
(és nem ismétlések sorozata), az epika is
megállhat a színpadon, ha az elbeszélés
egy életérzést, egy tanítást vagy egy kri-
tikai állásfoglalást tartalmaz (és nem csu-
pán szép mondatokat görget), egy drá-
maiatlan sors is lehet megrendítő, ha
értékek pusztulnak vele (és nem csupán
illúziók), de valamilyen kohéziós erőnek
föltétlenül sugároznia kell a színpadról,
különben a közönség óhatatlanul elvész a
részletek között, és elveszti érdeklődését.

Nem szükséges megismételni a cím-
szereplő kiválasztásával, a színpadképpel
és a zenével kapcsolatos negatív észrevé-
teleket ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen:
Kapás, a rendező nem is teremthetett ebből
az anyagból egységes előadást. A
látomásosság, a stilizált, szürrealisztikus
kép, a lebegtetett játékmód, a mágikus
szövegek többnyire nagyon világos, érthető
elmondása, a megfelelően adagolt
irónia mindez külön-külön a rendezés
gondosságát és ambiciózusságát dicséri, de
nem áll össze homogén drámai elő-adássá,
nem értékelhető pozitívan.

Azt a törekvést, hogy az 1944-ig vezető
országpusztítás emberi és társadalmi okait,
amelyek a század elején gyökerez-
nek, drámai művek segítségével is kutas-
suk - föltétlenül buzdítani kell. Nem
valószínű azonban, hogy prózai művek
színpadi adaptálásával megteremthető az a
nem létező magyar dráma, amelynek
hiánya mai drámairodalmunk és szín-
játszásunk pangásához vezetett - inkább
hisszük, hogy olyan elfeledett színművek
felkutatását kellene továbbra is szorgal-
mazni, amelyeknek „restaurálása" legalább
A vörös postakocsiéhoz hasonló sikerrel
kecsegtet.

Rezeda Kázmér szép élete (Vígszínház)
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Márciusi számunkban a kecskeméti Katona
József Színház Glória című előadásáról kö-
zölt fénykép alatt az aláírás helyesen a
következő: Glória (Sára Bernadette) és Tony
(Tor-ma István).
Áprilisi számunkban képcsere folytán
hibásan jelent meg a Négy monológ című
Jaan Kross-darabról közölt kép aláírása. A
képen Keres Emil látható a céhatya
szerepében.

RÓNA KATALIN

Történelmi arcképek

Száraz György két drámája

Vajon mi köti Száraz Györgyöt a törté-
nelemhez? Mi az oka, hogy drámaírói
munkásságának fő ihletője a magyar
történelem, annak egy-egy fontos pilla-
nata?

A választ a történelmi dráma lényegé-
ben kell keresnünk. Az író visszafordulását
az időben, a múltbeli színteret nem a jelen
kérdéseitől való elfordulással magyarázza.
Épp ellenkezőleg: a történelemmel az
elszámolni akarást, a nemzeti önismeretet
kapcsolja korunk valóságához. A magyar
történelem és az irodalom fejlődése során
kialakult nemzetképnek a valósággal való
szembesítése nagyrészt századunkra
maradt; nyilván ez is szerepet játszik
abban, hogy Száraz Györgyöt a történelem
őszinte ábrázolásának feladata izgatja.

Történelmi drámáiban Száraz György is
a modern kor válaszait kereste, mindig
izgalmas kérdésfeltevéssel, többnyire jó
színvonalon. A Királycsel írója pontosan
tudta, hogy a hajdani Zsigmond király
históriája önmagában nem lenne érdekes a
ma nézőjének, ha nem villantana föl olyan
kérdéseket az uralkodni vágyásról, a
hataloméhségről, a köpönyegforgatásról, a
gátlástalanul vállalt cinizmusról, amelyek
minden korban érvényesek. A I I I . Béla
című dráma történelmi helyzete is a
hatalom máig érvényes kérdéseinek jogos
fölvetése miatt számíthatott érdeklődésre.
Száraz történelmi drámáinak sorában az
eddigi legjobb teljesítmény a Nagyszerű
halál, a szabadságharc drámai utójátéka
volt, mely a történelmi dráma útján
haladva nemzeti önismeretünkhöz szolgált
elgondolkoztató adalékkal.

Mindezt azért mondjuk el, mert újabb
színpadi játékai mintha megtorpanást
mutatnának. Száraz, úgy tűnik, egy olyan
pályaszakaszhoz érkezett, amelyben el kell
döntenie, tovább halad-e a már meg-
kezdett úton, s vállalja a mához szóló
történelmi drámák kemény próbáját, vagy
egy feltétlenül egyszerűbb, de művészi
törekvéséhen sokkal kevésbé hatékony útra
lép.

II. Rákóczi Ferenc a Gyermekszínházban

A Budapesti Gyermekszínház Il. Rákóczi
Ferenc születésének háromszázadik
évfordulójára emlékezve tűzte műsorra
Száraz történelmi játékát, I I . Rákóczi
Ferenc címmel. Történelmi témát dolgoz
föl a szerző, ám a szó valódi értelmében
nem történelmi színjátékot ír, hanem
történelmet mondat el a színpadon. Nem
egyszerűen valamiféle szójátékot kere-
sünk a fogalmazással, hanem éppen azt
kívánjuk jelezni, ami Száraz György
színpadi művében a legfőbb problémát, az
alapkérdést adja.

II. Rákóczi Ferenc a magyar történelem
egyik legérdekesebb, legsokrétűbb alakja.
Emberi magatartása, karaktere, küzdelme,
eszmeisége kétségtelenül a ma fiataljaihoz
szóló üzenetet is hordoz. Családi tradíciói,
jezsuita neveltetése, felhőt-len élete a bécsi
udvarban, elfogatása és szökése
Lengyelországba, s életének-sorsának az a
fordulata, amellyel a nép élére áll, majd
szabadságharca és az el-szánás, amellyel az
udvarbocsánata helyett az örök száműzetést
választja, mind-megannyi drámai pillanatot
hordoz. Alkalmat kínálva az írónak a
lezárt, körülhatárolt, történelmileg értékelt
események újraélésére, még föl nem tárt
helyzetek írói fölkutatására, az eredetek
fölismerésére-ábrázolására, a jelennel való
összekapcsolására.

Ám Száraz György ezúttal a magatartás,
a lelkiállapot, az élethelyzet kibontása
helyett a történelemből kialakult sablo-
nokból szőtt színpadi játékot. A történelmi
témát eseménysorként fogta föl, kalandos
meseszövéssel történelem-könyv-
illusztrációt írt színpadra. Rákóczi életét,
tetteit a bécsi udvartól a szatmári békéig
kronológiai sorrendben követi. Benne
vannak harcának nagy pillanatai, csupán a
történelmi szemlélet iktatódik ki a
drámából. Száraz darabjában maga-
tartáskép, filozófiai-eszmei-tartalmi mo-
tiváció helyett tényfelsoroló történelmi
információt ad. S az ember helyén így a
keretből visszatekintő festmény marad. A
játék romantikus szemléletmódja arány-
tévesztéshez vezet. A Gyermekszínház
színpadán Rákóczi a bécsi udvarban egyik
percről a másikra, indokolatlanul alakul át
a későbbi nemzeti hőssé. Hogy ez
valamiféle eszmei-erkölcsi végiggon-
doltságból, erős indíttatású őszinte haza-
fiságból eredne, ennek megmutatására az
évtized eseményeit magába foglaló drá-
mának nem marad ideje, alkalma.

A körülzártság, a tévedések, az ellent-



mondó intézkedések, a szervezetlensé-
gek, a föloldatlan belső viszályok, ame-
lyek a szabadságharc bukásához vezettek,
a történelmi világkép valódi összetevői
is csak halványan, jelzésszerűen kerülnek
be a drámába. Igy válik Rákóczi szinte
csodatevő, teátrális figurává, így degra-
dálódik a Rákóczi-legenda naiv hősévé.
Valóság helyett idilli történetet, mítoszt
teremt a dráma. Kalandos anekdota,
mesés krónika mintájára hősét hatalmas
festménykeretbe állítja.

Kazán István rendezése alátámasztja
ezt a hősfigurát a fénycsóvában kimere-
vített Rákóczi-alakkal. A drámavezetés-
hez lazán kapcsolódó népi jelenetek in-
kább csak jelzései az eszmét-igazságot
hordozó népnek, mint kifejezői. Kazán
István látványra építő rendezése eléggé
meg nem érthető, el nem fogadható öt-
lettől vezérelve az amúgy is leegyszerű-
sített gondolatot megfogalmazó népi
képeket modernkedő, passiót imitáló be-
tétekké formálta, valószínűleg így kíván-
va ellenpontozni a bécsi udvar flitteres
ragyogását.

A népes szereplőgárda egyetlen tagjá-
nak sem áll módjában élő alakot
formálni. Sem a szöveg, sem a rendezés
nem teremt hiteles jellemet, így a
főszereplők: Juhász Jácint, Úri István,
Markaly Gábor, Magyar Mária, Kopetty
Lia és a többiek csak színpadi
illusztrációra s nem belső azonosulásra
törekednek. Balázs Árpád kísérőzenéje
és dalai a Rákóczi-nóták zenei hangzását
igyekeznek több-kevesebb sikerrel
megszólaltatni, sajnos azonban - és erről
már a Gyermek-színház zenés
produkcióival kapcsolatban többször
szóltunk - az együttes jelenlegi zenei
felkészültségével nem al-

kalmas énekes játékok színvonalas elő-
adására.

A darab romantikus szemléletmódjá-
ról, mítoszteremtő történelemábrázolásá-
ról leírt gondolatokkal kapcsolatban
máris halljuk az ellenvetést: a Gyermek-
színház nem az áttételes, a történelmi tu-
datot átformálni hivatott történelmi drá-
mák színháza. Közönségével a történe-
lem eseményeit kívánja megismertetni.
Am pontosan ez a történelmi hűség, az
állásfoglalás, a minősítés hiányzik az
elő-adásból. Az a produkció, amelyik
egy-szerűen idilli képet fest Rákócziról,
nem ábrázolja hűen a valóságot. Ennél
vala-mivel egyszerűsítettebb
törekvésekkel legfeljebb mesejátékokat
lehet játszani. De akkor a Budapesti
Gyermekszín-háznak el kell döntenie,
hogy kinek ját-szik. Abban az esetben
pedig, ha este hét órai kezdettel ifjúsági
előadásban viszi színre a darabokat,
tudomásul kell vennie, hogy azok a
tizenévesek, akiket a színházban fogad,
korunk fölgyorsult szellemi fejlődése
következtében nyugodtan beülhetnek
bármelyik felnőtteknek játszó színházba.
Megnézhetik, mert megértik azok
előadásait. Ezek a fiatalok nem igénylik,
nem igényelhetik a történelmi tabló
formájában a színpadon meg-elevenedő
történelemkönyvet. És ha netán mégis
kialakulna ilyen igény, az éppen ezeknek
a színműveknek, előadásoknak a hibája.
A történelem, amely nem üzen a
jelennek, nem nevel a történelmi
megismerés igényére, nem formál-ja a
tudatot.

A Tolsztoj-dráma Veszprémben
A véletlen szeszélye hozta, hogy a Buda-
pesti Gyermekszínház és a veszprémi
Petőfi Színház ugyanazon az estén tar-

tott Száraz-bemutatót. Az író számára
érezhetően fontosabb darab is a múltba
fordul. Világa ezúttal nem a magyar
történelmet keresi, távolabbra nyúlik,
világirodalmi óriásra tekint.

A megoldás akkor játszódik, amikor a tűz
már csak parázslik, főszereplőjének,
Tolsztojnak az élete utolsót lobban, fé-
nyével még egyszer rávilágítva sorsára,
környezetére, korára.

.. Szánalmat érzek Szofja Andrejevna
iránt, de nem kételkedem abban, hogy
helyesen cselekedtem. Lehet, hogy téve-
dek, amikor önmagamat igazolom, de
úgy tűnik fel, hogy megmentettem ma-
gam - nem Lev Nyikolajevicset, hanem
azt, ami olykor, ha csak kis mértékben is,
de megvan bennem" - írta Lev Nyikola-
jevics Tolsztoj naplójába 1910. október
28-ra virradó éjszaka, mielőtt örökre
elhagyta Jasznaja Poljanát, hogy aggas-
tyánként új életet kezdjen. S miközben
teljesen biztos elhatározásának helyessé-
gében, ezekben a rövid sorokban mégis
benne van mindaz a kétely, meghasonlás,
ami a harminc éve tervezett de mindeddig
meg nem valósított „futáshoz" vezetett.

Ezt a pillanatot választotta drámája
alaphelyzetéül Száraz György. A művész,
a lángelme, a szeretetvallás apostola
utolsó nagy romantikus föllángolását. Itt
csap a legmagasabbra a láng, az utol-só
fénycsóva. Tolsztoj, a nagy szerep-játszó
eljátssza a magára osztott dráma
főszerepét. A drámáét, amelyet már oly
sokszor írni kezdett. Legtisztábban a Fény
világít a sötétségben című befejezetlen
művében fogalmazta meg a futás gondo-
latát. A félbemaradt darab főszereplőjét,
Szarincovot éppúgy nem értette meg
környezete, mint Tolsztojt; a család
éppúgy nem fedezte föl a bekövetkezett
fordulatot Szarincovban, mint a Tolsztoj
család az íróban.

Tolsztoj tehát 1910-ben eljátssza drá-
máját: az emberfeletti, tragikus konfliktus
megoldását, a leszámolást. Ám a meg-
oldás a saját csapdája.

És ez Száraz György drámai művének a
csapdája is.

Íróról, különösen, ha az olyan egyete-
mes értékű személyiség, mint Tolsztoj,
veszélyes vállalkozás drámát írni, hiszen
az írói nagyság kívülről nem ábrázolható.
A művek önmagukért beszélnek,
önmaguk teljességében tanúskodnak
alkotójukról. Mi marad hát a dráma-író
számára ? Egy helyzet, egy tett, amely
túlmutat az egyénen, amely általá-
nosítható, tanulságként idézhető. Tolsz-
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toj életének utolsó mozzanatai, amelyek
az egyéni függetlenség hitéről, a szabad
cselekvésről, a passzív belenyugvás elleni
küzdelmektől szólnak, talán általá-
nosítható gondolatok, igazságok lenné-
nek, ha nem Tolsztojról volna szó a
drámában. Ám Tolsztoj tulságosan nagy
formátumú egyéniség volt ahhoz, hogy
típussá válhasson egy drámában, esetleg
alkalom legyen egy másfajta írói
álláspont, írói eszme tolmácsolására,
illusztrálására.

A magatartások objektív logikáját
figyelembe véve talán alkalmasabb figurát
is választhatott volna Száraz György
drámája főszereplőjéül, ha Tolsztoj éle-
tének utolsó napjai izgatták. Hisz ebben az
időszakban annyian mozogtak Tolsztoj
körül, akik drámai nyersanyagnak sokkal
alkalmasabbak lettek volna, akik
általánosabban hordozhatták volna a
drámai mondanivalót, sőt benne magát a
tolsztoji eszmét-gondolatot is. A gya-
korlati tolsztojánizmus élő alakja, Tolsztoj
lelkiismeretét irgalmatlanul ébren tartó
tanítvány, Csertkov; vagy a Tolsztojtól
rettegő cári rendet védő Harlamov
rendőrtisztviselő, aki pontosan tudta, a
forradalmi gondolat nem táplálkozhat
Tolsztoj tanaiból, azok túlságosan
megvalósíthatatlanok ahhoz; esetleg a
hűséges orvos, Makovicky, aki vakon
követte az írót, mert így remélte megkö-
zelíteni a halhatatlanságot. Látszólag nem
túl értékes egyéniségek, de mind-annyian
valamilyen formában megélték az író
igazságát, a tolsztojánus elméletet. S mint
ilyenek, mint a tolsztoji ember-eszmény
ellentétpárjai valamennyien inkább
megvilágíthatták volna egy dráma
főalakjaként Tolsztoj életét, mint az íróról
szóló portrédráma, amelynek állóképpé
formált főszereplője maga Tolsztoj.
Valójában akaratlanul is ezt igazolja A
megoldás, hiszen mellékfigurái mind
keményen körvonalazott, árnyalt, életteli
alakok, míg a főhős, Tolsztoj egyszerűen
csak figurájában van jelen. Az író
megmutatja őt: íme, itt áll előttetek -
higgyétek írói-emberi nagyságát.

És a megoldás. Tolsztojt, az óriást kell
hát látnunk, ám ez a Tolsztoj nem belső
küzdelem árán jut el a megszenvedett
igazsághoz, a döntéshez, amellyel önma-
gán győz. A darabban Tolsztoj az első
perctől tudja a megoldást, amely egyben
a leszámolás is: „Én nem vagyok tolsz-
tojánus. Én Tolsztoj vagyok." Azok a
filozofikus színezetű viták, dialógusok

Harlamovval, az orvossal, Csertkov-
val, a mérnökkel, a diáklánnyal, az optyi-

nai monostorban a baráttal -, amelyek
hivatottak lennének a megoldáshoz, hős-
tettnek szánt futáshoz vezetni Tolsztojt,
túl egyszerűek, túlságosan a felszínen
keresik az igazságot, nem képesek a filo-
zófiai mélyrétegekbe vinni. És éppen
ezért a gondolat, a szimbolikus képek
sora elvont moralizálás marad, nem vetí-
tődik vissza a valóságra, s ezáltal kiszo-
rítja az egyént, a cselekvő, drámai em-
bert.

Száraz György drámája a korabeli do-
kumentumok alapján írja le a jasznaja-
poljanai családi életet, ám a történet
szemléletmódja sokszor azt az érzést
kelti, mintha csak Csertkov véleményét
mondaná a családról. Szemszöge szinte
azonos Csertkov Tolsztoj futása című
emlékiratával, amelyben Szofja Andre-
jevnáról beszél: a „jelentéktelen asszony-
ról, akit Tolsztoj sohasem szeretett, a
»gonosz démonról «, aki rossz természete
miatt okozott az írónak gyötrelmeket".
Ettől a drámai beállítástól tűnik A meg-

oldás sokszor szokványos családi per
patvarnak.

A veszprémi Petőfi Színház előadása
Pethes György rendezésében nem törek-
szik a drámai lehetőségek gazdagítására,
nem próbálkozik az állókép életre
keltésével, a belső feszültségek, szenve-
délyek színpadi kibontásával. Fehér
Miklós szép díszletképében a rendezés
megelégszik a színpadi illusztrációval, a
bonyolult családi képlet megelevenítésé-
vet.

Tolsztoj szerepét a rendező Dobák
Lajosra bízta. A színész helyzete megold-
hatatlan. Korban, karakterben ugyanúgy
távol áll az igazi Tolsztojtól, mint a szín-
padon esetleg megformálható Tolsztoj-
tál. Szerepe is csak kontúrjaiban létező
főszerep, amely eszmeileg nem hasonlít-
ható a mellette élő színpadi alakok lehe-
tőségeihez. Ennek következménye, hogy
az amúgy is vitatható irányú drámai szi-
tuációk teljesen félrebillennek, és a csa-
ládi konfliktussal Szofja Andrejevna, a
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(MTI fotó - Jászai Csaba felv. )



művészhitves lép előtérbe. Göndör Klára
sok színből komponált, széles skálájú
alakításában csak néhol véti el a lépést, és
nem is egészen az ő hibája, hogy fő-ként
harsogó hisztériából építi föl a feleség
alakját. Markáns szerepformálásával az
előadás arányait igyekszik meg-teremteni
Szoboszlay Sándor Csertkov és Fonyó
István Harlamov szerepében. A kisebb
szerepek megformálói Egri Katalin, Joós
László, Takács Katalin, Áron László,
Kenderesi Tibor és a többiek ízléssel
oldják meg feladatukat.

*

Száraz György drámáinak többségét eddig
a veszprémi Petőfi Színház mutatta be. Az
a művészi, alkotói kapcsolat, ami évekkel
ezelőtt kezdődött a szerző és a színház
között, most az író egy olyan
pályaszakaszában is folytatódik, amely-
ben, mint már erről szóltunk, Száraz
Györgynek különösen szüksége van a
közös munka továbblendítő hatására. Ezért
is figyelhetjük örömmel az ilyen és ehhez
hasonló kapcsolatokat, ám még nagyobb
örömmel figyelhetnénk, ha az író
gondolataihoz, az együttes törekvéshez
méltóbb, erőteljesebb dramaturgiai-
rendezői ösztönzést kapna, hogy egysé-
gesebb, élőbb színpadi alkotás gazdagít-
hassa a magyar színházkultúrát.

Száraz György: A megoldás (Veszprémi Petőfi
Színház)

Rendező: Pethes György, díszlettervező:
Fehér Miklós m. v., jelmeztervező: Hruby
Mária.

Szereplők: Dobák Lajos, Göndör Klára,
Takács Katalin, Losonczy Ariel, Áron
László, Kenderesi Tibor, Joós László, Szo-
boszlay Sándor, Fonyó István, Czeglédy
Sándor, Környei Oszkár, Dévai Péter,
Háromszéki Péter, Egri Katalin, Tóth Ti-
tusz, Vajda Károly, Darás Léna, Bakody
József, Éltes Kond, Jantsek Rudolf, Ko-
vács Zoltán.

Száraz György: II. Rákóczi Ferenc (Budapesti
Gyermekszínház)

Rendező: Kazán István, zene: Balázs Ár-
pád, díszlettervező: Leszek Miklós, jelmezter-
vező: Dobay Miklós, koreográfus: Fodor
Antal.

Szereplők: Juhász Jácint m. v., Balogh
Zsuzsa, Magyar Mária, Markaly Gábor m. v.,
Heiser Kálmán, Úri István, Erdélyi György,
Sipeki Tibor, Both Béla, Máday György,
Varga Károly,, Sárosi Gábor, Rindt Rudolf,
Kopetty Lia, Ujlaky Károly, Kautzky Ervin,
Móni Ottó, Bíró József, Sirkó László,
Sugár László, Szabó Sándor, Harmath
Andrea, Kormos Anna, Harmath Albert,
Balogh Bodor Attila, Szilágyi Imre, Straub
Dezső, Turpinszky Béla, Kishonti Ildikó,
Ferencz Éva.

TAKÁCS ISTVÁN

Egy megkésett
téesz-dráma

Serfőző Simon Rémhírvivőkje Egerben

Nincs téesz-drámánk.
Nem azért, mert ez a műfaji kategória nem
is létezik. Hanem azért, mert a magyar
mezőgazdaság tizenöt évvel ezelőtt
végbement átszervezésének nagy emberi
konfliktusait nem írta meg - legalábbis
nem a maguk rendkívüli összetettségében
- senki, s abból se igen lett drámai mű,
amit a kollektivizálással elkerülhetetlenül
együtt járó életforma-váltás,
nemzedékváltás drámai anyagul kínált (és
kínál).

Hát Sarkadi? Hát Darvas József? -
kérdezhetné erre valaki. Nos, a témát
hallva reflexszerűen beugró nevek és
drámacímek említése indokolt, de nem
ellenérv erejű. Nézzük csak egy kicsit
közelebbről.

Sarkadi két drámát írt erről a témáról.
Az egyik az 1951-ben keletkezett Út a
tanyákról, a másik az 1955-ből való
Szeptember. Mind a kettő teljesen más és
más szituációban íródott. Ezt maguk a
puszta dátumok is jelzik.

Sarkadi hősei a már meglátott, felismert,
de el még nem fogadott elkerülhetetlennel
vívódtak. A Szeptember hőse, Sipos
István, már tudta, hogy a parasztság útja a
régi, kisparaszti termelési mód, s az ezzel
együtt járó kisparaszti mentalitás feladása
felé vezet. Egyéni drámája éppen az volt,
hogy ezt az igazságot fel kellett ismernie.
S az, hogy a felsejlő körvonalú új világ
már nem őrá vár, hogy abban már nem
vehet részt. Csak addig jut el, hogy
kívánni tudja ezt az új világot, hogy a
sikeréért drukkol - de ahhoz, hogy eddig is
eljuthasson, meg kellett tagadnia egész
addigi ön-magát. Fájdalmas, keservesen
megszenvedett ez a bizakodás, de éppen
ettől a megszenvedettségtől lesz Sipos
István alakja s maga a dráma is hitelessé,
ma is torokszorítóan erős érzelmi hatású
művé.

Az persze nyilvánvaló, hogy Sarkadi
éppen a Szeptemberben a mezőgazdaság
átszervezésének egy egészen más politikai
és gazdasági viszonyok közötti fázisát
tükrözi, mint amilyen az öt-hat évvel
későbbi, a nagy és végleges átszerv e z é s
időszakában jellemző volt. Így hát,
minden vitathatatlan értéke ellené

re, Sarkadi drámája nem ad - nem adhat -
számot arról az időszakról, amelyben
végleg eldőlt a magyar mezőgazdaság, a
magyar parasztság útja.

Ezt a periódust próbálta meg drámában
ábrázolni Darvas József. Szinte
publicisztikai frisseséggel írta meg, az
átszervezési kampány közvetlen közel-
ségében, 1961-ben a Hajnali t ű z című
drámát. Ebben maga a folyamat jelenik
meg, az a küzdelem, amelyet az „agitálók"

és a parasztok néha ravaszkodva, néha
kíméletlenül, néha tragikus össze-
ütközésektől sem mentesen folytattak
egymással. Darvasnak akkor még a poli-
tikai döntés helyességét, jó szándékát,
elkerülhetetlenségét kellett színpadi esz-
közökkel bizonyítania, s azt, hogy nem-
csak maga a döntés jó, hanem a belőle
nyíló perspektíva is.

Darvas tehát lényegében azt írta meg,
hogyan ment végbe a nagy váltás. De
arról, hogy mi volt közvetlenül a váltás
előtt, még tulajdonképpen senki nem
beszélt. (Legalábbis nem színpadi mű-
ben.)

Az egri Gárdonyi Géza Színházban a
miskolci Nemzeti Színház társulata által
bemutatott Rémhírvivők, Serfőző Simon
első drámai alkotása, ezt a pillanatot, a
Hajnali tűz drámai helyzetének mintegy az
előjátékát ragadja meg és bontja ki.

Az írói kiindulópont világos: másfél
évtizeddel az események után már nem az
a kérdés, nem az a drámára való anyag,
hogy helyes volt-e belépni vagy sem, vagy
hogy ebben a kérdésben kinek volt igaza.
Ezt azóta egyértelműen eldöntötte az idő,
utólagos igazolásra nincs szükség. Arról
viszont érdemes beszélni, mi ment végbe a
legközvetlenebbül érintettekben, a
kisparasztokban annak idején, míg az
agitálókra, a szervezőkre vártak.

A Rémhírvivők pontosan ezt a várako-
zást formálja drámává. Egy - helyenként
tragikomikus színektől sem mentes -
szituációt elemez, s így tárja fel azokat a
mozgató erőket, melyek a parasztságot
egyszerre vonzották is a téeszekhez, s
taszították is.

A helyszín egy kis tanya. Hamar Imre
nyolcholdas kisparaszt és felesége él itt.
Két gyerekük már nincs otthon: a lány
férjhez ment, a fiú, Lajos, Pesten dolgo-
zik. A környéken hasonló tanyák s
hasonló parasztok vannak, de a legköze-
lebbi szomszédok is kilométerekre laknak
Hamarék tanyájától. Az egyik család a
módos, jó gazda Gyalog Péteré,


