
rodás, a düh visszatartottságának képe a
görcsösen szorító kéz.

Kezével máskor is érzékletesen jellemez.
Bartók fiatal éveinek szorongásait,
készülődését, kételyeit lényegében a ke-
zével jelzi; jellegzetes mozdulata, kéz-
tartása: jobb kezével ökölbe szorított balját
szorongatja. Későbbi időszakok
lelkiállapotának ábrázolására összekul-
csolja a kezeit, nem imára, csak ujjait
pihentetve.

Tökéletes a szövegmondása. Sehol egy
pontatlan értelmezés, egy hamis hang-súly.
Egy-egy szóba, hangsúlyba véleményt,
magatartást tud sűríteni. Az egyik
jelenetben Kálmán Imre kifejti, hogy
szimfóniát csak akkor fog írni, ha már az
operettekkel sok pénzt szerzett. Kozák-
Bartók megkérdezi: pénzt? Ebben a
kérdésben és hangsúlyban Bartók pénzről
vallott nézete és a kérdéskör képtelensége
sűrítetten jelenik meg.

Egy-egy rezdülése, mint megnősülését
anyjának tudomására hozó, odavetett
mondatát kísérő büszke, kópés, mégis
bocsánatot kérően kisfiús mosolya - többet
jelez, mint egy egész jelenet.

Bartók egyedülvalóságát, kiemelkedő
voltát nemcsak Kozák abszolút puritán-
sága jellemezte. A többiek szerepjátszása,
harsánysága, az ábrázolt személyek
jellegzetes mozdulatainak, esetleg hű
maszkjának, külsejének másolása, felidé-
zése - a rendezés ellenpontozó szándéka
szerint - éles kontrasztot jelentett az ő
eszköztelenségével. Ez alól talán az
egyetlen kivétel a népdalgyűjtés szimultán
jelenete, ahol Kodály-Harsányi a kegyes
hazugságot sem megvető, alispánnal
bratyizó módszerével szemben Bartók
becsületes, a feladatot pontosan is-
mertető, unszoló, de nem erőltető pró-
bálkozása sokkal nehezebben ér célt. Ez a
kettős jelenet a két barátot külön-külön is
jellemezte, és részben azt is megmutatta,
hogyan egészítették ki egymást.

Egyedülálló szellemi-művészi alkotó
folyamat Kozák Andrásé. Egy magatartást,
egy tiszta emberi sorsot tudott felmutatni
és elfogadtatni - sokszor a szín-padi
megvalósítás más mozzanatai el-lenében is
- azáltal, hogy képes volt Bartók szellemét
megérteni, önmagán átszűrni, képes volt
az olyan emberek humánumát, lobogását
szembesíteni a „mi mindig mindenről
lekésünk" állapotával akik másként
hagyják itt ezt a világot mint ahogyan
találták, s ezek szintézisét önnön lényével
sugározni.

HÁMOS GYÖRGY

Bátorítás
történelmi drámára

Csák végnapjai a Nemzeti Színházban

A színház belázasodott. Hosszú élete során
nem most először és nem is utoljára. A láz
a színháznál nem a betegség jele; bizonyos
hőemelkedés nélkül - melyet jó esetben a
nézőtér azonnal megkap a színpadtól - nem
is lenne érdemes felhúzni a függönyt. A
láz már más: jelezhet betegséget, de
ugyanúgy örvendetes változást is. Mint
amikor a kisgyereknek kibújnak a fogai. A
színház mostanában erősen lázas; aggódó
és örvendező professzorok fogják a
pulzusát. Az egyik azt mondja, új és éles
fogai nőnek - a másik vakbélgyulladásra
gyanakszik. Mivel nem kedvelem a
parabolát, nyomban megfejtem: a
kritikusokra gondolok. Számukra a láz
mindenképpen veszélyes: függetlenül attól,
hogy a szín-ház megerősödve vagy
elgyöngülve vészeli-e át. A láz
elhomályosítja a látást, s magasra csapva:
már víziókat is okoz-hat. A színház
vizionálhat, de a kritikus soha; tehát nem
láthat olyasmit a szín-padon, ami a
színpadon nincs jelen. Mindezt azért
bocsátom előre, hogy figyelmeztessem az
olvasót: a következőkben mit nem fogok
tenni. Sem a Madách-Keresztúry-drámát,
sem Marton Endre rendezését -- sem
bűnjelként, sem alibiként nem fogom
felhasználni sem-milyen színházi teória
mellett vagy ellen. Ahogy ez napjainkban -
szinte minden bemutató alkalmával - nem
helyeselhető szokássá vált. Csupán mint
drámát igyekszem vizsgálni, anélkül, hogy
erőfeszítést tennék annak a bizonyítására,
hogy szíves fogadtatása melyik szín-házi
elmélet malmára hajtja a vizet.

Korunk színpada nem kedvez a tör-
ténelmi drámának; a magyarázat egyszerű:
a történelem, mint téma, kiment a divatból.
Nyugalmasabb korokban tisztelték és
hittek benne. Azt mondták: a történelem az
élet tanítómestere. Ma már világosabban
látjuk, hogy az élet a történelem
tanítómestere. A történelem nevelhető -
különösen drámai, irodalmi alkotásokban -
megfogadja a jelen idő tanulságait,
kívánságunkra készségesen változtatja meg
magát. Madách is két-

Madách-Keresztury: Csák végnapjai (Nemzeti
Színház). Rendező: Marton Endre.
Moór Mariann (Zách Klára) és Őze Lajos (Zách)

szer írta meg a Csák végnapjait: öt évvel a
szabadságharc előtt, és tizenkét évvel a
szabadságharc bukása után. Más-más
történelmi korszakban másképp látta
Csákot és Róbert Károlyt, másképp az
Omodékat s tragédiájukat. Hogy mikor
látott helyesen: nehéz lenne eldönteni. De
hogy miért látta őket két-féleképpen: az
általa átélt „történelem" elég világossá
teszi. Nehéz megérteni, hogy a dialektikus
és történelmi materializmus megszületése
előtt, hogyan be-szélhetünk egyáltalán
történelemtudományról, hiszen a
gazdasági és társadalmi erők egy
nézőpontú, tudományos vizsgálata nélkül:
a történelem alig fel-fogható célú háborúk,
vereségek, győzelmek és békekötések
sorozata, s történelmi anekdoták füzére. A
korabeli és „hiteles" feljegyzések és
krónikák nem a történelmet továbbították
az utókornak, csupán a krónikás vagy
feljegyző véleményét a történelemről,
illetve tulajdon koráról. A véletlen is
játszott ezekkel a feljegyzésekkel;
eltüntetve vagy felszín-re hozva őket. A
forrásmunkák marxista kritikai analízise
előtt nem nagy túlzással elmondhattuk: az
egész történelem - véletlenül történt.

A történelemtudományban ma már
megnyugtatóbb a helyzet, bár az időn-ként
szenvedélyessé váló viták arra intenek,
hogy elbizakodottságra itt sincs okunk. A
történelmi dráma válsága azonban, a
történelem „lelepleződésével",
elkerülhetetlenné vált. Kiiktatódva
ízlésvilágunkból a romantika: a régi típusú
történelmi drámák szerkezetét nem volt ami
hajtsa, fűtőanyagukat sen-
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ki sem bányászta ki. Korunk történelmi
drámáit a gőz feszítő ereje helyett az
elektromosság hozza mozgásba: az ér-
zelmi telítettség helyett az intellektuális
töltés. Ironikusak lettek vagy parabo-
lisztikusak; esetleg parabolisztikusan
ironikusak. Érdekes jelenség, hogy amíg
az iróniát hamar tudomásul vettük és
élvezni is tudtuk: a parabolára gyanakodni
kezdtünk. Azt vetettük a szemé-re, hogy
mást jelent, mint amit mond. A zavar
abból keletkezett, hogy az alkotók -
oktalanul megijedve attól, hogy
„rajtakapták" őket a jelbeszéden - azt
bizonygatták: minden szereplőjük azonos
történelmi önmagával, s az áttételes
értelmezés csak tévedésből fakadhat. Ha
hiszünk nekik: művük értelmében s ér-
tékében kellett volna kételkednünk.
Szerencsére nemigen hittük el, hogy nem
volt más céljuk, mint hogy a történelem
egy-egy érdekes epizódjánál elidőzve:
nemesen elszórakoztassanak bennünket s
bővítsék történelmi ismereteinket.

A fárasztó magyarázkodás, a kritikusi
„éberség", s talán a néző ellenállása is
közrejátszott abban, hogy a parabola
jellegű történelmi játék nem erősödött
meg színpadjainkon. Az ironikus hang-
vételű történelmi dráma pedig valószí-

nűleg azért nem bontakozott ki, mert
drámaíróinkban kevés az ironizáló hajlam,
s aki rendelkezik vele, még nem próbálta
ki történelmi drámában. Így történhetett
meg, hogy az elméletileg elképzelhető két
korszerű történelmi drámatípus között
besiklott a Nemzeti Színház színpadára -
egy elméletileg „el-képzelhetetlen". Nem
is jelképes, nem is ironikus, sőt nem is
mentes a romantikától. (Számomra a
művészi elméletek akkor szerzik a
legnagyobb örömet, ha kijátsszák őket.)
Keresztúry Dezső felfedezte, mi a
legbensőbb oka annak, hogy az
önmagukat túlságosan is komolyan vevő
történelmi regényeket, drámákat nem
tudjuk igazán komolyan venni.
Túlságosan könnyű benne a dolga a drá-
maírónak, amikor a régmúltban élt hősei
között igazságot oszt, amikor az igazság
jobb és bal oldalán helyezi el őket,
irányítja vitáikat s megjövendöli eszméik
győzelmét vagy bukását. Fölényessége és
biztossága: mosolyogtató. Nem hősei
tetteiből és jelleméből bontja ki az igaz-
ságot, vagy köztük járva láthatatlan lát-
nokként inti őket a jövőre. Egyszerűen
úgy kerekedik fölébük, hogy ismeri a
történelemkönyvet, amelybe hősei majd
belekerülnek. Századok múlva igazat ad

annak, akiről minden iskolás tudja, hogy
igaza lett. A jó drámaíró elfelejti a tör-
ténelemkönyvet, „tudatlannak" tetteti
magát. A Csák végnapjai drámai izzását
az okozza, hogy Keresztúry egyenlő erejű,
sőt - szubjektíven - egyenlő igazságú
ellenfelekként állítja szembe egy-mással
Károlyt és Csák Mátét. S bekövetkezik a
történelmi dráma revelációja: ott kezdjük
el újra a történelmet, ahol a rozgonyi
csata után, a tizennegyedik század elején
félbehagytuk.

A drámai építkezés hibátlan: látjuk az
öregedő Csák Mátét sasfészkében (az író,
a dráma érdekében, elfelejti a történelmi
leckét, hogy zsarnok és fékezhetetlen
oligarcha) indulatos igazságait hajtogatva
az ősi vérről, az idegen királyról, a
szabadságról, az Árpádok jussáról. S
látjuk az ifjú, világfi királyt palotájában
másfajta, s számunkra érthetőbb igazságai
között - a központi hatalomról, az
egységtől, az Európához kapcsolódás
szükségességéről. Cikázik a kép a palota
és a sasfészek között, s perel egymással a
kétféle igazság. Mindig az kerít
hatalmába, amelyik éppen elhangzik.
Azután, a dráma csúcspontján,
megtörténik a személyes találkozás is.
Mindazt, amit eddig környezetüknek
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mondtak el, most elmondják egymás-nak. A
drámaírás és rendezés felejthetetlen
perceinek lehetünk tanúi: Károly és Csák
Máté vitája a magyar történelmi drámák
egyik legszebb jelenete. Ami történelmi
benne: a nacionalizmus ős-képlete s
veszedelmességének megsejtetése egyfelől;
másfelől a korlátlan egyeduralom ősképlete
és veszedelmességének megsejtetése. Ami
emberi ben-ne: egymás nagyságának
megérzése s a reménytelen kísérlet egymás
gondolat-rendszerébe való behatolásra.
Ami virtuózan drámai, hogy a küzdelemben
egyik sem győzi le a másikat, s vitájukat a
nézőnek kell folytatnia. Ami meg-
hökkentően modern: a történelmi igazság
(és mindenféle igazság) szüntelen
rejtőzködése, s kétségbeesett erőfeszítésünk
a rejtőző igazság felkutatására.

Olyan történelmi drámát láttunk tehát,
amely adós maradt az ítélettel vagy
kétségben hagyja a nézőt a történelem
mozgásirányát illetően? Tulajdonképpen
olyant. Az írót nem aggasztotta túlságosan,
hogy a nézőt - távozván a ruha-tárból -
kétségek fogják gyötörni: I. Károlynak
vagy Csák Máténak volt-e igaza? A néző
nem azért megy színház-

ba, hogy ilyesmiről értesüljön. Sokkal
többről értesült: születése közben figyel-
hette meg a történelmet. Keresztury és
Marton Endre művészete jelen idejűvé tette
számára a múltat. Az a jó varázs-lat történt
vele, hogy együtt aggódhatott,
bizakodhatott az Omodékkal, a Csákokkal,
a Záchokkal, a szegény kis Erzsébettel,
Árpád véréből az utolsóval, a néppel és a
főurakkal: istenem, mi lesz velünk? Milyen
igazi színház ez. S vajon nem mond a
mának semmit? Igen komoly dolgokat
mond, de nem „meg-szívlelendően", s nem
is nehezen felfejthető jelképekbe burkolva.
Olyan egy-szerűen mondja, hogy csak
később jutott eszünkbe: Záchéknak és a
többiek-nek választaniuk kellett a virágszál
Erzsébetben megtestesülő - s valami misz-
tikus közösséget jelentő - Árpád-illúzió és
az új eszmékkel fellépő, kemény és okos
Károlyban megtestesülő történelmi realitás
között. Hogy módosult és mélyebb
értelemben ez a kérdés ma is eleven: se a
parabola, se az aktualizálás „gyanújába" ne
keverje a művet. Ami a történelemben
egyszer igaz és érvényes volt: hasonló
történelmi szituációban - minden
mesterkedés nélkül - önmagától
aktualizálódik.

Éppen, mert a dráma két pólusát, Károlyt
és Csák Mátét igen határozott
jelentéstartalom veszi körül: az egyiket a
történelmi realitás, a másikat a fél-
misztikus illúziók, melyek elfoszlásukban
is megérintik a szívet - bizonytalanná válik
a köztük ingadozó megítélése. Zách
Feliciánt csak a romantika termi-
nológiájával lehet árulónak nevezni, mert
az illúzióktól a történelmi realitáshoz
pártolt, Irgalmatlan sorsát - mely
feleslegesen nagy helyet foglal el a műben
- nem szívesen fogadjuk cl az árulót
megillető büntetésnek. S mint minden
dramaturgiai-szemléleti hibának, ennek is
vannak következményei. A Károly figuráját
megformáló Avar István az uralkodás
mesterségére jól felkészült, fölényes
ifjúnak az országlás gondjaitól megedzett,
bölcs és emberséges királlyá válását igen
finom művészi eszközökkel - szinte csak
hanggal, mozgással, megkomolyodó
arcával - rajzolja meg. Utolsó mondatainak
igazságát - a megbékélésről,
megbocsátásról, felemelkedésről - mégis,
véres árnyék homályosítja cl. Röviddel e
szép szózat elhangzása előtt felesleges
részletezéssel értesülünk a Zách-nemzetség
förtelmes kiirtásáról, s a meghatóan szépen
játszó Moór Mariann
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révén annyira megszeretett Zách Klára
kegyetlen kivégzésének naturalisztikus
mozzanatairól. Úgy érzem, ebben az
eszmékre koncentráló műben, éppen a
„károlyi eszme" tisztább csillogása érde-
kében, jobban a háttérben maradhatott
volna a Záchok sorsa. Mint ahogy -
ugyancsak az eszmék hű kirajzolódása
érdekében - az alkotók irgalmasak voltak
Csák Máté jellemének színezésénél is.

Sőt, a nagy ellenféllel, Károllyal
szemben - akinek „csak" eszméi és po-
litikai sorsa van - Csák Máté figuráját az
alkotók emberi sorssal tették gazdaggá,
árnyalttá. A nagy drámát, költői kéz-re
valló, lírai vonulatok hálózzák be - a
tragikus anyai sorstól a tragikus szerelmi
sorsig. Az előbbiben a „modern tragikát"
talán először színpadra állító Gobbi Hilda
nyújt felejthetetlen alakítást azzal, hogy
nem úgy szenved a szín-padon, ahogyan
az Árpádok véréből származó Omodé fiúk
elvesztését sirató anyához „méltó volna",
tehát méltósággal és látványosan, hanem
olyan csendesen és egyszerűen, ahogyan
egy egészen hétköznapi anya (ha van
ilyen) sír fia halálán. A szerelmi sors,
mellyel író és rendező megajándékozta
Csákot és a nézőt: a történelemkönyvek
jellegzetesen középkori, gátlástalan
oligarcháját modern drámai hőssé avatja.
Csák nagy-

szerű megformálója, Sinkovits Imre szí-
nészi palettáján fellelhetők mindazok a
színek, melyekkel az öreg Csák „több-
értelmű" szerelmi fellobbanását az ifjú
Erzsébet iránt jellemezni lehet. Nem
csupán egy tizennegyedik századi „Nap-
lemente-drámát" látunk. Az öregedő,
magányos, harcos dúvad nemcsak azért
szereti meg a törékeny fiatal lányt, hogy
sorsának és érzékeinek magányosságát
feloldja a szerelemmel. Azért is „szere-ti",
mert Árpád utolsó gyönge sarja fontos
politikai ütőkártya a kezében.

A politikai és szerelmi játék bravúrosan
megírt összefonódása kitűnő alkalom a
drámát mindvégig kézben tartó és
megemelő Marton Endrének arra, hogy a
fájdalmas szerelmi líra és a politikai
irónia annyira ellentétes hangulataival
szívet kápráztatóan játszadozzék a szín-
padon. Elragadó mutatványához sok se-
gítséget kap a finoman passzív Pápay
Erzsitől, aki éppen ezzel a művészi ön-
megtartóztatást kívánó passzivitással il-
leszkedik be hibátlanul a dráma mon-
danivalójába. Gáti József egyszerű já-
tékával és mindent kifejezni tudó hang-
jával többet mond el nekünk, mint egy
ravasz pápai diplomatát; egy egész szel-
lemi légkört, egy ájtatosan kegyetlen
korszakot. Csányi Árpád díszletei s
azoknak szinte észrevétlen változásai új
és új tartalmú világokra nyitnak képet

a színpadon. Olyan hangtalanul és meg-
lepően, ahogyan az álom képei váltják
egymást. Schäffer Judit kitűnő jelmezei
is hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek a ro-
mantikusnak álcázott modern történelmi
drámának a lényege világossá váljék
előttünk.

Tudom, szólanom illene Madách ihle-
téséről is a Keresztury-drámában. De ez
külön tanulmányt kívánna. Ezért most
csak egy gyakorlati kérdésről: valószínű,
hogy Keresztury Dezső ezzel a nagyon
jelentős történelmi drámával csak Ma-
dách lobogója alatt hajózhatott be a
Nemzeti színpadára. S a varázslat a né-
zőre is átterjed: megindultan figyeli
Madách gondolatait, noha tudja, hogy
Keresztury tolmácsolja őket, s inkább
csak szép szándékukhoz és szellemük-
höz, mintsem tartalmukhoz híven. Eszté-
tikai elemzésnél nem szívesen élek ha-
sonlattal, most azonban - a sorokkal való
takarékoskodás érdekében - mégis
megteszem. Egy sikerült szívátültetésre
emlékeztet Keresztury dráma-operációja.
Egy fejlettebb történelmi tudatú, mo-
dernebb idegrendszerű drámában Madách
régi szíve dobog. S csak azért doboghat
ilyen egyenletesen, s előreláthatóan
hosszú ideig, mert a vércsoport azonos, s
a vele rokon sejtek és szövetek szívesen
fogadták be maguk közé.


