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László Lajos: Uránbányászok

A plakáton olvasható műfaji megjelölés -
Igaz történetek kortársainkról - semmi-féle
poétikában, dramaturgiában nem szerepel.
A szerző kommentárjában szeszerényen
dokumentumjátéknak nevezi az
Uránbányászokat. Mintha az alkotók
tudatosan, óvatosan kerülnék a kézen-
fekvő dokumentumdráma megjelölést. Talán
túlságosan divatosnak érzik, vagy el
akarják kerülni, hogy bárki a szemük-re
vesse: a László Lajos hasonló című
riportkötetéből színpadra-szerkesztett
alkotás - nem dráma. De az is lehet, hogy
ránk bízzák, hogy nézőként, kritikusként
felfedezzük, az ami a Pécsi Nemzeti
Színház kamaraszínpadán játszódik - igenis
dráma.

Ha nem is a szó hagyományos, irodalmi
értelmében.

Az Uránbányászok műfaja valójában nem
új: a közelmúltban a dokumentum-dráma a
politikai dráma reprezentatív műfajává lett.
A világszínpad nagy sikereit többnyire
valamiféle világrengető politikai dráma,
esemény ihlette: Auschwitz pokla és azt
felderítő nürnbergi per, az atombomba
felfedezése, vagy a vietnami háború.
Végletes erők szembe-sülnek a kor
jellemző és nevezetes doku-
mentumdrámáiban, s a tét - az emberiség
ügye. Tragikus hősök és áldozatok
elevenednek meg, és sorsukkal szembe-
nézve, nemcsak nekik maguknak, de a
nézőnek is döntenie kell. A dokumentum-
drámák katarzisa az állásfoglalás erkölcsi-
politikai kényszerében jelentkezik.

Az Uránbányászok nem tartozik a mű-
fajnak ehhez a határhelyzeteket megele-
venítő, politikus vonulatához. Az Urán-
bányászokban „csak" a valóság jelenik meg, a
hétköznapok eseményeinek egy-mást
követő láncolata. A színpadi alkotás
nyersanyaga nem tárgyalási jegyző-könyv,
perirat vagy újsághír, hanem a fáradságos
riporteri munkával esztendők alatt
összegyűjtött, közérdekű és egyéni
konfliktusok sorozatából szövődött köz-
vetlen élet. László Lajos műve éppen ezért
több joggal nevezhető szociográfiai-

drámának.. (Riportdrámának csak azért nem
mondanám, mert ezt a megjelölést a
valóság felületét megragadó, az irodal-

Jelenet az Uránbányászok pécsi előadásából (N. Szabó
Balázsi Gyula) (Vörös László felv. )

mi szintet el nem érő, jó szándékú szín-
padi művek, jellegzetes Zeitstückök
szépségtapaszaként kompromittáltuk.) Az

Uránbányászok közvetlen színpadi előde (de
korántsem mintája) a Történelem alulnézetben.

László Lajos riportkötetének értékét,
erényét, nem itt, és nem most kellene
méltatnunk. A Gondolat kiadásában 1974-
ben megjelent, nem túlságosan nagy
visszhangot kiváltó kötet a műfaj java
alkotásaihoz tartozik. Bátor, körül-tekintő,
alapos. Témáját tekintve is úttörő: hiszen
László Lajos előtt nem-igen írtak nálunk
az uránbányászok veszélyes, verejtékes
életéről. Kényes témának számított, talán,
mert bonyolult. S ha írtak is, nem ilyen
sokrétűen, ilyen komplex módon feltárva
ennek az anyagiakban megkülönböztetett,
kiemelt, összetételében heterogén
munkásrétegnek a hősi erőfeszítéseit és
hétköznapi törekvéseit, szocialista termelő
tevékenységét és szocialistának a legjobb
akarattal sem nevezhető életformáját.
László Lajos kötetében - akárcsak a vele
elsősorban probléma-érzékenységben
rokon szociográfus-Moldováéban -
portrék és regény-szinopszisok,
publicisztikai fejtegetések és
drámavázlatok torlódnak. Csakhogy a
szinopszis még nem regény, a dráma-vázlat
pedig nem mindig alkalmas arra, hogy
drámává lombosodjék.

Amikor László Lajos elhatározta, hogy
riportkötetéből színpadi művet komponál,
több út állt előtte: az egyik, kiemelni a
kötet valamelyik drámai sorsú hősér, és
megírni azt a drámát, amelynek valójában
csak esetleges eleme az, hogy hőse
történetesen az uránbányában, a föld
mélyén, vagy az ércdúsítóban keresi a
maga, átlagosnál valamivel nagyobb darab
kenyerét. Az összegyűjtött riport-élmények
ebben az esetben nem is a
Sándor, Takács Gyula, Pákozdy János és

nyersanyagát, inkább csak tapasztalati
hátterét jelentették volna a drámának. Á
másik út: szorosabban tapadva a ri-
portkötet szerkezetéhez, párbeszédekben,
jelenetekben, képekben felmutatni a
birtokba vett valóságot. Valószínű, hogy
László Lajos riporter-alkatának ez az
utóbbi megoldás felelt volna meg jobban.
Csakhogy ennek a formának szinte
leküzdhetetlen veszélye az élőképszerűség,
az illusztratív jelleg a szerkezeti egység
hiánya.

László Lajos -- a színház dramaturg-
jának, Katona Imrének ihlető közremű-
ködésével a célravezető harmadik utat
választotta. Nem úgy, ahogy László-
Bencsik Sándor tette, aki a színpadi hatás
érdekében „megfejelte" a maga hitelesen
gazdag életanyagát egy epizódból
felduzzasztott népszínművé, és a
szociográfia közvetlen hitelességét a
naturalizmus aprópénzére váltotta; ha-
nem úgy, ahogy talán László-Bencsik
Sándor is tervezte, amikor engedett a
kísértésnek, hogy a Történelem alulnézetbent
színpadra transzponálja. László Lajosnak
sikerült az uránbányászok társa-dalmának
két alapvető konfliktusát - a természet
erőivel vívott keserves, sikeres küzdelmét
és az emberi boldogság keresése során
átélt, sorozatos kudarcokat
egységes láncra fűzni. Ez a szerkezeti
tartópillér: egy idős bányász számadása,
búcsúja. Az ünnepi alkalom: nem téma,
csak keret. Lehetőség a mérlegkészítésre,
az élmények, emlékek, válságok fel-
idézésére, a barátok, sorstársak, főnökök
és brigádtagok felvonultatására.

A színpadi mű ennek a laza keretnek a
kitöltése során áll össze. Az események
időrendjét a színpadi változat megbon-
totta. Ezúttal nem a történés, és nem is az
anyaggyűjtés, hanem az emlékezés fonala

köré kristályosodnak a képek. E



szerkezet logikai rendje meglehetősen
laza: a néző helyenként némileg esetle-
gesnek is érzi. Viszont ilyen módon - a
részletek mozaikszerű kapcsolódása révén
- a gazdag anyagú riportkötetnek szinte
minden fontos momentumát és hősét
sikerül „átmenteni" a színpadra. S hogy az
emlékidéző, asszociatív elemekből
összeállított körkép, szerkezet eset-
legességét kiküszöböljék, kötőanyagnak -
a brechti iskola tanításainak meg-felelően
- songokat használtak. Külön szerencse,
hogy ez a dramaturgiai „habarcs" -
Bereményi Géza és Cseh Tamás dalainak
hála - nemcsak a maga szerkezeti
funkcióját tölti be, de fel is emeli a
darabot. Felemeli a költészet és az emberi
dokumentum régióiba.

Természetesen kizárólag dalbetétekkel
bármilyen szárnyalóak, költőiek is, ezt az
eredményt, hogy a riportdráma emberi
dokumentummá teljesedjék - nem lehetne
elérni. Ennek a minőségi ugrás-nak a titka
voltaképpen nem annyira a szövegben,
mint inkább az előadásban van.

László Lajos és Paál István, a rendező -
szükségszerűen és helyesen - éppen attól
fosztották meg a színpadi riportot, ami
annak legkézenfekvőbb érdekessége lehe-
tett volna: az egyszeri, a konkrét hiteles-
ségtől. Hiszen hőseik, ha magukon is vi-
selték itt-ott még a modellek vonásait,
lényegében mégis elszakadtak tőlük. Az
egyedinek, az egyszerinek a meggyőző
ereje, az élet szaga - mire egy riport évek
múltán irodalmi formát ölt - elkerülhe-
tetlenül halványodik, sőt el is sikkad.
Hiszen az író kezét többnyire megköti az
emberi tapintat, a diszkréció, az élet
változásának ritmusa, a felhalmozott
tapasztalati anyag tömörítésének igénye és
még sok minden. Es ez alól a mester-
ségbeli törvény alól a szociográfus szín-
padon még kevésbé vonhatja ki magát,
mint kötetben. A színpadon csak az igaz
lehet hiteles, a valódi mindig hiteltelen. A
színészi produkció - emberábrázolás, de
soha nem konkrét emberek utánzása. Az
alkotók, mindennek tudatában, számoltak
a dramaturgiai munka során adódó,
elkerülhetetlen „veszteséggel", de nem
nyugodtak bele. Ehelyett, a
konkrétumoktól megfosztott életanyagot -
a színpadi megjelenítés, a koreográfia, a
sorsokat tömörítő monológok és a költői
songok révén - sikerült oly módon
általánosítani, hogy abban már nem-csak a
pécsi uránbányászok ismerhetnek
magukra.

Pákozdy János brigádvezetője, Kézdy

György mérnöke, Labancz Borbála
mérnöknője, Faludy László kultúrfelelőse
- emberi sorsok, társadalmilag megha-
tározott, pszichológiailag alátámasztott
pályák képviselői a színpadon. Az urán-
bányászoknak a föld alatt vívott, napi hat
óra negyven perces élethalálharca minden
értelmes emberi erőfeszítés nehézségéből
és kockázatából hordoz magában valamit.
És a zsákutcákra - amelyekben a
magántulajdon bűvöletében szédelgő, az
ital mámorába menekülő önző, vagy
társtalan emberek bekanyarodnak -,
nemcsak az uránvárosban érdemes
táblákkal figyelmeztetni az életben
közlekedőket.

A dokumentumjátéknak nincs szerep-
osztása. Paál István ezzel is jelezni kí-
vánja: nem szerepekről, sorsokról van szó.
Amelyeket a résztvevők együttese mutat
fel. És a hangsúly ezúttal nemcsak a
majdnem egyenrangú fontosságú egyé-
nekből kialakított színészi kollektíván
van, hanem az igén is : a szereplők óvakod-
nak attól, hogy íratlan szerepeiket
eljátsszák, illetve megjátsszák. A
színészek egyszerűen felmutatják,
tolmácsolják mindazt, amit László Lajos
tapasztalt. És ez úgy van rendjén.

Ez a rendezői koncepció határozza meg
Pákozdy János brigádvezető bányászának
hitelességét és emberi nagyságát. Ennek
köszönhető, hogy Pákozdy figurájának
esendő esetlegességén túl a benne
fellelhető emberi nagyságot is kifejezi. De
ugyanezt éreztem Kézdy György vibráló
idegzetű mérnökének figurájában is : hogy
a színész a maga nemzedéki
tapasztalatával, művészi felelősségével és
személyes érzékenységével is feldúsítja a
riporthős esetleges jellemét. A premieren
fergeteges sikert aratott Szivler József
nyulakkal bíbelődő, hús-vér öreg
bányásza. Megvallom, én itt éreztem a
rendezői koncepció egyik következet-
lenségét: a színpadi nyúlketrec és a
színészi játék hatásos naturalizmusa
mintha egy másik előadás átmentett
poénja lenne a színpadon. Nagyszerűek
voltak viszont az Olympia bár nőcskéi

Joó Katalin, Fodré Erika és Krasznói
Klári -, akik a hitelesség és az irónia
kettősségét ötvözték olyan módon, hogy
ezzel távlatot is teremtettek szerepük,
élettani és színpadi funkciójuk, no meg a
megelevenedett figurák között. A
színpadon a kötetben játszott statiszta-
szerepüknél többet bíz rájuk az író:
szánalmasan konfekcionált csábításuk a
bányászvágyak korlátait, az életforma
pénzzel vásárolható csillogásának talmi

ságát érzékelteti. Ugyanakkor a három
fiatal színésznő hozzá is tesz valamit
ehhez a szerepbe sűrített gondolathoz :
eljátssza az Olympia bár hölgyikéinek
kisszerű, szomorú életét, szánalmas ki-
szolgáltatottságát is. A prózai együttes
tagjait általában próbára teszik a songok.
A három lány triója előadói teljesítmény-
nek is kifogástalan.

Az arcnélküliek arcát felmutatni, a
kollektíva erővonalainak folytonos ala-
kulását követni, csak kiváló összjátékkal
lehetne igazán. Paál István elérte a maxi-
mumot, amit az adott feltételek között
elérhetett. Ez azonban - a produkció
szempontjából - még mindig nem elég. Az
itt-ott elhangzó bakik, az első részben
tapasztalt dramaturgiai és koreográfiai
zökkenők elárulják, hogy néhány további
részpróba, némi érési idő a fantáziával
komponált, sikeres előadás hasznára vált
volna.

Örömünkre szolgált, hogy a doku-
mentumdráma és az előadás is fokoza-
tosan, sőt meredeken ível felfelé: a má-
sodik rész nemcsak súlyosabb, de fesze-
sebb és egységesebb is. A néző, aki mind
intenzívebben kapcsolódik be a színpadi
áramkörbe, egyszercsak ráérez a mű
igazságára, arra, hogy itt nemcsak az
uránbányászokról van szó. Az általáno-
sítás és azonosulás magasabb szintjén
azután már azt is elfogadjuk, hogy Paál
megtöri ezt az élményt, és leleplezi a
dokumentumjáték artisztikumát, ami-kor a
színpadi valósággal szembesítve, ránk
zúdítja az igazit. A játék záróakkord-ja,
egy majdnem teljes sötétségben, sokk-
szerűen előtörő vallomás : a mikrofonban
megszólal a modellek egyikének szépí-
tetlen, nyers, natur hangja, László Lajos
rádióban elhangzott riportmontázsának
részlete. Felhangzik maga a dokumentum.
És ez az a kivételes színpadi pillanat,
amikor megtörténik a csoda : a valódi

olyannyira i gazzá válik, hogy a két-féle
megnyilvánulás különbségének el-mosása
nélkül is képes fémjelezni, még-inkább
hitelesíteni a színpadi igazságot. A
szokatlan színpadi pillanatban érezzük,
hogy ha itt-ott döccen is a dráma és az
előadás, Magyarország felfedezése a kis
pécsi kamaraszínpadon is nagy tett.

És ha a Szépirodalmi Könyvkiadó nehéz
fajsúlyú könyvsorozata, a Magyar-ország
felfedezése néhány év alatt nép-szerű, sőt
„bestseller" lett, joggal remélhetjük, hogy
László Lajos színpadi szociográfiája is
találkozik Pécsett a közönséggel.


