
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 ...
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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.



A hatalom természetének elemzése és a
személyiség természetének elemzése
Száraz György számára: erkölcsi kérdés.
Azokban a drámáiban, amelyekben ha-
talom és önismeret viszonyában az utóbbi
rovására fölbillen az egyensúly, s a
hatalom kérdése eluralja a terepet,
etikailag általában érvényeset, de köz-
helyszerűt mond ki az író. A hatalom
fogollyá teszi azt, aki gyakorolja - ezt a
gondolatot variálja Száraz a Királycsel-
ben, a III. Bélában, a színpadra nem került
Halott fényben s Az élet vizében is. Nem
véletlen, hogy Zsigmond az egész
cselkomédia során rab, a halhatatlanság
csodaszerével mesterkedő Clodius pedig
tolókocsiba szögezett béna - szimbolikus
mozgásképtelenséggel. A hatalom bir-
tokosai maguk is birtokok. Csapdahely-
zetét Száraz valamennyi királya, leendő
királya, diktátora, fejedelme fölismeri.
Íme, két királyi vélemény - az első Zsig-
mondé; így szól apjának, feleségének és
szerelmének kísértő árnyaihoz: „Elég volt!
Lovag akartam lenni, szeplőtlen és gáncs
nélkül való. Elvettétek tőlem a tisztaság
nyugalmát, a küzdelem örömét és a
szolgálat gyönyörűségét. Király akartam
lenni, bölcs, igazságos és meg-
ingathatatlan. Ti pedig megtanítottatok a
politika fortélyaira, a képmutatásra és a
kegyetlenségre. Ember akartam lenni,
hűséges és áldozatos szívű. De ti meg-
tanítottatok a hétköznapok apró hazug-
ságaira, megfojtottátok a vágyaimat, és
ringyóvá tettétek a tisztességemet. Paulus
voltam és most Saulus vagyok!"

A Bizáncból hazatérő királyfi, akit
bitorlóként fogadnak - ha a rabsorssal nem
is, de az őrizettel neki is számolnia kell -,
a majdani III. Béla szerencsésebb: a
hatalom nem kényszeríti e fordított
pálfordulásra. Ez a király az írónál nagyon
ritka „pozitív hősök" közé tartozik, s
uralkodói ars poeticáját így fogalmazza
meg: „A hatalom pedig veszélyes dolog:
egy szent is hóhérrá válhatik e tökéletlen
világban. Mentsen az ég a türelmetlenség
démonától, é adja nékem, hogy soha ne
feledjem: halandó vagyok."

A két királyfigura közül III. Béla a
hitelesebb, sikerültebb, teljesebb. A ha-
talom kérdésébe az önismeret kérdése is
beleszövődik: Béla vívódó egyéniség, aki
saját belső karakterét elemezve megfutna a
küldetés, a feladat elől, majd -
feleségének, Annának nem kis. részben
önzően politikus biztatására - ismételten
fölméri, és magasabb szinten, a közösség
érdekeit is szem előtt tartva értékeli és

rendezi el személyiségének vonásait:
megszerzi a koronát. Zsigmond ciniku-
sabb alak, nem idegen tőle a nagyotmon-
dás és a köpönyegforgatás. Természetesen
a két mű eltérő műfaja is közrejátszik a
központi hősök különbözőségében: a
dráma Bélája emlékezetesebb, mint az
áltörténelmi komédia Zsigmondja. Az eset
nem egyedi: Száraz komolyabb hang-
vételű darabjaiban felelősebb, céltudato-
sabb és elmélyültebb alkotó, mint itt-ott
szinte Molnár Ferenc-ien gördülő komé-
diáiban. A III. Béla, A nagyszerű halál, A
vezérkari főnök jelentősebb művészi
eredmény, mint a Királycsel vagy Az élet
vize.

Aligha kétséges, hogy a hatalom ter-
mészetének elemzéséhez a közelmúlt tra-
gikus tapasztalatai vezették el az írót; a
Halott fény című Robespierre-drámán
érződik legerősebben a tételesség: a sze-
mélyi kultusz gyakorlatának bírálata.
Száraz azonban, aki oly sokat köszönhet a
történelemnek, nem viszonozza a
történelem szituációkat és hősöket kínáló
jóindulatát: ő maga, szemléletében, nem
történeti (A nagyszerű halál és részben A
vezérkari főnök megint kivétel). A
történelem számára csak ürügy: nem
konkrét eseményeket elemez, hanem idő-
től függetlenül érvényesnek láttatott mo-
delleket állít. A paraboladráma természe-
tesen járható út, de Száraz mindig bizto-
sabban tájékozódik, ha tehetségének
iránytűjét követve a realista színjáték le-
hetőségeit igyekszik földeríteni.

A modellszerű irodalmi alkotás az
esetek nagy többségében az erkölcsben
leli meg azt az időtől függetlennek vélt
tárgyat, amely a példázatosságot bizto-
síthatja. Száraz György e „szakmai okon"
túl is sokat foglalkozik az etikával, főleg
az etika hierarchikusságával és
tűrőképességével, rugalmasságával. A
Királycsel Zsuzsannája, ez a filozofálásra
hajlamos és néha költőként szólaló ka-
tonalány, király és közkatona közt nem
válogató céda mások helyett is tudja:
„Sokféleképpen lehet erényes az ember."

E kurtizáni bölcsességet a III. Béla
Burdinusa, aki papi személy, tetszető-
sebben adja királyi pártfogoltja tudtára:
„Az egyszerű ember egyszerű erkölcsök
szerint él. Te, Uram, ha a Mindenható
kegyelme az ország trónjára segél, nem a
magad lelkiismeretének tartozol felelős-
séggel, hanem Istennek, népednek és a
Szentatyának." Ezt a tanácsot nem Béla,
hanem kétszázötven évvel később a már
talán élesebb s értőbb fülű Zsigmond
szívleli meg. Ám még az erkölcsileg he

lyes döntés is magában foglalja az erköl-
csi értékek relativitását: a tisztakezű Béla
meggyilkolja a gyilkost, mert megveti a
gyilkosságot, és nincs szüksége gyilko-
sokra. Általában is a hatalom körén belül
az értékek nem azonosak önmagukkal s
egymással sem - csakis a hatalommal
magával lehet viszonyuk..................a ko-
rona mindent megér. Mert csak általa
biztosíthatjuk, hogy különbek vagyunk
másoknál" - sugallja Bélának Chatillon
Anna; a kiemelkedés, a „különb"-ség ára:
a személyiségvesztés. Zsuzsanna is csak a
maga viszonylagosan fölfelé ívelő
szerelemszolgálati pályájára hivatkozhat
ifjú vetélytársnőjével szemben: „Én
zsoldossal kezdtem, te királlyal. Én ki-
rállyal fejeztem be, de te zsoldossal vég-
zed."

Folytathatnánk a példákat, egészen
addig a bohózati esetig, mely a Király-
cselben érzékelteti a hatalom relativitását:
Frangepán csapatai körülfogják a várat
körülfogó csapatokat, miközben újabb
csapatok már az ő körülfogásukra is
készen állnak. A hatalmak többszörösen
körülgyűrűzik a várat - és az egész
komédiának mégis a benne ülő fogoly,
Zsigmond szabja meg menetét - s lesz újra
király, még német-római császár is.
Tanulság: aki a hatalom foglya, az nem a
hatalom csapatainak, hanem valóban
magának a hatalomnak, a hatalom ter-
mészetének és mechanizmusának foglya -
helyzetét tehát erkölcsi (gyakrabban
erkölcstelenségi) szituációként kell meg-
élnie, etikus lényként kell - jól vagy
rosszul - döntenie.

Ezek után a királyok és diktátorok
helyzetét ne irigyeljük. A Bélát hűségesen
szolgáló Becse meg is csóválja a fejét: ,,...
királyok, fejedelmek, nagyurak, de nehéz
is veletek egy világban élni. .. " Száraz
György drámáiban ennyi a nép szava
(noha Becse csak látszólag az a tiborci hű
cseléd, akit oly sok magyar drámából
ismerünk). Száraz a hatalom kérdéseit
csak uralkodói és katonai régiókban
tárgyalja; királydrámáiból épp-úgy
kimarad a tágabb közösség, mint A
vezérkari főnök című dokumentumjáték-
ból, amely a Tanácsköztársaság ötvenedik
évfordulójára készült. Itt bosszulja meg
magát a tisztán erkölcsi közelítés:
népmozgalmakat a színpadra nem kívá-
nunk, de azt igen - hitelesebbek, egé-
szebbek lennének így az író művei -, hogy
a hősök történelemformáló tényezőként
vegyék számításba a tömegeket, s ne
ranghoz kötődő magánügyként vívják és
vívódják a hatalmat.



Néha azért föltünedeznek a társadalom
alsó (sőt mély-) rétegeinek képviselői -
háládatlan szerepben, mint például a Ki-
rálycsel primitív porkolábja, aki nagyképű
és gyáva ostobasággal terpeszkedik bör-
tönőri hivatásában. A „sárból vétetett" s
királyi ágyakban hancúrozó leányok
(Zsuzsanna vagy Godiva A z élet vizében)
már kisebb-nagyobb mértékben cinikus
bölcselkedők, akik sokkal erőseb-ben
kötődnek új helyükhöz, mint a néha
nosztalgikusan visszasírt régihez. Száraz
György világa zárt világ: királyok,
diktátorok, nagyurak, főpapok, fővezérek
és zsenik sereglése.

... és a játék

A Királycselben elhangzik a kérdés: ki-nek
mi az érdeke egy adott szituációban?
Zotmund, a zsoldos, aki a bérgyilkosi
hivatással büszkélkedhet, őszintén válaszol
a kérdező királynak: „Nincs koncepcióm,
felség," Koncepciója mindig a másé - azé,
aki éppen fizet. Esetleg a királyé - esetleg
azé, aki a királyt még ma éjszaka leszúratja
vele.

Zsuzsannából a poéta beszél: „Talán
valami kósza vágy, szélszaga van és siká-
torillata. Utca-zaja van és korhely-arca.
Talán a szabadság."

Zsigmond sem térhet ki a válaszadás
elől - s neki a hatalom az érdeke, minden
mennyiségben.

A bérmunka, a nosztalgia és a kiválasz-
tottság a megkötöttség, sőt rabság kü-
lönböző változataival béklyózza hőseinket.
A társaság negyedik tagja szabadabb: a
bizánci követ a homo ludens, a játékos
ember. A játék öröméért él, s nagy tétekben
játszik, hogy kockázata is legyen minden
dobásnak. Elvekkel és emberekkel
kockázik derűsen a bizánci; s magával is.

Száraz György is homo ludens: já-
tékkedvelő drámaíró. A Királycselnek már a
címe sakkjátéknak érzékelteti a hatalom
megnyilvánulásait; sajátos fej-törő A
megoldás.

A játék részben tartalmi, részben formai
természetű. Az író, akinek szituáció-
teremtő készségét már kiemeltük, kedvvel
játssza-próbálja végig az összes lehe-
tőséget, amelyet a helyzet kínál. A élet
vizében ez már túlzásig megy: e vélt vagy
valós csodaszer negyedóránként teremt
újabb fordulatot, s további felvonások is
születhettek volna a király cselező ked-
véből. E komikotragédia két része így is
sok: Száraz fegyelmezetlenül játszik, s a
királynak nem is gondoskodott megfe-

lelő partnerokról. A játék is unalomba
fordulhat tehát.

A legsikerültebb játékdarab a Király-
csel; s szerep jut a különféle egymást-ölő
kis játékoknak Száraz egyetlen társa-
dalmi drámájában, a Vígtükörben is.
(Nem cél e dolgozatban, hogy Száraz va-
lamennyi művét részletesen elemezzük.
Az írói tehetséget nem érdemes a sikerü-
letlen művekkel mérni; ezért a Halott fényt
és a Víztükör című művet csak alkalman-
ként, példaként említjük; a II. Rákóczi
Ferencről, gyermekszínházunk alkalmi
bemutatójáról pedig elfeledkezünk.)

Száraznál tehát drámaépítő elem a já-
tékosság, s műveiben formálisan is sze-
repelnek játékok, Formai játékaival több-
ször bizonyítja, hogy színpadképes szel-
lemességgel, humorral is rendelkezik.
Sikerültek például a Királycsel anakro-
nizmusai: a követek villámzáras útitás

kával érkeznek, kommünikét várnak,
játékaikat és szenvedélyeiket hobbinak
nevezik, Kanizsai érsek cinikus sajtó-
tájékoztatójában pedig többek közt ezt
mondja az önjelölt királyok vetélkedé-
séről: „Nem kívánom befolyásolni sem a
Bizottságot, sem a közvéleményt. Ezt
nem tartom összeegyeztethetőnek a fair
play elvével. Csak annyit mondhatok, és
ez valamennyi jelöltnek szól: nem a
győzelem a fontos, hanem a részvétel."

A játék, a játékosság értéke, színe Szá-
raz György darabjainak - ott, ahol az író
komolyan, a maga állította szabályokat
betartva játszik.

Zsigmondtól Stromfeldig,
Póka Gyulától Ectorig

Száraz György darabjai kivétel nélkül
sokszereplősek: általában tizenhárom-
tizenöt, nem ritkán húsznál is több figu-
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rával dolgozik. Kitűnő cselekménybo-
nyolítási érzéke ezt meg is engedi, meg is
követeli. Érezhető, hogy az író örömét leli
az alakformálásban, s kedvvel teremti meg
hőseit. Figyelme és kedve viszont nem
egyenletes eloszlású: egyes szerepekkel
bőkezűen bánik, másokat viszont
vázlatban hagy. Ezért darabjai részben
roppant hálás színészi feladatokat
kínálnak, részben csekély eredményű
küszködésre ítélik a megformálót. Ez az
aránytalanság az egész mű hatását ront-
hatja. A vezérkari főnök, Stromfeld pél-
dául kitűnően és sokoldalúan ábrázolt
személy - Kun Béla viszont, egy számára
amúgy is előnytelen szituációban, képtelen
érvényesülni -, s ezzel épp Stromfeld
drámája lesz szegényebb. Béla
testvérének, Gézának személyében nem
kap méltó ellenfelet; Clodius király mellett
fia, Ector trónörökös kedves, de je-
lentéktelen kamaszember.

Hasonló a helyzet a mellékszereplők-
kel: egy-egy alakot Száraz mesterien
megformál, emlékezetünkbe vés. Chatillon
Anna például férjénél, Bélánál is jobban
rajzolt, mély lélekismerettel alakított
figura. Nem felejtjük Zsuzsannát vagy
Markaly századost A vezérkari főnökből.
Máskor viszont az író érthetetlenül
elfeledkezik arról, hogy - főleg
mellékszereplőinek - saját arcot adjon. Az
élet vizében a főurak és főpapok cso

portja teljességgel súlytalan, a látszat-
differenciáltság nem elegendő ahhoz,
hogy felejtsük: ugyanazt, ugyanúgy
mondják mindannyian. Sematikus jelle-
mek, s ezt nem menti, h o g y félig-meddig
meseszerű történetről lévén szó, élni lehe-
tett és kellett a mesei sablonokkal. Ta-
nulságos az is, hogy Száraz nemegyszer
feleúton torpan meg: új darabjában Balort,
a szellemdús gyermeket - akit pedig
flegma és ellenszenvesen tunya mai
ifjúként indított el színpadi útján - egy-
szerűen elfelejti, negyedórákig álldogálni
hagyja. Nem Száraz tehetségével,
figuravezető készségével van itt baj -
máskor játszi könnyedséggel és elegan-
ciával oldott már meg ilyen helyzeteket. A
fegyelem és figyelem lazul néha - ért-
hetetlen okból. Még rosszabb a helyzet, ha
az egész darabban csak vázlatos figurák
vagy sematikusan túljellemzett karakterek
mozognak - így a Víztükörben és a
Tolsztojt középpontba állító A meg-
oldásban. Ez utóbbi eleve szerencsétlen
vállalkozás volt, hiszen az írói nagyság
kívülről nem ábrázolható, az pedig so-
ványka tanulság, hogy a nagy ember, aki
nevet ad egy eszmének, nem azonos a
követőkkel. Tolsztoj - Tolsztoj, és nem
tolsztojánus. Megint Száraz kedvenc
csapdahelyzete: minél inkább birtokol
valaki valamit, annál inkább foglya is e
valaminek. A teljes birtoklás, átélés,

megértés végül csakis a személyiség teljes
föladásával történhetik. Ez a megoldás -
mégpedig kétféle módon: erkölcsösen,
azaz önmaga megszüntetésével, ahogyan
Tolsztoj teszi halálával; és erkölcstelenül,
a kiüresedett személyiség megőrzésével,
ahogyan Zsigmond tette, megváltott
életével. Száraz György fő-szereplői,
különböző értelmi-érzelmi fokon,
valamennyien megélik ezt a dilemmát, s
különféle válaszokat adnak. Robespierre,
Stromfeld, Damjanich az első típusba
tartoznak, Clodius vagy a Víz-tükör
Kapocsyja a másodikba. (III. Béla sem
ide, sem oda - csakhogy őt nem a hatalom
gyakorlása közben látjuk, ha-nem a
megszerzés pillanatában; Száraz
munkásságának logikájából következően a
föntebbi válaszúthoz ő is szükség-szerűen
el fog érkezni.)

A drámaírói oeuvre központi kérdé-
seinek vizsgálata után tehát a fő alakok
formálásából is következtethetjük: a
megoldás nemcsak egy dráma címe, de az
egész pálya kulcsszava is Száraz György-
nél.

A kétféle lehetséges megoldásig, az
önmegszüntető jó és az önmegtartó rossz
választásáig jutnak el az író egyes hősei. A
hősök másik nagy csoportjába a soha-
nem-választók, a halogatók és kiszolgálók
tartoznak, akik így erkölcsileg a Zsig-
mondoknál, Clodiusoknál (a rosszat, de
életben maradást) választóknál is érték-
telenebbek. A „langyosak" ábrázolásában
Száraz György mester: Burdinus apát és
Póka Gyula, a bizánci követ és Böhm
Vilmos mintha csak ugyanannak a
karakternek árnyalt változatai lennének.
Utóbbi lehet a szószólójuk: „A világ
változik, jobbra vagy balra, és mi
alkalmazkodunk, hogy élhessünk."

A Száraz Györgyöt izgató kérdések -
kiegészülve néhány újabbal - s az író
mesterségbeli tudása a legszerencsésebben
1974-ben találkozott: a Gyulai Vár-
színház ekkor tűzte műsorára Száraz máig
legjobb darabját, melyet televíziós
változatában a legszélesebb közönség is
megismerhetett.

A nagyszerű halál
Magyar író, ha a történelemben vissza-
visszatérő kérdés izgatja, szinte ösztön-
szerűen nyúl az 1848-49-es esztendő ese-
ményeihez, hogy azokon keresztül fejezze
ki magát. A hetvenes évek elején külö-
nösen nagy számban keletkeztek olyan
alkotások, amelyek a forradalom és sza-
badságharc másfél esztendejéhez, illetve a
bukás utáni hónapokhoz kötődtek.

Dobák Lajos és Göndör Klára Száraz György: A megoldás című színművében
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Hirtelen elegendő talán Mocsár Gábor
(Gyémántper), Kőris Emil (Forgószél),

Dobai Péter (Csontmolnárok) műveit em-
líteni, mint jellegzetesen eltérő lehetősé-
geket a gazdag választékból. Sorolhatnánk
a regények után a - részben a Petőfi-
évfordulónak is köszönhető - filmeket,
színpadi alkotásokat (Kardos Ferenc: Petőfi

' 73; Lányi András: Segesvár; Illyés Gyula:
Az ünnepelt stb.).

Száraz Györgynek dicséretére legyen
mondva, nem divatból fordult a szabad-
ságharchoz mint témalehetőséghez (bár
műve fölkérésre és a helyi emlékeket fi-
gyelembe véve íródott). Száraz már ko-
rábban megkísérelte, hogy a Tanácsköz-
társaságot is a magyar történelem irodalmi
szempontból termékeny, modell-értékű
eseményévé tegye - érezve talán a
veszélyt, hogy aki nálunk 1919-ről, 1944-
ről akar írni, az is gyakran a szabadságharc
eseményeiben fejti ki mondanivalóját. A
vezérkari főnök című dokumentumdráma
szerkezeti okokból is összefüggésbe
hozható A nagyszerű halállal.

A gyulai Wenckheim-kastélyban ját-
szódó mű - „drámai utójáték egy törté-
nelmi tragédiához" - megint a hatalom és
az önismeret kérdésével foglalkozik; de
amint a III. Béla esetében termékeny volt,
hogy a királyt pre-hatalmi helyzetben
ismerjük meg, úgy termékeny most, hogy a
szabadságharc tábornoki karának hat
képviselőjével post-hatalmi helyzetben
találkozunk. A szituáció nem engedi, hogy
az író a hatásos közhelyek csábítását
kövesse; s a konkrét történelmi elemzést
sem kerülheti meg.

A szabadságharc eseménytörténetéhez a
dráma nem tesz hozzá semmi újat. A
problematikus csomópontok is azonosak
az „1848-49-es irodalom" ismert és gyakori
csomópontjaival. Száraz sem szabadulhat
az oly sűrűn fölbukkanó „mi lett volna, ha
..." kérdésétől s a „Kossuth vagy Görgey,
Petőfi vagy Széchenyi" dilemmától.
Mindez azonban csak érintőlegesen van
jelen a drámában.

A lényegesebb itt: a számvetés. A tá-
bornokok - főleg a másik háromnál el-
mélyültebben ábrázolt Damjanich, Nagy
Sándor és Kiss - a fogság óráiban, közelgő
kivégzésük - vagy megbolondulásuk -
árnyékában fölmérik az utat, amit a
szabadságharc alatt megtettek. A katonait
is és a világnézetit is. Száraz arcot ad az
aradi tizenhárom néven emlegetett s a
nemzeti tudatban mindig is oszt-
hatatlannak vélt csoportozat néhány tag-

ának. Fölmutatja a történelemben az
egyént, de - a tábornokok minden tor-
zsalkodása, személyes ellentéte, katonai és
politikai nézetkülönbsége ellenére - nem
szünteti meg a csoportképzetet sem: a
darab végén Damjanich és Nagy Sándor,
Kiss és Lenkey, Leiningen és Pöltenberg
együttesen vállalják sorsukat. Az ügyet
valamennyien másképpen értelmezik -
mégis képesek elfogadni egy-mást e végső
pillanatban - a bukott, de nemes ügy
nevében.

Az önvizsgálat, a számvetés jellemzi a
mellékszereplők tetteit is. Az erkölcsi
emelkedettségnek arra a fokára, ahol a
tábornokok állnak (persze fokozatok,
eltérések közöttük is vannak), egyikük
sem tud fölemelkedni, de legalább végre
kiélik, kifejezik igazi önmagukat. Így a
szépfiú Dőry báró vagy a dráma legmeg-
rendítőbb jelenetében Jeliszkij cári tiszt,
az egykori dekabrista, aki csak
alkoholmámorban képes eldadogni-elsírni
eszméit, minden szabadság- és független-
séggondolattal rokonszenvező fölfogását.

Száraz erényei - az alkotói fegyelem
által rendszabályozva - A nagyszerű ha-
lálban érvényesülnek a legteljesebben.
Jelenetező készsége kivételes és kivéte-
lesen hatásos, jól ismeri a szerkesztés
pont-ellenpont elvét, tud szituációt te-
remteni nagyobb csoportnak és egyénnek
is. Darabjainak egyik veszélye, a
magyarázó bőbeszédűség itt is kísért, de a
pergő cselekményű dráma ezt is elbírja.
Gyulán Sík Ferenc dinamikus ren-

dezése az apróbb hibákat nagyrészt ki is
küszöbölte.

A nagyszerű halál nem remekmű, de
maradandó értékű mestermunka, az egy-
szeri bemutatót föltétlenül túlélő alkotás.
Nem elsősorban elgondolkodtató, inkább
érzelmeket keltő dráma; a szerző
tehetségét bizonyító egyéni szín az 1848-
49-es szabadságharc könyvtárnyi szép-
irodalmában. S mert itt sajátos szín - épp
ezért lehet a konkrét eseményen
túlmutató, általános érvényű is.

Clodius nem Claudius,
Ector nem Hamlet

A nagyszerű halál után alkotói kudarcok
következtek Száraz György pályáján. A
balsiker hozzátartozik minden mű-vész
munkájához; bukásra a művésznek joga
van. Joga - ha okul mindebből. Száraz
Györgynek most van miből okulnia - mert
A megoldással, a Rákóczival és Az élet
vizével is rossz irányba indult. Érdemben
csak az elsővel és az utolsóval lehet
foglalkozni.

Láttuk már: Száraz darabjai mindig
„nagy emberekről" szólnak. Maga az író is
elmondhatja, idézve és kiegészítve egyik
szereplőjét: királyok, fővezérek, nagy
szellemek, de nehéz is veletek...

Nehéz, mert Száraz részben kivágha-
tatlan fákat dönget fejszéjével, máskor
meg vézna ágacskákat akar erdőnek látni,
s fűrészek hadával indul ellene. A
megoldás minden kísérletnek ellenáll,
eleve lehetetlen feladatot vállal - erről
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már szóltunk. Az élet vize viszont - sok-
szorosan megcsavart meseszerű, de rezig-
nált történetben - a megváltásról elmél-
kedik (ne feledjük: a megváltás is a meg-
oldás egyik fajtája itt). A történet nem
mesélhető el, mert a história nem adja
vissza a játék kuszaságát. Annyi mégis: a
mozgásképtelen öreg Clodius király,
udvari mágusa jóvoltából, birtokába jut a
halhatatlanság vizének. Száraz György
rengeteget mesterkedik ezzel a folyadék-
kal: lehet, hogy nem is igazi; az erőszakos
halál ellen nem véd; kérdés, hogy ki ivott
belőle és ki nem; s egyáltalán: jó-e annak,
aki ivott belőle? Végül a tanulság nem
egyéb, mint hogy e találmány csak tovább
növelné az emberiség bajait; a megváltás
elmarad, mert a kincs egytől egyig gazok
vagy cinikusok kezében van. S ez a
parabolaformában ki-fejtett mondanivaló
már az abszurd, az abszurdoid és a
groteszk hazai irodalmában sem újdonság.

Száraz György megint örömmel ját-szik
- játszik például az irodalom- és
drámatörténettel is: a kissé kiforgatott
beszélő nevek világirodalmi remekek
egész sorát vonzzák a komikotragédia
hátországába. De hiába mesterkedett az a
másik Claudius is egy üvegcsével:
cseppentés és cseppentés között különbség
van. S hiába vívódott Hamlet is - Ector
szerencsétlenkedése nem idézi őt, sem hős
keresztpapáját, Hectort (vagy a
Hectorokat). A király kivételével sab-
lonfigura mindenki, egyetlen jellemvonás
képviseletében. Clodius viszont megfor-
mált jellem - a két oldal tehát nincs
egyensúlyban. Clodius fölénye nyomasztó,
bábkörnyezete meg sem kísérelheti, hogy
sajátos, cinikus humanizmusával szemben
föllépjen. Ennek a királynak még így is
igaza van a csaló, tolvaj udvaroncokkal, a
gyávácskán tisztességes trónörökössel és a
szabadszájú, szabaderkölcsű, de
jelentéktelen Godiva királynéval szemben.
Azt akarja vajon sugallni Száraz, hogy ma
nincsenek Hamletek, sőt, Claudiusok
sincsenek ? Nem tudni: az agyoncsavart
darab értelmezési lehetőségeivel
hosszasan játszhatnánk, bogozhatnánk az
egymásnak ellentmondó szinteket - s csak
a végeredményben lehetnénk bizonyosak :
rosszul áll a világ szénája. Írónak joga van
ezt is állítani, állítják is elég sokan - de
ehhez az állításhoz meggyőzőbb gondolati
erő kel-lene, mint amit Az élet vize ad.

Sándor János, aki nem először talál-
kozik Száraz darabjaival, s alkotói vilá-
gának jó ismerője - éppen nem sokkal a

Hamlet után állította színpadra a művet; s
olyan rendezői nekigyürkőzéssel, hogy
energiái igazán megérdemelnének egy
valódi színdarabot. A vendég Frentiu
Sever artisztikus színpadi látványt ter-
vezett: a közönyösen és komoran fekete
háttérfüggöny előtt aranyozott, cirádás
képkeretek emelkednek, süllyednek,
mintha egy történelmi arcképcsarnokban
lennénk. Zsarnokarckép az arckép-
csarnokban - ennyi így a darab, s hozzá
kisportrék.

Kár, hogy Sándor János halálos ko-
molyan vette ezt a komikotragédiát, amely
Száraz elképzelésében talán nem is vette
ennyire komolyan önmagát. A humor, az
irónia, a szatíra kiszorul (az Ectort játszó
Szilárdy István próbál már termetével, de
mozgásával is derűt vinni a történetbe);
eluralkodik a nosztalgikus, elégikus,
rezignált hang. A mese újabb és újabb,
lassan unalomba vesző és már előre
tudható fordulatai között nem is könnyű
figyelni arra, hogy Sándor milyen
kitűnően komponálja meg a szereplők
helyzetét és mozgását, milyen jól
alkalmazza a forgószínpad lehetőségeit, s
milyen határozott a színészvezetése - még
ha (a humoros elemek szám-űzése miatt)
tévesztett is. Ha Száraz György ezúttal
csak tehetségének fel-színi rétegeivel
gazdálkodott - úgy Sándor viszont jobb
sorsra érdemes energia-mennyiséget
használ el.

Az élet vize a színészi szempontból
hálátlan, „ácsorgós" Száraz-darabok közé
tartozik. Egyedül Gerbár Tibor formálhat
jellemet; feladatának érdekessége, hogy
ülve kell végigjátszania a két (nem is
rövid) részt. Gerbár méltóságteljesen
játssza az eleinte ütődötten, később ke-
gyetlenül bölcs és rezignált uralkodót, de
ami nincs benne a darabban, azt igyeke-
zete ellenére sem játszhatja el. Mátray
Márta harsány és vonzó jelenléte néha
fölrázza az előadást; Szilárdy István eset-
lenül, pirulóan tisztességes, ébredő fér-
fiasságával elfoglalt Ectorja több, mint a
megírt figura. A mellékszereplők hibát-
lanul oldják meg egyszerű, hálátlan és
színtelen dolgukat: Nagyidai István,
Bángyörgyi Károly, Kovács Lajos, Pa-
gonyi Nándor, Csikós Sándor, Cser-halmi
Erzsi és Aczél Tamás is pontosan
megfelel a szerepek mellé írt meghatáro-
zások követelményeinek: úgy beprog-
ramozottak, gazok, szellemdúsak, hit-
buzgók, titokzatosak és romantikusan
buják, ahogy az meg van írva. Lengyel
János a gondolkodó érsek szerepében a
képmutatás analízisét nyújtja, Sárosdy

Rezső pedig (Beovulf, a kapzsi főkincs-
tárnok) apró gesztusokkal tölti ki szerepe
hosszú kényszerszüneteit; nekik arcuk is
van az udvari talpnyalók gyülekezetében.

Műhely-e a dráma?
Száraz Műhely-e a színház, avagy ... című
szellemes írásában - amely „a megtévesztő
cím ellenére nem hozzászólás a színházi
vitákhoz" - ötödik keréknek, megfagyott
gyermeknek, szerencsétlen flótásnak
láttatja a drámaírót, aki a szín-házban
„civil", a világban viszont „bennfentes
színházi"; akinek a háta mögött itt is, ott is
összenevetnek. „Csak azt kéne már
bizonyisten eldönteni vég-re: műhely-e a
színház?" - fejezi be parodisztikus élű, de
komoly gondolat-menetét. Száraz
Györgynek hasonlóképpen el kellene
döntenie: színes-felszínes, közhelyszerű
gondolatok, álságos bölcsességek
kifejtésére való műfaj-e a dráma - vagy
nem mindennapi tehetségének,
dramaturgiai érzékének alkotó műhelye,
ahonnan a III. Bélához s fő-ként A nagyszerű
halálhoz (részben a Királycselhez, A
vezérkari főnökhöz) méltó darabok
indulhatnának színpadi útjukra?

Száraz Györgynek vannak - jól vagy
rosszul - dönteni tudó hősei és vannak
döntésképtelenjei. A pálya tanúsága sze-
rint most nála is itt van a döntés ideje.

Bízunk a megoldásban.

Száraz György : Az élet vize (Debreceni
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