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Az áttűnt dráma

A bevezetésnek, mely egy esszé elé író-
dik, sok oka lehet. De legtöbbször az,
hogy maga az anyag, amelyről az esszé
szól, nem ad elég okot és alapot az el-
mélkedésre, s mindaz, ami ott nem fejt-
hető ki - lévén erős anyaghiány - meg-
jelenik mint bevezetés. Nem előszó, mert
akkor kibújik a szög a zsákból, ha-nem
szoros értelemben bevezetés, mely ugyan
nem vezet be a témába, de azért bevezet
valamilyen gondolatot, aminek semmi
köze sincs a témához.

Nos, esszém bevezetése nem ezért író-
dik. Legfeljebb csak áttűnik rajta ez a
szándék, mint ahogyan ennek az évadnak
magyar drámái sem tüntetik el a
drámaiságot, hanem áttüntetik. Ez a ki-
fejezés némi magyarázatra szorul. A józan
olvasó úgy véli: vagy van dráma - vagy
nincs. Esetleg úgy: van jó dráma, és van
rossz dráma, s minek vesződni az ilyen
kifejezésekkel, mint az áttűnés, amit egy-
részt a filmforgatókönyvből emeltek át,
másrészt nincs sok értelme.

Erre válaszom az: ha sok nincs is, de
azért meghatározott értelme van. Pontosan
vagy pontatlanul, de annyit jelent, hogy
valahol a drámák mögött találunk egy
valódi drámát, és a valódi konfliktus
valahogy átszivárog - vagy ahogy diva-
tosan mondani szokták: begyűrűzik - a
drámába is, ott azután megfújják égi,
színházi, költői, nótafaragói és főként
rendezői hatalmak, s nagyot koppan - de
semmiképpen nem hallgat el.

Így születik tehát az a dráma, amely
nem drámának születik, de melynek ere-
dete dráma, melynek előadásmódja drá-
mai, melynek eszköze a dialógus, néha a
song, néha mind a kettő, és csak igen
ritkán áldialógus, álsong és a kettőnek
álegysége.

Mi az oka - vetődik fel most az obligát
kérdés - annak, hogy olyan jelentős
drámák után, mint a már tavaly elemzett,
Örkény írta Kulcskeresők vagy Illés Endre,
Illyés Gyula, Hubay Miklós művei után
most a dráma csak áttűnik ? Az egyik ok
lehetne az, hogy van ugyan dráma, de nem
merik megírni. Érzik, hogy van, nem
akarják eltüntetni, tehát áttüntetik. Ez
viszont nem lehet érv, hi-

Szokásos évad végi összefoglalójában Hermann István új magyar darabokról ír. Nem tér
ki minden bemutatóra, és nem tekinti céljának, hogy a drámákról átfogó képet adjon.
Több olyan művel, amelyre kitér, már külön cikkben, tanulmányban, kritikában
foglalkoztunk korábbi számainkban. Úgy gondoljuk, hogy Hermann István egyéni néző-
pontú, esszéisztikus elemzései ilyen esetben is új gondolatokkal bővíthetik a szóban forgó
drámákról szerzett ismereteinket.

szen a dráma már a maga erejében is
megjelent, és nyilvánvaló, semmiféle ön-
cenzúra nem akadályozza, hogy újra
megjelenjen. A második lehetőség sem
kizárt, tudniillik hogy részben kezdő
drámaírók, akik más műfajokban otthon
vannak ugyan, de a színpadon a rendezői
kéz- és észvezetésre szorulnak, egyelőre nem
tudják azt adni a drámában, amit egyéb
műfajokban. Ez az érvelés már több
igazságot tartalmaz, de még mindig nem az
igazi - hogy a mesével szóljunk. De a
mesével ellentétben még a harmadik sem
tárja fel az egész dolog lényegét; tudniillik az
a megokolás, mely szerint van ugyan dráma,
de van egyfajta színházi szemlélet, mely ko-
rántsem dramatikus, hanem türelmetlen. S
van ebben vitathatatlanul pozitív tü-
relmetlenség is. Egyszóval megvan már a
drámai mag, ennek a színház nagyon
megörül, s azután a maga szokvány-
patronjaira lefordítja a drámai mag lényegét.
Ilyen módon a drámai mag vala-hol hátul,
messze - mondjuk a lóverseny-téren --
marad, a színházba pedig bekerül a patron, s
időnként pukkan egyet. Végül negyedszer az
sem egészen le-hetetlen: az utóbbi évek
drámát érlel-nek, de még nem egészen tudni,
dráma lesz-e vagy sem, csupán a körvonalak
látszanak, csupán az izgalom érezhető. Így
megszületik a koraszülött dráma, amelyről jó
szemű ember eldöntheti: fiú-e vagy lány, de
az életképessége minden-esetre kétséges. Ezt
azután beteszik az inkubátorba,
oxigénsátorba, de sem a normális hideg, sem
a normális meleg nem éri a drámát, hanem
egy előre meg-határozott hőmérsékleten,
előre meg-határozott ideig tengődik, és csak
a jövő fogja megmutatni, felnő-e.

Ezeket kellett elmondani bevezetés-ként,
részben azért, hogy megértsük: miért tűnnek
fel drámák, melyek áttűnnek, minek tűnnek
át drámák, melyek feltűnnek, és miért nem
keltenek igazi feltűnést? S ha sorjázni
akarjuk a bevezetés után az áttűnő drámát,
akkor először Hernádi Gyula darabjaival
kezdjük. Már csak azért is, mert Hernádi
íróilag mindent tud, amit tudni lehet, Her-

nádi az okos drámaíró, az okos regény-
író, aki filozofikusan is felkészült, aki ké-
pes takarékoskodni a szavakkal, s aki
tudja, hogy minden írói mű egy döntő,
nagy ötletre épül. Észre lehetett venni ezt
Hernádi régebbi drámáin is, mikor az
amerikai kommunakísérletről írt, mi-kor
hőse Münzer Tamás volt, s most, ebben az

évben is, midőn a Királyi vadászat,
valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre című
drámái jelentek meg a színpadon.
Közülük a Királyi vadászat már állt csak-
nem két évet, de az állás önmagában
semmit sem változtatott a dráma anyagán
és frisseségén.

A Királyi vadászat főhőse egy dunántúli
birtokos. Túl vagyunk már IV. Károly és
Zita királyné első hazatérési kísérletén, és
most főhősünk egy újabb, lehetőleg
sikeres hazatérési kísérletet készít elő.
Ehhez minden rendelkezésére áll. Grófi
kastély, rengeteg pénz, fegyveres erő,
szinte fasiszta szervezettséggel és
fegyelemmel. A hiányzó tényezők csupán
a király meg a királyné. Dehát ez a régi
Magyarország, melynek vezetője egy
tengernagy, holott nincs tengere, melynek
államformája királyság, de nincs királya, s
melyben folyik a magyarkodás, de egy
tipikusan sváb író vezérletével. Hernádi
főhősének mi sem egyszerűbb: előhozatja
a talonból Károlyt és Zitát. A nehézség
azonban ott kezdődik, hogy Ma-
gyarországon éppen a hithű legitimista
főúr hithűen engedelmes testőrei tévedés-
ből agyonlövik a felkent magyar királyt és
királynét. Igy tehát folytonossági hiányok
állnak be, és a folytonossági hiányokat
pótlandó elő kell szedni egy ál-királyt és
egy álkirálynét. Határozott, ellentmondást
nem tűrő főhősünk, akit Szabó Sándor
alakít, szintén ellentmondást nem tűrően
és szuggesztív erővel megtalálja az
alteregókat: egy linkócit, aki valamikor
összetévesztette magát - ha csak egy
pillanatra s egy népgyűlésen való
részvétel erejéig is - egy kommunistával,
valamint egy bártáncosnőt, aki
Németországban bártáncol, s így remél-
hetőleg folyékonyan beszéli a német
nyelvet, noha valószínűleg kissé jassz-
berliniben. Nos, ezeket megtanítják



mindarra, amit állítólag a király és a ki-
rályné tudtak, s ami fontos a kormány-
záshoz: például a királyi család nemzet-
ségi táblázatára, valamint a királyné csa-
ládjának nemzetségi táblázatára, s egyéb
politikai szempontból rendkívül fontos
dolgokra. Az álkirály és az álkirályné
nem tudják, hogy a másik ál, sőt, egy idő
múlva el akarják felejteni saját álságukat
is, majd kiderítik, hogy azonos cipőben
járnak, s ekkor föllázadnak.

Az ötlet mint ötlet ismét nagyszerű,
hiszen ha a bábok fellázadnak, illetve ha a
bábokat meg kell teremteni - ha Pygma-
lion megelevenedik -, akkor feltétlenül
létrejön egy iróniával terhelt drámai szi-
tuáció. Igen, abban az esetben, hogyha a
bábok valóban föllázadnak, érzelmileg
valamit követelnek, ami nekik nem mint
báboknak jár, hanem mint személyeknek.
Itt tehát az ötlet kitűnő,

csak az ötlet pergése során végül is el-
tűnik a drámai helyzetlehetőség, mert a
bábok a maguk bábszerepét kezdik csak
követelni. Ezt azonban már nem tűri
Hernádi legitimista nemesembere. Az
álkirályt és az álkirálynét elküldi Ma-
gyarországról, s közben kiadja az uta-
sításokat, miként kell az ál-Károlyt
nemcsak az útból, hanem az élők sorából
is eltenni. A drámának tehát az egyik
hibája az, hogy a megelevenedett bábok
bábok maradnak, s nem lesznek ismét
személyiségek. A másik hiba pedig az,
hogy Erdődynek nincsen ellenpontja,
hanem olyan okosan, ügyesen és erővel
intézkedik, mint a Molnár-
egyfelvonásosban a Bankigazgató. Így
azután az, ami a drámai mag lett volna,
hogy Magyarországon minden valami ál,
valami hamis, valami felstilizált - csupán
áttűnik a darabon, s ez a transz-

parencia élteti is mindaddig, amíg a szín-
házi változat befejezése pofon nem csapja
a nézőt. Kiderül ugyanis, hogy ha
Erdődyvel szemben ellenerő nincs is a
színpadon, de azért létezik a Főméltóságú
Úr egész nagybányai voltában és vi-
tézségével, akinek jelenteni lehet, hogy a
király és királyné nem lesznek többé útban
sem Madeirán s pláne nem a Dunántúlon.
Ez a színpadi befejezés az első pillanatra
szájbarágósnak tűnik, de azért továbbviszi
az iróniát, mert azt mutatja be: a magyar
legitimizmus olyan legitimizmus, melynek
mélysége, hűsége és tartalmassága a
Horthy-Magyarország hiszekegyének
költői színvonalán állt.

Hernádit, úgy látszik, különösképpen
foglalkoztatja a Horthy-korszak. Másik
drámája is lényegileg a két világháború
közötti időszak problémáit tárgyalja. Igen
ám, csakhogy ebben a korszakban
találkozhatunk Bartókkal vagy Bajcsy-
Zsilinszky Endrével, de ugyanúgy, mint a
Királyi vadászatban, nehéz, sőt lehetetlen
ellenpontot találni. Olyan szellemiségű
ellenjátékost, aki akár csak egy szem-
pontból is felérne a főhőssel. Így azután a
Bajcsy-Zsilinszky-dráma rendkívül epikus
dráma lesz. Végül is Hernádi megoldja a
dilemmát, de csak úgy, hogy négy Bajcsy-
Zsilinszkyt vonultat fel, akiket
megütköztet egymással. Az első a tipikus
dzsentroid úr, Áchim András gyilkosa, és
cselédek, cigányok megszégyenítője.
Innen ível felfelé a pálya, azon keresztül,
hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre Gömbös
Gyulával együtt látogatást tesz Hitlernél is
(a valóságban sose tett), egészen
Sopronkőhidáig, a kivégzés előtt álló
Bajcsy-Zsilinszkyig.

Az ötlet pikantériája valóban meg-
vesztegető. Láttunk már színpadon egy
estén tíz szerepet egy színésztől, most vi-
szont láthatunk egy alakot és - négy
szerepet négy színésztől. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre nemzeti hőssé növése - mert
végül is azzá lett - az egyik legérdekesebb
karaktertörténet. Nincs félreértés.
Léteznek karriertörténetek, léteznek
bukástörténetek, s léteznek ka-
raktertörténetek. Hernádi főhőséé vitat-
hatatlanul az utóbbi, s teljes joggal álla-
pítja meg, hogy az akasztófa előtt három
Bajcsy-Zsilinszky megtántorodott volna.
Csupán a negyedik nem. Ez a karak-
tertörténet szinte teljesen egyedi. Csak
Magyarországon lehetséges, illetve volt
lehetséges, hogy emberek ennyire foko-
zatok nélkül alakuljanak át fokozatosan.
És csak magyar drámában lehetséges,
hogy ezek az átalakulások ne vál-
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janak szembesíthetővé senki mással és
semmi mással, csupán a saját karakte-
rükkel.

S ami Hernádi legnagyobb érdeme: a
karaktereket nem egymásból vezeti le,
hanem van az egészben valami, ami
transzcendensnek tűnik. Bajcsy-Zsilinszky
továbblépései szinte megsemmisítik az
előbbi alakot, akkor is, ha Gömbössel még
jó barátságban van. Ez az, amit nem értett
meg a magyar uralkodó osztály. Valaki
azonos önmagával, de úgy, hogy ez az
azonosság teljesen felbomlott. Ugyanaz az
ember, de nemcsak más alakban, hanem
más célokkal, tartalommal, gondolatokkal
és problémákkal. Az igazi Bajcsy-
Zsilinszky megszállottja volt a magyar
függetlenség eszméjének. S ez a
megszállottság vezette oda, hogy a nagyon
kevés meg nem szállott ember közé
tartozott Magyarországon. Hogy
mindennel le tudott számolni, csupán a
függetlenség feladásával nem. Hogy
mindent át tudott értékelni ebből a
szempontból.

A dráma mégis éppen csak áttűnik.
Szellemi dráma, ahol ugyanaz az ember
száll szembe önmagával, ahol önmagával
vívja harcát az ember, és sehol nincs más
ellenfele, mint a nagyon nehezen lebírható,
de drámailag szükségszerűen alulra kerülő
régi önmaga. Mert azok, akikkel
szembekerülhetne, a Gömbösök, a MOVE-
sek csupán bábok, szellemileg nincs
bennük semmi, s így csak illusztrálják
Bajcsy-Zsilinszky Endre monodrámáját,
mely polidrámaként ábrázolódik.

Mi történik a veteránnal?

Nincs „Gegenspieler" - ez volt eddigi
következtetésünk. Nos, az évad drámái
közül akad olyan is, ahol csak „Gegen-
spieler" van. Ez pedig Mesterházi Lajos A

Prométheusz-rejtélye, melyet a Thália
Színház nagyon finoman s helyenként
ötletesen mutatott be. Az eredeti regény
nálunk is, a Szovjetunióban és más
országokban is igen nagy hatást tett. Hogy
miért? Ez rendkívül érthető dolog, hiszen
az egész alapképlet problémája az: mi lesz
a veteránnal? Prométheusz ugyanis
veterán. Nem Prométheusz általában,
hanem Mesterházié. Az igazi Prométheusz,
mint tudvalevő, elsinkófálta a tüzet az
istenektől az emberek érdekében, s ezért
Zeusz parancsára - végrehajtó egy
saskeselyű - a darab szerint is bizonyos
„májmaceráknak" volt kitéve. S ez nem
akárhogy ment végbe, hanem a
szerencsétlen titánt előzőleg a Kaukázus
sziklájához

láncolták, mely levegős, de kietlen börtön.
Ezek után Héraklész - mint ismeretes
kiszabadította, megszűnt a sas, a máj
békében maradt, de Prométheusz is eltűnt.
Egyszóval a legtökéletesebb veterán, volt
valamikor drámája a cselekvés
értelmében, de a drámájától fölsza-
badították, s most? Minden, ami drámai,
tehát konfliktusos, mozgásteli, már le-
zajlott az életében. S Mesterházi azt kezdi
kutatni, mi lett vele akkor, amikor aktív
szerepe megszűnt.

Ezért rezonálhatott az egész probléma a
Szovjetunióban. Milliók, akik átélték a
háborút, akik az emberiség Prométheu-
szaként cselekedtek és szenvedtek, most
veteránok, akárcsak Mesterházi titánja. A
veteránélet - ahol az emberek meg-
nyugodva figyelik, bölcsen kommentálják
az eseményeket - nem drámai téma. A
dráma, mely előbb lejátszódott, viszont
sokszor megíratott már. Így maradt egy
téma, melyet még nem írtak meg, mely
epikában egészen jó, ha a szerző tud elég
kegyetlen lenni, mind a társadalommal,
mind a veteránnal, mind pedig
önmagával. Jellegzetes módon ez a dráma
éppen ott kezdődik, ahol Bernard Shaw
Szent Johannája végződik. S ezek után
már csak állandóan az egykori tett, az
egykori konfliktus tűnik egyre
halványabban át az anyagon, és marad a
veterán látszólagos elégedettsége és belső
elégedetlensége; marad egy történet, hogy
Trójában nem fogadják be, míg a
mükéneiek ímmel-ámmal befogadják, s
közben készül a háború, készülnek az
ellentétek, melyek valóban drámához ve-
zetnek majd, sőt drámákhoz. De itt si-
került megragadni azt a pillanatot, mikor
már nincs és még nincs dráma, van vi-
szont egy rezonőr, és a múlt, valamint a
jövendő drámája át-áttűnik a rezonőrön.

De ez a szegény rezonőr nem névtelen,
mindenki tudja róla, hogy ő Prométheusz.
Ezért, habár veterán, bizonyos dolgokhoz
belső szükségszerűségből hozzá kell
szólnia, és el is váratik tőle, hogy
hozzászóljon ugyan, de az is, hogy ne
zavarjon. Ilyen módon sajátos lélek-tani
feszültség keletkezik Prométheusz körül,
és a veteránprobléma hirtelen elkeveredik
egy sor kimondott és ki nem mondott,
csupán érzékeltetett mély-bölcsességgel, a
háborúról és békéről, a féltékenységről
illetve a nőrablásról, az új technika békés
és egyéb lehetőségeiről vallott nézetekkel.
Mindenki filozofál Prométheusz mellett,
Prométheusz fölött és Prométheusszal, aki
már rezonőr is egyre kevésbé mer lenni,
mert

feladata az eltűnés, de mégiscsak kell
valamit mondania. A közönség pedig
figyeli, hogy mit muszáj mondani és mit
kénytelen elhallgatni, s kényelmetlenségét
némi songok próbálják oldani. A dráma
pedig valahol az előadás előtt és az
előadás után lejátszódik, de az előadás
alatt csupán problémákról hallunk, s ezzel
kész. Mindenesetre jó dolog, hogy a
veteránprobléma valahol megszólalt, és
magas színvonalon. Nem jó dolog
azonban, hogy nem valódi drámában
szólalt meg, hanem epikusan, részévé
válva egy közművelődési folyamatnak,
ami sokkal tovább tart, mint három óra, és
ugyanakkor egészen más eszközökkel is
lehetne folytatni.

A színpadi kentaur

Ha az előbb a nyugdíjas színpadi titánról
írtunk, aki kívül van cselekményen, most
a színpadi kentaurról. A kentaurnak
tudniillik lóteste van és emberfeje, s ezért
nehezen jelenik meg színpadi alakban, de
még képen is, legfeljebb Böcklinnél megy
el a kovácshoz, hogy megpatkoltassa
magát. Ezúttal a szín-padi kentaurt Csurka
István, egykor

A tippszter (Kern András) a Versenynapban
(Vígsz ínház)



igazi jó drámák (Ki lesz a Bálanya? stb.),
majd kommersz darabok, kitűnő novel-
lák és közepes írások szerzője írta meg.
A színpadi kentaur címe Versenynap, és
számos lóversenynovella után született
meg. Színpadra persze lovat nehéz hoz-
ni. Lóversenyt is, hát még lóverseny-
konfliktust, ami kapcsolatban van a ló-
lábakkal és az emberi fejekkel. Az egy-
kori kentaurok között nem egy bölcs
volt, viszont a mai kentaurok között igen
sok az eszeveszett. Az egész konfliktus
erre a közismert igazságra épül.

Tehát vannak pillanatok, mikor az
emberek - a darab szereplői - monologi-
zálnak, elmélkednek és veszekednek ar-
ról, hogy nem érdemes lóversenyre jár-
ni. De sokszor másról is. Azután meg-
jelennek olyan betétek, ahol a főhős fe-
leségét látjuk, máskor a főhős szerető

jét, s nagy nehezen kikecmergünk mi,
nézők a közhelyek áradatából. A darab
viszont nem teszi. Ennyivel jobb a néző
helyzete, s rosszabb a darabé. S a darab
már nem népművel, hanem néptanít.
Megtanít arra, amit mindenki tud, még
az is, aki fogad, pláne az, aki nem fogad.
Buta szenvedély a lóverseny, de hát
mégiscsak szenvedély, mégpedig olyan,
amiért az ember hajlandó levetkőzni, az
utolsó fityingjét is elverni, amiért haj-
landó tippszterekre hallgatni, hajlandó a
másikat lehülyézni. S itt volna az egyet-
len művészi mozzanat, amely egyebütt, a
Csurka lóversenynovelláiból valahogy
kiviláglik, itt azonban nagyon homályo-
san marad. Mert a szenvedély természe-
tesen szenvedély, még ha beszűkült, még
ha elembertelenítő is, s ennek a szenve-
délynek megvannak a maga jogai. Ez a

szenvedély átváltoztatja az embert, aki a
szenvedély jegyében mindent másképp
gondol, másként lát, mint ahogy erede-
tileg látta volna. Ez az eltérés, amit min-
den lóversenyen, de akár futballmeccsen
is meg lehet figyelni, az ember szenve-
délytől átalakított és tulajdonképpeni lé-
nye között, érdekes művészi téma és
kentaurtanulmány. Mert a kentaur ugyan
testi formájában a képzelet szülötte, de a
szenvedélyes ember kicsit kentaurrá vá-
lik. A kérdés az - és éppen ez a művészi
bökkenő -, hogy a szenvedély mikor,
meddig és milyen körülmények között
tágítja ki az ember látókörét, s mikor
válik szemellenzővé, olyannyira, hogy az
ember már semmit sem lát.

Ezek a kérdések vannak a Versenynap
mögött. S jó színészek, mint Darvas Iván,
Mádi Szabó Gábor és a többiek vannak a
Versenynap vígszínházi színpadán. De a
kérdések és a jó színészek nem
egyesülnek, a mesebeli kentaur nem
születik meg, hanem vannak lovak és
vannak lovakért rajongók, s vannak em-
berek, akik önmagukat, egymást meg-
vetik, s viszi őket a szenvedély sodra. Így
azután az eredeti feszültséglehetőség itt is
áttűnik, de csak áttűnik.

Ami azonban a legkevésbé rokonszen-
ves, az, hogy a Versenynap, melynek ere-
deti fölépítésében a tanmesei jelleg még
nem tengett túl, végül is didaktikus
aiszóposzi, phaedrusi, La Fontaine-i
tanmesévé válik, mert az egyik főhős már
részesül a lóverseny elhagyásának
kegyelméből, beül a nézők közé, akik
Csurka darabja szerint szintén nem ló-
versenyeznek, s akik befogadják az elté-
vedt bárányt. Viszont a másik szereplő
(akit Darvas játszik) csak vágyakozik
eme üdv után, s kínlódva, fájdalmas
arccal kérdezi meg: vajon majd őt is be-
fogadják-e. A nézők remegnek a kérdés
súlyától, de legjobb értesüléseink szerint
hajlamosak minden lóversenyző be-
fogadására, és színházi nézővé változta-
tására. Ily módon azután teljesen fel-
oldódik minden, ami érték volt a darab-
ban, teljesen megtisztul minden addig
legalább érintett problémától, s a nagy
katarzis, illetve a nagy katarzis kívánásá-
nak jegyében felgyulladnak a nézőtéri
villanyok, világos lesz - hazatérünk a
Vígszínházból.

A riporter epilógja
Csák Gyula kitűnő riporter. Nagyszerű
szociográfus és jó tollú író. Vagyis min-
den feltétele megvan annak, hogy ha egy
más műfajhoz nyúl - még ha a műfaj

Bodnár Erika és Vörös Eszter Csák Gyula Együtt egyedül című darabjában (Nemzeti Színház)
(Iklády László felvételei)



olyan kényes is, mint a dráma teremtsen
valamit. Az együtt egyedül című drámáját
szintén riportanyag ihlette. Egy-szer már
mutattak be egy rossz emlékűen gyenge
drámát hasonló életanyagból, mely
erkölcsnemesítő szándékával giccses
szemléletet párosított. De csaknem két
évtizede volt ez, mindenki elfelejtette - hál'
istennek -, s ezért ne emlékezzünk rá. Most
újból a leányszállás került színpadra,
mégpedig rendkívül le-szűkített módon
egy szoba élete.

S Csák Gyula van annyira író, hogy
semmiképpen ne giccses gondolattal
próbálkozzék. A giccses gondolat adott
esetben lehetne az, hogy a leányszálláson a
lányok veszekednek, mert szexuális ki-
elégítetlenségük feszültséget támaszt ben-
nük; azután lehetne az is, hogy a leány-
szállás valamiféle lelki ápolda, ahol a jó
gondnoknő ápolja leányai lelkét, és
visszatartja őket a nagyváros rettentő
gonosz, farkasfogú világától. Egyszóval
giccses témát nagyon könnyen el lehet
gondolni, Csák Gyula viszont alkalomnak
tekinti a leányszállást arra, hogy egy
sokkal nagyobb horderejű gondolattal
birkózzék: vajon lehetséges-e emberi
közeledés és emberi együttlét olyankor,
amikor valakinek eltitkolt problémái
vannak. Az inkognitómentesség és az
inkognitó - ezek ütköznek itt össze. S ez a
demokrácia egyik általános problémája.
Mi úgy szoktuk meg, hogy az emberek
általában dolgoznak, közösségi munkát is
végeznek, hazatérnek a kisebb közösségbe,
s ott is hasonló vagy éppen ellentétes a
magatartásuk. Itt viszont azt látjuk, hogy
miközben a legérettebb és legöntudatosabb
lány igyekszik ezeket az elvont elveket
érvényesíteni, gyakorlatilag képtelen rá,
mert a leány-szállás egyik tagja eltitkolta,
hogy életének és energiáinak nagy részét
nem a szeretőire, hanem a gyerekére
pazarolja. Az elvont demokratikus
elképzelések összeomlanak azon, hogy
ezekbe nem kalkulálható be egy sor nem
ismert körülmény.

Az alapgondolat itt nagyon jó, de a ki-
vitel gyenge. Nem mintha az alakokat a
rendező és a színészek tévesen építették
volna fel. Ellenkezőleg, Bodnár Erika ama
bizonyos legöntudatosabb lány szerepében
tud drámai lenni, s képes még
izgatottságában is valami mély mérsékletet
megőrizni. A kivitel másik része egy nem
létező kórus nem létező, szinte álomszerű
szerepeltetése, mely a darab gyengéit
óhajtaná eltakarni. Ez a néma
pantomimkórus úgy nincs ott, hogy közben
állandóan a színpadon van: a

ló, melyekben a gondolat valóban új és
valóban mély. A demokrácia forma-
lizmusának kutatása ráadásul aktuális is.
Annál nagyobb hiba viszont, hogy minden
drámaiság a színpadon kívül marad. A
gyerekes anyát halljuk ugyan arról regélni,
hogy majd férjhez megy az előbb említett
úriemberhez, azután halljuk beszélni a
gyerekéről, de csak a darab végén és
nagyon is közvetve derül ki - szinte leíró
módon -: nem engedték a gyereke
közelébe, s csak amikor a gyerek meghal,
akkor derül ki, hogy a hősnő nem a
dorbézolástól, nem a kicsapongástól volt
fáradt, hanem mert meg akarta teremteni az
anyagi feltételét annak, hogy magához
vehesse a gyerekét. Az a gyanúm, hogy
ennek a konfliktusnak a hordozására éppen
az a néhány szereplő nem alkalmas, akit
Csák Gyula kiválasztott. Sajátos
dramaturgiai tévedés ez. El-hihető ugyan,
hogy sem a nagy életről ábrándozó leány,
sem a falusi kislány, sem a
szobaparancsnok - aki egyébként maga is
teherbe esik, és abortuszt is végeztet, hogy
jobban megérthesse lelkileg szobatársnőjét
- nem érthetnék meg a gyerekes anya
problémáját. Lehet, de ezt csak
gondolhatjuk, feltételezhetjük, a drámából
mindez nem érzékelhető.

Azért sajnálom a konfliktus csupán át-
tűnő jellegét, mert feltűnően jó gondolat,
feltűnően aktuális ellentmondás van a
mélyén, s mi ennek csak az epilógusát
kapjuk. S még súlyosbítja a helyzetet,

Szendrő Iván, Markovits Bori, ifj. Újlaky László és Bajza Viktória Maróti Lajos színművében
(Szegedi Nemzeti Színház) (Hernádi Oszkár felvétele)

drámában ugyanis semmi szerepet nem
játszik.

S nem kárpótol a dráma elmaradásáért
az sem, hogy néhány kellékfigura kellék-
karakterekkel a színpadra kerül : Lukács
Margit egy úrinőt játszik, aki az egyik
lányt lebeszéli arról az álmáról, hogy az ő
úri férjét magának szerezze meg. Még-
pedig pontosan úgy érvel, ahogyan egy
úrinő érvelhet egy munkáslánnyal szem-
ben, s úgy sorolja föl az úri férj szellemi és
kényelmi szükségleteit, hogy közben e
szükségletek egyedüli kielégítőjeként saját
személyiségét jelöli meg.

A figurák nem segítenek a darabon,
melynek konfliktusa voltaképpen ott
játszódik le, ahol még a darab meg sem
kezdődött. A hősnő ugyanis valamiért nem
meri vagy nem akarja megmondani, hol
tölti szabad- s időnként munkaidejét, miért
festi rosszabbnak magát, mint amilyen. A
darab viszont azzal kezdődik, hogy egy
falusi lány feljön Pestre, a munkásszállásra
telve ideálokkal ezekről valószínűleg nem
falun hallott, de hol? -, s azt hisszük, a
következőkben majd az ő drámája zajlik. Ő

azonban jámbor szemlélővé válik két
jelenet múlva, és csak így van köze ahhoz,
ami lejátszódik, pontosabban nem játszódik
le, csak valahol a színpad mögött.
Ilyenformán itt sem születik dráma.

Látszólag túl szigorú ez az ítélet az
Együtt egyedülrő l . Túl szigorúnak tűnik
azért, mert ama kevés darabok közül va-



hogy a rendező, Sík Ferenc, aki szinte
elementáris erővel állított már színpadra
több művet is, ezúttal annyira érezte a
darab esetlenségeit, hogy keretében koz-
mikussá növesztette a drámát. Általában
nem jó valamit kozmikussá növeszteni,
még a legjobb dráma sem növeszthető
azzá. Hát még akkor, ha mögötte nincs
meg a nagy összeütközés és a konkrét
ellentmondás dramaturgiai ki-
bontakoztatásának igazi fedezete.

Válás értelmiségi módra
A legfigyelemreméltóbb drámák közé
tartozik Maróti Lajosnak Szegeden be-
mutatott Egy válás története című drámája.
Van valami megkapóan tudatos és
szellemes is Maróti dialógusvezetésében.
Régebbi drámáiban is feltűnt ez. Most
azonban nem egy jó jelenetet írt, hanem
jelenetek egész sora pereg szellemesen. Ez
azért is érdekes, mert maga az alap-képlet
rendkívül egyszerű. Van egy férj, aki
valamikor író szeretett volna lenni, de
jelen pillanatban kiégett újságíró; van egy
orvosnő-feleség, aki ahhoz az értelmiségi
réteghez tartozik, melynek napi kötött
munkaideje és tennivalója van, s ezért
sokkal biztosabban áll a lábán, mint férje,
a kötetlen értelmiségi. Ehhez járulnak a
megfelelő szeretők, a férjé és a feleségé (a
férjé obligát módon jóval fiatalabb, mint a
saját felesége), továbbá egy Menyhért
nevű pártember, aki rendkívül józan,
bölcs, nagy hálát érez az őt meg-gyógyító
orvosnő iránt. Ezen kívül pusztán Mária
Terézia szerepel, aki né-hány világnyelven
szól a férjhez, de tulajdonképpen bejárónő,
s végül is az elhagyott Doktor urat (ez a
férj) gondozásába veszi. Minden
hihetetlenül sematikusnak tűnik, még
akkor is, hogyha a dialógusok egyáltalán
nem azok.

Ezek után még az is világos, hogy ha a
bejárónőt leszámítva eggyel több férfi
szerepel, mint nő, akkor valaki „ott lesz
hagyva" a bejárónőnek. Azonban ebből a
témából Maróti egészen jó vígjátéki
szituációkat is ki tud csiholni, és helyen-
ként ügyes ötletekkel fűszerezi az ismert
drámai sémát. Például a Doktor úr (aki
soha nem doktorált, sőt az egyetemet sem
fejezte be) hatalmas tragédiáját a darab
elejétől a közepéig annak tulajdonítja,
hogy lappangó nagy művét nem sikerült
kiadatnia. Menyhért elvtárs viszont azért
jó elvtárs - többek között -, mert ezt a
lappangó és értelmiségi körökben éppen
lappangási értékéért becsült kéziratos
művet kiadáshoz segíti. Nos, az életmű
támasza és talpköve, in-

dítója megjelenik, ezáltal elveszti lap-
pangási értékét, s megtartja betűértékét. A
mítosznak vége, és a nagy mű beleolvad a
kiadott művek tengerébe. A lap-pangási
érték leleplezése ebben a drámában
valóban dramaturgiai funkcióval jár.
Ugyanakkor Maróti egy pillanatra sem
tesz olyat, hogy beállítása szerint most
már Vera, a feleség vagy a feleség előző
szeretője, Jenő (sőt, akár Menyhért
elvtárs, Vera új férje is) a továbbiakban
boldogan élnének, amíg meg nem hal-nak.

De a cselekmény és a szituáció szok-
vány keretéből a sok jó vonás ellenére sem
bontakozik ki mindenütt a dráma. Holott
Maróti meglehetősen görcsösen erőlteti
ezt a kibontakozást, s már annyi mellék-
utat vagy legalábbis mellékgondolatot váj
bele a drámába, hogy a szerkezet he-
lyenként inogni kezd. S végül a drámát
úgy fejezi be, hogy Vera és eredeti férje
még utoljára szeretkeznek, ami tovább
szövi ugyan a cselekményt, de már sem-
mi újat nem ad hozzá, s legfeljebb azt
jelzi: mindegyikük tudja: ha nem is ke-
rültek csöbörből vödörbe, de valami
hasonló mégis érezhető. Nincs igazi sza-
tirikus kibontakozás. Megkeveredett az
állóvíz, majd újra leülepedett ugyanolyan
állóvízzé.

A rejtőző igazság
Galgóczi Erzsébet novellái mindig drámai
erejűek. A Kinek a törvénye? című drámája
szintén novellából született, és problémája
mind gondolatilag, mind pedig érzelmileg
egyike napjaink legfontosabbjainak. Egy
téeszelnökről, Mátéról van szó, aki
évtizedekkel ezelőtt munkához látott, és
felvirágoztatott egy falut. Kitüntetések
birtokosa, hatalmas tekintélye van, és
részben régebbi érdemei, részben baráti
köre, részben pedig a szolgalelkűség
hatalmat is biztosítanak számára. A
„Gegenspieler" egy fiatal rendőr, aki
abban a .,naiv meggyőződésben" él, hogy
a törvény egységesen kötelező mindenki
számára. Úgy véli, hogy a francia
forradalom megteremtette a törvény előtti
egyenlőséget, nálunk a szocialista
forradalom a francia forradalom
vívmányait is érvényesíti, ergo a törvény
vonatkozik a téeszelnökre is (például nem
vezethet ittasan).

A téeszelnöknek nemcsak szép háza
van, hanem szép lánya is, és ez a lány
beleszeret az említett rendőrbe. Nagyon
árnyalatlanul szeret bele - legalábbis a
drámában -, de van az úgy néha, hogy a
beleszeretések árnyalatlanul történnek.

Most már két ok is volna arra, hogy a
kisrendőr, aki egyébként szerelmes, ne
keresse a törvényt ott, ahol az igazság
lepelbe rejtőzik, és ahol nem lehet meg-
találni. De a kisrendőr, Böröcki András
ugyanolyan hévvel veti magát bele az
életbe, a munkába, mint annak idején
Máté tette, s voltaképpen lejátszódik
Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalem-
berrel című filozófiai humoreszkjének
egyik változata. A szituáció kétségtelenül
érdekes, s különösen azért, mert Máté
voltaképpen nem akar mást, mint saját
életét, dicsőségét élvezni, nem lop, nem
sikkaszt, csupán elszakad az emberektől,
és nagyon élvezi törvény felett állását.
Illetve talán nem is élvezi, hanem az idők
változása mintegy kikényszeríti, hogy
elszakadjon azoktól az emberektől,
akikkel valaha együtt dolgozott. Kezdet-
ben, a hőskorban, amikor még semmi nem
volt, és sikerült munkával és ésszerűséggel
valamit teremteni. Most megvan a valami.
A valami híres. A valamit adminisztrálni
kell. Önmagát is adminisztrálni kell.
Vadászatokat kell rendezni, össze-
köttetéseket építeni. Maga a munka, a
termelés már megy - legalábbis látszólag -
a saját útján. Ebben a darálóban Máté meg
van róla győződve, hogy valójában nem is
tehetne mást, s az olyan kisebb ki-
siklások, mint az ittas vezetés, nem szá-
mítanak. De ugyanígy távolodik el lá-
nyától, mert már az ön- és közadminiszt-
ráció, az ön- és közmenedzselés gőzfel-
hőjében él, s ez a gőz-, sőt alkoholfelhő
elkábítja. Valamikor ellenségekkel állt
szemben, most azonban valaki olyannal,
aki nem ellenség - tehát a szembekerülés
számára is érthetetlen.

A megoldás pedig az, hogy a közrend-őr
által képviselt lehetőség az első pillanatra
mindenkinek rossz. Hiszen ha Mátét, az
elnököt megbüntetik, és szigorúan
rászorítják az összes törvényes keret
betartására, akkor kevesebb vadászatot
rendezhet, kevesebb lesz a téesz
összeköttetése, egyszóval maga a falu
válik gyanússá, a falu kerül szégyenbe, és
nem olyan biztos, hogy a szükséges köl-
csönöket megkapják. Ez a szükségszerű
megoldás. Ezután következik a véletlen-
szerű, amikor is Máté véletlenül (és a
véletlenség ténye nyilván majd igazolódik
is) elgázolja a rendőrt, ami által szük-
ségszerűvé válik, hogy a törvény „ru-
galmas" legyen, hogy a szerelmesek ne
lehessenek egymáséi, és minden úgy
folyjék, ahogy eddig. A kép, amelyet Gal-
góczi nyújt, döbbenetes, mégpedig azért,
mert nem valamiféle rossz vagy go-



nosz indulatok teremtik meg ezt a hely-
zetet, hanem maga a fejlődés és maga a
haladás sajátos ellentmondásossága. Ennek
ellenére sem igazán feszült a darab: az
igazság rejtett, s annyira rejtett, hogy még
motivációkban sem bontakozik ki
költőileg a párbeszédekből, hogy mi-ként
ideologizálja meg magának az egész falu a
kivételes emberek kivételes helyzetét, és
miként ideologizálja meg magának azt,
hogy a törvényt számon kérni naivitás.
Pedig éppen ez a mozzanat emelné ki az
igazi tragikumot, s ez nem is igényelne
hosszú dialógusokat, szinte stilárisan
kellene ott lennie, ahol nincs, s hirtelen
megemelné a drámát. Ezért még ebben a
darabban is csupán áttűnik az igazság,
csupán áttűnik az igazi konfliktus, s nem
jelenik meg olyan erővel, mint Galgóczi
novellisztikájában. Viszont Galgóczi
minden ellentmondás el-lenére is egyre
közelebb kerül a drámához. Ha majd a
drámai motivációs sorokat jobban
mozgásba hozza, akkor nagy drámát írhat.

Az évad tehát áttűnő drámákat hozott,
melyek között akadt sok részletértékkel
rendelkező, jó néhány gondolatébresztő is.
El vagyunk talán kényeztetve? Azt hiszem,
nem. Úgy vélem, hogy a dráma és a
színpad lényegének megértése felé tart
már sok író, és nem szabad sajnálni a
fáradságot annak érdekében, hogy ne csak
tartson efelé, hanem valóban meg tudja
hódítani a színpad világát.

E számunk szerzői:

ÁBEL PÉTER újságíró, a Pesti Műsor
munkatársa

ANTAL GÁBOR újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

BÉCSY TAMÁS a pécsi Tanárképző
Főiskola tanára

BUDAI KATALIN egyetemi hallgató
GÁBOR lSTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa GÖRGEY
GÁBOR író
HERMANN ISTVÁN az ELTE

tanszékvezető tanára
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ.

munkatársa
PETERDI NAGY LÁSZLÓ a Színházi

Intézet Főmunkatársa
SIKLÓS OLGA a Magyar Rádió rendezője

STREHLER, GIORGIO a milánói Piccolo
Teatro rendezője

UNGÁR JÚLIA, a Színházi Intézet
ösztöndíjasa

ZSEGIN, NYIKOLAJ a moszkvai Tyeatr
helyettes főszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN

Egy évad mérlege
Debrecenben

Színházi előadásra utazni Debrecenbe
évek óta nem túl nagy öröm a kritikus-
nak. Hol vannak azok az idők - a távoli és
a közelebbi múltból -, amikor a Csokonai
Színház az ország egyik meghatározó
művészi központja volt? Hol vannak a
Horváth Árpád, Téri Árpád, Szendrő
József vezette társulatok színháztörténeti
jelentőségű alkotóperiódusai? Vagy akár a
Giricz Mátyás és Ruszt József által
fémjelzett és eseményszámba menő elő-
adások ? Jó néhány éve az érdektelenség,
a stílustalanság, a koncepciótlanság, a kö-
zépszerűség, a kényelmesség uralja Deb-
recen színházi életét, s csupán néha törte
meg egy-egy magányos kísérlet, figye-
lemre méltó előadás a szürke egyhangú-
ságot.

Ennek a jelenségnek nyilvánvalóan
színházon kívüli és belüli okai egyaránt
vannak. Nem véletlen, hogy az elmúlt
időkben az igazgatók és főrendezők jöt-
tek-mentek, volt olyan szezon, hogy csak
megbízott igazgató állt egyszemélyben a
társulat élén, még főrendezője sem akadt a
színháznak. Ám a társulat lényegében
ugyanaz maradt. Ilyen esetben természetes
a „védekező reflex" mindkét fél részéről:
a biztosra menés, a túlélés a fáradságos,
küzdelmes megújulás helyett. Láthatólag a
város közönsége és a szín-házért felelős
testületek, szervek sem igényelték a
színház jellegének megváltozását.

Aztán két évvel ezelőtt Sándor János lett
a főrendező, majd újabb igazgató-
változás, s ezúttal a kritikus-dramaturg
Bényei Józsefet bízták meg az igazgatói
teendők ellátásával. Úgy tűnik, kettejük
alakulgató együttműködése nyomán va-
lami megmozdul a debreceni színházi élet
állóvizecskéjében.

Erjesztő vita

Ha az 197677-es évad munkáját, ered-
ményeit számba vesszük, vissza kell lép-
nünk egy évet, amikor az Álföld folyó-irat
vitát kezdeményezett a Csokonai Színház
tevékenységéről. A vitaindítót Pálfy G.
István írta az 1976. áprilisi számban. A
válság leglényegesebb okait, a
kibontakozás legfontosabb szempont-

jait jól meghatározva többek között a
következőket állapította meg: „Ez a
színház több mint egy évtizede válságban
van, sőt az első jelek még korábbról
valók." „A színház idei fél évadjából
nemigen tetszik ki a keresés igénye." „ ...
egy válsággal küszködő színháznak
először a maga dolgaival kell meg-
birkóznia, s csak azután hasznos nagyra-
látó terveket szövögetnie." „ ... az ötletekre
építő munka helyett az elmélyülés hoz
eredményeket. Debrecennek rengeteg
pótolnivalója van a mai magyar
irodalommal szemben . . . nagyon ritkán
fordul elő, hogy a debreceni dramaturg új,
eredeti mű írására kér fel jelentős íróink
közül valakit. Még a máshol befutottak
műveinek újra színpadra állításával is
általában éveket késlekedik a színház."
„Debrecenben évek óta nincs színházi
műhely, nincs stílus. S épp ezért a régi
kiválóságok is szürkeségre vannak ítélve."

A hozzászólók közül Cs. Nagy Ibolya
még keményebben fogalmazott: Annak,
hogy ez a színház egyre inkább kiesik az
ország szellemi vérkeringéséből, egyik fő
okát a színházvezetés gondjainak
megoldatlanságában látom. Valamiképpen
ide vezethető vissza a feltűnően nagy
színész- és rendezővándorlás." A vita
további résztvevői csaknem kivétel nélkül
bírálták a megcsontosodott bérleti
rendszert, mint a biztonságérzet egyik
leglényegesebb okozóját, hiszen az évad
kezdetekor már teljesítheti a szín-ház a
bevételi tervét függetlenül attól, milyen
színvonalú produkciókat mutat be a
későbbiekben. Felvetődött a réteg-bérlet
gondolata, mint ami rugalmasabbá tehetné
a bérletrendszert. Többen szóvá tették,
hogy a Hungária Kamaraszínház jelenlegi
állapotában alkalmatlan szín-házi
előadásokra, szó esett arról, hogy a
színháznak nincs is dramaturgja, hogy túl
nagy súlyt kap a műsorban az operett,
valamint arról is, hogy a színházért felelős
testületek kritika nélküli elismerése övezi
a színházat, s ez bénítóan hat a fejlődésre.
A színháziak, akikről szólt a vita,
hallgattak. Ám beszélt az akkor még
kritikus, Bényei József, s mondandójának
lényege akár igazgatói program-nak is
értelmezhető, ezért érdemes rész-
letesebben idézni gondolataiból: „ .. .
egyetlen szellemi műhely sem létezhet
társadalmi érvényességgel anélkül, hogy
hosszú távra kialakított »koncepcióval« ne
rendelkezzék, amely alkotó közösséggé
emeli a műhelyt, s amelynek megvaló-
sítása tudatos programot adhat a kö-


