint a tisz

ták, valamivel szabadabb életet jelent,
szabadabb világot és erkölcsi felfogást,
szinte úgy mondhatnánk, hogy humanis-
tább. Másfelől az egyház nem annyira
szabad szellemű, nem rendezne karnevá-
lokat mint ahogy azt Azalais, Raymond
Perella lánya felidézi, nem közelítene
annyira az élet élvezetéhez, a test kultu-
szához, mint ahogyan azt a lázadó pro-
venceiak tették.

S maradjunk egyelőre még ennél a he-
terogeneitásnál. Ezt Illyés impulzív módon
emeli ki mindjárt a darab elején. Mikor
Perella bemutatja a várnépet a legátusnak,
kiderül, hogy ott tartózkodik egy mór is és
egy zsidó is, akiknek szakértelmét a
várbeliek hasznosíthatják. Tehát akkor,

amikor egy nép küzdelméről van szó,
Illyésnél ez sohasem esik egybe valamiféle
misztikus hovatartozással, hanem sokkal
inkább a sorsközösséggel. S ez a
sorsközösség a lényege Illyés
mondandójának, s e sorsközösség boneol-
gatása dramaturgiai tényezővé válik. A
másik ilyen mozzanat az a vonzás, amelyet
a várbeliek látható módon elveszett ügye
gyakorol egyes emberekre. Megtalálja itt a
helyét a kissé ironikus trubadúr is, amint
otthonra lel Gérard, a francia lovag,
Azalais szerelme. De még a szerelmi
jelenetek is telítve vannak azokkal az
érzelmi, szokásbeli és felfogásbeli
ellentmondásokkal, amelyek Montségur
várvédőit jellemezték. Azalais azonnal - a
házasság formalitásainak mellőzésével -
Gérardhoz akar tartozni, és a francia lovag
megbotránkozik ezen. Ekkor - az első
jelenetükben - nem érti még, hogy az
összetartozások nem formálisak. S ez a
szerelmi jelenetben is vizionált illyési
felfogás a darab egyik kulcsa. Nem vér-
közösségről, nem nyelvi közösségről és
nem is vallási közösségről van szó akkor,
amikor közösségről kell beszélnünk. A
közösség lényege valahol másutt rejlik.

S a heterogeneitást még inkább aláhúzza
az a motívum, melyről nem szabad
megfeledkezni, és egyike talán a legter-
mékenyebbeknek. Már Gérardnál emlí-
tettem a fiatalember lovag voltát. S nagyon
érdekes, hogy Raymond Perella szintén
lovag. Lovag abban az értelemben, ahogyan
azt a lovagi eszmények előírják. Tehát nem
valami formális kötöttségek alapján - noha
azok sem hiányoznak -, hanem tartalmi
alapon is. Es az, hogy Gérard végül is az
albigensekhez csatlakozik, a vár védői közé
áll, szintén azt mutatja: a lovagság egész
kérdéskomplexumát Illyés rendkívül fino-
man és nagy történelmi érzékkel kezeli.

Ez a nagy történelmi érzék elsősorban azt
jelenti, hogy a lovagság tartalmilag olyan
magatartásformákat és olyan erkölcsi
világot dolgozott ki, amely a későbbiekben
- most már minden formális ellentmondás
ellenére - hozzájárult egy polgári élet és
egy polgári gondolkodásmód
kialakulásához. S ez nem mond ellent
annak, hogy a lovagság nagyon is
hozzátartozott a feudalizmushoz a maga
egészében.

Ugyanolyan dialektika van lovagi és
polgári (értsd itt: reneszánsz polgári) világ
között, mint amilyen dialektika van
trubadúr és reneszánsz költészet között. A
feudális világ intermundiumaiban és
nagyon is ennek a világnak az intermun-
diumaiban kezd kialakulni valami, ami bele
is illeszkedik ebbe a világba, de szembe is
kerül vele. Itt Illyés most már a közösség
problémáját ezzel a motivációval teljesíti
ki, mert a végvárban, az utolsó várban
egymásra talál lovag és aszketikusan
vallásos ember, zsidó szak-ember és
katonai szakember, mór és francia, trubadúr
és az aszkézishez megtérő asszony.

Mégis, hogyan jön létre ez a közösség,
mely - mint látni fogjuk - folytonosan
bomlik, de a bomlás ellenére mégiscsak
közösség. S ennek a közösségnek van egy
egészen sajátos alapja, mégpedig az, hogy
mindenki, aki védi a végvárat vagy akár
csak ott tartózkodik, túl tud lépni a
formákon, és eljut a tartalomhoz. A tiszták,
a katárok éppen úgy vallásosak, mint
ahogyan a pápai legátus. Ugyanúgy
vallásosak, de mégis másképp. A katárok
tudniillik éppen a közvetítést utasítják el
önmaguk és isten között - még-pedig az
egyház közvetítését. Raymond Perella is
ugyanúgy lovag, mint ahogyan lovag lehet
a francia hadak feje, vagy lovag lehet bárki
az ellenségeik közül. Csak azzal a
különbséggel, hogy ő a lovagi erényeket
veszi komolyan, nem pedig magát a
lovagrendet, annak formáit, külsőségeit és
szabályzatát. Azalais sem sokban
különbözik a korabeli francia nőktől,
csupán abban, hogy a női - akkor (?) -
kötelező álszemérem világán túlteszi
magát. Egyszóval van egy olyan gondolati
kapocs a várvédők között - legyenek
bármennyire heterogének világ-nézetileg,
magatartásban, származásban stb. - ami
önmagában is összekapcsolja őket: a
tartalom, a gondolatok és eszmények
tartalma mindegyikük számára lényeges,
míg a formák és különösen az
eszményekhez vezető közvetítések abszolút
lényegtelenek.
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Amint az eddigiekből látható, a Tiszták
filozófiailag a legmélyebb drámák közé
tartozik. Nemcsak azért, mert a szellemi
arcok, mégpedig a különböző szellemi
arcok kavalkádján belül tud fellel-ni a
szerző igen mély egységet, hanem azért is,
mert ennek az egységnek egész
problematikájával tisztában van. A szellemi
arcok kibontakoztatása azonban minden
drámának legfeljebb egyik oldala, és
pusztán a szellemi arcok kibontakoztatása
még nem jelentene igazi dramaturgiát. Van
azonban egy olyan mozzanat, amely
gyakorlattá fordítja át a szellemi profilok
kavalkádjának egységét. Egyetlen egy
szereplőről van itt szó, mégpedig Vilmos
molnár felléptetéséről. Vilmos ugyanis
nemcsak önmagát hozza a színpadra.
Hanem a „többieket" is. Ez a „többiek"

Illyés dramaturgiájának egyik állandó
kulcsa. Aki emlékszik a Dózsa-drámára, s
azon belül is Zápolya és Dózsa vitájára,
könnyen megértheti, hogy mire gondolunk.
Zápolya Dózsának és a keresztes hadak
vezetőinek rangot, megbecsülést ajánl
kompromisszum esetén. S ekkor kérdezi
meg Dózsa azt, hogy mi lesz a többiekkel.
S ez a „többiek" Illyésnél mindig a széles
néptömegeket jelenti, azokat az embereket,
akik itt vagy szabad szellemű parasztok
vagy a tiszták titkos követői, de léteznek
valahol a környéken és reménykednek.

Ezek a „többiek" is nagyon különfélék.
De ezeknek a „többieknek" egész létük
hozzákapcsolódik ahhoz, hogy a francia
észak-dél háború miképpen dől

el, hogy az északon megszilárdult feuda-
lizmus magába nyeli-e a dél viszonylag
szabadabb légkörét. S Vilmos molnár
egyrészt molnár, aki megőrli a lisztet, aki
a várvédő sereg élelmezése szempontjából
nélkülözhetetlen, másrészt követ és
kapcsolat a „többiekkel". S ez a kettős
alap - a gondolati vagyis az ideológiai
kapcsolat különböző származású és fel-
fogású emberek között, valamint a konkrét
történeti kapcsolat a néppel - olyan bázist
jelent a dramaturgia számára, amelyből
azután kinőhet a Tiszták konfliktusa,
illetve egy sajátos konfliktus-sorozat,
mely egyetlen nagy összeütközésben
csúcsosodik ki.

Mielőtt azonban ennek a konfliktus-
sorozatnak az ismertetésébe kezdenék,
szeretnék még egy mozzanatot megemlí-
teni, nevezetesen a toulouse-i gróf és
Perella közötti kapcsolatot. Mint ismeretes,
történetileg Toulouse grófja jelentet-te a
dél-franciaországi ellenállás legfőbb
támaszát, és nem csoda, ha Raymond
Perella is a toulouse-i grófhoz fordult
segítségért. A toalouse-i gróf azonban arra
használja fel a hősies várvédelmet, hogy
önmagának bocsánatot szerezzen Rómában,
és maguk a várvédők így részben a gróf
áldozatai is. Ez a mozzanat azonban
dramaturgiailag megint nagyon érdekes,
mert így válik világossá, hogy történetileg
- már közvetlenül a várvédelem idején is -
egészen más eredményt ér el a várvédő
sereg, mint amit el akart érni. S ez a
gondolat azután kisugárzik az egész
darabra. Egyfelől van-

nak a különböző várvédő egyéniségek
céljai. Másfelől van a történelem. A vár-
védelem, illetve a vár bukása látszólag
teljességgel megsemmisíti azt, ami az em-
berekben célként megjelent. A valóságban
ezek a célok megváltoztatva - néha
száznyolcvan fokos szögben megváltoz-
tatva - kerülnek bele egy történelmi
mozgásba, és a történelmi mozgásban
megvan a további szerepük. Ha az
előbbiekben céloztam arra, hogy a szabad
szellemű lovagság átmegy a reneszánsz
világába, és a katárok meggyőződése
különböző közvetítéseken keresztül
átmegy a protestantizmusig egy új körbe,
akkor egyúttal célozni szerettem volna a
várvédelem eszméinek valóságos tovább-
élésére, de c továbbélés formáinak meg-
változására is. És ez a fontos történelmi
tendencia rajzolódik ki már magában a
darabban a toulouse-i gróf „árulásában".

Sic transit gloria mundi. Akár a való-
ságos dicsőségről van szó, akár pedig a
mártírglóriáról. S ez a tranzitivitás egy-
úttal jelzi az elmúlást, de azt is, hogy az
elmúláson keresztül és az elmúlásban
azért minden glória átható, áthatja a
történelmet és magukat az eseményeket. S
a reformáció genfi emlékműve előtt
gondolatvilágának és költői erejének ez az
illyési újrafelelevenítése nem véletlenül
történik ,sem dramaturgiai, sem pedig
gondolati értelemben. S éppen ezt a
szükségszerűséget kell felderíteni. A
szükségszerűség onnan fakad, hogy a mai
kor leghősiesebb harcai - még akkor is,



hogyha azok nem végvári védelem for-
májában vagy nem is harci formában je-
lentkeznek - egyfelől konfliktusokkal
terhesek, belső ellentmondásokkal tarkí-
tódnak, mert megvannak a maguk katárjai
és lovagjai, másfelől mégis van egy végső
egység ezen harcok mögött. Ez a végső
egység pedig nem más, mint amit Illyés
felfed, mégpedig a valóságos prob-
lémákhoz való tartalmi hozzáállás, ami
gondolati és ideológiai ekvivalense a
legfőbb tartalomnak, a néppel való kap-
csolatnak. Ha a tartalom elvész a gon-
dolkozásból, vagy elvész a néppel való
kapcsolat, akkor ez a kettő ugyanazt je-
lenti. Hic Rhodus, hic salta - ez az az
ugrópont, ami korunk döntő kérdése. S ha
ezen belül azután egészen sajátos egyéni
ellentétek lépnek is fel, melyek mögött
természetesen társadalmi mozgások,
felfogások ellentéte van, ha konf-
liktussorozatok játszódnak le - a közösség
vitathatatlan.

Az előbb már említettem Azalais és
Gérard példáját, s most szeretnék még egy
konfliktusra kitérni, ami a dráma fő-
alakját, Raymond Perellát és feleségét,
Corbát érinti. Raymond Perella, mint az
eddigiekből is látható volt, a szabad szel-
lem egyik legkörültekintőbb képviselője a
színpadon. S felesége igen nagyra értékeli
férjét, csaknem minden pozitív tu-
lajdonságát felismeri és becsüli. Mégis a
katárokhoz csatlakozik, mégis elválik
férjétől, ha nem is formálisan, de tartal-
milag. A katárok ugyanis magát a földet,
magát a valóságot az ördög teremtmé-
nyének tartják, és így választásuk lényege
az elfordulás a földtől, a valóságtól, az
élettől. A katárok nem harcolnak. Pusztán
ott vannak a várban, és a vár-védő sereg
tartja tőlük távol a földi gonoszságot,
vagyis a franciákat és a pápaiakat. Őket
állandóan korlátozni kell agitációjukban,
mert aláássák a harcolók fegyelmét és
elszántságát. De mégis ott vannak, és az
előbb említett közösség mégis megvan
Raymond Perella és a katárok püspöke, En
Marty, vagyis Bert-ram atya között.

De a nagy elvi ellentét belenyúl az
egyéni életekbe is. És az egyéni élet há-
nyattatásai, az egyén története belenyúl a
társadalmi történésbe is. Corba valami-kor
a mostani pápai legátus szeretője volt. És
ez a - most számára megrázó - élmény
teszi lehetővé azt, hogy elforduljon
férjétől minden becsülése ellenére is. Az
egykori szeretkezés emléke, melyet nem
mer bevallani férjének, most a katárok
elmélete felé hajtja. Több gyerek

szülése, hosszú együttélés után is feltá-
madó emlék ez, és most már önmagával
kapcsolatban is kialakul az a meggyőző-
dése, hogy a világ úgy, ahogy van, az ör-
dög teremtménye. Egyes embereket lehet
becsülni, lehet értékelni, de ez nem
változtat a világ ördögi jellegén. Ezért
utasítja eleinte vissza férje közeledését,
majd csatlakozik a máglya felé tudatosan
induló tiszták csoportjához.

S ugyanez az egykor lejátszódó esemény
szubjektív hajtóerőként szerepel mind a
pápai legátus viselkedésében, történelmi
magatartásában, mind pedig Perella
viselkedésében. Szinte analógiája ez
annak a Thomas Mann-i motívum-nak,
mely Fra Girolamo (Savonarola)
lázadását, a Mediciek elleni felháboro-
dását összekapcsolja egy fiatalkori sze-
relmi élménnyel, mikor is Fiorenza eluta-
sította Savonarola közeledését. Az ilyen
szerelmi motivációk, messze az egyéni
múltba visszanyúló mozzanatok felidézése
művészileg pusztán egy vonás, de ez az
egyetlen vonás sok mindent megértet ab-
ból, hogy történelmi eseményeken belül, a
nagy történelmi egységek és mozgás-
folyamatok mélyén egészen különleges és
extrém, modern, egyszóval patologikus
indítékok is működhetnek egyénekben. A
pápai legátus az elveszett szerelmet haj-
szolja és öltözteti ideológiai mezbe. Corba
a szerelmi elveszettséget tekinti olyan
alapnak, amely életét a továbbiakban
irányítja.

A Corba-történet hozzájárul ahhoz, hogy
a szellemi arcok sokoldalúan bomoljanak
ki. Amint a legátus egy asszonyért harcol,
és ezért akarja a már reménytelen
helyzetben levő várvédők fegyverletételét
elősegíteni, úgy ez a mozzanat bontja ki
teljesen Raymond Perella szellemi
profilját is. Mint lovagot ismertük meg,
mint olyant, aki el akarja kerülni a
háborút, mint aki mértéktartó és hideg
fejjel tud gondolkozni olyankor is, mikor
másoknál a temperamentum túlárad. S ez
a hideg fejű és magát mindenképpen a
lovagiassághoz tartó ember nem
akadályozza meg, hogy a várba tárgyalni
jövő és tárgyalást vezető pápai legátust
távozásakor a védők megöljék. Ezzel
egyszerre lépi át saját jellemének és
lovagi voltának határait. Csakhogy itt is a
tartalom dönt, nem pedig a forma. A
tartalom ugyanis meggyűlölteti vele a
legátust. Nem ellenfelet lát benne többé,
hanem zsarolót. Azt, aki annak idején
szerelmében maga sem tartotta magát
semmiféle formához, és aki most, hogy
úgy érzi, Corba árulta el

a régi eseményeket férjének, nem riad
vissza semmiféle vádaskodástól, és az
emberi motívumvilágot kizárólag a leg-
személyesebb, a legpiszkosabb bosszúk-
ban és elfojtásokban, valamint azok
kompenzációjában jelöli meg. Ezért nincs
ereje a fővezérnek visszatartania seregét,
ezért nincs bensőleg módja rá, hogy
megakadályozza a gyilkosságot.

De a kisebb konfliktusok még tovább
halmozódnak. A vár ura és veje, a had-
vezér is sok tekintetben olyanok, mint a
tűz és a víz. A hadvezér a maga hadászati
képességeit akarja érvényesíteni
mindenáron, a hadászati ésszerűség ha-
táráig. Ezért, míg a darab elején Perella
békepárti, veje várja a háborút. S ne-ki
lesz igaza. A háborút vívja, de úgy, hogy
ő mindig a hadijog keretei között mozog,
és csak az előbb említett gyilkosság - a
legátus megölése - lendíti ki ebből. Itt
viszont úgy látszik, érzi, hogy
gyakorlatilag még a legátus megölése sem
fog változtatni az ő viszonylag biztos
helyzetén. Ő szilárdan áll. Amikor a
megadásról tárgyal, tárgyalási alapjai is
szilárdak. A hadvezér tudniillik önmaga
vonatkozásában nem kockáztat. Koc-
káztatnak a katonák, a politikusok, az
ideológusok - a hadvezér csak őket koc-
káztatja. De ennek ellenére ez a hadvezér
is hozzátartozik a várvédelem össz-
képéhez.

Fölösleges lenne felsorolni azokat a
nagyon finoman megrajzolt kisebb ellen-
téteket, melyek az alakok illyési - forgó és
változó - dramaturgiai hierarchiájában
állandó feszültséget okoznak. Inkább
megelégszem most ennek a feszültségnek
puszta jelzésével. Ennél sokkal fontosabb,
hogy magának a darabnak az
építkezésében az előbb jellemzett ellent-
mondások torlódnak egymásra, mégpedig
nem úgy, ahogyan ez a szokványos
dramaturgiában előfordul. Ezeknek az
ellentmondásoknak egymásra torlódása és
halmozódása nem azon az alapon történik,
hogy az emberek, akik eddig valamilyen
módon látták a világot, vagy valamilyen
egységben hittek, állandóan csalódnának.
Talán az egyetlen igazi csalódás a darabon
belül a csalódás a toulouse-i grófban.
Egyébként az embereknek nincsenek
illúzióik egymásról abban az értelemben,
hogy illúzióik szét-foszlása egyúttal
tragédia is volna számukra. Azalais
például meglepődik, amikor anyja
fiatalkori kalandjáról értesül. De
napirendre tér fölötte, ahogyan napirendre
tér efölött Raymond Perella is. Mégpedig
nagyobb megrázkódás



nélkül jutnak túl ezen az ügyön. Ugyan-így
nem megrázó a katár püspök számára, hogy
Perelláék egy más világot jelentenek, és
Perelláék számára sem az a katárok
bigottsága. Ugyanígy nem meg-döbbentő az
sem, hogy Perella veje, a hadvezér a
hadijog világában él a darab kezdetétől
fogva, és végül a katárok és Perella feje
fölött készíti elő a vár meg-adását.
Egyszóval ebben a szokványos értelemben
semmi megrázó nem történik.

És ez a hangsúlyozott, de művészileg
keresztülvitt poéntalanság még csak
fokozódik azáltal, hogy az utolsó jelenet-
ben sem történik semmi velőtrázó. A katár
püspök rábízta Raymond Perellára a katárok
frigyládáját, amely irataikat tartalmazza. S
részben a véletlen összejátszása, részben
pedig Perella vejének „árulása" miatt
kiszolgáltatják ezeket az iratokat a
győzteseknek. Pedig az írások - mint
ismeretes - megmaradnak, még akkor is,
hogyha a szavak és azok ki-mondói a
máglyára kerültek. Most azonban még az
írások sem maradnak meg, azok is a tűz
martalékaivá válnak, és a katár
mozgalomból éppen úgy, mint a provence-i
népből nem marad több, mint egy történeti
emlék. Perella és lánya még ezt az utolsó
veszteséget is átélik, és a teljes
reménytelenségbe, a teljes semmi-be
hullnak bele. Konkrétan. Ám ha mélyebben
meggondoljuk, még az írások is mulandók,
de az egyszer végiggondolt gondolatot nem
lehet többé elpusztítani. Sem visszavonni,
sem máglyára küldeni nem használ, mert
amit egyszer végig-gondoltak, az feltétlenül
feltámad. Az egyetlen, ami feltámad: a
gondolat, és az egyetlen temető, amely fölé
nem kell ki-írni a feltámadunkot, az értékes
gondolatok temetője. Mert azokra rá lehet
hányni akármit. Földet, hamut - azok
feltétlenül feltámadnak. De még ez sem
megrázó önmagában és formálisan a sze-
replők számára. Nem megrázó, mert az
egész dráma építkezése rekviemszerű.
Ennek a rekviemszerűségnek volt az ered-
ménye, hogy egyetlen mozzanat sem for-
dítja ki a szereplőket önmagukból, nem
változtatja át őket, de a halmazat, a
konfliktusok halmazata egész összefüggé-
sében megrázó.

S itt érkeztünk el Illyés darabjának
legvitatottabb és legkényesebb pontjához.
Van-e aktualitása ma az ilyen rekviemnek
és az ilyen típusú megdöbbentésnek? A
felületes szemlélő számára az egész
rekviemműfaj mint dramaturgiai műfaj,
mint drámává érlelhető műfaj an-
tidramatikus. De aki mélyebben átgon

dolja a Tiszták sorsát, amint az a szín-
padon lejátszódik, nagyon világosan fog-ja
látni, hogy itt nemcsak hogy újszerű
dramaturgiáról van szó, nálunk szokatlan
dramaturgiáról, hanem ez a dramaturgia
egy igen mély gondolatot rejt magában.
Mert szó van itt egy nép önpusztításáról
is, szó van a provence-i halálról, mert így
nevezik Franciaország-szerte az ön-
gyilkosságot, említés történik a provence-i
egykerendszerről is, vagyis az iparilag
fejlett Dél-Franciaország népének
önlegyilkoló magatartásáról és szo-
kásairól. De emellett szó esik arról is,
hogy ez a nép Róma és Franciaország
között őrlődik, két nagyon is világian
megalapozott hatalom között, és talán az
öngyilkos motívumok részben ennek a
helyzetnek tükrei is.

S a rekviem éppen ezért megragadó. A
külső szituáció állandóan átmegy belső
szituációkba, a külső szituáció szük-
ségszerűvé teszi a belső konfliktusokat.
De ezeknek a belső konfliktusoknak mégis
van valami hallatlan emberi ma-
gasrendűségük. Az önfelőrlő motívumok
is tartalmaznak valamit nemcsak a külső
szituációból, hanem egy nép önismereté-
ből is. S ez az önismeret - még ha nem
adekvát formában jelenik is meg - teszi ezt
a népet értékessé és belső vívódásait
hitelessé. Egy nép eltűnése persze sosem
nyomtalan. Ezt láttuk már fentebb is. De
mégis egy nép tűnik el. És népek el-tűnési
lehetőségeivel telítve van a történelem - a
ma történelme is.

De terjesszük ezt ki egy kicsit. Nem-csak
népek, hanem társadalmi rendszerek
eltűnési lehetőségei is felmerülnek
állandóan. Nap mint nap szinte végvári
küzdelmet vívnak esetleg haladó társa-
dalmi rendszerek is náluk reakciósabb
környezettel. Szabad szellemű társadalmak
olyan környezettel, ahol Citeaux-i Arnold
szavai érvényesek: üssetek. mindenkit,
majd az isten kiválasztja, hogy ki kedves
közülük. A világ tehát telítve van az ilyen
végküzdelmekkel, melyek győzhetnek és
vereséget szenvedhetnek adott
pillanatokban. Telítve van népek
küzdelmével is - nem függetlenül a tár-
sadalom szociális felépítésétől -, és ezek a
küzdelmek a legnagyobb hősiességgel
folynak és folyhatnak, de kimenetelük
mindig problematikus.

A haladás természetesen utat tör ma-
gának. Montségur esetében kerülő úton,
másutt egyenesebben. A kérdés azonban az,
hogy a kerülő út esetleg népek
süllyedéséhez vezethet, az egyenes út pedig
csak akkor válik egyenes úttá, ha tudato

sítjuk, hogy élethalálküzdelmet vívunk. S
ebben az élethalálküzdelemben, illetve
ennek tudatosításával lesz világossá
mindenki számára, hogy a haladás egyet-
len bázisának és egyetlen nemzetnek sem
szabad elvesznie. Minden retrográd for-
dulat létében fenyegeti a kis nemzeteket. S
csak a haladás mentheti meg. Csak az, ha -
nem mint itt, a darabban - toulouse-i
grófok szövetségére támaszkodik, ha
szövetségesei valóban azok, akik nem
felejtik el a „többieket" önmaguk kedvéért.
S így csúcsosodik ki ismét és ismét ebben
a „többiekben" most már árnyaltan,
sokértelműen Illyés mondani-valójának
lényege. Ezért nem mítosz az, amit Illyés
megírt, nem a kis nép mítosza, hanem a kis
népek haladás lehetőségeinek drámája.

Ezt a drámát a Pécsi Nemzeti Színház
együttese Dobai Vilmos rendező vezeté-
sével állította a közönség elé. Ezt a drámát
mondtam, és ezzel már jeleztem is, hogy
nem a Tiszták, szavait, hanem a Tiszták
végső értelmét kaptuk meg a színpadról.
Dobai rendezése ugyanis végig a rekviem-
légkört intonálja. Ha fény hull is a
színpadra, ha egy-egy kopf ki is emelkedik,
a színpad háttere és egész atmoszférája -
részben a díszlettervező Vata Emilnek
köszönhetően - egy megállapodott,
földöntúli, vagy legalábbis halálon túli
hangulatot áraszt. S a sötét kontúrok között
kiemelkedő dráma, a konfliktusok
villanásszerű egymásra halmozódása
lüktetést visz a színpadra. Csupán akkor
nem sikerül megbirkózni Illyés
dramaturgiájával, mikor Illyés maga is
lassít, túl sokat ábrázol - elsősorban az
ostromlók régebbi kegyetlenkedéseiből.
Ilyenkor lelassul az előadás, ilyenkor nincs
meg a feszültség a drámai fény és a
rekviemszerű alaptónus között. Ez azonban
csak pillanatokig tart. S azután ismét
drámát látunk, ismét telítődik a színpad s
nem utolsósorban érzelmekkel és
gondolatokkal. S még akkor is érezhető a
dramaturgiai és rendezői intonáció, mikor a
színészek nem képesek keresztülvinni
azokat, mert túl nagy fel-adat elé állítják
őket.

Egyetlen olyan alakítás van, amely
megfelel a rendezői és különösen az írói
elképzelésnek. Ez Bánffy Györgyé a fő-
alak, Raymond Perella szerepében. Bánffy
egyszerre tudja színpadra állítani a lovagot
és az államférfit, a gondolkodó embert és a
nála minden szempontból beidegzettséggé
váló erkölcsi maga-tartást. S mindezt
harmóniában még a férfisértettséggel is.
Telítve van szexua-



A lírikus szószék

litással, de ezt is az adott helyzet átlátá-
sának rendeli alá, és ez a szexuális indítás
sok jelenetében ott bujkál, anélkül, hogy
előtörne. Az ő alakítása, amelyben az
önfegyelem olyan fontos szerepet játszik,
néhány nagy pillanattal ajándékozza meg a
nézőt. Ahogyan például egy vita közben azt
érezteti, hogy szükségtelen „slágfertignek"
lennie, és időn-ként egyszerűen kardjával
játszik, hogy valamilyen módon lereagálja a
benne szoruló, még visszatartott szavakat -
valódi művészi élmény. Vejét, a hadvezért
Orbán Tibor játssza nagyon határozottan,
markánsan és intelligensen, de nem eléggé
differenciáltan. Úgy tűnik, mintha
határozottsága mindennemű bel-. ső
küzdelem nélkül fejlődne.

Corbát, Perella feleségét Labancz Bor-
bála finoman és líraian árnyalja, meg-
megcsillan benne a figura drámai töltése, de
a líra mellett nem tud érvényre jutni. Szabó
Tünde Azalaisa az egyéniség személyes
bájára épül, de ezen nem jut túl. A nagyon
tehetséges Haumann Péter ezúttal nem
találja fel magát a pápai legátus szerepében,
az indítékok összetettségéből mindig csak

egyet hoz a színpadra, s ezért a
pszichológiai motívumok nem válnak
egységessé, és maga az alak széthullik,
noha az egyes motívumok rajzában,
önmagában kitűnő. Érdekes alakítás Paál
László Vilmos molnára, mely az alakot
nagyon színesen hozza be a színpadra, és jó
ideig érezhetővé teszi a figura fontos
dramaturgiai szerepét. A darab vége felé
azonban nem tudja azt a pluszt érzékeltetni,
ami illyés sorainak szövedékében van
benne, és ami a környező nép pszichikai
összeomlásának ellentmondásos
jelentőségét érzékeltetné. Győry Emil
(Gérard lovag) valóban lovagiasan, tehát
finoman „snájdig", és egyike az előadás
legjobb pontjainak, csupán metamorfózisa
sikerült egy kicsit túl közvetlenre és
leegyszerűsítettre. Karikás Péter trubadúrja
a maga lézengőségében, ironikus és
önironikus voltában érdekes, viszont
keveset éreztem a speciálisan trubadúr
költőiségből.

Mint látható, A Té s z t á k előadása igen
komoly élmény a pécsi közönség és a
Pécsre leránduló közönség számára is. És
az, hogy élmény, annyit jelent, hogy a
rekviem nem azonos a mindent elte-
metéssel. A rekviem emlékezés egy halálra
az élet kedvéért. A rekviem tehát nemcsak
azt jelenti, hogy memento mori, hanem azt
is, hogy a halálra azért kell emlékezni, hogy
éljünk.

RÓNA KATALIN

Raymond Perella:
Bánffy György

Bánffy György tíz éve pécsi színész. A
pályán nehezen induló művész né-hány éve
már szinte kizárólag klasszikusokat játszik;
Otbellót, IlI. Richárdot, Lear királyt,
Cyranót, Oidipusz királyt és most Illyés
Gyula drámájában, a T i s z t á kban Raymond
Perellát.

Pályája a rokonszenves művészi fe-
gyelem, a szakadatlan alkotómunka, a
szorgalmas színészi önnevelés jó példája.
Színészetének sorsvonala: a lelkes, szün-
telen bizonyítási vágy, nyughatatlan küz-
delem a szerep kicsiszolásáért, tovább-
formálásáért.

S ha a III . R i c h á r d kritikai visszhang-ja
még nem is volt egyértelműen elismerő, a
televíziós közvetítés meghozta az országos
közönségsikert. Azóta Bánffy állandó
készenlétével, tenniakarásával szerepről
szerepre nőtt, fejlődött, és eb-ben az
évadban valóban kiemelkedőt alkotott. Így
jutott el addig. hogy színészetének
alapmagatartását át tudja vinni az alakítás
legapróbb részleteibe is. Minden színpadon
töltött pillanata valóságos színészi-emberi
jelenlét. Nem érzelmek ábrázolásával kelt
érzelmeket, hanem gondolatokká,
érzelmekké formált művészi eszközökkel.
Embert ábrázol, de a jó színész
sajátságaként mindig a történelem emberét.

1 2 4 3 , Montségur. Kicsiny vár, volta-
képp megerősített kolostor, a Pireneusok
egyik meredek sziklacsúcsán. Kintről
bebocsátást kérő kürtszó hangzik.
Raymond Perella - Bánffy György - lép a
szín-padra. Erőt, férfias nagyságot mutat,
keménység, fegyelmezettség ül arcán,
amint a katárok ellenfelét, Pierre-Amiel
pápai legátust fogadja. Okos, higgadt
nyugalommal magyarázza, hogy el kell
kerülni a háborút, mert „a vár elestével egy
országot: vesztünk. A mienket, az egyet-
lent". Térdre ereszkedik a pápa követe
előtt. Ám ebben a letérdelésben is emberi
nagyság van. Perella a béke, a humanitás
érdekében mindenre hajlandó, amíg
hitében, becsületében nem kap sebet.
Amikor ez bekövetkezik, úgy tudja
elutasítani Pierre-Amielt, hogy már itt
sejtetni képes további sorsát. Később így
beszél: „Levertek bennünket. Ez volna

még az elviselhetőbb. S ha úgy igaz, hogy
leverettük magunk? El akartam kerülni az
ostromot . . . letérdepeltem nekik. Ne-
hezemre esett, ezért gondoltam helyesnek.
S lám nem az lett a helyes. Hanem az ő
módszerük: a hitszegés, az erőszak, a
gyilkolás. Ezt kellett volna nekünk is él-
nünk, hogy megvédjük a szótartás, a szó-
értés, a barátság világát? Becstelennek
kellett volna lennünk, hogy becsületesek
maradjunk! . .. De az is hazugság, hogy
akármilyen tisztaság puszta tisztaságával,
hogy akármilyen igazság puszta igazságá-
val megvédheti magát."

A színész olyan embert teremtett, aki
kihívja maga ellen a sorsot, a halált.

Illyés darabjának gondolati rendszerében
egységbe fonódik a személyes sors és a
társadalmi küzdelem. A közösség
tragédiájába ágyazva bontakozik ki az
egyén drámája: Perella magánya, a művet
kiteljesítő magánéleti konfliktus. A
kétségbeesés, a reménytelenség hangján
szól feleségéhez: „Magányos, akkor is, ha -
nappal, így - melletted vagyok. Azzal
kínzol, hogy nem osztod meg kínod." S
ahogy az asszony kiszalad, megrendülten
áll, hallgat, körülötte pezseg az élet, és
mégsem tudjuk a szemünket levenni ró-la.
Mennyi szín, mennyi döbbenet van ebben a
némaságban!

A második rész: a végső összecsapás
Pierre-Amiellel. Ebben a szikrázóan fe-
szült, kristálytiszta gondolatiságú jele-
netben rokonszenves visszafogottság,
szuggesztivitás jellemzi a színészt. Erő és
belső érzékenység, a gondolkodó-küzdő
ember felelősségtudata, érzelmi kultúrája
együtt él benne. Hitet és költészetet rejt a
szellem felcsapó és lázadó ereje.

De nem egyszerűen játéka sodor magá-
val. A szövegmondás szépsége, plaszti-
citása is megragad. Bánffy vitathatatlanul
előnyös hanganyaggal rendelkezik - nagy
kitartással, elszántsággal fejlesz-tette,
javította beszédtechnikáját. Nem véletlenek
az előadóestek, a felolvasó-színpadi
fellépések. Együtt és külön-külön mind
hozzájárultak ahhoz, hogy egyik
legszebben beszélő színészünk lett.

Pierre-Amiel gúnyos nevetéssel rohan ki
a színről. „Belebuktok. Bele te is." - kiáltja
még vissza. Perella utána iramodnék.
Mégis megáll. Döntött. Halálra ítélte. Az
elszántság, ahogy a hüvelybe löki kardját, a
vég - s a kezdet. Hirtelen csend borul a
színpadra. Perella egyedül marad,
mozdulatlanul áll. Bánffy ebben a
mozdulatlanságban éreztetni tudja Perella
életének egész tragikumát; a magányt, a
gyűlöletet, a szen-
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vedélyt, a megalázottságot, a konok ki-
tartást. A végső szorítóban önmaga te-
hetetlenségére rádöbbenő embert biztos
kifejező erővel formálja.

Bánffy játékában mindig ott a színészi
önkontroll. Jól mutatja ezt az utolsó jele-
net: a búcsú percei a színpadon. Corba,
Perella hitvese is beáll az önként halálba
indulók közé. A színész arcán meg-
feszülnek az izmok, fogait összezárja.
Tombol és reszket - elfojtva, befelé -
mozdulatlanságában. Megviselt, fáradt,
megtört. Leül. Jó ideig némán maga elé
mered, majd arcát tenyerébe temeti. A
gyertyák kigyulladnak, a hivők megin-
dulnak a máglya felé. Perella egyedül
marad. Voltaképp most érzi csak a tör-
ténteket. Körbetekint, mint aki süllyed, de
a legmélyebbre jutva felkacag. Ki-botorkál.

A játék véget ért. Perella utolsó mon-
datai leányához szólnak: "S hol is a vigasz?
A csöpp kis fény a szívben? Hogy nagyon-
nagyon-nagyon akarva mégse ördögi lesz
tán: nem a kínzó, hanem a kínzott. De segít
ez neked? Mert ha még ez se?" Áll
összetörten, némán, mozdulatlanul.
Lemegy a függöny. Érezzük, Perella nem
lesz öngyilkos, nem megy önként a
máglyára. Élni fog. Egyszerűen, egyedül,
mint eddig, csak reménytelenül.

Bánffy korábbi alakításaiban mindig volt
valami abból, amit soknak, néha túlzottnak,
„eljátszottnak" tartottunk. Ez lassan
elmaradt. Perellában már egy a szó és a
játék, a gondolat és a mozdulat. Erőteljes,
tömör, sallangmentes, szuggesztív
játéképítése, hosszú, mégsem hosszadalmas
némajátékai. a visszafogott arcjáték, a
sokszor emlegetett mozdulatlanság
emberséggel telíti a figurát. Azt hiszem,
nem egyszerűen színész és szerep
találkozásáról van itt szó. Többről. Bánffy
önmagára találásáról, egy szuverén
művészi világ kialakulásáról. Az elmúl:
évek televíziós és filmszerepeinek is
köszönhető a színpadi egyszerűsödés. A
kamera megkövetelte finom mikromimika,
a filmben elengedhetetlen kompozíciós
biztonság valószínűleg jelentős segítséget
adott a színpadi játék tudatos
fejlesztésében.

Bánffy eszköztára, játékstílusa letisztult,
könnyeddé vált, ezzel a színészi
megfogalmazás talán legmodernebb útját
választotta. Természetesen neki is lehet-
nek még fáradtabb évadjai, olyan szerepei,
melyek a tapasztalt színész számára
rutinból megoldhatók, amelyek ki-ugrásra,
új eszközök kipróbálására nem alkalmasak.
És az is lehet, hogy akkor

őt is megérinti a könnyedség, a
könnyelműség. De most már valószínűleg
el-jutott egy olyan szintre, ahol a korábbi
akaratos, céltudatos munka megőrizheti
színészetének lényegét - Bánffy színészi
énjét.

Illyés Gyula: Tiszták. Pécsi Nemzeti
Színház.

Rendezte: Dobai Vilmos, díszlettervező:
Vata Emil, jelmeztervező: Vágó Nelli,
zenéjét szerezte: Szokolay Sándor.
Szereplők: Bánffy György, Labancz
Borbála, Szabó Tünde, Orbán Tibor,
Haumann Péter, Holl István, Paál László,
ifj. Kőmíves Sándor, Győry Emil,
Karikás Péter, Kovács Dénes, Bősze
György, Szivler Józse f , Monori Ferenc,
Kutas Béla



A lírikus szószéke

FÖLDES ANNA

A költő színpada

„Minél otthonosabban -
ösztönösebben is - forog
valaki a költészet
belterületein, annál inkább
vonzódik a határaira - e
látszólagos ellent-mondás
alapja is múzsai parancs."

(Illyés Gyula Dőlt vitorla
című kötetének bevezetőjé-
ből.)

Nemzedékének egyik legjelentősebb
költői egyénisége Illyés Gyula - öt rangot
adó verskötet szerzője, többszörös
Baumgarten-díjas -, amikor először hallgat
e múzsai parancsra. Az első, 1934-ben
kiadott prózai munkát gyors egy-
másutánban követik az új műfajok von-
zására és meghódítására valló kötetek.
Útirajz, életrajz, szociográfia, esszé és
regény - a költő első „prózai" évtizedé-nek
melléktermékeként remekművekkel
gazdagították irodalmunkat. Igaz, a költő a
prózát szinte minden vallomásában a
poézis mögé utasítja, de a kritika az illyési
próza egyenrangúsága mellett érvel, s a
Puszták népe írójának helyét maguk a
művek vívták ki prózairodalmunk
élvonalában. Ám éppen tíz évvel az első
prózai mű megjelenése után, 1944-ben a költő
ismét a poézis „túlsó" határai felé indul, s
új múzsát választ. Egy nappal a német
megszállás előtt, a színpadi elő-adás
minden reménye nélkül kötetben jelenik
meg első drámája.

A Iírikus szószéke és laboratóriuma

Negyedszázad drámatermésének nem-rég
megjelent kétkötetes gyűjteménye
kínálkozó alkalom Illyés Gyula lezáratlan
drámaírói pályájának áttekintésé-re. De
éppen ez a feladatot adó lehetőség késztet
arra, hogy az áttekintést ennél az 1944-es
origo-pontnál kezdjük: mi késztette az
akkor már jelentős prózaírói oeuvre-rel is
rendelkező lírikust, hogy új utakat,
műfajokat válasszon. Hermann István
Történelmünk elmulasztott és rosszul
megragadott lehetőségei című ta-
nulmányában arra a következtetésre jutott,
hogy a forradalmibbá váló helyzet, a
fokozódó terror, a költő személyes kér-
déseinek nemzeti horderejűvé válása, a
„nem menekülhetsz" átélt konfliktusainak
reális társadalmi drámává való ob-
jektíválódása magyarázza az első dráma

születését. Ez a lényegében helytálló válasz
azonban, úgy érzem, éppen az Illyés-
pályakép szempontjából némi kiegészítésre
szorul.

Támpontot adnak e kiegészítéshez a költő
szubjektív nyilatkozatai is. Hogy míg a
prózát csaknem minden vallomásában a
költészet mögé utasítja, megnehezítve ezzel
kritikusai és monográfusai dolgát, addig
minden, a drámára vonatkozó kijelentése,
vallomása - tisztelet-adás a műfaj iránt.
Tiszteli benne a nyilvánosság műfaját,
közvetlen hatását-varázsát és szigorú
követelményrendszerét is. „A dráma a
takarékosság műfaja, akárcsak a vers. A
lényeget kell látni, aztán jól, de nem
szabályosan, meg kell szerkeszteni. A
drámáról szólva mindig a művészet
varázsára gondolok: bemegyek egy
terembe, leülök, s három óra múlva olyan
tudással jövök ki, amit ma-
gánszorgalommal egy fél év alatt sajátít-
hattam volna el, s közben remekül mu-
lattam is. Egy gondolat, egy tapasztalat
átadása így, hogy élményt jelentsen, nem
kevés erőkifejtést igényel az írótól." (A
költő egy 1962-es nyilatkozatából, Láto-
gatóban, Kortárs magyar írók vallomá-
sai.)

Erre az erőkifejtésre Illyést pályáján
elsősorban a lírikus társadalmi felelős-
ségérzete által is megnövekedett közlési
igénye ösztönözte. Mert bár lírikus volta
soha nem jelentett önmaga számára
börtönt, ahol énje bűvös köréből
keservesen próbált volna kitörni, hogy
vágya szerint a mindenséget vegye vers-be,
mégis azt tapasztaljuk, hogy a költő
folyamatosan és tudatosan törekedett az én
körének kitágítására. Törekedett lírájában
is, ahol bevonta e körbe övéit a családban,
a pusztán, osztályostársait, a zselléreket, a
nincsteleneket, azután tovább tágítva a
kört, a magyarságot s egyre inkább -
költészetének gondolatilag felfelé ívelő
korszakában - az emberiséget. Ennek a
törekvésnek mindvégig súlyt és hitelt adott
a szubjektív lírai mondanivaló és az
objektív igazság harmóniája, mégis korlátot
szabott magának a műfajnak a társadalmi
hatósugara. Mert bár Magyarországon -
sajátos történelmi-társadalmi fejlődésünk
és az ennek következményeképp kialakult
líracentrikus irodalmi hagyomány hatására
- századunkban is tovább élt a vátesz-költő
missziója, az irodalom demokratizálódási
tendenciái világszerte a tágabb
nyilvánosságú műfajoknak (regény, dráma)
kedveztek. Illyés Gyula tudta és érezte ezt
a tendenciát, amikor

egyre súlyosabb és egyre egyetemesebb
lírai mondanivalójának mind szélesebb
hatósugarú, adekvát kifejezési lehetőséget
keresett.

Több emberhez s fokozott érzelmi-
művészi intenzitással szólni - ez önmagá-
ban indok lehetett a költő drámai orien-
tációjára. De Illyés esetében nyilván-
valóan ennél is többről van szó: a tár-
sadalmi állásfoglalás analitikus igényéről.
Arról, hogy a lírikus - s most nem az
abszolút énközpontú líráról, hanem a
közéleti igényű költészetről szólunk - a
megkínlódott és felismert igazságok orá-
tora, míg a drámaíró az ellentmondásaival
együtt megélt valóság hivatott elemzője.
Az analízis és szintézis objektív
feltételeinek hiánya évszázadokon ke-
resztül sorvasztotta hazánkban a drámai
tehetségeket. Létrejöttük viszont nem
önmagában, hanem csak az alkotóban
magában megszülető analízisigénnyel
együtt vezethet a műfaj megújulásához.
Illyés Gyulában, úgy hiszem, a negyvenes
évek derekától kezdve kisebb-nagyobb
szünetekkel, de elevenen él ennek a
társadalmi analízisnek az igénye, s ez tette
a költőt fogékonnyá arra a bizonyos,
bevezetőben idézett múzsai parancsra.

Drámai életműve ennek az analízis-
igénynek a születéséről és alakulásáról s az
objektív elemzési lehetőségek történelmi
hullámzásáról is vall. De mindenekelőtt
ennek közösségi, kollektív jellegéről.
Arról, hogy Illyés, akinek legszemélyesebb
lírája is eleven közéleti töltésű, drámáiban
sem az egyes embernek a külvilággal
kölcsönhatásban alakuló benső világát,
hanem következetesen a tágabb közösség, a
nemzet próba-tételeit állítja
reflektorfénybe. A drámák témája - szinte
kivétel nélkül - egy-egy kiélezett
történelmi helyzetben végbemenő
egyetemes próbatétel: a megszülető és az
elmulasztott nemzeti lehetőségek példája.
Az egyes ember, a darabok hősének
történelmi és drámai minősítése is ettől a
nemzeti próbatételtől függ: milyen terhet ró
rá a nemzet, saját osztálya, s hogyan felel
meg a vele szemben támasztott közösségi
követelménynek. Hogyan ismerik fel a
maguk paraszti terheitől roskadozó népi
hősök a nemzetteremtés, nemzetmentés
céljának elsődlegességét, a nemzet ügyének
hivatott képviselői pedig a parasztsággal
való szövetséget, mint a szabadságharcok
conditio sine qua non-ját, s mit jelent a
hatalom megszerzése és megtartása a nép-
hez való hűség s a morál követelményei-



nek fényében. Illyés a maga történelmi
drámáit szorosan köti a jellemhez: „A
történelmi tragédiák a színpadon nem a
történelem küzdelmeitől lesznek tragédiák.
A lélekétől." Valójában azonban az Illyés-
drámák hőseinek lelke mindenkor a
történelem malomkövei között őrlődik.

A szenvedély és a kötelesség klasszikus
konfliktusa, az egyén és a közösség
polgári ellentéte után Illyés Gyulát el-
sősorban a konzekvenciáikban a jelenbe
sugárzó nemzeti történelmi alternatívák
foglalkoztatják. (S ez a tétel még akkor is
érvényes, ha az egyes drámák elemzése
során a központi konfliktusnak alárendelve
megtaláljuk az előbb említett
konfliktustípusokat is. Hiszen Dózsa ho-
rizontján is felmerült az Annával való
idilli élet, az elvonulás csábító lidérce, de
ennek a felismert történelmi hivatás
ellenében sem lényeges súlya, sem lénye-
ges dramaturgiai funkciója nincs. A Dózsa
előtt álló meghatározó drámai alternatívák
a vállalt történelmi feladat végrehajtására,
a küzdelmek sorrendjére, a szövetségesek
megválasztására vonatkoznak.
Hasonlóképpen esetleges, inkább csak a
jellemet motiváló, hangulatterem-tő
szerepe van. A Különcben az Orczyné
oldalán lehetséges, de történelmileg és
Teleky jelleméből következően is lehe-
tetlen boldogságnak.)

Történelmi és társadalmi dráma

A már idézett illyési megfogalmazásban
is kifejezésre jut az a tény, hogy
történelmi és társadalmi drámáinak kate-
gorikus megkülönböztetésével nem köze-
ledünk, de távolodunk annak lényegétől.
Nem véletlen, hogy a XIX. század má-
sodik felében játszódó, történelmi hőst és
helyzetet idéző Különcöt írója például
társadalmi drámának nevezi: „Ha van a
szó eredendő értelmében »társadalmi«
dráma, műfajilag ez az. Egy ember úgy
birkózik a társadalom erőivel, hogy jó
működésre akarja bírni őket. Vagyis nem a
maga személyes érvényesüléséért küzd,
mint a századforduló »társadalmi« drá-
máinak hőse. A társadalomért." Még
pregnánsabban fogalmazta meg ezt a
gondolatot Illyés legutóbb két drámájának
vidéki ősbemutatója kapcsán. „A
történelmi drámában sohasem a kor a
fontos, hanem az emberi magatartás. Ilyen
értelemben egyik drámám sem történelmi.
Nem helyeslem, ha történelmi drámáim
közül kiérzik a kor, és be-szűkítjük a
drámát a korba. Hiszen arról, hogy a
hazaépítést lent kell kezde

ni, s abban minden embernek részt kell
vennie, más korból is lehet szólni. A ma-
gyar történelemnek e sorsfordító dátumát -
- 1945-öt - éppen olyan alkalmasnak
éreztem, hogy a hazaszeretet újkori
megfogalmazásáról szóljon, mint például
1849-et vagy 1514-et." Mindebből az kö-
vetkezik, hogy csak a korhoz kötött hi-
telesség és a jelenhez kötött gondolat
kettős terhelésével szabad és érdemes
vizsgálni az egyes drámákat s a drámai
életművet is.

Időrendben az első Illyés-dráma A tű
foka, megírásakor (1944) kétségtelenül je-
len idejű alkotás volt, s csak az első ne-
gyedszázad elmúltával lett történelmivé.
De a cselekmény „történelmisége" - a
harmadik felvonásban ábrázolt megoldás
túlhaladott naivitásáról most nem szólunk
- napjainkban is rendelkezik a történelmi
művek időállásának alapvető
kritériumával, a jelenhez szóló - ha úgy
tetszik: aktuális - mondanivalóval. A
fogantatásában antifasiszta, ellenzéki
töltésű pamflet 1944-ben a népi értelmiség
válaszútján fogalmazott proklamációnak
született, ma viszont - egészen más tör-
ténelmi körülmények között - a népből
való és attól elidegenedett funkcionáriu-
sok karikatúrájának hat. S ebben nincs
semmiféle ellentmondás vagy erőltetett
aktualizálás. Hanem a néphez való hűség
kérdésének koronként változó, de tar-
talmában s követelményében egységes lá-
tása.

Illyés Ercsei János dilemmájában fo-
galmazta meg először a későbbi történelmi
drámákban variált alapkérdést: mi a
legcélravezetőbb út a nép felemelésére? A
két alternatíva: a felülről véghezvitt,
közvetlenebb sikerekkel biztató, intézke-
désekkel és központi erőforrásból támo-
gatott felemelés, és az alulról kezdemé-
nyezett, a néppel együtt vállalt és végre-
hajtott felemelkedés. Ercsei János az első
úton indul el, s csak saját terveinek
kudarca, társadalmi és morális csődje éb-
reszti rá arra, hogy választása téves volt.

A tű foka hősének társadalmi érvényű
konfliktusa, népboldogító szándékának és
módszereinek, álmainak és kudarcának
szembeállítása új, végletes körülmények
között jelenik meg a következő Illyés-
drámában. Csakhogy amíg Ercsei tényle-
ges belső küzdelemben szenvedi el a maga
vereségét, s példázza ezzel egy lehetséges
emberi és osztálytévút kudarcát, a
„lélekbúvárt", Szmuk doktort a színipadi
cselekmény kezdetétől saját önző céljai
vezérlik a lejtőre. Ercsei önmaga számára
is tragikusan szakadt el a tettei cé

géreként hirdetett népi törekvésektől s
magától a néptől. Szmuk viszont kezdettől
csak cégérnek választja, vadászterületének
tekinti a falut. A lélekbúvár két hőse - az
áltudós Szmuk és ellenfele, a városban
töltött tanulóévek után a faluba visszatért
Dudás - valójában Ercsei és az Ereseik két
lehetséges útját példázza. Az egyik egy
abszolút zsákutca foglya, akinek
leleplezésére Illyés a karikatúra végletes
eszközeit választja. A másik viszont az író
nézeteinek szócsöve-ként nyilatkozik meg
a hősök perében. A komédia első, külső
szintjén a freudizmus vagy a
neofreudizmus, mélyebbre ásva azonban
mindenfajta, a néptől idegen demagógia,
áltudományos szédelgés és dogmatikus
népboldogítás karikatúrája. (Inkább
szellemiségében-szándékában, mint
hangvételében rokona, őse ez a később
született Illyés-komédiáknak, a múltat
teremtő modern-ősi bohózatoknak.)

Az újfogalmú hazafiság példái

Jelen idejű s mégis történelmi drámák
nyitják meg a költő drámaköteteit. Ám ha
a néző vagy olvasó Illyés történelmi
drámáira gondol, nyilvánvalóan a pálya
következő szakaszának drámai alkotásait,
az Ozorai példától a Különcig ívelő
drámasorozatot idézi. S ha fentebb
megkíséreltünk szembenézni az illyési
műfajválasztás mozgatórugóival, most fel
kellene tennünk a következőt, hogy miért
is választotta Illyés a maga korából me-
rített s korához szóló drámai mondani-
valójának hordozójául, keretéül a törté-
nelmet.

A válasz egyik komponensét a mai tár-
gyú és a történelmi drámák lehetőségei-
nek összevetése során általános érvény-
nyel már sokan és sokszor megfogalmaz-
ták. Hogy korunkban az egyes ember
cselekvési lehetősége, cselekedeteinek tör-
ténelmi konzekveneiája sokkal korláto-
zottabb, mint mondjuk az antik világ vagy
az abszolutizmus korszakának kulcs-
figuráié. Illyés történelmi drámáiban
olyan hősöket állít a középpontba, akik-
nek általában megadatott a történelmi
érvényű cselekvés lehetősége, akik a ma-
guk sorsával, választásával - a lehetőségek
megragadásával vagy elszalasztásával -
személy szerint ténylegesen befo-
lyásolhatják a magyar nép történelmét. A
drámák cselekménye pedig magában a
döntési szituációban indul s robban.

Illyés történelmi drámáinak kérdését
nyilvánvalóan mindenkor a megírás idő-
pontjának nemzeti, közösségi gondja ad-
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ta fel. Lényegében a Kegyencig A tű foka
kapcsán tárgyalt egyetlen alapkérdés
variációi nyertek drámai ábrázolást: a nép
felemelésének lehetséges útjai, az adott
nemzeti és osztályviszonyok között. (A
Kegyencben - erre még kitérek - lé-
nyegében új drámai kérdés kerül felve-
tésre.) A probléma hatékony művészi
ábrázolásának kettős feltételéről, a hős és
a szituáció megfelelő kialakításáról így
vall a szerző: „A problémák úgy sorakoz-
nak, mint egy bérkaszárnya gangján a
konyhaajtók ... Hiába dúl az egyik la-
kásban a fösvénység, a másikban a kicsi-
nyesség, a harmadikban az erkölcsi se-
matizmus, gyújtó tanulság csak Harpagon,
Nóra, Tartuffe belépésével lobban elénk.
Ők a nagyítók, ők a fénysűrítők.
Tökéletesen elképzelt jellem, hozzá méltó
tennivalóban, a dráma ezzel jut el addig,
hogy legalább egy sort leírjunk belőle ..."
Illyés szuverén és saját művével szemben
is kritikus látására vall, hogy már 1954-
ben a maga életművén belül is
disztingválva utal a drámai művek eltérő
fogantatásának művészi következményére
azzal, hogy megemlíti: „Az Ozorai példa
írója előbb a problémát látta, A lélekbúvár
és a Fáklyaláng írója a hősöket."

Más kérdés, hogy Illyés drámáinak a
vallomásban kifejtett törekvéssel ellen-
tétben nem a jellemábrázolás az erőssége.
Drámáinak legnagyobb jellemei is a
nemzet tudatában, mitológiájában már élő
hősök testébe leheltek lelket, s meg-.

őrizték vagy - mint Kossuth vagy Dózsa
színpadra állításával - kiteljesítették azt.
Harpagont, Nórát, Tartuffe-öt, akik az
általuk hordozott problémáknak a műtől
elszakítva is halhatatlan, a drámairoda-lom
történetében többször reinkarnálódott
képviselői, Illyés nem teremtett.
Voltaképpen nem is erre törekedett, ami-
kor történelmünk sorsfordító pontjain „az
új fogalmú hazafiság nagy magyar példáit"
kereste a nemzet Panteonjában. A meglevő
történelmi kontúrokat azonban nem
egyszerűen drámai segéd-eszköznek
tekintette, hanem a nemzeti történelem és
mitológia kínálta talapzatnak, amelyre
állítva magasabbak a hősök, s
gondolataikat is messzebbre sugározzák. A
nézőben korábbról élő ismeret-anyag és
érzelmi töltés - amire a Fáklyaláng és a
Dózsa szerzője is tudatosan épít - nem az
írói képzeletnek, hanem a költői
gondolatnak ad szárnyat. Illyés drámai
jellemábrázoló tehetsége, bármilyen
paradox, a költőé, aki a maga lírikusként
kikristályosított felismeréseit,

vallott és vállalt igazságait bízza népi
vagy a néppel megbonthatatlan szövet-
ségben cselekvő hőseire. Ezek a jellemek
az illyési mondanivaló érvényétől, érzel-
mi hőfokától s a gondolatok kifejezésé-
nek művészi, nyelvi intenzitásától nőnek
meg a „hozzájuk méltó", tehát egy nemzet
létét meghatározó tennivalóban.

Múltat teremteni és jelent

Illyés népi játékai, a farce-ok kapcsán
szól arról a szándékáról, hogy népünk nem
létező, múltba süllyedt emlékét, ha-
gyományát kívánja életre kelteni a múlt
rekonstruált játékaival. Történelmi drámái
kapcsán nem a költő, hanem az iro-
dalomtörténet és a kritika hangsúlyozza
Illyésnek egy hiányzó irodalmi folyama-
tosság megteremtéséért végzett áldozatos
és eredményes munkáját. Érdemének
vallja - joggal - a Katona Józseffel meg-
kezdett és tragikusan félbetört nemzeti
drámai hagyomány tudatos folytatását.
Sőtér István Illyésnek a magyar történelmi
dráma újjáteremtésében vállalt és végzett
hivatását, a nemzeti eposzt megteremtő
Arany János érdemeihez méri.

Nemcsak az egyes művek rangjukhoz
méltó elismerése, hanem a nemzeti hála is
érződik e megállapításokból. Csak-hogy -
és ez nem par excellence Illyés, hanem
inkább a magyar dráma sarkalatos
problémája - lehet-e egy nemzet iro-
dalomtörténetének hiányzó fejezeteit pó-
tolni, századokkal később az alkotó saját
korának ihletésére rekonstruálni? Illyés
drámai életműve azt bizonyítja, hogy le-
het. Hiszen legjobb alkotásaival nemcsak
múltat teremtett, de jelent is. A kor kér-
déseire válaszolt, s közben új korszakot
teremtett a magyar dráma történetében.

Csak a rendkívüli vállalkozás és a
rendkívüli tehetség találkozásának kö-
szönhető ennek az önmagában ellentmon-
dásos irodalmi küldetésnek a remekmű-
veket is eredményező megoldása. De
ugyanakkor még ebben a „szerencsés" ta-

lálkozásban is felsejlik a magyar dráma-
irodalom tragédiája. Az a megkésettség,
amely a felszabadulás utáni évtizedek
magyar prózájára is rányomta bélyegét,
amellyel a legjobbaknak, Németh László-
nak és Déry Tibornak is meg kellett küz-
deniük. Hagyományban, lehetőségben még
szegényebb drámairodalmunk számára a
jelenkor társadalmi problematikájával és
világirodalmi igényével való szinkronitás
valóban még nehezebb, szinte sziszifuszi
küzdelem. Talán mondanunk sem kell,
hogy ennek realizálása nem csökkenti,
hanem megsokszorozza

Illyés Gyula és Németh László eredmé-
nyes erőfeszítéseit. A megkésett történel-
mi fejlődés s a nemzet egészséges törté-
nelmi tudatának kialakulását következe-
tesen gátoló körülmények elkerülhetet-
lenné, váteszi misszióvá tették a nemzeti
függetlenség és a társadalmi felszabadító
törekvések találkozásának reális és
ugyanakkor példaadó ábrázolását. Ennek
a késői, de még mindig fájdalmasan idő-
szerű problémafelvetésnek természetes és
adekvát kifejezési formája volt az, ame-
lyet Illyés választott - a hagyományos
drámaszerkezet.

Nincs módunk arra, hogy e hasábokon
végigkövessük az Illyés-drámák szerkezeti
fejlődését. Inkább csak utalni szeretnénk
rá, hogy az epikától az igazi drámáig
vezető út ívelése hogyan követhető szinte
műről műre. Az Ozorai példa még inkább
részleteiben gazdag, költői áradású
színpadi epikának tekinthető. Az
uralkodó osztály és a nép a történelem
sürgette, de mégis egyre halasztó-dó
összefogásának igénye, itt inkább csak
végigvonul a változatos, drámai motí-
vumokat is felsorakoztató színpadi tab-
lón, kilombosodik, dinamikusan váltva a
remények és csalódások hangulati ele-
meit, de a lélek igazi drámáinak csak az
árnyéka jut el - Hettyey és Csapó sor-
sában - a színpadra. Még Dózsa György
jellemében is több az eposzi nagyság, a
világgal gyürkőző ember sorsvállalása,
mint a maga döntésének felelősségével
birkózó drámai hős tragédiába illő küz-
delme. S ha ez a Dózsa -- Móricz Zsig-
mond és Ady Endre Dózsájának test-vére
- összeméri is nézeteit, taktikai el-
képzeléseit Mészáros Lőrinccel s később
az urak szövetségét kínáló, kísértő Zápo-
lyával, végső soron nem ezek a küzdel-
mek, hanem inkább az átélt történelmi
tapasztalatok viszik előre Dózsát a maga
történelmi küldetésének útján. Még a
bánki sértődés motívumát megújító ér-
zelmi szál, az Annát ért veszteség szub-
jektív átélése is inkább kísérő eleme,
mint mozgató rugója Dózsa-drámájának.

Izzó drámai küzdelemnek először a
Fáklyalángban lehetünk tanúi, ahol is a
II. felvonás vitája rendhagyó dramatur-
giájával már jelzi, hogy Illyés egyszerre
követi és teremti a nemzeti dráma klasz-
szikus példáját. Példájává válik e polémia
annak a nyílt színpadi vitának, amelyben
nem a jó s a rossz erői mér-kőznek, nem
is egy hős lelkében ütközik a kétfelé
húzó szenvedély, hanem két in-
tellektuálisan egyenrangú fél méri össze
a maga szubjektív, azonos intenzitással



átélt, de objektíve (és történelmileg) kü-
lönböző értékrendű nézeteit. Kossuth és
Görgey vitája mentes minden formális
elemtől, feszültségét a nézetek jelenbe
sugárzó kettős érvénye adja. Az, hogy
Kossuthnak a történelem szentesítette
plebejus hitét, hevületét Görgey tényle-
gesen megfontolandó, matematikailag
alátámasztott érvekkel bombázza, s csak a
dialógus dialektikájában kristályosodik ki
végérvényesen Kossuthnak az utójátékban
morálisan is hitelesített igazsága.

A z Ozorai példá tól a Dózsáig tartó
pályaszakasz drámáinak nem tagadása,
hanem folytatása az Illyés drámai élet-
művében eddigi csúcsnak tekinthető
Kegyenc. A Kegyenc még a korábbi drá-
máknál is nyíltabban vállalja a maga
hagyományteremtő, pótló misszióját, ami-
kor egy „közismert, de igazában funkciót
nem végző klasszikus, egy helyben járó
mozdony, fényt át nem eresztő üveg"

rekonstrukciójára vállalkozik. Teleky
László eredeti drámájának születése és
problematikája szorosan kötődik a
negyvennyolc utáni magyar történelem
sorsfordító korszakához. Illyés Kegyence
drámairodalmunk elhantolt lehetőségeinek
feltámasztásával felidézi ezt is - a politikus
író negyvennyolc bukásából levont
következtetéseit. De az új dráma
lényegének mégsem ez tekinthető, hanem
az illyési mű megjelenése, majd bemutatása
idején sokat vitatott, élő történelmisége.
Ennek ihletőjét a kortárs nézőnek, a
személyi kultusz idején végbe-ment hatalmi
torzulás tanúinak, részeseinek és
áldozatainak nem kell Valentinianus
udvarában keresni. A régmúltból kihantolt,
krónikákban őrzött történet, amelynek
félreérthetetlen tanulsága Teleky idején is
több volt a zsarnokság le-leplezésénél, több
a zsarnokság ellen való állásfoglalásnál,
Illyés drámájában magában hordja a
zsarnokság modern mechanizmusának és
konzekvenciáinak leleplezését is. Sajátos és
tragikus történelmi időszerűségével vált a

Kegyenc a jelen-kor legjelentősebb eleven
klasszikusává.

„Embertelen módon szent ügyet sem
lehet szolgálni, önmagunk feláldozásával
sem" - hangzik a drámai ítélet. S e gondolat
párhuzamos mondata, a dráma hős-nőjének,
Júliának megfogalmazásában: „Az ember
megcsúfolásával az Istent sem lehet
szolgálni." E gondolatok érvénye és drámai
megjelenítése annak idején részletes
elemzésre került. De mintha elsikkadt volna
e tendenciák jellegzetesen illyési, közösségi
érvénye. Az, hogy Illyés ezúttal sem
egyszerűen a hatalmon

levők és hatalmon kívüliek érdekellenté-
tének nyilvánvaló, felszínen is látható as-
pektusából elemzi a politikai, társadalmi
sakkhúzásokat, hanem Maximus, Júlia,
Fulgentius és Palladius személyes fele-
lősségének oldaláról.

A drámának ez az időszerű igazsága
szerves folytatása a korábbi népi, nemzeti
sorskérdéseket példázó művekének, de
ugyanakkor egyetemesebb, általánosabb
érvényű is. Dramaturgiája hasonlóképpen
hagyományos építésű, de az epikai elemek
háttérbe szorulásával koncentráltabban és
szuggesztívebben drámai.

A megkésettség problematikája, amely-re
az egész drámai életmű alapkérdéseivel
kapcsolatban utaltunk, Illyés legutóbb
színpadra került drámájával, a Malom a
Sédennel kapcsolatban, nem mint a
korszerű írói mondanivaló és a
hagyományos forma megoldott ellent-
mondása, hanem mint egy időszerű po-
litikai gondolat és törekvés jegyében
született mű korlátozott érvénye jelentke-
zik. Ez a közvetlenül a felszabadulás után
fogant és sajnos csak sok évvel később
befejezett, színpadot nem kapott, de arra
kezdettől érdemes dráma talán azért dacolt
Illyés minden műve közül a legnehezebben
az idővel, mert megjelenésekor is inkább
egy politikai koncepciót szolgált, mint a
valóság legmélyebb rétegeinek feltárását,
mint a drámai életmű indítékát jelentő
analízist. Az ábrázolt korszak
ellentmondásainak drámai analízise
ugyanis elkerülhetetlenül felszínre vetné -
pontosabban: vetette volna - a korszak
alapvető nemzeti problémáját, a felelősség
kérdését. A Malom a Séden nem vitatja
ugyan a nemzeti felelősséget, de drámai.
cselekményében kitér annak mélyreható
ábrázolása elől. Szinte programszerűen
vállalja, ha nem is az önigazolást, de a
retrospektív példaadást. A mű megjelenését
követő 1963-as vita - amely történelmi
illúziók kergetésével, a múlt
megszépítésével, a kivételesnek számító
értelmiségi ellenállás általános je-
lenségként való ábrázolásával vádolta az
írót -- ha elhanyagolta is nemegyszer a mű
esztétikai értékeit, mégsem írható a
dogmatizmus számlájára. Akkor sem, ha
tekintetbe vesszük, hogy a választott mű-
faj eleve felmenti az írót a teljesség kö-
vetelményei és igényei alól, s a dráma
cselekményét szűkre fogó, zárt helyszín - a
malom „kis világa" - még hangsúlyozza is
az ábrázolt körnek a nagyvilágon belüli
partikuláris jellegét. Joggal érezte ebben az
országos hatásfok nélkül

ábrázolt, szűk hatósugarú ellenállásnak írói
megjelenítésében Pándi Pál Illyés
valóságtiszteletének megnyilvánulását. A
vállalkozás azonban ezúttal mégsem ér fel
a nemzeti lét főkérdéseit elemző Illyés-
drámákéval. A mű bevezetőjében ki-fejtett
s a dráma szövegében több változatban is
visszatérő élet- és munkahipotézis - az erők
összefogásának szükségessége, az örökös
újrakezdés hite - inkább egy történelmileg
hitelesített szándéknak a menlevele, mint a
mű jelenben érvényes igazságának a
szintézise. Ez az oka annak, hogy inkább az
egyéni és társa-dalmi konfliktusok
szövetének szerkezeti elrendezése, egy-egy
részkonfliktus valóságos drámaisága, a
jellemek lírája érzékelteti a drámában
elsikkadt nagyobb lehetőséget.

Külön tanulmány tárgya lehetne Illyés
Gyula művenként megújuló, minden hős
ajkán újjászülető drámai nyelve. Dózsa és
Mészáros Lőrinc, Kossuth és Józsa, Teleky
és Szmuk doktor egyéniségét, szellemi
arculatát meghatározó és kifejező színpadi
nyelvének közös vonása az a lényegre törő
fegyelem, amely a kor, a jellem és a
gondolat hármas kötöttségében szabja meg
a szavak rendjét. Szigorúan s mégis
anélkül, hogy azok költői szárnyalását
nehezítenék. A teremtő drámai nyelv
követelményeit Illyés Gyula, a költő,
nagyon is magasra helyezte. „Sehol másutt
nem vizsgázhat - a versen kívül - a nyelv
teremtő erejéhez való viszonyából az író
úgy, mint drámai alakjai megteremtésénél.
Mert ha valahol, hát a drámában pusztán
szóból lesz a világ, ember és sors. Az így
megterem-tett jellemeken és helyzeteken át
teremtődik meg ugyanis az a fajta
költészet, az a drámai hatás, melyet én az
imént úgy írtam körül: néhány ölnyi
deszkán elénk lobban és szívünkben
perzsel az igazság."

Illyés drámáiban nemcsak vállalta a saját
maga szabta követelmények teljesítését, de
példát is adott. A kor nagy kérdéseivel
szembenéző, klasszikus kereteket kitöltő
drámáiban megteremtette az irodalmunk
fejlődési folyamatából tragikusan kiszorult
klasszikus magyar drámai nyelv és az élő
magyar színpadi beszéd költői szintézisét.
A hagyomány s a modern ember
gondolatvilága ugyan-olyan szerves
egységgé ötvöződött Illyés drámai
nyelvében, mint költészetében. S ezzel
nemcsak példát adott, de feladatot is a mai
színháznak: Illyés színpada temploma és
műhelye kell hogy legyen a magyar
nyelvnek is.



A lírikus szószéke

SIKLÓS OLGA

A „Malom" ú t j a
Veszprémig

Az írásoknak, a könyveknek s külö-
nösen a drámáknak sorsuk van - végzetük.
E végzet nem kívülről jön, nem is isteni
döntés szülötte, s mégis majd-nem az. A
nagy drámák valamiben mindig mást és
másképpen mondanak, mint addigi
elődeik többsége, a nagy írói val-
lomásokban mindig felfedezhető a meg-
szokott gondolattól, a már sokszor meg-
emésztett igazságtól vagy annak látsza-
tától való eltérés. S bár a színpadot az új
eszmék éltetik - a színpad olykor nehezen
nyílik meg éppen az új, másfajta
gondolatok előtt. Illyés drámája is közel
egy negyed századot várt, míg a „szent
deszkára" került. Felét ez időnek félbe-
maradtan, az író asztalfiókjában és
gondjai között, felét már megírtan, de
még mindig távol a színpadtól. Illyés e
felszabadulási drámája érlelődési kor-
szakában is már nagyon odakívánkozott a
megkezdett drámai mondanivalóhoz,
sorban másodiknak A tű foka után. Abban
az első drámában is már arról esett a
legtöbb szó, hogy a hazát „fönt" vesz-
tették el, de „lent" kell megtartani. Illyés
paraszthőse, Ercsei, lentről indul föl-felé
s tér vissza a szülőföldre magányos
prófétának, hogy embertől emberig vigye
a tanítást a haza, a nép valódi érdekeiről.
Az egyén felelőssége a társadalomért, ez
az örökké visszatérő illyési gondolat fűti
A tű foka hősét, ez izzik át a Malom a
Séden minden során is. Az 1943-44-ben írt
A tű fokából küldött illyési üzenet
könyvbe zártan csak kevesekhez juthatott
el, s ez üzenet folytatása: az egyéni tettek
súlya és fontossága, a haza- és nem-
zetépítés problémája még izgalmasabb
téma lett 1945 után. „Mikor, hol, miképp
teremtődhet haza?... A sejtjeire tépett
nemzet is megújulhat ... minden percben,
mindenütt lehet ... hazát építeni ... Kezdd
el azonnal az építését, ott ahol vagy, úgy,
ahogy tudod." Ezekre a gondolatokra, erre
a felhívásra épül a Malom a Séden c.
dráma, egy olyan katasztrofális pillanatot
választva a drámai cselekmény
hordozójául, amelyben talán a
legnehezebb ezeket a tettre és hitre
buzdító szavakat kimondani. A II. világ-
háború s abban Magyarország szerepe

sokkot idézett elő. E sokk reális feloldása
helyett a politika és az irodalom egy része
is igyekezett olyan kollektív bűntudatot
kialakítani, melyben egy egész nemzet
került a vádlottak padjára, s mely
légkörben a szerepek tényleges tisztázása,
egy nép, egy nemzet önvizsgáló értékelése
szorult háttérbe. A témát úgyszólván csak
az ellenállás felől lehetett megközelíteni.
A személyi kultusz évei nem kedveztek a
téma illyési megfogalmazásának. Így
maradt e dráma félbe-szeribe, agyba,
fiókba zártan, s csak később, más drámai
közegben, más történelmi szituációban -
az Ozorai példában, a Fáklyalángban -
nyerhetett drámai megfogalmazást.

Eltelt jó tíz esztendő, a téma még min-
dig aktuális volt, s alkalmasnak tűnt, hogy
a jó barát, a színpadi együttműködő társ,
Gellért Endre életkedvét újabb
együttműködésre csalogassa, munkára
serkentse. A fiókból előkerült a kézirat-
töredék, s most már az alkotótársakkal
közös munkában kerekedett drámává, il-
letve készült el a dráma első megfogal-
mazása. Gellért Endre halála pontot tett a
további munkára. „A darab, amelynek
előadása a fölszabadulást követő években
lett volna időszerű, azaz nevelő hatású,
így jutott el a leíratásához is tízévi
késéssel, végül kegyeletből. Nagy - min-
dennél fontosabb - mellékcéljai közül
egyiket sem érte el. Ez létében fogyaté-
kosság, s nem az, hogy a szent deszkákra
nem jutott el. S hogy ezt annyira se
véglegesíthettem már, mint a többi félig
készet. Jött a kor, midőn színi bemutatásra
nem műveim, hanem eleven személyem
került, együtt sorsom legdrágább társával,
s oly módon s szinten, s oly taps közepette,
hogy hovatovább a szó: szín-ház nem
ujjamat indította írásra, hanem
gyomromat, mint egy pavlovi kutyáét,
émelyre. Megszűntem drámaíró lenni." E
sorok 1963, áprilisában a Kortársban
láttak napvilágot a Malom a Séden elő-
szavaként. Néhány hónappal korábban
kerestem meg Illyés Gyulát e dráma
ügyében először, a kézirat ismeretében, de
még azelőtt, hogy e félelmetesen csengő
mondatot - „Megszűntem dráma-író lenni"

- olvastam volna. Csupán az élt bennem,
hogy a Fáklyaláng és a Dózsa György, A
tű foka és az Ozorai példa
drámaköltőjének további munkássága
nélkül szegényebb lenne a magyar szín-
ház és dráma. A magyar színházi élet
létalapja a magyar dráma, s a mégoly szép
klasszikus vagy külföldi darabok
nagyszerű előadásai sem pótolhatják az

eleven magyar színházban a magyar drá-
mát. Tehát szükségünk van Illyésre, a
drámaköltőre, kell, hogy a közönség ta-
lálkozzék lelkiismeretébresztő szavaival,
hőseinek határozottan humánus és fele-
lősségteljes cselekedeteivel. A kísérlet
akkor nem sikerült, a darab bemutatása elé
akadályok gördültek, maradt a fo-
lyóiratban való megjelenés, majd né-hány
év múlva egy lelkes színjátszókör, a
MOM kultúrcsoportjának „ősbemutató-
ja", csendben, szinte titokban. Az elő-adás
után a csoport tagjai ott szorongtak az író
körül, zavartan s örömmel, hogy az író
megtisztelte őket látogatásával. Illyés
emberi közvetlensége, az a szeretet és
melegség, ahogyan megköszönte minden
szereplőnek a munkáját, egyszeriben
feloldotta a zavart, a feszültséget. Minden
bemutató után - ezután is - azt kutatta,
hol, hogyan lehet a drámán javítani,
tömöríteni. Nemcsak meghallgatta, de
kérte a színházi szakemberek tanácsát,
mondván: egyetlen színpadi szerző sem
mondhat le arról a segítségről, amit a
színházi emberek tudnak nyújtani.
Tréfásan ezt egyszer úgy fogalmazta meg:
ha fáj a fogam, fogorvoshoz megyek, s
nem én mondom meg, hogy a fogammal
mit csináljon.

Sommásan azt szoktuk mondani, van
könnyű és van nehéz szerző. Az előbbi
mindenbe belemegy, az utóbbi még egy
elhagyott vagy megváltoztatott névelőért
is perel. Illyést nem lehet egyik kategó-
riába sem sorolni. Ő azon kezdi a munkát,
hogy tiszteli kollaboráló társaiban a saját
szakmai tudásukat, tapasztalataikat - s így
e kollaboráló társak már csak vi-
szonozhatják a tiszteletet és a szakmai
megbecsülést. Talán nincs még egy író,
aki ha készülő darabjáról kérdezik, ilyen
módon és mértékben rögtön rendezőre,
dramaturgra, színészre terelné a beszél-
getést, előtérbe állítva őket, mint alkotó
társakat. Kevés dráma okoz olvasva olyan
teljes élvezetet nyelvezetéért, gondolati
gazdagságáért, mint éppen Illyés drámái -
s kevés drámaíró érzi annyira félkésznek
műveit a színpadi megvalósítás, az utolsó
megformálás előtt, mint éppen Illyés.
Mindig készen áll a javításra. Kell-e jobb
példa, mint a Fáklya-láng? Több száz
sikeres est után, a fel-újításra átírta az
egész első felvonást, és nagyon sokat
javított a második, harmadik felvonáson
is.

A Malom a Séden veszprémi előadása e
példamutató és ritka együttes munkából
született. A dráma gondolati anyaga már
első megfogalmazásában is szép
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drámai dialógusokban revelálódott. A
jellemek plasztikusak, elevenek voltak. S
mégis arra kértük Illyést, javítson a drámán,
elsősorban annak szerkezetén. A dráma
eredeti formájában három különböző
színtéren játszódott, s a harmadik felvonás
sodró lendületét egy átdíszítés szakította
meg. A dráma cselekménye és gondolati
anyaga azt sugallta, hogy ez a malom egy
tenyérnyire sűrített Magyarország, mintegy
keresztmetszete egy kis emberi
közösségnek, mely utal a nagyobb, a
nemzeti közösségre is. Meg-ítélésünk
szerint a dráma szcenírozásának is ezt
kellett kifejeznie. Így született meg az új
színpadtér - egy malom keresztmetszéből
annyi, amennyi a kis méretű veszprémi
színpadra befért. S míg az előbbi
szerkezetben egy-egy jelenetet szinte
gúzsba kötött a színpadtér, ebben egyszerre
otthonosan mozogtak a szereplők,
„belakták" a játékteret. Szinte tapinthatóvá
vált ennek a kis emberi közösségnek
minden félelme, riadalma és az új helyzet
adta szituációban a cselekvési lehetősége is.
Kialakult a mozgás dramaturgiája, amivel a
rendező külön aláhúzhatta a dialógusokban,
jellemekben, szituációkban levő drámai
lehetőséget. Az így kialakított játéktér
például különleges feszültséget biztosított a
harmadik felvonásban. A cselekmény egy-
szerre két szálon futott: Takács kapitány
vezetésével folyik a házkutatás és a rej-
tekszobában Galambos Kálmán, az öreg
tanár hazáról, nemzetépítésről, jövőről
vitázik Bereczcel, az elbújtatott ellen-
állóval. A néző érezhette a cselekmény
külső izgalmát: bármelyik pillanatban
lelepleződhettek volna a házkutatók előtt a
rejtőzők, de megérthette e drámarészlet
mélyebb értelmét is: nincs olyan pillanat,
amikor ne kellene a jövőre, a hazára és
annak építésére gondolni, arról gondol-
kozni. A cselekmény folyamatossá tétele
lehetőséget adott egyik-másik jellem jobb
kibontására is. A hosszú kettős jelenetek,
melyek nem mindig ott szakadtak meg, ahol
a cselekmény, hanem ahol egy adott és
kötött színtér kívánta, most lüktetőbbek,
vibrálóbbak lettek, s tér és idő nyílt egy-egy
alak árnyaltabb meg-fogalmazására is.

Külön érdemes szólni a dráma befejező
jelenetéről. Kálmán bácsi a régebbi
formában a darab végére kissé meg-fáradt,
mintha az a lelkierő, amit másokba öntött, a
végkifejletnél éppen őt hagyta volna
cserben. Az új utolsó jelenetben éppen az a
kölcsönös mágnes-hatás érvényesül, amiről
ő példálózik

Berecznek. Berecz emberi nagysága így
Kálmán bácsi aktivitásában jut kifejezés-
re. Egy-egy új mondat beírása vagy régi-
nek az elhagyása is elegendő volt ahhoz,
hogy a drámában elrendeződjenek az ad-
dig tapasztalt kis bizonytalanságok, hatá-
sukban gyengébb jelenetek.

Egy dráma javítása, az új változat

eredményessége nem a javítás
mennyisé-gén múlik. Inkább az író és a
színház szerencsés találkozásán. E
találkozás lényege az írói mondanivaló
értő interpretálása volt, az a törekvés,
hogy az illyési gondolat álljon minél
plasztikusabban a néző előtt. Kölcsönös
tisztelet: ez lehet minden együttműködés
alapja.




