
bújni. Bizony, nagy baj lehetett Kassai
Kornélban, ha Rózához menekült;
tragédiája az ő dunnái között vált teljessé.
Egy Kassainak egy Róza körülbelül
annyi, mint egy altatókúra az ideg-
klinikán. De a rendezés és Pécsi Ildikó
szépséges játéka élét veszi ezeknek az
észrevételeknek. A jóság, a tisztaság, az
egyszerűség princípiumai jelennek meg a
színpadon vonzó asszonyi formában; jó
látni, jó hallgatni és nosztalgikusan
vágyódni arra, hogy bár életünk bonyo-
lultabb tartalmai, magasabb szellemi
igényei megférnének, kiegészülhetnének
ezzel az egyszerű, természetes emberség-
gel.
Anyuska hálátlan szerepét Demeter

Hedvig hitelesen, egységes figuraterem-tő
erővel játssza, ám a lehetetlenre nem
képes: végső soron nem feledtetheti, hogy
ez a szereplő, akinek szövege ter-
jedelemre azonos a többiével, és váltásai,
reagálásai egyenértékű drámai funkciót
sejtetnek, valójában a felidézett drámában
semmi szerepet nem játszik. Ha Hanna,
Anna és Róza csak epizodistái voltak K.
K. életének, Anyuska még annyi sem:
statiszta csupán. Hozzá az epizódoknak is
csak epizódjai hatoltak el, a lényeg meg
sem borzolta, fiára semmilyen hatása nem
volt. Amúgy ön-magában viszont hiteles,
életszagú figura, és ezt a lehetőséget
ragadta meg a színésznő. Úgy játssza
Anyuskát, hogy eleinte mindegyre azt
várjuk: most derül ki, hogy valamit ő is
tett, valamivel, amit tudott, tett vagy nem
tett, hozzá-járult a tragédiához. De írói
lehetőség híján ezek a kísérletek lassan
megtör-nek, Anyuska szerepe csak a jelen
idejű történések reagálásaira szűkül, s
ezeket a reagálásokat Demeter Hedvig
logikusan, erőteljesen, ízlésesen
ábrázolja.

Kellemes, igen jól megcsinált darab,
kitűnő előadásban - ez végeredményben a

Sziklafal mérlege. A Makra és a Névnap

Kertész Ákosától kevés - de eljövendő
színpadi alkotások Kertész Ákosától
ígéretes kezdet, sikeres és színvonalas
dramaturgiai gyakorlat.

Kertész Ákos: Sziklafal (Miskolci Nemzeti
Színház)

Rendezte: Illés István. Rendezőasszisztens:
Zala Szilárd. Díszlet: Gergely István. Jel-
mez: Poós Éva m.v.

Szereplők: Demeter Hedvig, Gyöngyössy
Katalin, Meszléry Judit, Pécsi Ildikó.

BERKES ERZSÉBET

Kocsis István drámái

Még nincs harminchat éves - 1940 máju-
sában született -, de van már három kötet
novellája, sőt egy negyedik is - ám ennek
java része dráma. Színpadi mű-vet nyolcat
írt - többségüket bemutatták. Tetemes
mennyiség kötetbe nem gyűjtött
publicisztikája. Summa summárum -
sikeres ember. Legalábbis annak kell
látnunk, ha arra gondolunk, hogy nálunk
az ilyen korú tehetséget - késői kötetek, be
nem mutatott drámák okán - pálya-
kezdőnek minősíti a fiatal irodalomról
nyilatkozó köztudat; s a színházi tudat? -
Az nem is ismer ilyen termékenységű,
ilyen bemutatószámmal rendelkező fiatal-
embert. A romániai magyar irodalomban
Kocsis István már nem is a fiatal kor-
osztály tagja: az első Forrás-nemzedékhez
sorolják, minthogy van egy második is,
nála fiatalabbakból.

A nemzedékbe sorolás, a periodizáció
kérdése természetesen fontos annak, aki a
művészetek áramlásában tájékozódni
akar, mégsem ez a döntő szempontja egy
tehetség megítélésének, hanem az: mit
hozott ő maga. Mennyit ér, mit alkotott.

Innen nézve Kocsis Istvánt nem publi-
cistának, nem novellistának, hanem drá-
maírónak kell látnunk. Tehetségének
eredeti jegyei, mondandójának legtisztább
megfogalmazásai ebben a műnemben
érzékelhetőek, s ma úgy tetszik, minden
más írása csupán ehhez adat, ezt
magyarázó filológiai tény.

E g y s ze m é l y e s d r á m á k

Lexikonok és kézikönyvek váltakozó
biztonsággal határozzák meg a monodrá-
ma fogalmát. Egyesek szerint a mono-
dráma egyetlen ember belső monológja,
mások szerint egyetlen személy belső drá-
máját megjelenítendő több szereplő is
közreműködhet.

Kocsis drámái esetében különösen jó
lenne egyértelmű meghatározásokra tá-
maszkodni. Lényegében valamennyi drá-
mája egyetlen személy küzdelme önmaga
megkettőzött énjével. A konfliktus tehát -
vagy ahogy több okos elemzés
megnevezte: a dilemma - mindig egyet-
len emberé. Néhányat úgy formált, hogy
egyetlen monológban - magán-

beszédben - hangzik el, másokat úgy,
hogy a magánbeszédhez adott néhány
statisztát, kérdezőt, néhány a hősben is
megfogalmazott kétséghez szócsövet.
Egyetlen drámája - a Játék a hajón -
kivételével valamennyi drámája mono-
dráma. Vagyis olyan mű, melyben a hős
önmaga kétségeitől, választási lehe-
tőségeitől kerül konfliktushelyzetbe, fel-
oldhatatlan ellentétek szorításába. Több
méltatója úgy véli - legutóbb éppen a
szeptemberi Korunk hasábjain -, hogy ez
az alaphelyzet rendkívül modern, Kocsis
eredetiségének legerősebb bizonyítéka.
Ezt sajnos maradéktalanul nem tudom
elhinni: Oidipusz is önmagát nyomozza
több-kevesebb tudatossággal, Hamletnek
is efféle a konfliktusa, de még Bánkban
sem nehéz megtalálni a meghasonlás belső
drámáját. Hiszen valamennyi öntudattal
rendelkező drámai hős számára adva van
az alkalom, hogy válasszon a belátható
lehetőségek között, s a valódi drámai hős
többnyire azt választja, ami jellemével -
vérmérséklete és tudatossága szerint -
leginkább összevág. A jobbik én erkölcsi
rendje éppen így áll helyre. Így van ez
akkor, amikor Johanna nem írja alá a
bűnét bizonyító nyilatkozatot, amikor a
néma Kattrin dobolni kezd, így, amikor
Eddie Carbone végez magával, így,
amikor Apáczai tornyot választ.

Kocsis sajátossága, hogy hőseit éppen
abban a rövid időszakban ragadja meg,
ami más drámákban a konfliktus-tetőzés,
maga a krízis. Ebben a kimerevített
mozzanatban hősei végigelemzik azt,
hogy mi lenne, ha . . . ezt meg ezt meg
még amazt választanák. Es választják azt
az utat, amit más drámákban ilyen
szélességű meditáció nélkül, de az
előzmények birtokában - a jellem
megismertetése, a döntő helyzet felraj-
zolása után - is választanának. Látszólag
megfontolás nélkül, lényegében mégis
meghatározottan. Kocsis István a körül-
mények és a jellem meghatározottságát
tagadja akkor, amikor a krízispillanatot
megállítja. Úgy tetszik, hogy a hős vá-
laszthat bármit, amit akar. De éppen
amikor a válaszutakat sorba veszi, bizo-
nyítania kell a döntések indokait - tehát
előzményeket, befolyásoló tényezőket, a
jellemeket -, s a megszülető döntés éppen
úgy a determináltság jegyében keletkezik
nála is, mint más drámákban.

Így a modernség dolgában legföljebb
arról van szó, hogy korunk tudatosságban
bízó embere szívesen hiszi magáról, hogy
szabad akarata, determinánsoktól



el nem téríthető élethelyzetei vannak,
melyeket agyával képes átfogni, szabadon
irányítani, tetszése szerint kitéríteni. Ko-
csis valamennyi drámája mégis azt bizo-
nyítja, hogy téves tudattal rendelkeznek
hősei: vagy maga a hős döntése, vagy a
döntés nyomán kelt drámai kimenetel
bizonyítja, hogy a jellem is erős tényezők
interferenciájában született, s döntései is
úgy gyűrűznek tovább, hogy azokat
belátni is alig képes. A szabad akarat
dilemmái és bukásának képei a Kocsis--
drámák. Legérzékletesebben éppen a mo-
nológdrámákban.

Keletkezésük sorrendjében első a Bolyai
János estéje (1970). Ennek során Bolyai
végiggondolja életét, megismertet
felfedezésével, virtusos ifjúságával,
apjának jellemgyengeségeivel és Gauss
féltékenységével, elrontott házasságával s
végül azzal a ténnyel - döntéssel -, hogy
bár az éhhalál szélén áll, mégsem
fogadhatja el a gubernátor ajánlatát, nem
lehet besúgó csak azért, hogy tiszti
nyugdíját tovább folyósítsák. A lénye-
gében epikus anyagú információt a szi-
tuáció teszi drámaian feszültté. Élete
számvetésére azért kényszerül a tudós,
mert ezt az ajánlatot kapta. Erről csak az
időrend megfelelő helyén értesül a néző,
ám a múltban kereskedés izgalmát,
logikáját mindvégig az teremti meg, hogy
ebből az alaphelyzetből - melyet
induláskor természetesen Bolyai maga
ismer - vizsgálja végig életét. Külön
feszültséget ad a játéknak az, hogy hí es

emberről van szó, olyanról, akinek meg
nem értett zseniségével a legegyszerűbb
szemlélő is tisztában lehet. Feszültséget
teremt a játékban a játszási bravúr maga:
az egyszemélyes produkció színészt pró-
báló izgalom, melyet az is dúsít, hogy Bo-
lyait bolondériájában, életrajza kuriózu-
mait megismertetve játszhatják. A lényeg
azonban az, hogy a küldetése tudatában
mindig is erős ember még akkor is ra-
gaszkodik nagyságához, amikor a létezés
szélére taszítják. Ezt a magatartást
többféle meggyőződés is helyeselteti a
nézőben. Helyesli azért, mert drámán
kívüli információi alapján tudja: Bolyai
János nagyszerű matematikus volt. He-
lyesli, mert a spicliskedést elítéli, és ha
maga talán megcselekedné is, akkor is a
hős döntését vallaná ideálisnak. Ez a
dráma tehát egy tudott igazság vissza-
igazolása bravúros színjátszási eszközök
felvonultatásával, de annak esélye nélkül,
hogy a néző valóban megérezné: Bolyai
választhatna mást is.

Az 1973-ban megjelent Távlat a utcán

kissé szabálytalanabb monológdráma. Két
szereplője van: Gauguin és Vincent van
Gogh. Majdnem az éhhalál küszöbén azon
meditálnak, hogy miért választották
sorsukul a festészetet. Gauguin vallomása
szerint: „Minden művésszel meg kell
értetni: csak önmaga biztonságáért ér-
demes alkotnia, semmi másért... Az ember
azért alkosson, hogy a biztonságig
fölerősödjék!" S ez a biztonság az, hogy
kíváncsiak rá az emberek. Kell nekik. Van
Gogh - úgy tetszik - ennél lényegesebbet
vall: azt kell megfesteni, „amiről
megérzitek, hogy a következő pillanatban
már nem lesz, amiről hirtelen megérzitek,
hogy a következő pillanat-

ban már elég, úgy ég el, hogy azt szavak-
kal nem lehet kifejezni, hogyan ég el:
hirtelen óriássá válva ég el, hirtelen is-
tenné lényegülve ég el, hirtelen az egész
világot befogadva önmagába ég el ..." S
ezt a tárgyakban megragadható örök-létet
vágyik megmutatni az embereknek, de
képeire senki sem kíváncsi. Az utcára tett
vásznak előtt mindhiába magyaráz.

Egyik festőnek sincs valódi drámai
döntéshelyzete. A festés abbahagyása,
művészetük megtagadása nem dilemmá-
juk. Legföljebb az, hogy kell-e az embe-
reknek, amit alkottak. Az embereknek ez
nem kell. Sem a messianisztikus el-
szántságú Van Gogh-tól, sem az indi-

Kopetty Lia, Székhelyi József és Major Pál Kocsis István A korona aranyból van című színművének
kecskeméti előadásában



viduális szikárságú Gauguintől. A játék
azonban itt is kiegészül a játékon kívül
szerzett információkkal: mindketten nagy
művészek voltak. Valóban adtak többletet
az emberiség önismeretéhez. Az alkotó
lehetett mániákus, lehetett félnótás, lehetett
tüdőbajos : a művek visszamenőleg
minden áldozatot igazolnak. Minden
gyalázatot a kortárs, az értetlen nézőkre
hárítanak, s maguk abban nyernek
megerősítést, hogy érdemes belső
sugallatot követve alkotásokat létrehozni.
Ez az igazolás azonban nem a játék
érvrendszerében van, hanem azon kívül.
Elismert festők ma - igazuk volt, ha fes-
tettek. S ha van meggyőző szenvedély a
drámában, úgy az mindenekelőtt a mához
szól, azokhoz, akik koruktól meg nem
értetten mostoha körülmények között
remélik, hogy értelmes dolgokért hoznak
áldozatot. Van Gogh-ban Kocsis
megkerüli az igazi drámát. A Van Gogh-i
időben úgy, hogy nem ítélőképessége
birtokában választó ember a hős, hanem
mániákus ; a nézői mában pedig úgy, hogy
Van Gogh szándékaiban igazolt személy.
Képei idegbaját elfedik, hol-ott látását - a
maga idejében - éppen az idegbajos mánia
serkentette. Van Gogh drámai lényege
nem betegsége, nem is a festészete, hanem
a kétség: jó-e, amit fest. A Kocsis formálta
Van Goghnak azonban nincs ilyen
kétsége. Hiszen nem festő akar lenni,
hanem megváltó. Ez pedig már nem a
szabad akarat szférája.

Az 1975-ben közreadott Árva Bethlen
Kata (Az újrakezdő) már nálunk is több
betanulásban került színpadra. Az ön-
életírás időrendjében épített monológ egy
kemény jellem csatája istennel. A szabad
akarat perel itt a mindent meghatározóval,
az evilági és túlvilági mérték urával. A
szerkezet epikus, lényegében külön-féle
életmozzanatokban megújuló, de soha
meg nem nyugvó csata elbeszélése. A hős
életmozzanatai nem különösebben
köztudottak, megbecsülés övezi alakját, de
siker nem. Pere az istennel - a sorssal - az

erős lélek, a dolgát mindig újra-kezdő
ember szép bizonysága, anélkül azonban,
hogy drámának nevezhetnénk. Bethlen
Kata mindig kemény, mindig végzetével
perlő, de kiszolgáltatottságát sem
keménysége, sem összetörtsége nem
változtathatja meg. Dacos győzelme az
állandóság, amivel a pert viszi, s csakis ő
viszi. Mert végzete vele nem vitázik, nem
kínál más utakat. Ennek a játéknak nem
konfliktusában van tehát vonzása, hanem a
megjelenítés esélyeiben: az

évek múlását s az ismétlődő csapások el-
viselésében felmutatható variációkat kí-
nálja - jutalomjáték szinten - a felvállaló
színésznőnek.

Monodrámák - több szereplővel

A Megszámláltatott fák című drámája 1967
előtt keletkezett, és első jelenetei után
nem tetszik többnek, mint szokványos
antifasiszta drámának. A sztrájkoló
bányászok falujába fasiszta különítmény
érkezik, hogy „rendet teremtsen". A fel-
adat végrehajtásával megbízott Ranke
őrnagy azonban érthetetlen utasításokkal
összezavarja beosztottjait: egy szakaszzal
a környék fáit számláltatja, másikkal a
parancsnokság előtt elhaladó járókelők
szeme színét nézeti. Tügel százados
felettese szabotázsára gyanakszik, mire az
behozatja a legnépszerűbb lakost, Komark
tanárt, hogy toborozzon sztrájk-törőket.
Komark természetesen erre nem áll rá.
Ekkor Tügel szemrehányásai,
fenyegetései és a tanár értetlensége köze-
pette vallja be a szándékaiban kiismer-
hetetlen, félelmetes őrnagy, hogy nem
akar többet gyilkolni. Elege van a „mes-
terségéből", de nem tudja, hogyan lép-
hetne ki a gonosz körből. Egyszer már
megpróbálta - korábban -, hogy ne egy
falut, hanem egy erdőt lövessen. De ezért
is kitüntetést kapott: a falu lakosai ugyanis
az erdőben bujkáltak. Hogyan lehet az
élethelyzetből, a fölvállalt rosszból
megszabadulni? Ez az ő belső konfliktusa.
Végül arra kényszerül, hogy Tügelt
lázadás miatt árulónak bélyegezze, s
Komarkot kiadja a kínvallatóknak - bírják
rá azok a sztrájktörés megszervezésére.

A szokványos alaphelyzetet érdekes
fordulat állítja fejtetőre: az őrnagy há-
borús csömöre. Kocsis azonban nem fe-
ledkezik bele Ranke morális dilemmájába.
Félre nem érthetően érzékelteti, hogy
ebből a pokolból - ha már belekerült
valaki - csak eddigi teljes lénye feladásá-
val lehet kiszállni. S ha erre Ranke kép-
telen - mert nem szökik meg, nem lesz
öngyilkos -, a legszebb emberi törekvése-
ket is felmorzsolva továbbmegy a gépezet.

Mindenekelőtt a jó szerkesztés teszi
ígéretessé ezt a drámát, hiszen a nézők is
csak Ranke vallomásából tudják meg
különös viselkedésének okait, addig a
belőle áradó, félelmet keltő feszültség ural
színpadot és nézőteret. Kár, hogy a
fordulat után nem képes ezt a feszültséget
újrateremteni, az őrnagy dilemmáját
valódi lehetőségek felől vizsgálni. Ranke

további próbálkozása ugyanis már csak
zavaros kapkodás, amiben nem az író
véleményező fölénye látszik, hanem a bi-
zonytalansága.

Monodráma az 1969-ből való A nagy
játékos is, amelyet ez év márciusában
mutatott be a veszprémi színház. A ki-
nagyított krízispillanat ezúttal Martino-
vicsé, aki kivégzése estéjén-éjszakáján
még egyszer megpróbál kiutat találni.
Megpróbálja elhitetni Ferenc császárral,
hogy a jakobinus szervezkedés Lipót csá-
szár tudtával folyt, mégpedig azért, hogy
így leplezzék le az udvar ellenségeit.
Martinovics azonban önmagának bevallja,
hogy mindig is arra készült: kijátssza a
császári szövetségest, és maga teremt
felvilágosult monarchiát. Ferenc császár
persze nem hisz Martinovicsnak, aki
utolsó lázas kapkodásában csodafegy-
verről kezd beszélni, melyet ő fedezett föl,
s amivel a megrendült Habsburg bi-
rodalmat meg lehetne menteni. Ez használ,
ennek kidolgozásáért egy év haladékot
kapna, de Martinovicsnak ekkor eszébe
jutnak társai. Őket akarja kimenteni,
feltételeket szab, ártatlanságukat bizony-
gatja, mígnem a csodafegyver létében
kételkedő császár mindent visszavon -
marad a halálos ítélet.

A játék hihető a csodafegyverig, onnan
azonban nyilvánvaló, hogy Martinovics
lázverte fantáziálásáról van szó; mindennel
megpróbálkozik, hogy ne kelljen
meghalnia. Így a játék Martinovics el-
méjének belső színpadán folyik, s csak
egyetlen mozzanat esik ezen kívül - a
kivégzés előtt is reménykedő arc. Elfo-
gadva ennek a belső játéknak az esélyeit,
érdekes a halálközelség keltette félelemtől
bomló elme sajátos villódzásait, me-
nekvéskereséseit nyomon követni. Egy
mozzanat - és éppen a fordulatot hozó -
azonban még a bomlott logika szerint sem
világos: Martinovics társaitól mind-végig
fölényesen, mindvégig mint esz-közeiről
beszél. Amikor azonban - a cso-
dafegyverért - elhagyhatná a börtönt,
akkor eszébe jut, hogy ezeket az ártat-
lanokat nem hagyhatja magukra. S végül
miattuk árulja el, hogy nincs csodafegyver,
miattuk vállalja a halált, illetve nem
vállalja, mert az utolsó percig is remény-
kedik abban, hogy ő kegyelmet kap. Ha
elfogadjuk, hogy Martinovics épeszű,
akkor ezt a felelősségérzést a korábbi
fölényesség miatt magyarázni kell. Ha
elfogadjuk, hogy már megbomlóban az
elméje, akkor ennek a sajátos észjárásnak
kell motívumát, magyarázatát adni; mert
ha ezeken kívül azt hisszük, hogy Marti-



novics tetteiben nincs semmi rendszer -
akkor kétséges a dráma értelmessége. Ko-
csis Istvánt itt kötötték a történelmi tények
és a Martinovicsról alakított játé-kos képe.
A kettő közt nem sikerült olyan hidat
teremtenie, ami a tényeket sem, a játékot
sem csorbítja, ellenkezőleg: összeköti. Így
jó dialógusok, a bravúrszerepnek tetsző
Martinovics-alakítás lehetősége és az az
érdeklődés van adva, ami mindig bennünk
él híres emberek intim világa iránt. De
sem differenciált történelmi rajzot, sem
napjaink-ra vonatkoztatható képes
beszédet, sem elmélyült lelki ábrázolást
nem ad. Mind-ez természetesen nem zárja
ki, hogy a közönség előtt sikert arat, ahogy
sikert aratott A korona aranyból van című
meg-lehetősen könnyű kézzel írt munkája
is. Hőse Stuart Mária, aki ifjan és tündök-
letes szépségben arra törekszik, hogy a sok
csúnya politikust, marcona katonát és
besavanyodott hitvitázót boldogságra,
szépségre, derűre tanítsa, mindenekelőtt a
leghelyesebb nevelési eszköz, a példa
által. Megpróbál szép, szellemes, derűs
lenni; erre azonban nincs szükség Skócia
trónján. Mária vagy mielőbb utódot szül,
vagy távozik az országból.

Hogy a hatalom és a szépség - ami eb-
ben a királynői szóhasználatban a huma-
nizmust jelenti - nem mindig édestest-
vérek, azt tudjuk is, igazolja ez a dráma is.
De ha ennyire egyenlőtlen fegyverek-kel
csapnak össze, azt csak eleve előíté-
letekkel szemlélhetjük. Ez a Mária ugyan-
is rajongó iskoláslány - minden bizony-
nyal olyan Alma Materből, ahol reáliákat
nem oktatnak -, aki úgy hiszi, hogy erköl-
csi nagyságához elég bizonyság annak
hangoztatása; a szépséget elég bizonyí-
tania a sajátjával; s fordulat már az is, ha
valakit pártjára hódít puszta mosolyával, s
nem azzal, hogy társuralkodó lesz. Ennél
csak az okoz jelentősebb tévedéseket a
drámában, hogy a szerző maga is hisz
Máriájának. Elhiszi, hogy vannak esélyei.
A történeti tények azonban segítségére
siettek: Stuart Mária nem formálta át a
klánok világát. Leteszi a koronát - de a
szerző együttérzéséből -bájosan úgy, hogy
„a koronát maga elé ereszti, s mint lelőtt
madár ráhanyatlik". Kocsis Istvánnak
mégis sikerült ebben a záró-képben - ha
irreálisan is - valami szépet kifejeznie: - a
korona nem rajongó moralistáknak, nem
életszerető szépasszonyoknak való. Kár,
hogy ezt érzelmesen mondja, kár, hogy ezt
pasztellszínekkel keveri ki. Hiszen jók a
dialógusok, feszes is lehetne az egy
színhelyen folyó

Kocsis István: Magellán (Kecskeméti Katona József Színház). Major Pál, Lengyel János,
Hetényi Pál, Fekete Tibor, Forgács Tibor és Kölgyessy György

cselekmény. Sajnos azonban nem gondol-
kodtatja hőseit elég differenciáltan ahhoz -
sem önmagukról, sem egymásról -, hogy a
közhelyek csillanó hatásosságánál
tartalmasabb élmény birtokába juthatnánk.
Igaza van ugyan Hevesinek „az olvasó
inkább gondolkodik, a néző érez", és a
hatáskeltés felől nézve Mária története
könnyen követhető. De az érdeklődést nem a
drámai összetettség kelti föl, hanem az
izgalmas magánéletű királynő uszálya
kavarja, s az, hogy a főszerep el-játszása
méltán lehet minden ifjabb színésznő
szerepálma. Annál is inkább, mivel Mária
külleme a dráma szerint is hódító, igézetes, s
ez színpadról mindig hatásosabb, mint egy
csúnya férfi kétség-beesett filozófiája kanti
nagyságrendben.

Magellán. Az eddigi szempontok szerint
bízvást ezt a drámát is az előző fejezetben
tárgyalhatnánk, mert a hős belső konfliktusa
oda sorolná. Megkülönböztetni azért
szeretném, mert az eddigi legjobb Kocsis-
drámának tartom, olyannak, amely a Sütő
András, Páskándi Géza nevével jelzett
vonulatban méltó társul áll.

Ennek a hőse is történelmi személy, akit
egy nagyjelentőségű földrajzi fel-fedezésért
őriz elevenen a köztudat. A dráma -
kinagyított krízispillanat egészen az
utójátékig. Magellán ellen fellázadtak
kapitányai. Látni akarják a térképet, amin a
keresett szoros van. Ilyen térkép azonban
nincs. Magellán hazudott a királynak, hogy
hajókat kaphas-

son. Mit tehet a lázadókkal? Okkal lá-
zadtak - még nincs meg a keresett ten-
geri átkelő. Ha ezt beismeri visszafor-
dulnak. Ha mint lázadókkal végez velük
- elveszti legjobb embereit, s ártatlanok
vére szennyezi. Ha azt mondja, hogy itt
és itt az átjáró - vakvilágba rohannak, de
jó oka van azt is feltételezni, hogy
végez-nek vele előre felbérelt királyi
orgyilkosok, hiszen vele uralkodója nem
kíván osztozni. Lázasan könyörög
bizalmat, szeretne bizonyságot a beléje
vetett hitre, szeretne ártatlan
kapitányokat, s szeretne vétlen lenni
maga is. A játék nem oldja föl a krízist:
„Magellán öklével dühödten veri a
padlót: Nem tudok dönteni, nem tudok,
nem tudok, nem tudok!" De Magellán
történetéhez tartozik egy utójáték: a
király megbízottja tollbamondja a
hajónaplót vezető Pigafettának Magellán
- kitalált -hősi halálát. S ebből tudjuk
meg, hogy az átjáró fel-fedezése napján
meggyilkolták az admirálist. Bármint
vergődött emberségéért, tettei
etikusságáért, társai megmentésé-ért: a
nála nagyobb hatalomnak csak annyit
ért, amennyit egy eszköz. A többi elvész
jó szándékok és érdekek hazugságában.

Ebben a drámában kiteljesül az a tö-
rekvés, amit Kocsis Ranke őrnagyban is,
Martinovicsban is megragadni próbált.
Az egyenlő esélyű választhatóság dilem-
máját. A krízispillanatot, ahol már min-
den megtörtént, de még semmi nem dőlt
el. Amikor még van módja választani az



embernek, de ahol már nem szabad az
akarata a választásra. Ezt a krízist csak
részben mondatja el Magellánnal. Kitűnő
partnert teremt neki a lázadó pap szemé-
lyében, aki megérzi Magellán szorongását,
bizonytalanságát, szeretné menteni a
lázadókat is, a tiszta - nem gyilkos -
lelkiismeretet is. A megkettőzött hős kap
így alakot Magellánban és a Papban. Az
első érveket keres, a másik érveket ad,
hogy valamilyen döntés megszülessen. A
többi szereplő is Magellán valamelyik
kétsége, kötődése, képessége számára ad
érveket s ellenérveket. A gyors, feszült
alaphelyzetű dialógusok így betöltik a
színpadi ábrázolás legizgalmasabb köve-
telményét: többjelentésűek. A beszélő
jelleme, érdeke és a hős értelmezése más-
más összefüggésben villantják föl a krí-
zishelyzetet. Az utójáték pedig keserűen
summázza a krízis történelmi értékét -
mely szerint az emberből csak műve él
tovább.

Játék a hajón (1968). Nem csupán a
teljesség kedvéért soroljuk fel ezt a drámát
is, hanem mert meggyőződésem, hogy
jobb, mint amilyennek a megjelenését
követő vitában például Szőts István
minősítette. Kocsis ebben is a szabad
akarat és determináltság konfliktusait
vizsgálja, sajátosan reális alaphelyzetből
érkezve az abszurdig. Egy hajón közösen
hozott törvények szerint él a vezérkar és
legénység. A kapitány meg-szegi a
törvényt: nőt csempész a kabinjába.
Bezárják és új törvényeket hoznak -
közösen - arra, hogy a nőt egyikük se,
együttesen se birtokolják. Az új törvények
nyomán újabb törvényeket s megint
újabbakat hoznak - hogy végül is isten-
ként tiszteljék az unatkozó, mind lehe-
tetlenebb kívánságokat támasztó fétist. Így
az ésszerűség törvényalkotó rendjéből
esztelenségek lesznek, a demokratikus
vállalkozásból embertelenség: társukat, aki
már nem hajlandó értelmetlen dolgokra a
nő szórakoztatásáért - megölik. Gyengíti a
drámát, hogy három fel-vonásra széthúzott
cselekménye túlbeszélt részleteket ad,
gyors szituációváltások hiányában
jelképesség és naturalitás egymásba
csúszik, a kövérre hízott parabola elveszti
megalkotásának indokait, gondolata ívét.
Kár, hogy a dráma születésekor oly
indulatos kritika elvette Kocsis kedvét
ilyen jellegű játékok írásától.

Örömteremtés
Kocsis István számos alkalommal először

novellában írta meg azokat a témákat,
alakokat, amelyek drámái tárgyát és

hőseit alkotják. Nem véletlen tehát, hogy
elbeszéléseinek többsége is monológ, s
nem véletlen az sem, hogy ezek az epikus
alkotások szinte maradéktalanul beke-
rültek a drámák szövegeibe. Ezek az ér-
telmező novellatanulmányok gyakran
segítenek abban, hogy a drámai konflik-
tusokat, a főszereplők dilemmáit alapo-
sabban megértsük, értelmezhessük. Van
azonban egy elbeszélése - az
Örömteremtés című -, amelynek
fiatalember hősét nem formálta ugyan
drámai alakká, de amelyik voltaképpen
minden Kocsis-dráma szereplőjének
archetípusa. Ez a kissé habókosnak tetsző
fiatalember ugyanis azt állítja, hogy
számára az az igazi boldogság, ha
reménytelen ügyek mellé áll, ha
megpofoztatja magát, ha a dolog ne-
hezebb végét foghatja meg, s ha olyan
élethelyzeteket választ, melyek reményte-
lennek tűnnek. Példákat sorol fel ezekre
az örömteremtő alkalmakra, s kitetszik,
hogy nem bolond ez a fiatalember, csupán
képtelen arra, hogy a mindig sikeresek
oldalára kerüljön, hogy a kényelmeseknek
hozsannázzon, h o g y elhallgassa az
igazságot, hogy a maga hasznáért le-
tagadja a szegények érdekét. Ez a fiatal-
ember nem bolond, csak annak mutatja őt
a következetesség: nem hajlandó a sikeres
megalkuvók csordájába állni.

Kocsis valamennyi hőse ennek az
örömteremtő reflexnek a bűvöletében
választja azt, amit a nehezebb útnak tar-
tanak - mások, általában. A nehezebb út
választása azonban csak látszatra nehéz: a
drámák azt igazolják, hogy sokkal
nehezebb lenne azon az úton járni, melyet
a világ ugyan sikeresnek tart, de ami az
ember önbecsülését pusztítja. Mégis, a
drámák és novellák Kocsis-értelmezése
azt sugallja, hogy az erkölcsös választás
mindig a nehezebb út választása. És ez az
a pont, ahol nem érthetünk egyet Kocsis
kritikusainak többségével. Ez a
döntésmechanizmus ugyanis éppen úgy
nem lehet hiteles, mint ahogy minden
mechanikusan alkalmazott erkölcsi ítélet
kétséges. Hogy többen elfogadják, annak
csakis az a sajátos társadalmi környezet
lehet az oka, amely minden sikeres lépés
mögött kompromisszumot gyanít, vagy az
önfeladás kényszerét. Így gondolhatja a
fiatalabb kritikus-esztéta nemzedék né-
bánya, hogy Kocsis István döntéshelyze-
teiben modern magatartás rajzolódik ki,
Ezt a közjó és magánetika egybeesésének
idején aligha lehetne így látni s láttatni.
Mindaddig azonban, amíg a hatalom és
erkölcs egymással pereltethető, a Kocsis-
hősök dilemmája visszaigazol-

ja azokat, akik nem vállalnak részt a ha-
talom gyakorlásában. Valószínű azonban,
hogy a sikertelenség önmagában még nem
igazolja a magasabb erkölcsi tartalmakat.
Kocsis István is így gondol-hatja, ezért
választ olyan történeti hősöket drámái
főalakjául, akiket saját koruk ugyan nem,
de az utókor mégis elismert, úgy is mint
alkotót, úgy is mint erkölcsi példát.

Rendkívül fontos az is, hogy bár Kocsis
drámái nem adnak árnyalt rajzú sze-
replőket, egyetlen gazdagon kirajzolt
figurával, a főszereplőével mégis szolgál-
nak. Ezek a szerepek mindig kivételes
színészi feladatot, jutalomjátékot ígérnek:
a krízispillanat lélektanilag feszült
alaphelyzetében a hős egész előéletének
revízióját. Ez a lehetőség mindenkor
vonzani fogja annyira a társulatok vezető
színészeit, hogy a drámák akkor is szín-
padra kerüljenek, mégpedig ihletett ala-
kításban, amikor az alapkonfliktus meg-
haladottá válik. S ezt azért fontos hangsú-
lyozni, mivel a mai, rendezőcentrikus
színház mind kevesebb bizalommal s így
feladattal tiszteli meg a színjáték végső
alkotóját, újrateremtőjét: a színészt.

Ez a konfliktusfogékonyság és szerep-
formálás nem kevés erény. Okkal hihetjük
tehát, hogy Kocsis István a magyar nyelvű
drámaírók sorában nemcsak ígéret, de
értékes tehetség is. Mégis úgy tetszik,
hogy mondanivalójának érvényességét
növelné, ha nem kötődne oly mereven
eddigi szemléletéhez : hatalom és erkölcs
dialektikusabb kapcsolatban van annál,
mint ahogyan ő láttatja. S ez a dialektika
föltétlenül igényli, hogy árnyaltabb és
többféle hős rajzára vállalkozzék. Így
elkerülhetné a sémák veszélyét, s azt is,
hogy meggyőződése csak sajátos
viszonyok értelmező közelségében legyen
maradéktalan.


