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Lesz -e a káoszból k o z m o s z ?

Keressük a korszerűséget

Vannak kaotikus állapotok, melyek va-
lamiféle kibontakozás felé mutatnak.
Azután vannak olyanok, melyek „csak úgy"

kaotikusak, s melyekből nehezebb
kibontakozni, mint látszólag megszilárdult
fél vagy teljes tévutakból. Amit jelen
pillanatban konstatálhatunk, az a magyar
színházi élet kaotizmusa, s egye-lőre ne
jelöljük meg, hogy van-e ebben a káoszban
ígéret a kibontakozásra. Mi jellemzi a
káoszt? Mindenekelőtt az, hogy mi
vagyunk az utánjátszó színházi élet.
Harmadhetesek vagy negyedhetesek
vagyunk, mint ahogy vannak vagy voltak
harmad- vagy negyedhetes mozik.
Feltűnik egy tendencia Párizsban vagy
Hamburgban, esetleg Moszkvában, s mi
rendkívüli sietséggel, hat-hét év múlva
mint újdonságot behozzuk. Valamikor egy
Verdi-operának egy évre volt szüksége
ahhoz, hogy Budapesten is megjelenjék.
Alban Bergnek már több mint harminc
évet kellett erre várnia, s nem is Alban
Bergnek, hanem a magyar közönségnek.
Persze ez csak kivételes eset. Többnyire
nem várunk harminc évet, csak az előbb
említett néhányat. Nos, ezt az állítást
szeretném mindenekelőtt illusztrálni,
mégpedig a dokumentum-drámával.

A dokumentumdráma

Kezdjük azzal, hogy a dokumentum-
dráma mint olyan nem újdonság, hiszen a
Piscator-színház már a húszas években
dokumentumdrámákat játszott. Igaz, hogy
ez a dokumentumdráma montázs-dráma
volt, ahol a dokumentum valóban
közvetlen dokumentum voltában jelent
meg a színen. Nem szabad elfeledkezni
arról, hogy a hatvanas évek do-
kumentumdrámája egészen más, mint a
húszas éveké volt. De ugyanúgy nem
szabad elfeledkezni arról sem, hogy
egyetlen egy évad, mégpedig német
színházi évad produkált dokumentum-
drámákat és különösen sikeres dokumen-
tumdrámákat sorozatban: az 1963/64-es.
Ekkor játszották Peter Weiss Marat-Sade-
ját, Hochhuth A helytartóját, valamint
Kipphardt Az Oppenheimer-ügyét.

Azóta hat, illetve hét esztendő múlt el
addig, amíg magyar dokumentumdráma is
született. Maguknak az eredeti drámáknak
nem kellett ennyit várni a magyar
bemutatóra, de a fokmérő nem pusztán. a
viszonylag gyors magyar be-mutató,
hanem a magyar színpadi iroda-lomra
gyakorolt termékenyítő hatás.

Nos, ez a termékenyítő hatás nagyon
furcsán manifesztálódik a Thália Színház A
magyar kérdés című előadásán. Ennek a
dokumentumdrámának ugyanis olyan
hibája van, amelynek következtében
egyszerűen színpadképesnek sem
nevezhető. Az eleje még izgalmas. Az
1956-ban lejátszódott nemzetközi diplo-
máciai események valóban. izgalmasak
lehettek, és ennek következtében - . h a
dramaturgiában gondolkozunk -- lehet-
nének egy dráma befejezései. De semmi-
képpen sem kezdődhet ezekkel a dráma, és
nem végződhet rendkívül fáradt
szárnycsapásokkal. A színpadon mind a
dokumentum, mind a dráma haldoklik. Es
csupán haldoklik. Egyetlen új gondolat,
egyetlen új mozzanat nem merül fel a
darab folyamán, illetve amikor felmerülne
egy ENSZ-ügyintéző belső tragédiája,
akkor pillanatok alatt továbbsiklik a darab,
illetve a játék„ illetve a szavak. Mert nem
darab, nem játék, hanem szavak áradata
hangzik a színpadról, melyek önmagukban
talán el is hangozhattak, de semmiféle
drámai hatásuk nincs. A szavak mögött
persze lehet dráma is. Mert miért ne
lehetne drámai az amerikai magyar
diplomata-kolónia élete, izgalmai és esetleg
még határozatlanságai alapján is. Csakhogy
ez a dráma is legfeljebb futólag és kül-
sődlegesen merül fel. A keret érzékeltetése
a színpad egész terét elfoglalja, megmarad
tehát a kulissza, és elvész minden más.
Ehhez a kulisszához hozzátartozhat az
ENSZ mint kulissza, hozzátartozhat a
magyar vendéglő mint kel-lék, továbbá
hozzátartozhatnak felbérelt tanúk, akik
azon izgulnak, hogy meg- szolgálják-e a
hamis tanúzási díjat.. Viszont ami hiányzik,
az egy másfajta izgalom, például a
szerzőknek és a szín-háznak a művészi
izgalma., valami új igazság felderítésének
az izgalma stb.

Hogy mi az oka annak, hogy az el-késett
dokumentumdráma ilyen benyomást kelt,
azt részleteiben felesleges len-ne firtatni.
Nyilván a késedelem is. De nemcsak az. És
nem is elsősorban az. Egyszerűen az
történt, hogy dokumentumdráma helyett
kulisszadrámát kap-. tunk. S a kettőt nem
szabad összeté-

veszteni. A történelem tükre mögött le-
hetnek emberi tragédiák és lehetnek ku-
lisszák. Az előbbiek alkalmasak drámai
megformálásra, az utóbbiak nem. S ez a
kulisszaszerűség részben onnan követke-
zik, hogy ennek a drámának nincs aktuális
töltése. A küzdelem nem az ENSZ-ben
játszódott le, hanem Buda-pesten és
Balatonbogláron, Kecskeméten és Ózdon
stb. Itt dőlt el. Ami kívül történt, az
legfeljebb ennek a kisugárzása volt.
Enélkül semmit sem lehet megérteni a
diplomáciai küzdelemből, mely fontos
kísérőjelenség, de csupán kísérő-jelenség. S
ezért aránylik úgy a kulisszadráma a
dokumentumdrámához, mint a „kísérő" a
konyakhoz. S ez a lényeg. Ezen belül el
lehet mondani, hogy az anyag mint
diplomáciatörténeti anyag nagyon érdekes.
Hogy akadnak valóban kulisszatitkokat
fellebbentő dialógusok. De a jelleget ez
sem változtatja meg. Sőt, sajátos módon,
csak erősíti.

A dokumentumdráma csak az egyik
kísérlet arra, hogy felkeressük a korsze-
rűséget. A kifejezés nem véletlen. Mi nem
keressük, hanem felkeressük. Mi lá-
togatóban vagyunk nála. Nálunk nem öreg
hölgyek, hanem javakorabeli szín-házi
szakemberek vagy éppen fiatalemberek
látogatják a korszerűséget, levizitelnek
nála, és a vizitről megjelenő kommüniké
esetleg egy színházi estében foglaltatik
össze. A dokumentumdráma mellett
ugyanilyen utánjátszó kísérlet az abszurd
is, amely most már igen sokadik formában
és igen sokadik sikertelenséggel jelenik
meg a magyar színpadon.

Az abszurd, melyben nincs lehetőség

Az új abszurd Görgey Gábor Noéja. Az
abszurd drámaírónak mindenekelőtt cl kell
határoznia magát arra, hogy abszurd
drámát ír. Ez annyit jelent, hogy vállal-ja:
költői erővel áthidalja a színpad ab-
szurditásából adódó összes nehézséget.
Vagyis valami költőit csillant meg, ami
nemcsak feledteti, hanem felerősíti a
színpad antidramatikus anyagát. Az alakok,
szándékoltan körvonattalanok, hogy
azután a színész a maga módján szelle-
mileg és érzelmileg körvonalazza őket. A
cselekmény szándékoltan értelmetlen, hogy
a színpad értelmezze, és megteremtse az
értelmetlen lét értelmes kritikáját. Görgey
azonban mindezt nem vállalja, és ezért
Noé történetét eleveníti fel - azzal a
csekélyke különbséggel, hogy Noé nem a
bibliai időkben él, hanem ma. Így közelebb
áll az Új Zrínyiászhoz, mint Becketthez,
másfelől vi-



szont közelebb áll Ionescóhoz, mint
Mikszáthhoz. Ez egyszerűen azt jelenti,
hogy megpróbál egy parodisztikus al-
legóriát írni. A parodisztikus allegóriának
mindig konkrétnek kell lennie. A fikció az
egyetlen, ami nem konkrét, és minden más
szinte kínosan naturalisztikus, mert
egyébként semmi hatása nincs. Nos, itt
kapcsolódik be az abszurd Görgeynél. Az
ő ötlete egy parodisztikus allegória,
melyet az abszurdra jellemző
pontatlansággal dob rá a színpadra. Más
kérdés, hogy az abszurd pontatlansága -
mint ezt az előbb láttuk - nagyon is
kiszámított és szándékolt pontatlanság. Itt
viszont ez nem lehetséges, s ezért csupán
szándéktalan pontatlanságok sorozatát,
antidramatikus mozzanatok ak-
kumulációját kapjuk a színpadon.

Mindjárt szeretném ezt példázni. Gör-
gey Noéja abban hasonlít a bibliaihoz,
hogy az isten értesíti őt a vízözön eljö-
veteléről. Ha most valaki hisz istenben,
mint akár a bibliai Noé, akár a biblia
szerzője - mondjuk Mózes -, akkor ennek
van értelme. Ha valaki nem hisz benne,
ennek is van értelme. De annak, hogy
valaki nem hisz istenben, de speciel a
sugallatban hisz, már nincs értelme, s
eddig a dráma abszurd lenne. Igen ám,
csakhogy ha valaki hisz a sugallatban -
Görgey gondolata szerint nyilván azért,
mert abban az istenben, aki mást tüntet ki
figyelmével, az emberek nem hisznek, de
abban, aki éppen engem tüntet ki a
figyelmével, szükség-szerűen hinnem kell
-, akkor makacsul hinnie kellene. Görgey
Noéja azonban nem igazán makacs, nem
igazán meg-szállott, hanem elárulja a
titkot, amit a sugallat szerint nem volna
szabad elárulnia.

S ezzel ismét új szféra teremtődik,
amely már korántsem abszurd, hanem
sokkal inkább kommersz. Mert a kérdés
így vetődik fel: micsoda önző ember az,
aki csak önmagának épít bárkát, és miért
nem mindjárt másoknak is? Sőt, akkor
mindenkit biztatni kellene bárkaépítésre.
Noé fia ezt az álláspontot képviseli, pél-
dázva azt a nagy filozófiai bölcsességet,
mely szerint mindenkinek az emberiség
javáért kell küzdenie, és aki ezt az ügyet
cserbenhagyja, bizonyos vonatkozásban
nem is ember. Így az abszurd egyáltalán
nem abszurd, hanem mélyen kommersz,
sőt, vizenyősen humanizáló, majdnem
humanizálgató. A gondolat közhely-jelle-
gét itt is bevonja a masinéria, a bárkával
meg a nővérrel, aki a színpadon fél-
sztriptízt is rendez, mint ahogy manap-

ság színpadjainkon ez nemegyszer szokás.
Most már tévedés ne essék, sem a fél, sem
az egész sztriptíz ellen semmi-féle
kifogásom nincs, sem erkölcsi, sem
ideológiai, sem dramaturgiai szempontból.
Amennyiben a sztriptíz nem helyettesíti a
drámát, hanem hozzájárul a drámai
feszültséghez. De amikor az ilyen
vetkőzési jelenetek csak arra valók, hogy
valamilyen feszültség egyáltalán legyen,
hogy a nem várt bárprodukció helyette-
sítse a színpadtól elvárható izgalmat, ak-
kor a sztriptíz nem áldásos. S ha ehhez
még hozzászámítom azt is, hogy az egész
játék bővelkedik az ízléstelenségekben -
mert darab híján, szégyenérzet híján vagy
szeméremérzet híján (s a szemérem-érzet
itt sem szexuális értelemben szerepel) egy
pillanatra felmerül a testvér-szerelem
motívuma, hogy az egészet egy
szodomikus motívum zárja le, mikor is
Noé lánya férjhez megy a vízilóhoz -,
akkor inkább viszolygok a színházban,
mintsem élményt kapok.

Az abszurd nem vállalása, illetve a
közhely vállalása ebben a „kifinomított"
formában egy-egy pillanatra rafináltnak
tűnhet. De amikor a közhelyek hal-
mozódnak, akkor a rafinéria látszata is
eltűnik. Noé hibája az, hogy nem mások
számára épít bárkát, hogy titokban eszik,
és hogy általában nyárspolgár. Ez nagyon
nagy hiba, de hát egy nyárspolgár
esetében ez azért elég természetes hiba.

Viszont szerepel a darabban két valóban
kollektív ember is, akik ácssegédek, és
akik közben is, de különösen a darab
végén jelképezik a munkásosztályt

valamint az összes dekorációs feliratot.
A kettőt együtt sikerült szimbolizálni -
lehet, hogy ez okból vannak ketten. Egy
erre kevés lett volna, és ők hihetetlen
vonzást gyakorolnak Sanyira, a Noé-
házaspár egyetlen fiára. Ezt annál
könnyebben megtehetik, mert a fiú
kénytelen volt kiábrándulni nővéréből, aki
az előbbiekben vonzotta, és időköz-ben
vízilónévá változott, miután a bár-
tulajdonostól, akivel elszökött, megsza-
badult. Egyébként a vízözönnek egyet-len
ismert áldozata a bártulajdonos, mert
mindenki más megmenekül, legyen állat
vagy ember. A kíméletes vízözön
kíméletlen színházi estébe csapott át, és
ez nemcsak a darab intonációját jellemzi,
hanem azt is, hogy ha nem tudunk
abszurdul, akkor jobban tesszük, ha nem
beszélünk abszurdul, mert ebből színpadi
mondanivaló nem jöhet létre. Ezért a
színészek szaladgálnak, kiabálnak, és a
színpad mégiscsak kong.

Az abszurd-kísérlet növelte a káoszt, és
már valamiféle nyugalomra vágytunk.
Így következtek el nyugalmasabb bemu-
tatók, részben kipróbált darabokkal,
részben pedig kipróbált szerzőkkel, mint
például Gyárfás Miklós.

Játékosság és gondolat

Gyárfás rutinja már eleve megnyugta-
tóan, de egyúttal kétséget ébresztően is
hat arra a közönségre, amely belép a
Pesti Színházba, hogy megtekintse a
Játszik a család című darabot. S ehhez az
érzéshez még hozzájárul az, hogy a főhős
tudós, mégpedig kitűnő tudós. Mégsem
úgynevezett értelmiségi dara-bot látunk.
Az utóbbi időkben léteznek olyan témák,
melyeknek százezernyi változata
született meg már régebben is, s most
felmelegítve, új körítéssel kerül-nek
színpadra vagy filmvászonra. Ezek közé
tartozik az értelmiségi átlagpanasz a
klikkekről, a nagyképűségről és a fia-
talok beilleszkedésének nehézségéről.
Gyárfás Játszik a családja azonban nem
ezt a szokványproblémát állítja közép-
pontba. A szokványgondolatok és fordu-
latok vetülete jelenik meg a színpadon, és
Gyárfás ezzel kísérli meg elkerülni a
közhelyeket. S nem kell különösen fá-
radoznia sem azon, hogy furcsa helyze-
teket teremtsen, mert dramaturgiailag
valóban sokszor nehéz sokatmondó és
érdekes szituációk megteremtése akkor,
mikor életfolyamatról van szó. Gyárfás
az életfolyamatot átteszi játékba, tehát
ismét csak vetületbe, és így nagyon
könnyen teremthet furcsa helyzeteket. A
család játszik, mégpedig a családfő
születésnapján, mégpedig minden évben.
Tavaly indiántörténetet, idén bűnügyi já-
tékot. És a játék állandóan összekevere-
dik a valósággal. Ez az összekeveredés
két esetben könnyű és problémátlan: a
család gyermeke, Feri és pajtása, a
szomszéd villa Klárija esetében - hiszen
ők gyerekek, és egész életük tele van
játékossággal -, valamint az anyós ese-
tében. Ez utóbbi úgyis mitikus és ótesta-
mentumi módon gyűlöli a vejét, tehát
nagyon könnyen beletalálja magát a bűn-
ügyi játékba, ahol a vej a bűnös. Sokkal
nehezebb a helyzete a családfőnek, a fe-
leségének és annak a fiatalembernek, aki a
tudós családfőhöz mint mesterhez fordul
egy tanulmánnyal. A játék azonban
mindenen átemeli az embereket, elkez-
denek a színpadon mozogni, és a játékból
valóság lesz, a valóságból pedig játék, és
mindkettőből jó ideig szokvány. A
feleség ugyanis fiatal, és a mestert
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csodáló tanítvány is fiatal, tehát evidens,
hogy vagy vonzalom jön létre közöttük,
vagy legalábbis mindenkiben fölébred a
gyanú, hogy ilyesmi megszületik. Ezzel a
tudós sajátos helyzetben találja magát, de
ez a sajátos helyzet nagyon is emlékeztet a
szerelmi háromszögre, melytől persze
Gyárfást ezúttal megóvja az íz-lése. Igaz,
hogy így nem jön létre szerelmi háromszög,
legfeljebb annak a körvonalai alakulnak ki.
S így minden csupán körvonalakban marad.

Kapunk tehát egy olyan játékot, mely
majdnem bulvárdramatikus vetülete a mai
sémáknak. A „majdnem" előny is, hátrány
is. A vetületjelleg előny is, hátrány is, s az
eredmény egy majdnem szórakoztató három
óra a Pesti Színházban. Itt viszont a
majdnem csak hátrány. Mégpedig azért,
mert az elmosott színpadtechnika, az
átszűrt jólmegcsináltság mögött lenne egy
gondolat, amely valóban komoly
mondanivalót hordoz, és talán éppen ezért
vígjátéki és szatirikus. Nos, a játék és a
technika alig-alig engedi kibontakozni ezt.
Engedtessék meg, hogy ne döntsem el e he-
lyütt, vajon igaza volt-e Bozóky István
rendezőnek abban, hogy ezt a fontos, de
dramaturgiailag egyáltalán nem kidolgozott
gondolatot háttérbe szorította, s ennek
helyén inkább a bulvárt, illetve a majdnem
bulvárt játszatta el. De mindenesetre a
dolog így történt, és nagyon erősen utána
kell gondolni annak, hogy a játék mélyén
ott rejlik a mondanivaló. S nem is
akármilyen.

Napjainknak egyik legfontosabb és
legáltalánosabb értelmiségi tendenciáját
tűzi tollhegyre Gyárfás. Az emberek
nemegyszer ki akarják agyalni - még-pedig
saját képükre és hasonlatosságukra - az
embert. Nem ezt vagy azt az embert, hanem
az embert általában. A főhős - mint
agykutató - azt szeretné, ha az emberek
olyan finom intellektusok lennének, akik
megtanulják a modern viselkedés
eszmekörét, de elfeledkeznek e beletanulás
közben a körülöttük levő élet konkrét
rezdüléseiről. S valóban igaz az, hogy a
színpadra bependerülő fiatalember jó ideig
tetszik a tudós feleségének, hiszen lelkes,
hiszen mentes a sematikus „behaviour"

fordulatoktól és a hivatalos formuláktól.
Igen ám, csakhogy kiderül: ő is azt az új
embertípust szeretné elősegíteni, ki-
agyalni, művileg megszerkeszteni, melyet a
mester. S mikor a mester és tanítványa a
játék és féltékenység után kart karba öltve
távoznak, hogy a teljesen racionális és épp
ezért teljesen érzelemmentes embert mint
ideáltípust laboratóriumilag létrehozzák, az
asszony ügy búcsúzik, hogy kérdez: ilyen
embereket akartok ti teremteni? Ez a kérdés
lenne a darab lényege, hogyha az eszközök,
melyekkel ehhez a kérdéshez eljut, elő-
készítenék a kérdőjelet. De ez a darabból

valahogy nagyon nehezen világlik ki, a
játékból pedig csak úgy lehet kihámozni,
hogyha a néző félig-meddig már előzőleg
tudatosította magában ezt a kérdést.
Különben elvész a hajcihőben. Pedig ez az
a vékonyka szál, amelyből korszerű
színpadot lehetne kifejleszteni. Hiszen a
korszerű színpad titka nem a játék, hanem a
gondolat. S ha most divatosak is a show-k
valódi színpadi elő-adások helyett, azért az
igazi színpad mindig gondolati volt és
marad. Ez a gondolat pedig nemcsak
gondolat, ha-nem aktuális is. De el kell
dönteni, hogy vajon van-e ennek a
gondillatnak akkora vivőereje, hogy egy
egész

{ színházi estét betöltsön, és egy egész
dráma szereplőit foglalkoztassa. Szerintem
van. Ebben nem bízott Gyárfás, és csak
másodlagosan bukkantotta fel azt, ami
elsődleges probléma: leszámolás az
ideáltípusokkal.

Kamaszdivat

Az eddig említett darabokban mégis fel-
tűnik valami sajátosan közös. Görgey
Noéjában ugyan ott vannak a kollektív
érzelmű ácsok, de igazi hatást csupán Noé
kamaszfiára gyakorolnak. Gyárfásnál is a
legrokonszenvesebb szereplők a kamaszok.
A kamaszok tiszták, a kamaszok
álmodozók, a kamaszok fogékonyak a
humanizmus iránt, a szocializmus iránt stb.
Elfoglalják és betöltik az úgynevezett
pozitív hős szerepét. Ezen belül a legjobb
megoldás Karinthyé, aki a Gellérthegyi
álmok című kétszemélyes darabban az
ostrom kor-szakát idézi fel. Egy fiú és egy
lány kerül össze az elhagyatott villában. A
fiú menekül a katonaság elől, a lány az ül-
dözés elől, s mind a kettő továbbéli egy-két
évvel azelőtti kamaszkorát: a negyvenes
évek entellektüel kamaszainak szokásos
játékait játsszák végig.

De nem ezek a játékok teszik kamasz-
jellegűvé Karinthy figuráit. Főként az,
hogy viszonylag érett fejjel gondolkoznak,
de minden bizonytalan körülöttük.
Bizonytalan a helyzetük, bizonytalan az is,
hogy mit árulhatnak el saját múltjukból,
bizonytalan a közvetlen és a távolabbi
jövőjük is. Ez a lebegés, a talaj

határozatlansága csempész a kamaszjátékba
egyrészt valóságot, másrészt költészetet.
Más időszakokban a kamaszok
megpróbálnak legalábbis fölkészülni arra,
hogy megleljék a helyüket a világban. A
Karinthy teremtette szituációban ez
lehetetlen, hiszen maga a világ is romokban
hever, és ami még nem romos, az romos
lesz a darab folyamán. Viszont annál
inkább szükségszerű, hogy a kamasz
önmagára számítson. Hogy megálmodja a
jövőjét. És az álmok különös, de egyúttal
elvont játékot teremtenek. Megálmodják az
egyik piIlanatban a személyes jövőt - a
lány például balettprimadonnának álmodja
meg ma-gát -, s azután megálmodják a
társadalmat. Eljátszanak a közös jövő
gondolatával és a, külön jövőével is.
Mindent eljátszhatnák. Mert minden
lehetséges. A lehetőség körét azonban
leszűkíti az, hogy Karinthy - legalábbis
társadalmi értelemben - tud valamit a
jövőről. S ezért sokkal konkrétebb ez a
jövő, mint-sem ez lélektanilag indokolt
lehetne. Ezért lesz viszont a játék olyan
kamaszosan ironikus, ahogyan egy negyven
év fölötti kamasz nem előre, hanem vissza-
felé gondolkozhat, és visszafelé játszhat
emberekkel, sorsokkal és lélekrajzokkal.
Ez a visszajátszó jelleg - a lehetőségek
megálmodása, melyek részben betelje-
sültek, részben nem - teszi a darabot
nagyon is problematikussá. Költészete
novellisztikus költészet, dramaturgiája
önmagába visszatérő görbe képét mutatja, a
szituációk nem a cselekményből fejlődnek,
hanem az asszociációkból, melyek
lélektanilag néha indokoltabbak, néha
kevésbé, legtöbbször azonban csupán az
elvont alapszituáció indokolja őket. A
játéknak tág tere van tehát, még akkor is,
hogyha helyrajzilag nagyon is szűk. De
csupán belső játék lehet, mert csak az álom
nyithat ablakot a különben besötétített
szobából.

Ahogy a Gellérthegyi álmok radikálisan
állítja középpontba az álmodozást, és
álmodozásnak is nevezi, tartja azt, úgy

Szakonyi Károly Adáshiba című darabja
sokkal kevésbé radikális. Itt is a kamasz a
hős, akit elragadnak a szép eszmék, és aki
nem szereti a kispolgári családot. Az
irodalom második vonala Gerhart
Hauptmann óta abból él (Hauptmann maga
ezt még az első vonalban csinálta), hogy
alaposan odamond a kispolgárságnak. Ez
az oda-mondogatás egyre inkább a második
vonal mögé, a harmad- és negyedvonalba
csúszott át, de ma is él. Semmi kifogá-



som ellene, hogy a kispolgárság kritikája
éljen az irodalomban. De ehhez újat kell
mondani. Szakonyinál semmi újat gon-
dolatilag nem tudunk meg. Mert adva van
egy papa, aki nézi a televíziót, és azt sem
tudja, hogy a fia tizennyolc vagy tizenki-
lenc éves, s a darab folyamán nagyon
sokszor meg akarja kínálni cigarettával,
hogy valami tartalmas emlékkel örven-
deztesse meg az ifjú embert. Van egy
mama, aki főz és Rudolf Valentinóról
álmodozik, amiből is tudjuk, hogy fia-
talkora a húszas évekre esett, és azóta
szellemi fejlődése megállt. Továbbá van
egy nagyfiú, aki meg is nősült, és fele-
ségével együtt gyűjti a pénzt nyaralóra,
kocsira és divatos ruhákra, ezen kívül
pedig csak a krimi érdekli. Ezzel fölvo-
nultak a kispolgárok. Még azt is meg-
tudjuk róluk, nem veszik észre, ha az
albérlőjük Jézus Krisztus, és a vízből bort
varázsol, valamint egyéb csodákat követ
el. Ennél mélyebbre a kritika nem ás, és
ezért kár lett volna egy érdekes színházi
estét produkálni.

Még kevésbé érdekes az, hogy a család
felnőtt lánya, aki elvált asszony, és
megundorodott férjétől, állásától, de a
férfiaktól úgy látszik nem, hajlandó lenne
Krisztus mellett Mária Magdolnát az
eredetinél sikeresebben eljátszani.
Vandának hívják. Vele az a nagy baj, hogy
nem tudja, mit akar, legfeljebb azt, hogy
nem akar egyedül lenni, és nem szereti a
családot. Jézus Krisztus pedig bármelyik
evangéliumban érdekesebb és modernebb,
mint ezen a színpadon. Nem azért, mert az
evangéliumokban több csodát tesz, hanem
azért, mert azokban valamennyire
gondolkodó embernek tűnik, míg
Szakonyinál inkább idiótának, akiről el
tudjuk képzelni a papa gyanú-ját, hogy az
őt meglátogató tizenkét férfi nem is
apostoli lelkesedésből jár az albérlő
Krisztushoz.

Mégis érdekes volt ez a színházi este. S
ezt nem a gondolat újdonságának
köszönhette a közönség, hiszen az elő-
adás is „ráment" arra, hogy mindenki
felismerhesse saját nagynénjét. A tan-
tikákkal kapcsolatos katarzis pedig nem
olyan nagyon mély és inkább bulvárszagú,
mintsem művészeti vagy esztétikai
színvonalú. Valami azonban még-is
történt, s részben az előadással, részben
pedig Szakonyival. Szakonyi megtanulta a
technikát, és be is vezetett egy olyan
technikai újítást, amely ugyan vi-
lágméretekben nem újság, de az adott
esetben mégis érdekes játékra ad alkalmat.
Állandóan több szereplő van a szí

nen, mint amennyi bejön. S ez nem azért
van, mert kevesebben mennek ki, hanem
azért, mert mint a darab címe, az Adás-
hiba is utal rá, a színen van egy tévé-
készülék is. A technikai apparátus beve-
zetése az emberek közé nagyon mulat-
ságos lehetőségekkel jár. Egyrészt a mű-
sornak nincs lélekrajza. A műsor egy-
szerűen van. Minden lélekrajz nélkül,
ahogyan a falon vannak a giccses képek,
száguldó és nyugalmas lovakról, és aho-
gyan ott vannak az összes kellékek is. De
a kellékek nem mozognak, ez az egy
kellék viszont mozog. Mozog, mégpedig
a drámaíró önkénye szerint. Itt semmit
nem kell indokolni és magyarázni. Akkor
jön be a híradó, amikor kell, akkor
szakad meg az adás, amikor hirtelen azt
akarja, hogy az emberek egymással fog-
lalkozzanak, és megindul a krimi, mikor
erre van szükség.

Így válik a tévé szimbólummá. Annak a
szimbólumává, hogy az emberek sem-
mivel sem törődnek, még önmagukkal

sem, ha ott van a tévé. Vagyis a készen
kapott sztereotip szórakozás elfordítja a
figyelmet a családról. Persze csak azért
tudja elfordítani, mert család, szeretet,
összetartozás stb. nyárspolgáréknál fikció,
és a realitás a tévé. Ez már az is-mert
gondolat újabb és ötletesebb föl-
dolgozása, és olyan technikai alap, mely-
re a jól megcsinált színház építhet. S
Várkonyi színpada nagyon jól megcsi-
nált. A szereplők remekelnek, élvezik a
darabot - s talán nekik is van tantijuk...

Korszerű színház közelébe jutottunk
tehát? A technicizmus értelmében feltét-
lenül. A technika bekapcsolása értelmé-
ben szintén. A gondolat megpörgetése is
korszerű. Ami nem az, az maga a
gondolat. Az utak különbözőek lehet-
nek, s nincs kizárva, hogy ezen az úton is
el lehet jutni a valóban modern szín-
házhoz. De félő, hogy olyan felelősség-
tudattal induló drámaírónál, mint Sza-
konyi, ez a dramaturgia inkább enged-
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rnény a magyar színpad hagyományos
technicizmusának. A választ csak a jövő
adhatja meg. S csak a jövő, nem pedig
Szakonyi kamasza, aki előbb Krisztus-
hivő (mármint az albérlő Krisztusé),
azután pedig a családi bőrönddel távozik,
de hogy hová és miért (már azon kívül,
hogy a családdal nem akar élni), senki
sem tudja. Mindig becsültem azt a fiatal
költőt, aki egyszer sugárzó örömmel
jelentette ki: „Ma van életem leg-
boldogabb napja, mert egyszerre sza-
badultam meg a feleségemtől, a szere-
tőmtől és az állásomtól." Csakhogy en-
nek a megszabadulásnak volt valami ér-
telme, mert az illető akart valamit. Tud-
niillik írni. Volt valami programja.
Szakonyi kamaszának semmiféle prog-
ramja nincs, mint ahogy Vandának sincs,
s mint ahogy a többi szereplőnek sincs -
legalábbis értelmes programja -, még az a
szerencse hogy a tévének van, noha a
tévéprogram értelmessége is vitatható.

A kellékuralom kiteljesedése

Egyre inkább előtérbe nyomulnak szín-
házainkban a kellékek. A külső ötlet,
például a játék, mégpedig kiagyalt játék
elnyomja az alakok belső fejlődési le-
hetőségét, főszereplővé válik a televízió, s
a dokumentumszöveg háttérbe szorítja a
lélekrajzot. Míg az évad első felében
néhány érdekes kísérletet láttunk az el-
lenkező tendenciával, addig a második
fele a kellékuralom képét mutatja. S talán
legélesebben egy olyan előadásban tűnik
ez fel, ahol meg lett volna a lehetőség a
dialógusok uralmára. Először is az
anekdotikus ötlet nyitotta meg ezt a
lehetőséget Szabó György Napóleon és

Napóleon című darabjának vígszínházi
előadásán. Valaki meg akarja szöktetni
Napóleont, és ezért hasonmását csem-
pészi be helyette Szent Ilona szigetére.
Klasszikus vígjátéki, de legalábbis drámai
szituációt teremtő anekdota. Bár nincs
történelmi hitele, ez azonban nem baj,
mert a színpadnak ezzel nem kell

feltétlenül ,rendelkeznie. A további le-
hetőség abból nyílik, hogy a szerzőnek
vannak - ha részlegesen is - színpadi
elképzelései, melyekben
gondolattöredékek öltenek színpadi
alakot. Ilyen például Szabó hatalommal
kapcsolatos problematikája, mely ágy
jelenik meg, hogy Napóleon közvetlen
kíséretét az angol tiszt oktatásban
részesíti. Mégpedig a darab elején úgy,
hogy Napóleon tehetségtelen volt, és nem
szabad császárnak nevezni, a darab végén
pedig úgy, hogy tehetséges volt és
császárnak kell nevezni. Színpadi
játéklehetőség és gondolat ezekben a
mozzanatokban egy-másra talál, és ezek
ígéretesek is.

De még a továbbiakban is találni lehet
olyan gondolatmorzsákat, melyeknek
megvolna a színpadi lehetőségük. Például
az angolok még félnek Napóleontól, de! a
legokosabb francia már nagyon jól tudja,
hogy Napóleonban, aki összetört,
szenilissé vált, beteg is stb., többé nincs
semmiféle politikai lehetőség. Az
egyetlen, aki töretlenül hisz Napóleonban
egy magyar gróf, aki angol lady
szerkrtőjével nemcsak elhajózik Szent
Ilona szigetére, hanem Kempelen Farkas
sakkautomatáját is elhozza - benne az ál-
Napóleonnal. Ha valaha álmodozást
végletesen fejeztek ki, akkor itt Szabónak
lehetősége lett volna ezt a Kabay grófban
testet öltő álmodozást végletesen
kifejezni. Csakhogy ez sem sikerült.
Mindezek helyett a színpadon uralkodnak
az uniformisok, az uniformizált
mozgások, valamint Kempelen Farkas
gépezetének mása. Marton László
rendezőnek nem is nagyon lehetett más
választása, mert a cselekmény-sémán kívül
nem állt rendelkezésére igazi dialógus. Az
őrparancsnok nagyon üres őrparancsnok,
a Lady még annál az angol lady-képnél is
ostobább, amelyet a magyar bulvár Wilde-
ot és Shaw-t összekeverve kialakított az
angol ladykről, és Napóleon környezete
legfeljebb a gondolkodás katonás
parlagiságában tér el a teljesen unalmas
katonaképtől. Egy-szóval nem lehetett
sokat tenni, legfeljebb a Kempelen-féle
gépet és annak turbános alakját lehetett
kopfként behozni - időnként.

A Kempelen-féle gép egyébként nagyon
kellemetlen valóságjelenség is és színpadi
jelenség is. Ha az ember azt hiszi, hogy
egy gép legyőzte őt sakkozásban - ez még
elfogadható. Ha kiderül, hogy a gépben
egy ember ül, aki jobban sakkozik mint ő
- már nehezebb a helyzet, de még mindig
elfogadható. De

SZAKONYI KÁROLY: ADÁSHIBA (PESTI SZÍNHÁZ). HALÁSZ JUDIT (SACI) ÉS ERNYEI BÉLA (DÖNCI)



SZAKONYI KÁROLY: ADÁSHIBA (PESTI SZÍNHÁZ). TAHI TÓTH LÁSZLÓ (EMBERFI), BULLA ELMA (BÓDOGNÉ) ÉS
BÉRES ILONA (VANDA)

kodik a belső fölött. S ennek azután nagyon
hosszú sora van, mert a díszlet uralkodik a
kellékek felett, a kellékek a dialógusok
felett, a poénok az emberek felett és a
színészi modorosság a közönség felett. Nem
mindenütt, de sokszor ez az eredmény,
sokszor bontható így le a kellékuralom, a
külső uralma, és a vesztes a színház. S
természetesen a közönség.

Anekdotaként jár színházi körökben,
hogy Brookék pesti vendégszereplése után
sokan azt hitték: a modernség lényege a
bőrruha. Azóta a bőrruha a szín-padról a
nézőtérre is átkerült, de ettől semmi sem
lett korszerűbb. Azóta a bőr-ruhát
fölváltotta a színpadon a félsztriptíz, de ez
sem változtatott. Szerintem ott kellene
kezdeni a dolgot, hogy meg kellene
változtatni a kellékszemléletet. Nem helyes
dolog a színpadi hatás felől elindulni. Igaz,
hogy ez világjelenség. Arthur Miller egyik
nyilatkozatában például ezt írja: „Az
európai helyzetet nem tudom megítélni. Itt
Amerikában viszont s különösen New
Yorkban mintegy tíz éve az inkább
improvizációra, mintsem írott szövegre
alapított show-k a divatosak. Minthogy
sokkal több a színész, mint a leírt szerep, a
gyakorlat a szükségből erényt teremtett. A
színdarab-írók a színészeknek gyakran
félkész kéz-iratokat vagy jelenetdarabokat
adnak, melyeket a színészek
improvizációval teljesítenek ki. De
hozzáfűzöm, hogy ez alatt az idő alatt
egyáltalán nem volt szó valami új művészi
formáról, és bizonyára senkinek sem jutott
eszébe, hogy az improvizációt magasabbra
értékelje, mint a kész szöveget." Nálunk
viszont ez sokaknak eszébe jut ma is, és ez
az egyik oka a félkész darabokkal való kí

sérletezésnek, illetve néha majdnem kész
darabok „kikészítésének".

S itt térek vissza a cikk elején írottakra.
A külső imádata a belsővel szemben, amit a
kellékuralom címszóval foglaltam össze,
abban is megnyilatkozik, hogy utánjátszók
vagyunk. Utánjátszók, mégpedig abban az
értelemben, hogy olyan eredeti magyar
műveket keresünk, amelyek hasonlítanak a
néhány éves külföldi alkotásokra. A
valóságban ez a hasonlatosság nincs meg,
hiszen követni a művészetben lehet, de
utánozni nem. Hogy azután az utánzás és a
majmolás közül még mindig az utánzás a
jobb, és néha büszkeséggel tölt el ben-
nünket, ha csak utánzunk, ez nem változtat
azon, hogy sohasem követünk. Mert a
követés eredetiséget feltételez. S egész
színházi szemléletünkből az eredetiség
hiányzik. Az olyan viszonylagos kivételek,
mint az év első felének né-hány darabja
(Csurka, Boldizsár Miklós, Fejes stb.), az
olyan produkciók, mint az Iglódi-féle
Bulgakov-produkció mutatják, hogy létezik
törekvés az eredetiség-re. Illetve helytelen
itt ez a szó: törekvés. Mert az eredetiség
vagy van, vagy nincs. S egy színházi élet
vagy erre épül, ezt támogatja, vagy pedig az
után-játszást. Nálunk pillanatnyilag belső
küzdelem folyik. Egyelőre az eredetiség és
az utánjátszás meccse rosszul áll, legalábbis
az eredetiség, az originalitás szempontjából.
S igaza van Günther Grassnak, mikor ezt
mondja: „A szín-ház nem újulhat meg bátor
bútortervek vagy kiállításra érett színházi
architek-túra révén, s még olyan rendezők
segítségével sem, akik Narcissusként visel-
kednek ... hanem csak olyan drámák révén,
melyek szembenállnak a divatos
tendenciákkal, és még mielőtt új kriti-
kusokat találnának, új, érdeklődő pub-
likumot vonzanak." De ez nem megy
másként, mint úgy, hogy ha a színházi élet a
valóságos nemzeti létből kinövő originális
problémákat és az ezeket ki-fejező formákat
állítja az érdeklődés centrumába, és lemond
mindennemű „bejáratott" masinériáról.

hogy sakkmestereket és hadvezéreket egy
törpe győzzön le - ez nagyon kellemet-len.
S az embernek az az érzése, hogy ezen a
színpadon van egy sor kellék, van egy
gépezet, amellyel el akarnak kápráztatni, de
mivel színpadról van szó, azért mégis
kellemetlen, hogy csak kellékek beszélnek
és szaladgálnak rajta, s akárcsak a
sakkozógép mögött, keresni kezdjük az
embert. De nem találjuk. Még egy fia törpét
sem találunk, és innen ered az a viszolygó
érzés, mely végigkíséri az előadást.
Legalább egy törpe lenne mögötte! Nincs,
csak szín-padtechnikai masinéria és csak
dráma-írói technicizmus, de az is
töredékekben. Illetve van néhány ki nem
érlelt gondolattöredék, mely jobb sorsra,
helyesebben végiggondolásra és drámai
megformálásra érdemes. S ez még
bosszantóbb, mert az ember úgy érzi, hogy
Szabó - ha egyszer végig merne menni
azon, ami ötlete van, ha elgondolása is
lenne az ötletek alapján -, akkor
teremthetne színpadot. Így viszont ez sajnos
nem sikerült.

S ezzel már a káosz is teljes. A második
félév megpróbálkozott dokumentummal és
vígjátékkal. Jelmezes darab-bal és mai
drámával. Abszurddal és kommersszel -
tehát majdnem mindennel, ami az utolsó tíz
évben világszerte sikert aratott. Amivel nem
próbálkozott meg, az az, hogy ne a
műfajokból induljon ki, ne azon az alapon
kezdjen új színpadot teremteni, hogy most
egy ilyen típust akarunk eljátszani (mármint
drámatípust), hanem hogy eljátsszon va-
lamit, amit azután bele lehet majd sorolni -
ha éppen akarják - valamely drámatípusba.
De még itt is, még a dramaturgiai
elgondolásban is a külső ural-


