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A Kakukk-effektus

Kitűnő előadás. De nemcsak az: hatás-
mechanizmusában van valami plusz
feszültség, ami emlékezetessé teszi ezt a
produkciót, és ami megérdemel néhány
szót, túl a kritikai tudomásulvételen.

Az egyenlet
A világ = bolondokháza. Ezzel szemben az
idegklinikán voltaképp normális emberek
dekkolnak: az újabb irodalomnak ezt a
kedvelt egyenletét Ken Kesey egy ravasz
variációval látta el. Kintről, tehát a
hétköznapi őrültek világából egy normális
vagány érkezik a diliházba, és ezzel
felborul az egyenlet. Kiderül, hogy ide-
bent sem olyan normálisak az ápoltak,
mint ahogy néhány mai regény hinni
szeretné - és persze az sem igaz, hogy
odakint csak agresszív, kegyetlen őrültek
garázdálkodnak. Mert íme, McMurphy, a
vagány is odakintről érkezett.

Persze odakint is csak úgy tudta meg-
őrizni furcsa emberi érzékenységét, hogy
outsiderré vált: nagyszájú, verekedős

Ratched nővér (Béres Ilona) és McMurphy (Koncz Gábor) a Kakukkfészekben (Vígszínház)

gek jönnek - mégpedig önként. Egyik a
feleségétől fél, a másik a lányoktól általá-
ban, a harmadik valami stiklit csinált, és
most jobb itt bent lapulni, a negyediket
védőőrizetbe rakta családja. S persze van
néhány, McMurphyhez hasonló ki-vétel
is, akit a törvény utalt be ide elvonó-
kúrára. A többség azonban fél az élettől,
azért menekült ide.

Itt pedig kemény lelki masszázsban van
részük. A Főnővér mosolygó terrorja
uralkodik minden percükön: Miss Ratched
nem kiabál velük, csak mézédes
kedvességgel vájkál sebeikben. Az egyik-
től azt óhajtja, hogy a többi beteg előtt
teregesse ki legszégyelltebb titkait, és
hogy részletezze egészen addig, míg a
hányingertől el nem akad a hangja; a
másikat, aki anyjától retteg, azzal fenye-
geti, hogy megírja haza apró kis bűneit,
amitől csak újabb rohamok ütnek ki a
fiún; ezenkívül a legapróbb kedvezmé-
nyeket is megvonja, ha úgy látja jónak,
vagy ha hatalmát akarja élvezni (például a
betegek egyszerre csak még a híreket sem
nézhetik a tévében). Szeszélyes és
kiszámíthatatlan, minden mozdulata, sza-
va valami újabb váratlan tűszúrás. S
egyáltalán: jelenlétével, azzal a fenyegető
lehetőséggel gyötri őket, hogy bármikor
azt tehet velük, amit akar. S ők, ezek a
nyuszik, még ezt is lenyelik. Mert még
mindig jobb, mint kint az életben.

McMurphy ezt a cserét nem tudja el-
fogadni. Nem is a saját nevében, mert egy
vagány nem adja be önként a derekát. A
többiek nevében lázadozik: miért nem
olvasnak be a nővérnek, miért nem
hagyják ott a kórházat? Fogadást ajánl
nekik, majd ő megmutatja, hogy lehet itt
lázadni, balhét csinálni, úgy, hogy a Fő-
nővér feladja. A fogadás persze nemcsak
hecc -- az is -, inkább pedagógia:
McMurphy életet akar rázni új sors-
társaiba. És a betegek egy darabig vele is
mennek, mert elkapja őket McMurphy
lendülete, néhány látványos akciójának
sikere.

Koncz Gábor kitűnően hozza ezt a csak
látszatra egyszerű figurát: a szemtelen, ám
okos pimaszkodás a könnyebb rétege az
alak felépítésének, nehezebb annak a
talányos emberi érzékenységnek láttatása,
melynek segítségével minden-kiben
megtalálja azt a húrt, melyen játszania
kell, ha választ akar kapni. Koncz úgy
oldja meg ezt a többrétegűséget, hogy a
vagány tempót jobbára csak a
kontaktuskeresésben alkalmazza, s mikor
sikerült eljutnia partnere lelkéig, ott
„leáll" vele, és haveri alapon - emberi

fickó, aki minden stikliben benne van,
kemény öklét több nagyváros ismeri, és
most is valami kényszermunkáról szállí-
tották ide, mert nem bírtak vele. Vagány,
kötekedő, de legalább még nem felejtette
el, hogy mi az a minimum, amivel még
emberként lehet csapongani a világban.
Nos, az egyenletet ez a fickó borítja fel: a
„kinti" világ normális szak-embereiről -
akiket itt az ápolók, orvosok és a főnővér
képviselnek - percek alatt bebizonyítja,
hogy embertelen vad-állatok; a bentiekről
viszont néhány sajátos teszt alapján azt
deríti ki, hogy gyávaságuk miatt meg is
érdemlik sorsukat. Ken Keseynél tehát
nem mennek a mennybe az őrültek, mint
például A 22-es csapdájában vagy Daniel
Keyes Virágot Algernonnak című
regényében. Nem, McMurphy kétfrontos
harcot vív, előtte mind a normális, mind a
tikkes világ le-veti álcáit, mert az ő szeme
előtt nem lehet eltitkolni a lényeget: az
emberi tartás milyenségét. Nem lehet
átverni. Mert vagány. Igy könnyen rájön,
hogy a bentiek voltaképp önkéntesen
adták fel emberségüket, hogy elkerüljék az
embertelen megaláztatások esetleg
kínosabb variációit. De a bűnt mégis ők
követték el: lemondtak emberségükről.

Mert ez az idegosztály abban különbözik
az átlagostól, hogy ide többnyire jómódú,
javarészt középosztálybeli bete-



hangon - diskurál vele. S közben még arra
is van érkezése, hogy megsejtesse: tiszteli
is társait, legalábbis annyiban, hogy
feltételezi róluk a lázadás képességét.
Ugratásainak mindig van valami barátkozó
charme-ja, s ha el is ereszti magát, muszáj
neki megbocsátani. Mert őt csak egy dolog
érdekli igazán: képes-e arra, hogy fellázítsa
ezt az alvó társaságot, és azok viszont
képesek-e még arra, hogy elővegyék
elfelejtett gerincességüket. Mert
McMurphyben egy pedagógus veszett el, s
Koncz ezt találja meg.

Persze Ken Kesey többszörösen meg-
csavarja a történetet, így ezt az életerős
vagányt is utoléri a vég lehelete, még
mielőtt elgázolná a Főnővér. Vagány-
kodásának ugyanis az volt az egyetlen
biztos támpontja, hogy börtönbüntetéséből
összesen öt hónapja van hátra, utána
mindenképp búcsút int majd társainak,
addig meg jól elszórakozik a nagy foga-
dáson, a nyuszik oroszlánképzőjén és a
Főnővér bosszantásán. Csakhogy fel-
világosítják, hogy itt más az időszámítás:
ha úgy tetszik a Főnővérnek, akkor élete
végéig is itt rohadhat. S ekkor majdnem
beadja a derekát.

De mégsem. Egyszerűen nem bírja ki,
hogy ő is engedelmes nyuszi legyen. És
most már - mint az egyik ápolt mondja róla
- csak azért virgonckodik, hogy a
többiekben tartsa a lelket. Hiszen a bün-
tetésből kapott elektrosokk kiöli belőle a
természetes jókedvet. Most már végképp
csak a pedagógia meg a győzni akaró
vagányösztön maradt benne jókedv-
pótléknak. McMurphy nem tud bele-
nyugodni az erőviszonyokba, mert ha
megtenné, akkor stimmelne az egyenlet. Az
egyenlet, miszerint kint az őrültek
garázdálkodnak, és bent a csendes nor-
málisok tengődnek. McMurphy hipotézise
pedig úgy hangzik, hogy a csendes
normálisok, ha lázadni mernének, meg-
érdemelhetnék az emberi életet is.

A hatás
A dolog persze nem megy, McMurphyt
elüti a kombinát (így hívják a kórház
gépezetét), és a betegeken is csattan néhány
ostorcsapás. Egyetlen hepiendszerű
mozzanat enged ezen a szorításon:
Bromden, az indián, McMurphy legjobb
tanítványa, mégiscsak megszökik. Neki
sikerül. A regény eredetijében ez a szökés
persze utópisztikus színekben, rózsaszín
álomképként van ábrázolva. Itt mégis az a
funkciója, hogy bizonyítsa: aki igazán mer,
az megszabadul-hat. S kell is ennyi malaszt
a nézőnek,

mert az előadás hihetetlen feszültségek-kel
tölti fel az embert. De ha van egy ilyen
szelep, akkor mégis van valami
megkönnyebbülésféle .. .

Persze nem elegendő, és itt kezdődik az
előadás hatásmechanizmusának sajátsága.
Mert a nézőt nem nyugtatja meg a
befejezés, hanem csak ingerli, hiszen
zsebében még mindig nyitva van a bicska
(ami voltaképp már az első jelenetben
kinyílt), és az előadás végén még a
nyugdíjas bérletesek is vérbe borult
szemmel keresik, hol találnak egy láb-törlőt
vagy egy főnővért, hogy széttéphessék.
Mitől akkumulálódik ennyi indulat a
nézőben? Olyan indulat persze, mely a
siker része, meg amiben katartikus elemek
is vannak természetesen. De intenzitása
messze túlmegy a mostanában látott
színházi élményekén. S éppen ettől jó a
produkció.

Ezt az atmoszférát Kapás Dezső rendezői
munkája hozza létre. A lehetőségek játékát
emelte ki a darabból, ezzel kelti fel a nézők
érdeklődését, reménységét, hogy aztán ezek
meghiúsulásával fokozza fel a nézőben a
feszültségeket. Mit értek a lehetőségek
játékán? Azt, hogy ebben a kórházban
látszólag szabad a pálya, még lázongani is
lehet. Kapás látni engedi, hogy van itt egy
sor ki nem használt lehetőség, itt még
csodákat is lehetne tenni, ha az emberek
akarnák. Az-tán mikor valaki élni próbál
ezekkel a lát-

szólagos lehetőségekkel, azok hirtelen
eltűnnek. Csaléteknek bizonyulnak, me-
lyet elrántanak a szereplők orra elől, és
még mélyebbre kell esniök. Így például
itt lehet szavazni arról, hogy nézzék-e a
délutáni tévéadásokat. Csak éppen az a
bökkenő, hogy az eredmény nem egye-
zik a Főnővér elképzelésével, vagy akad
valami aprócska formai hiba, ami miatt
meg kell - sajnos - semmisíteni a szava-
zás eredményét. (Például úgy, hogy az
öntudatukat végképp elveszített bolon-
dok szavazatát is bele kellene számítani
az összeredménybe . . .) Aztán itt van a
betegek tanácsa, meg a tanács elnöke,
aki felszólalásával is élhet, kérhet,
tanácsol-hat a kórház vezetőinek. Csak
éppen nem fogadják meg a tanácsait,
mert a betegek érdeke éppen mást kíván.
Más szóval: ha nem lennének ezek a
lehetőségek, ha nem cukkolnák a

szereplőket és a nézőket azzal, hogy lám,
kezükben van sorsuk javításának
eszköze talán még jól is érezhetnék
magukat. De Kapás - a regény eredeti
hangulatának nyomában járva - újra meg
újra hangsúlyozza ezeket a lehető-
ségeket, hogy reménykedjenek csak
azok a dilisek, és reménykedjenek velük
együtt a nézők is - hogy aztán annál
kíméletlenebb pofonként érje őket a
kudarc. Azért emeli ki a játékszabályok
formális lehetőségeit, hogy a néző még
erősebben érezze becsapottságát. Hogy
átélje: csak étvágyat csináltak neki a



mézesmadzaggal, s aztán orrára koppin-
tottak.

S ettől alakul ki a feszültség, az oldódni
sem nagyon akaró. Ez a szindróma tehát
nem csupán Béres Ilona, azaz a Főnővér
rosszindulatából következik. Természe-
tesen ő az, aki fenékig ki is élvezi ezt a
finom játékot. De a játékszabályt nem ő
találta ki, ő csak okosan továbbfejleszti,
hogy aztán „maszekban" is kihasznál-
hassa. Mert ezeket a játékszabályokat a
modern kapitalizmus dolgozta ki, szo-
ciológiai leírását Lukács György fogal-
mazásában „finom manipuláció" néven
ismerjük. Azért „finom" ez a manipuláció,
mert nem goromba eszközökkel (például
főbelövéssel vagy botozással) dolgozik.
Legalábbis nem elsősorban ezek-kel a durva
fenyítésekkel. Az erőszak itt csak a
háttérben működik, és csak akkor ugrik
elő, ha valaki merészen megszegi a
játékszabályokat, mint ez a McMurphy.
Ilyenkor aztán néhány karateütés, elekt-
rosokk vagy az agylebenyoperáció is
előkerül. Normális esetben azonban úgy
működik ez a gépezet, hogy ezeket az
eszközöket nem is kell megemlíteni. Elég
mosolyogni, édeskés hangon rábeszélni,
úgy, ahogy a Főnővér teszi. Még akkor is
ez az édeskés-mosolygós stílus fonja be a
betegeket, ha esetleg - netán véletlenül -
nemet mondanak egy-egy kérésre. Ekkor
is csak valami mézes-mázos hangú
figyelmeztetés hangzik el, rosszabb
esetben is csak valamiféle lelki kínzás.
(Például Billyt, aki anyjától fél legjobban
a világon, elég arra figyelmeztetni, hogy a
Főnővérnek, ugye, kötelessége hetenként
beszámolni a fiúcska viselt dolgairól. S
Billy máris kezes bárány lesz, aki
boldogan árulja el társait, csakhogy
megússza anyuka bosszús pillantásait . . .)
Ez a „finom manipuláció" legjobb
módszere: mindenkinek van egy ilyen
kínos-kényes, fájó sebe, és a Főnéni ezen
tartja agyonsikált kezeit, és mindig csak
egy kicsit csikar bele ezekbe a
fájdalomgócokba. Nem annyira, hogy
igazán fájjon, hanem csak annyira, hogy a
beteg megsejtse, mi lenne, ha igazán
fájdalmat akarna okozni ... A dolgok tehát
„finoman" zajlanak le: nincs brutalitás,
nincs verekedés - néhány kivételes
botrányos incidenstől eltekintve -, min-
denki csendben és többnyire ugyancsak
mosolyogva végzi dolgát, engedelmes-
kedik. Mosolyt a mosolyért. A gépezet
magától megy. A terror alig látszik.

Nem is látszana egyáltalán, ha ez az
ősbölény, ez a McMurphy nem jönne. Ő
az, aki valóban próbára teszi ezeket a

hirdetett, de soha teszt elé nem állított
lehetőségeket. Szavazni akar, élni akar a
formálisan biztosított renddel, hogy a
doktoré a végső döntés, hogy a betegek
érdekében történik minden (és ezért
legyen karnevál is ...) S az ő próbáját nem
állja ki a gépezet, mert a finom mani-
puláció arra nincs berendezkedve, hogy
valaki komolyan is fogja venni az írott
malasztot.

Ettől a mézesmadzagrendszertől borul ki
a néző: a remény felkeltésétől és ki-
játszásától. A tehetetlenségtől: hiszen még
egy olyan csavaros eszű vagánynak, mint
McMurphy, sem sikerül kifogni rajta.
Még ő is bevette a cselt, a lehetőségek
csábító hatását. Még jó, hogy a játék
végén Bromden megszökik. Kapás De-
zsőnek és az előadás szereplőinek itt
sikerült valami elementárisan valóságos
összefüggést érzékelhetővé tenniök,
olyasmit, amit a filmen (Ken Kesey
regényének nálunk is látható változatán)
nyilván nagyszerűen csinálnak - de ami-
ből mégis hiányzik a tehetetlenségnek ez a
felháborító hatása. Mert Kapás arra is
gondolt, hogy a nézőnek is vannak ilyen
mézesmadzag-szituációi, ő is találkozik
főnővérekkel, és most hadd dühöngje ki
egy kicsit magát.

Miért kapja Bujtor István
a legnagyobb tapsot?

A kérdés kicsit beugrató, mert ebben a
sikeres produkcióban mindenkit meg-
tapsolnak tisztességgel. Bujtort talán egy
picivel jobban, pedig nem fő-szereplő. Ő
az indián, Bromden, aki kezdetben
némának tetteti magát, majd ő mondja el a
legszebb szürrealista szövegeket is. S
különben is van benne valami a hegyek
mozdíthatatlanságából - és mégis ő az, aki
igazán megmozdul. Aki meg is szabadul.
De nemcsak ezért szeretjük .. .

A Vígszínháznak ugyanis ezúttal olyan
előadást sikerült létrehoznia, melyben a
néző - naiv módon viselkedik. A „naiv
módon" szó szerint értendő: a néző ebben
az előadásban „haragszik" az ellenszenves
szereplőkre, így magára a színészre is egy
kicsit, úgy, ahogy a gyerekek a
bábszínházban, vagy azok, akik először
látnak színházat. (Ezért például Béres
Ilonát nem jutalmazzák hatalmas tapssal,
mert benne a Főnénit gyűlölik. Pedig
megtapsolhatnák, legalább úgy, mint
Bujtort, mert nagyszerű vissza-
fogottsággal hozza ezt a szinte testetlen
szadizmust.) A néző ezzel a naivitással
örül együtt Bujtorral a szabaduláson,

kicsit önmagát is ünnepelve a menekítő
gesztusban. Ünnepli benne a tisztaságot,
mely végül is elnyeri jutalmát, de saját kis
elnyomottságának is az ő alakításában
vesz revansot - ha papucs, ha anyósa, ha
főnöke, netán beosztottai terrorizálják az
életben, ha nem tud mit válaszolni egy
ilyen mosolygó és steril manipuláció
kíméletlenségére; most vég-re
kitapsolhatja magát, mert Bujtorral együtt
ő is jól megadta nekik. Bujtor mindenki
helyett fizet vissza a köznapi vereségekért.
Nekünk sikerül, amikor neki.

Persze az ember elgondolkozik, vajon
„helyes"-e, ha egy fővárosi színház vájt-
fülű közönsége ilyen naiv módon visel-
kedik, azaz megharagszik egy színészre,
mert az író ellenszenvesnek rajzolta sze-

repét. Ám némi tűnődés után úgy dön-
töttem, hogy ennél nagyobb sikert nem
könyvelhet el magának sem Kapás Dezső,
sem a színház, sem Béres vagy Koncz
Gábor. Hogy vissza tudta „naivosítani"
közönségét - ez ma már szinte hihetetlen
teljesítmény. „Persze, ha Brecht felől
nézzük, úgy ez a naiv viselkedés
kudarcnak számít . . ." - hallom az
ellenvetést. Csakhogy onnan nézve is
siker ez, mert a néző természetesen okos,
és a ruhatárban már maga is csodálkozni
kezd, hogy miért is nem tapsolt jobban
Béresnek. (Legszívesebben vissza is
menne, hogy pótolja mulasztását ...) De ha
ott a ruhatárban felmerül benne ez a
kérdés, máris brechti módon kell
válaszolnia, mert az előadás szuggesztiós
hatása alól szabadulva azon kell elgon-
dolkoznia, miért is volt ilyen intenzív
hatással ez az egész? Miért fogták el
agressziós rohamok a játék közben, és
miért nem tudott mindjárt megbocsátani
Béres Ilonának.

Kicsit karikírozom a hatást, de azt
hiszem, nem tévedek, ha ennek a produk-
ciónak egyik legfontosabb vívmányát itt
keresem. Köznapi bajainkra fordította le
Ken Keseyt, és így kúrálta a néző indu-
latait. Azzal tudniillik, hogy felerősítette
benne a tehetetlenség érzését, vagyis
tudatosította elmulasztott lehetőségeit -
tettekre sarkallta. S közben bosszantotta,
csalódottá, dühöngővé tette: ön-magára,
környezetére kellett haragudnia.

Balázsovits Lajos okos és törékeny,
már-már sikerül kilépnie önkéntes nyu-
szijából, hogy aztán visszahuppanjon bele,
de most már rossz lelkiismerettel. Kern
András - talán most a legnagyobb sikerrel
- egy kis tanulmányt épít fel a dadogós
Bibbit alakjaként: minden moz-



dulata fáj, annyira ismerős. Benkő Gyula
ezúttal kevés teret kapott, és így csak az
egyik oldalát tudta megmutatni a pipogya
orvosfigurának. Szombathy Gyula most
is félelmetes (bár ez már harmadszor
fordul elő, hogy ilyen fasisztoid figurát
teremt elő mesterien egyszerű
eszközeivel: csak ne kelljen vállalnia ezt
a skatulyát ...!) Balázs Péter, Hernádi
Judit f. h. játéka érdemel még említést.
Bátki Mihály fordítása feszült, jó szöveg.
A vendég Drégely László díszletei fehér-
ségükkel, krómozott szépségeikkel adják a
„kellemes" aranyketrec atmoszféráját.
Zsedényi Erzsébet zenei összeállítása a
sokk-hatásra törekedett, talán nem is
mindig volt szükség rá ...

Ken Kesey: Kakukkfészek (Vígszínház)
Színpadra írta: Dale Wassermann. Fordí-

totta: Bátki Mihály. Rendezte: Kapás Dezső.
Díszlet: Drégely László m. v . Jelmez:
Jánoskúti Márta. Zenéjét összeállította: Zse-
dényi Erzsébet. Munkatárs: Pintér Tamás.

Szereplők: Koncz Gábor, Bujtor István,
Balázsovits Lajos, Kern András, Balázs
Péter, Szatmári István, Gálffi László,
Maszlay István, Pethes Sándor, Szilágyi
István, Halasi Imre f. h., Franhoffer Péter,
Béres Ilona, Benkő Gyula, Peremartoni
Krisztina fi h., Dobos Katalin f. h., Lukács
Sándor, Szombathy Gyula, Prókai István,
Farkas Antal, Koszó István, Hernádi
Judit f. h., Tóth Éva f. h.

Következő számaink tartalmából:

Hermann István:

Az áttűnt dráma

Szendrő Ferenc:

Tizenöt év az Irodalmi Színpadon

Antal Gábor:

Vita az előadóművészetről

Bécsy Tamás:

Scsepancsikovóból Istvánfalvára

Giorgio Stehler:

Naplójegyzetek a Cseresznyéskerthez

Földes Anna:

Színházi napló a londoni átlagról

Peterdi Nagy László:

Megint Csehov

Breuer János:

Magyar-szovjet színházi kapcsolatok,
1937

TARJÁN TAMÁS

Királyok, fejedelmek,
nagyurak ...

Száraz György drámáiról

Ez az a Száraz?
Az. A k i Egy előítélet nyomában címmel
előbb tanulmányt, majd könyvet írt a
zsidó származás problémaköréről, olyan
ügyet vállalva föl, mely látszólag éppen-
séggel nem az ő ügye. Fölvállalta, hogy
esszéisztikus történelmi okfejtésre ala-
pozva, a humanista szó jegyében - meg-
szüntethesse a „mi" és „ők" viszolyogtató
ellentétpárját, s hogy fölszámolni segítsen
a (mindkét oldalon) ma is élő elfogultan
rosszindulatú véleményeket, gondolati
torzulásokat. E munka máig visszhangos
alkotás; sikerkönyv.

Debrecenben Száraz György A élet vize

című legújabb darabjának nézői sűrűn
kérdezték egymástól: ez az a Száraz? Az
író pályáját a föntemlített mű fémjelzi az
olvasók, nézők többsége körében: nem a
termékeny drámaíró könyvét látják benne,
hanem megfordítva - az Egy előítélet

nyomában szerzője ír drámákat is. Száraz
György évtizedes drámaírói múlttal,
lassan tucatnyi be-mutatóval maga mögött
sem igazán ismert színpadi szerző.
Könyvkiadói paradoxon, hogy darabjai
nem olvashatók kötetbe gyűjtve (sőt
néhányuk nyom-tatásban sem, csupán
kéziratban); holott Száraz par excellence

drámaíró. Ami nálunk köztudottan
ritkaság.

Összefoglaló pályakép -- tudtommal -
eddig nem készült Száraz Györgyről. A
debreceni premier most alkalom - bár,
sajna, nem a legjobb alkalom - , hogy át-
tekintsük az író meglehetősen homogén,
biztos fogódzókat kínáló munkásságát.

A hatalom, a történelem,
az önismeret .. .

A vezérkari főnökről - „fiatal szerző első
darabjáról" - így írt 1969-ben az erő-teljes
kritikát és csöndes-biztató tapintatot
vegyítő Dersi Tamás: ,,Mihez ért Száraz
ez idő szerint? Tud tömör dialógust írni,
feszültségteremtésre alkalmas helyzeteket
kiválasztani, zsúfolt és bonyolult
történelmi anyagával gazdálkodni. Képes
felvázolni, színpadi cselekmény
hordozójává tenni egy izgalmas, sokféle
lehetőséget kínáló szituációt." Ennél több
jó szava nincs is a kritikusnak

- viszont e sorokban pontosan vázolta
Száraz tehetségének karakterét és irányát.
A feszes dialógus még a gyöngébb
művekből sem hiányzik; egy kivétellel
valamennyi dráma: történelmi dráma; s
cselekményében bonyolult, burjánzó va-
lamennyi. Napjaink hazai színpadi iro-
dalmára gyakorta jellemző, hogy az író-
nak van nemes gondolata, újszerű
közölnivalója, de hiányzik dramaturgiai
iskolázottsága és érzéke. Nos, Száraz
éppenséggel a technikában igen föl-
készült, s ellenkező veszély fenyeget:
már első bemutatott darabjában is na-
gyobb, jobb az apparátus, mint a gondo-
lat, a közlendő, amelynek érdekében
működik. Száraz György, mondhatni,
„teljes fegyverzetben" indult drámaírói
pályáján, színházi műhelymunkától harc-
edzetten - ám (maradva, a szerző művei-
től nem idegenül, a militáris hasonlatnál)
„hadászati céljait" sokszor elvéti, esetleg
eleve rossz helyen keresi. Galsai Pongrác,
aki a szintén 1969-ben bemutatott Kirá l y -
cselről írt bírálatot, az említett veszélyt
érzékelve jellemezte ezt a „tehetséges és
megfontolatlan" darabot: „... szerzője igen
tehetségesen játszik. Hősei élő
karikatúrák, jelenetépítései szellemesek,
poénokat csapkodó párbeszédei biztosan
ütnek. Ennek az írónak hallatlanul jók a
színpadi reflexei. Ha egy-egy meg-
oldását a darab teljességéből kihasítva
szemléljük: kitűnő minőségű szövet-
mintát kapunk." Galsaiból a látnok
beszélt: a hallatlanul jó színpadi reflexek
(a jelző nem túlzás) sikerületlen darabjai-
ban sem hagyják cserben Száraz Györ-
gyöt - de hibátlan és eredeti műegészet
eddig nem tudott létrehozni; a maradandó
jelentékenység közelébe is csupán
egyszer-kétszer jutott. Színpadi érzéke és
íráskészsége, formai tehetsége a lehetsé-
gesnél kevesebbet kamatozott.

A közeg, amelyben Száraz otthonosan
érzi magát: a történelem; a két kérdés,
mely állandóan izgatja: a hatalom és az
önismeret kérdése. Egymással a kettő
összefügg, összefonódik; ráadásul a
hatvanas-hetvenes évek magyar művé-
szetének középponti témája mindkettő.
Száraz Györgynek van tehetsége ahhoz,
hogy a komplexitást érvényesítse, s
ahhoz is, hogy műveinek egyéni arculatot
adjon: színdarabjai a rokon problematika
ellenére sem hasonlítanak a pálya-társak
alkotásaira. Az igazi újdonság, átütő erő
azonban ritkán van jelen -
legértékesebben, mint látni fogjuk, A
nagyszerű halál című ön- és nemzetismereti
drámában.


