
Ahogy az eddigiekben említettük,
Marton Endre rendezése minden szereplő
esetében azt az egyéni okot akarta
megkeresni, amivel az adott figura a
drámai történetben részt vesz. (Ezt csak
Tiborcban nem lehetett, mert nem is
lehetne megtalálni.) A koncepció
kétségkívül elevenebbé, életszerűvé és
izgalmasabbá tette a művet. A rendezés
azonban nem minden figura eseté-ben
találta meg azt az arányt, ami az egyéni ok
és a társadalmi erővonal meg-testesítése
között fennáll. Elsősorban Bánk alakjára
gondolunk. Nem állíthatjuk, hogy a
Melinda-szál a bánki tragédia egyedüli oka
és magyarázata. Mivel a rendezés ezt
hangsúlyozza, nemcsak a Petur-Bánk
összecsapás lesz erőtlenebb (nem a színészi
alakítások, hanem a rendezői munka miatt),
hanem például Bánk V. felvonásbeli
helyzetének súlyosságát sem érzékelhetjük
ezáltal. Ha Bánkban a nádori méltósággal
járó magatartás és elviség alap-vető
megsértése, sőt félresöprése és ezek
következménye nem jelenik meg, akkor az
V. felvonásban Bánk már csak egyedi
ember, az ő szemszögéből csak férji
mivolta és az ehhez köthetők adják a
felvonás emberi tartalmát. Így Bánk el-
esett egyedi-partikuláris emberré válik, s
miként ebben a színjátékban, az ekkori
események középpontjából kikerül. Itt
határozottan Endre áll az események
középpontjában. Bánk csak akkor ma-
radhatna ott, ha határozottabban lenne az,
aminek Katona József mondja: „Bánk bán,
Magyar Ország' Nagy-ura". A gyilkosság
utáni bánnak nemcsak azért van igaza, mert
Gertrudis Melinda elcsábíttatásában részes
és vétkes; bűnös ő az ország Tiborccal és
Tiborcban bemutatott elnyomásában is.
Bánk bán véleményünk szerint akkor lesz
hős - természetesen tragikus hős -, ha meg-
érezzük: Tiborc és az ország szemszögéből
az objektív eredményeket tekintve lett
győztes Bánk. A mű szálai a végén is
összefonódnak: Tiborc hozza a halott
Melindát, akit Ottó, Gertrudis öccse öletett
meg.

A rendezésnek az a szándéka, hogy
megmutassa a szereplők egyéni indíttatását
a történetben, véleményünk szerint, mai
világlátásunk egy nem egészen helyes és a
valóságot nem pontosan látó részéből,
részletéből következik. Szeret-

jük ugyanis azt hinni, hogy minden emberi
cselekvés mélyén egyéni-egyedi indíték
húzódik, hogy minden életakcióban az
ember speciális egyedi érdekeltségével
vesz részt. Ez ebben a gondolatkörben
csak az ember magánemberi részére
vonatkozhat, a mozgatóerők közül
kiiktatja a társadalom fejlődésére,
javítására vonatkozó rugókat; illetve
ezeket csak akkor ismeri el, ha egyedi-
személyes természetű hátterük van. Ez
azonban egyoldalú szemlélet. A mos-tani
Bánk-színjátékba az ebből a nézetből
beszivárgott jeleket is észre kell vennünk.
Persze ezek korántsem olyan erősek, mint
ahogy a jelenség fogalmakban való
rögzítése sugallhatja. Marton Endre
rendezésében teljes emberi világot látunk
a színen, szó sincs arról, mintha egy
„privatizáló" Bánk bán-elő-adás tanúi
lennénk. De a jelekre, amelyek
véleményünk szerint az előadást az
'említett pontokon zavarják, fel kell
figyelnünk. Hangsúlyoznunk azonban a
színjáték pozitív vonásait kell, mert ezek
vannak túlnyomó többségben. A
színészileg remekül megoldott dolgok
mélyén a már említett kettősség van: a
régi világlátást a mai és pozitív közeg-ben
jeleníti meg. Ez elsősorban Avar István,
Básti Lajos, Őze Lajos, Ronyecz Mária
alakításában észlelhető. Sinkovits Imre a
felszított féltékenységet és a Melindával
történtekből eredő sérelmet, lel-ki kínt
állítja jól elénk; Bánk „Magyar Ország'

Nagy-ura" vonását kevésbé.
Marton Endre Bánk bán-rendezése azért

érték a magyar színjáték mostani
helyzetében, mert az előadás legfőbb
pontjain a régen megírt műhöz mai va-
lóságunkból merített tartalmakat és élet-
jelenségeket ad hozzá. A színjáték így
nemcsak a régi idők nembeli öntudatát
rögzíti, de a mában élő emberhez is szól-ni
akar.
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Húsz óra -
és tizenegy esztendő

Sánta Ferenc drámája Győrött

Sánta Ferenc prózaírói útját a kezdettől
fogva várakozással, sőt olykor rajongással
kísérte a kritika. Még a sikeres
pályakezdést, az első műveket mércének
alkalmazó, a folytatás rangjáért-jel-legéért
aggódó bírálók sem kételkedtek abban,
hogy Sánta irodalmunk egyik
legjelentősebb novellista tehetsége. Ahogy
látása és írásmódja bonyolultabb lett,
személyes élményeit elvontabb, gondolati
formában tolmácsolta, és a kor legégetőbb
kérdéseire kutatta a választ, regényei körül
magasra csaptak már a vitázó
szenvedélyek. De majd-nem egyértelmű
visszautasításra csak akkor talált, amikor
színpadra merészkedett.

Az éjszaka - Az áruló című regény
színpadi adaptációja - rossz csillagzat alatt
került előadásra. Az 1968-ban a
parabolaként megjelenített izgalmas vi-
tadráma a félig vállalt igazságok, le-fojtott
indulatok, összemosott hangsúlyok
áldozata lett. Érthető, hogy a premier és
annak visszhangja nem csábították-
vonzották a korábban babérral
kényeztetett, elismert prózaírót Thália
csarnokába. Fájdalmasnak csak azt érzem
- és nem is Sánta Ferenc, hanem a magyar
dráma szempontjából -, hogy az akkor
keletkezett görcs azóta sem oldódott. (Az
életműnek az utóbbi évek-ben megszakadt
a folyamatossága, a régen várt prózai
alkotások több esztendős késése azonban
ennek önkényes magyarázatát is
illuzórikussá teszi. Minthogy arról sem
érdemes szólni, hogy vajon hány Sánta-
drámával lennénk ma gazdagabbak, ha a
prózaíró annak idején optimális
körülmények között ismerkedik meg a
színpadi munkával, ha történetesen
találkozik a társadalmi meg-rendelést
közvetítő és konkretizáló, a gyakorlati
munkában kalauzként közre-működő
dramaturggal, és a vele egy nyelven
beszélő, közös eszményeket valló és
vállaló rendezővel ...) Az igazság az, hogy
nem Sánta Ferenc az egyetlen prózaírónk,
akinek ez nem jutott osztályrészül. Sarkadi
és Horvai, Örkény és Várkonyi, Illyés és
Czímer, Hernádi Gyula és Sík Ferenc,
illetve a Pécsi



Nemzeti Színház kapcsolata - még ma is
szerencsés kivétel. Igaz, más vonatkozásban
Sánta is annak tekinthető: a Filmművészet
és a televízió, pontosabban Fábri Zoltán és
Szinetár Miklós - sokat tettek azért, hogy
írói világát -képi nyelv-re fordítva, a
legszélesebb közönséggel is
megismertessék.

Mindezt azért bocsátottuk előre, mert
évek óta meggyőződésünk, hogy Sánta
Ferenc igazi drámai tehetség. A konfliktus
szinte minden novellájában robban, a
szemben álló erők mérkőzése többnyire
akcióban bonyolódik, hősei kivétel nélkül
súlyos gondolati poggyászokat hordoznak,
és a maguk nyel-vén szólnak. A leírt
jelenetek olyan atmoszférateremtő és láttató
erőről vallanak, hogy az olvasó szinte maga
is megteremti a gondolatok színpadát.
Várady Györgynek, a Győri Kisfaludy
Színház igazgatójának, a Húsz óra
rendezőjének és Jósfay György
dramaturgnak nem volna más érdeme, mint
hogy újra rá-vették Sánta Ferencet a
drámaírásra, akkor is elismerést
érdemelnének.

Annak idején, amikor a kisregény és a
belőle készült film megjelent, a Sánta
megfogalmazta igazságok a levegő-ben
kavargó érzelmekből, indulatokból
szilárdultak elvekké. A hatalom kérdéséről
addig jobbára elvontan, parabola-formában
vitatkozó és ítélkező művek után Sánta
Ferenc közvetlen, nyers valóságában és
mégis művészi formában vetette fel a
közvéleményt izgalomban tartó, égető
problémákat. Először jelent meg a magyar
irodalomban 1956 drámája valóságos
társadalmi gyökereivel é; sorsokat kavaró,
tragédiába torkolló következményeivel
együtt. Először bontakozott ki a falu jelen
idejű társadalmi struktúrája oly módon, hogy
a hősök egymáshoz való viszonyának
történelmi távlatát és genezisét is
érzékeltette az író.

A társadalomrajznak ez a szerkezete arra
figyelmeztet, hogy- egy ember megítéltetése
olyan sokismeretlenű egyenlet. amelyben a
találgatás emberéletbe kerülhet. A több
oldalról megközelített igazság nem jelenti az
írói állásfoglalás megkerülését. Csakhogy
amíg egyes regények publicisztikai
eszközökkel, mint-egy a cselekménytől
elhatárolva deklarálták ezt az állásfoglalást,
Sánta Ferenc az egymás mellé rendelt
részigazságok arányával érvelt, és ilyen
módon szuggerálta olvasói számára is a
jelenségek mögül felderített Iényeget.
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ánta Ferenc: Húsz óra (Győri Kisfaludy Színház).
Kérdés az, hogy mit őrzött meg és mit
adott vissza mindebből a dráma.

Szöveg szerint és szellemében is - na-
gyon sokat. A figurák lényegében azo-
nosak a regény hőseivel. Sánta jellem-
ábrázolási módszere a kisregényben is
sajátos. A középponti alakok voltaképpen
nem jelentek meg olvasás közben olyan
elevenen szemünk előtt, mint például
Balzac színpadának hősei. Es ezt akkor
nem véletlennek, nem is az ábrázolóerő
hiányának, hanem inkább talán egy új
koncepciójú emberteremtés bizo-

nyosságának éreztük. Sánta hőseit nem a
tulajdonságok, hanem a gondolatok
rendszere különböztette meg igazán
egymástól, ez emelte őket a riportszint
fülé, avatta irodalmi hőssé. A figurák meg-
jelenítésére sokszor csak néhány mondatot
fordított az író. Arcuk, alakjuk, de még a
nevük is másodrangú kérdés számára. A
jellem megnyilatkozásának külsődleges
eszköze a karakterizáló funkciót betöltő
nyelv. (Ha valahol, hát a Húsz órában
érződött, hogy a stílus: az ember!) De a
jellemek lényege - ma-

olti Bertalan (Igazgató Jóska) és Szirtes Ádám (Balogh Anti )



ga a gondolat. Mégpedig a kiválasztott
hősnek - párttitkárnak, tanítónak, pa-
rasztnak és grófnak - az élet végső kér-
déseiről, életről, halálról, a küzdés tar-
talmáról, értelméről formált véleménye.
Sánta a lét nagy problémáinak gondolati és
verbális megközelítésekor nem tapadt a
hétköznapi, földhözragadt hite-lesség
normáihoz, és nem is tartott attól, hogy
paraszti hőseinek magasrendű, in-
tellektuális megközelítése elvesz a regény
valósághűségéből. Az író a lélek és a tudat
mélyéről előásva, tulajdonképpen szavakba
öntötte és magasabb szintre emelte azt,
amit hősei mondaná-nak, ha igazán szólni
tudnának. A szín-padi ábrázoláshoz ez a
fajta jellemrajz kiváló támpontokat adott.
Megszabta a jellemek körvonalát, de
ugyanakkor nem kötötte meg a
szerepformálást. Kész dikciókat,
dialógusokat kínált, de tág lehetőséget
adott a szituációkkal való jellemzésre is. A
dialógusok a színpadon többnyire pontosan
követik az eredeti mű szövegét. Az
emlékezetesebb jelenetek, ha más
sorrendben is, de a prózában
megkomponált találkozásokat, akciókat
idézik. A fontosabb szereplők közül szinte
csak a filmváltozatban túl-dimenzionált,
kiábrándult, cinikus orvos maradt ki. A
krónikában emlegetett jelenetek, múltbeli
történetek jelen idejű színpadi valósággá
kellett hogy alakuljanak az előadásban.
Annak idején a filmforgatókönyvet Köllő
Miklós jegyezte, most a dráma - Jósfay
György dramaturgiai közreműködésével -
magának az írónak a műhelyéből került ki.
És mégsem érezzük maradéktalanul a
korábbi élmények perzselő forróságát, a
történelem sodró erejét és lüktetését a
színpadon.

A magyarázat első és legfontosabb
eleme a drámán kívül rejlik, éppen ezért
igazságtalanság lenne az újjáteremtők
számlájára írni. Az eltelt tíz esztendő
lerakódott élményanyaga, a megszerzett és
megszenvedett távlat az, amely a mi
nemzedékünket is bizonyos értelemben
eltávolította Sánta hőseinek drámájától.
Ami 1964-ben égető, torokszorító
aktualitás volt, mára tudni érdemes tör-
ténelem. A húszórás riport olyanoknak
ábrázolta a falubelieket - Igazgató Jóskát,
Balogh Antit, Mátét és a többieket -,
amilyenek akkor voltak. A néhány
esztendővel korábban ejtett sebek még nem
gyógyultak be, a megoldandó konf-
liktusokra egy egész ország kereste a vá-
laszt. Akkor még nem hűltek ki az in-
dulatok, és frissek voltak a megválto-

zott valóságban gyökerező társadalmi
tapasztalatok is. A Húsz óra drámája
egyszerre több történelmi korszakot idéz
 ezek közül a legutolsó a tegnapé. A
felszabadulás o. évfordulójának tiszteletére
bemutatott dráma értékéből, akár akarjuk,
akár nem, sokat levon az, hogy olyan,
mintha Sánta Ferenc 1964-ben írta volna.
És legfeljebb csak sejteti, hogy milyenné
lett, lehetett volna a dráma, ha lényegét -
és nem keletkezését
 tekintve is 1975-ös alkotás lenne. (Talán
a gróf alakjának felerősített ellen-pólusa, a
tábornok, pontosabban a két
anakronisztikus figura ,szembesítése érzé-
kelteti leginkább az írói szemlélet vál-
tozását. Máténak a mestersége haladt csak
a korral, nem sorskérdéseinek fel-vetése.)
Ugyanezen a nyomon haladva
tulajdonképpen ,még az is elmondható,
hogy az eredeti mű - és a film is - fel-
fogásában modernebb a mainál. Az
előbbiek ugyanis, ha falun, parasztok
körében játszódnak is, nem parasztdrámát
hordoznak, hanem általános ér-vényű
emberi történést. A színmű azonban,
hőseinek földhözragadtabb ábrázolása és a
beszűkült világ konkrétabb felmutatása
révén, sokat veszített egyetemességéből.

A probléma másik kulcsát a drámában
szereplő író hordozza. Az írónak az
eredeti, prózai műben is csak funkcionális
szerepe van. Alakja, jelleme, sorsa
árnyékban marad, de mint az igazság
katalizátora - eszmei főszereplő, aki
,,másodállásban" nagyszerűen látja el a
maga epikai-szerkezeti funkcióját is. A
drámában azonban a fizikai megjelenítés
ténye többféle ábrázolásbeli konzek-
venciával jár, pontosabban járna: a
színpadon (realista drámában) főszerepet
csak eleven, hús-vér ember tölthet be. Itt
viszont mintha narrátor kapcsolódna be
közvetlenül a történésbe, ám az író
árnyékalakjára olyan sok esik a
reflektorfényből, hogy leleplezi a jel-
lemrajz hiányát is. A riportban az írót
informátortól informátorig űzi az igazság
felderítésének szenvedélye. A szín-padon
viszont mintha az eltelt tíz év alatt maga is
mindenről tudomást szerzett volna,
különösebb intellektuális izgalom nélkül,
majdnem közönyösen vetődik portáról
portára, hogy a kínált italválaszték mellett
meghallgassa a szereplők által előadott
tényeket és történeteket. (Érdemes egy
pillanatra meg

állni ennél a szinte folyamatos, nyíltszíni
italozásnál: míg a polgári, értelmiségi
környezetben játszódó társalgási szín-
művek hősei rendszerint rágyújtással vagy
telefonálással vezetik le dramaturgiai
tehetetlenségüket, népi környezet-ben az
írók és rendezők újabban főként
koccintással hidalják át a konkrét mon-
danivaló és akció hiányát. Utoljára László-
Bencsik Sándor dokumentum-színművében
fogyasztottak ilyen mennyiségű, különböző
minőségű szeszes italt, mint a Húsz

órában.) A térben és főként időben
szerteágazó cselekményt az író nem is
próbálja összefog-ni: a tanúsága mellett
zajló narrációt szakaszonként megszakítja
a felidézett történet. És ez a szerencse!

Mert míg a jelen idejű - hatvanas
évekbeli - elbeszélést nem egyszer tör-
ténelmi tényközlésnek érezzük, az elbe-
szélt, 1945-ös, 1956-os történelemben
felizzik a dráma. És ezekben a megidézett
nagyjelenetekben újra felfénylik Sánta írói
ereje, újra magukkal sodor-nak a hősök
indulatai. A dráma és az előadás is ezekben
a nagy összecsapásokban - amilyen például
Igazgató Jóska és Balogh Anti leszámolása
vagy Kiskovácsék második ebédje - ível a
legmagasabbra. Ezekben éljük át a leg-
magasabb hőfokon azt, amit Sánta Ferenc a
drámához írott prológusában, a
műsorfüzetben vall: „Hogy a legma-
gasztosabb eszmény is megsérülhet, s
megsértheti az embert, ha a forradalmi
indulathoz nem társul okos türelmesség,
belátó emberség és mindenekelőtt a nép, az
emberek végtelen tisztelete, ha a for-
radalmi munka legnagyobb izzású féltése
mellett nem lobog olthatatlanul a bizalom,
az egyszerű emberek milliói iránt. Ez a mű
történelem is, és a tanulságok
összefoglalása is egyben." És itt válik
világossá az is, hogy az élményt adó
színészi játék előfeltétele a színpad-képes
drámai szituáció. Ahol a színész nem a
nézőhöz intézi szózatát, hanem drámai
ellenfelével mérkőzik, ahol minden
mondatnak gondolati lendítőereje van.
Ahol minden percben történik valami. Ha
nem a cselekmény, akkor az eszmék
tisztázása halad előbbre.

Várady György rendezőnek az elő-adás
megszervezése, a folytonos kép- és



időváltás zökkenőmentes megvalósítása is
komoly gondot okozhatott. Ennek el-lenére
- megfelelő zenei átkötéssel sikerült úgy
megoldania, hogy a váltások nem fékezik a
cselekmény előrehaladását, nem lazítják fel
az előadás feszültségét. A darab
dramaturgiai ambivalenciája viszont a
rendezői munkában is meg-nyilatkozik: az
írói munkafolyamatra szorítkozó, narratív
jelenetek statikussá-gát Váradynak nem
sikerül oldania.

A kisregényt annak idején olyan gyorsan
követte a majd egyenrangú filmváltozat,
hogy Sánta hősei emlékezetünk-ben szinte
magukra öltötték filmbeli képviselőik
fizikai és pszichológiai arculatát. Ha ma
Igazgató Jóskára gondolok - Páger Antalt
látom, Balogh Anti nevének hallatára -
Görbe János alakja jelenik meg előttem,
Csókos Cuha András történelmi veretű
szövege pedig Bihari József hangján él
sokunkban. Várady Györgynek ezúttal
nemcsak az olvasói képzelettel, de a
filmbeli találkozás élményével is meg
kellett küzdenie a rendezés során. És mivel
a Fábri film-jével egyenlő rangú
szereposztásra ma egyetlen színházunk
együttese sem ad lehetőséget, jogosulatlan
lenne ezt éppen a győriektől várni. Annál is
inkább, mert ritka sokszereplős darabról
van

Jelenet a Húsz órából (Kaszás János felvételei)

szó, amelynek szerkezete sajátos sze-
reposztási nehézségeket is támaszt. Hiszen
ezúttal az együttesen belül alig van, alig
lehet hierarchia, ebben a drámában
Igazgató jóskán kívül szinte minden
színész fő- és mellékszereplő is, minden
epizódistának megadatik a lehetőség rá,
hogy a maga jelenetének főszerepében
remekeljen, s ez nemcsak lehetőséget, de
maximális erőfeszítést igény-lő feladatot is
jelent.

A népes szereplőgárdából az első el-
ismerés Solti Bertalant illeti. Az ő sokat
próbált Igazgató Jóskája mintha még a mű
születése óta eltelt évtized társadalmi-
politikai tapasztalatait is meg-emésztette
volna. Egyenes jellemű, tölgyfa
keménységű, népe és faluja iránt
elkötelezett hős, abból a fajtából, aki
mindig is tudta, kinek az ügyét, érdekét
kell szolgálnia. Solti Bertalannal egyen-lő
rangú színészi teljesítményre az
együttesben csak a film Kocsis Bénije,
Szirtes Ádám képes. Ezúttal - Balogh Anti
szerepében. Igaz, Szirtes alkata nem egé-
szen felel meg az ábrázolt figurának, ám a
szavait fűtő belső tűz, megzabolázott és
zabolázatlan indulatainak ereje feledtetik
ezt az eltérést. Az Igazgató Jóskával való
leszámolás nagyjeleneté-ben magatartása,
sértettsége is jelképes

erejűvé válik. Szirtes Ádám minden
színpadon töltött pillanatában átéli a maga
szerepét. Hiszi és el is tudja hitet-ni
Balogh Anti igazságát, és még téve-
désének is embersége rangjával ad fe-
dezetet. Kocsis Béni győri alakítója,
Gyukár Tibor valamivel súlytalanabb
annál, mint ahogy ezt elvárnánk. Kitűnő
volt viszont az ifjú Kiskovács szerepé-ben
Csikós Sándor. Az írót - amikor Győrben
jártunk - Jászai László játszotta. Színpadi
passzivitása - feltételezhetően - a
dramaturgiai és rendezői koncepció
következménye. A beugrás ténye, úgy
gondolom, felment a színészi teljesítmény
bírálatának kötelezettsége alól.

A népes szereplőgárdából nem emel-
hetjük ki mindazokat, akik képességeik
legjavát nyújtva szolgálták az előadást, de
Mester János (Csókos Gyula) és Patassy
Tibor (Máté) neve nem marad-hat
említetlen. Spányik Éva és Perédy László
viszont - egyikük Csilla, másikuk a gróf
szerepében - saját művészi rangjukhoz

'méltatlan, külsőséges eszközökkel
próbáltak szerepüknek a dramaturgiai
funkciót meghaladó súlyt szerez-ni -
eredménytelenül.

Baráth András díszletterve szerencsésen
köti össze a valóságos jelzéseket a vetített
elemekkel. Poós Éva jelmeztervező
hivalkodás nélkül, stílusosan látta el
tisztét.

*

Meglehet, ha felújításként tárgyaljuk egy
1964-ben született Sánta-dráma felsza-
badulásunk 30. évfordulójának tiszteletére
rendezett győri premierjét, kevesebb
polémikus mondat kerül a kritikába. És
mégis: éppen a drámateremtő vállalkozás
az, ami a győriek bátorságát, jó választását,
biztos ítéletét mutatja. Hogy a felújítások
kitaposott útja helyett az íróval együtt
végzett teremtő dramaturgiai munkát
választották. És ha nem kerülték is el a
regénydramatizálások buktatóit, ha nem
sikerült is valóban új műre ihletniük Sánta
Ferencet, a nézők egy új rétegét és új
nemzedékét szembesítették a Húsz óra

társadalmi kérdés-feltevésével, és okosan,
jószívvel segítik őket a nép iránt
elkötelezett szocialista, humanista válasz
megtalálásában


