
A történelem korszerű drámai értelmezése
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Cserkészdráma Gyulán?

Hernádi Gyula: Szép magyar tragédia

Nem a legjobb Hernádi-darab, még a mű-
fajon, a történelmi groteszken belül sem
az. A néző hamar megérzi rajta a kimó-
doltságot, a logikai konstrukciót: nem
eleven dráma. S mégis egy új törekvés
nyomvonalára tapinthat rá az ember, mi-
közben Szinetár Miklós „jól megcsinált"

rendezésében figyeli a történetet. Ez az új
nyomvonal a történelmi múlt átírása,
pontosabban annak az átírásnak nyomon
követése, ahogyan a mindenkori jelen
átformálja a múltat, s ahogyan történelmi
tudatunk - botor módon - ezt a változást
mint az abszolút pontos múltképet
tudomásul veszi. A „mától kezdve minden
másképp volt" reakció-ját.

Nyilván nem a dátumok, nem a törté-
nelmi tények változnak. Még egy-egy
folyamat végeredményei sem tűnnek el. A
Királyi vadászatban például IV. Károly
végül is vereséget szenved, s voltaképp
mindegy, hogy az igazi vagy az álkirály
vonul-e száműzetésbe: a tényszerűség
megmarad, amennyiben Horthy hatalmát
nem fogja többé befolyásolni a király
jelenléte. Ebben a mostani darabban is
helyén maradnak a nagy kerettények, csak
ezen belül íródnak át a folyamatok. Nem is
nagyon, csak éppen annyira, amennyire azt
az irónia megköveteli. Úgy látszik, mintha
íróilag többféle történés létezne, mintha
ugyanarra a történetsorra több, íróilag
egyenértékű lehetséges történelem lenne
felrakható.

Végül is nem teljesen új ez a felfedezés.
Valamikor történelemfilozófiailag is tud-
tuk ezt, maga a történettudomány is sej-
tette, az irodalom meg régóta gyakorolta
ezt a szemléletmódot, anélkül, hogy fi-
togtatta volna. Mostanában viszont vala-
hogy előtérbe került a változó múlt ténye.
Az a paradox körülmény, hogy ugyanaz a
történelmi jelenség egymás után több
megvilágításban lép elénk. A Habsburg
monarchiáról több, egymás után következő
korban más és más képet alkottunk
magunknak, még a marxista
történettudomány is más és más érték-
hangsúlyokat emelt ki a monarchia tár-
sadalmi, nemzetiségi, politikai és kulturális
jelentőségének megítélésében. Ha-

sonlóképp változott Görgey vagy Kossuth
megítélése, és talán azt is ki tudná mutatni
egy alapos historiográfia, hogy ezeknek a
portréknak változása hogyan függött a
mindenkori jelen változásaitól. Ezek a
múltképek a legtöbb esetben nem zárják ki
egymást, legfeljebb vitáznak egymással,
vagy kiegészítik egymást, de mindenképp
hangsúlyeltolódásokat jeleznek. Mert egy-
egy későbbi esemény fényében a múlt
egy-egy értékhangsúlya is más
rezgésszámot kap. Hanák Péter példájával
élve: a Habsburg monarchia „börtöne"

más fényben áll előttünk a koncentrációs
táborok történelmi tapasztalata után - mert
más lett a borzalmak mércéje is. Mindez
azt mutatja, hogy nem a történelem
tényanyaga íródik újra, az-az nem
szubjektivizálódik a történelem, csak a
jelen részévé válik, szervesebben épül be
a jelen tudatába. A mai történelmi tudat
ráadásul felvilágosultabban kezeli saját
múltképeit is: most már nem hiszi azt,
hogy a tegnapi vagy mai érté-kelésünk
egy-egy korábbi történelmi periódusról
maga az abszolút igazság: tudja, hogy egy
későbbi „jelen" ezt is módosíthatja majd.
Mert azt is tudja, hogy az,
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amit egy-egy kor a múltról tart, nagymér-
tékben az adott jelen igényeinek, tapasz-
talatainak, ideológiai kereteinek van ki-
szolgáltatva.

Ez az általánosabb szemléleti változás az
alapja annak az írói látásmódváltásnak is,
melyet az elmúlt évek történelmi drá-
máiban is felfedezhettünk. Száraz György,
Szabó Magda, Kocsis István, Páskándi
Géza darabjaiban már ott bujkál az a
gondolat, hogy a múlt - akár csak
képzeletben is - másképp is történhetett,
persze a tények, a végeredmények
tiszteletben tartásával. Kocsis Magellán-
drámája megtartja az eredeti hőst, de a
hajón mai-tegnapi dolgok történnek. Szabó
Magda Géza fejedelme és Vajkja is „más",
mint amit eddig elképzeltünk:
„reálpolitikusibb", kíméletlenebb és a
manipulációt szakszerűbben alkalmazó
uralkodó, mint ahogy a „pompázatosabb"

történelemben magunk előtt láttuk. Azért,
mert - szemben a tíz-tizenöt évvel korábbi
történelmi darabokkal - a reálpolitikus ma
pozitív értékfogalom lett, s ezzel segített
rávilágítani az akkori küzdelmek
bonyolultságára. És egyben segítenek
felismerni jelenbeli



értékeinket is. Ezek a történelmi elemzé-
sek tehát átalakítják, szabadabban keze-
lik a történelmi alapanyagot, és ezért ki is
tudnak lépni a történelmi művek korábbi
betegségéből, a pompázatosságból, a
kosztümökből áradó naftalinszagból és
unalomból. Mert ezeket a műveket és ezt
a szemléletet az a meggyőződés vezeti,
hogy „minden másképp volt" : másképp,
mert a jelen - legalábbis íróilag - átíratja
a múltképet is.

Hernádi ennek a trendvonalnak kísér-
letező előőrse, azzal a tehertétellel, ami a
kísérletezéssel vele jár: vázlatosabb, oly-
kor, mint ebben a darabjában is, felszínes
és kidolgozatlan. A Szép magyar tragédia
számára a történelem csak alapanyag,
pontosabban a játék eszköze, mert Her-
nádit az irónia érdekli elsősorban: játék a
lehetőségekkel. A „minden másképp
volt" felfogása nála úgy módosul, hogy
„minden másképp is lehetett volna".
Majd hozzáteszi ironikus idézőjelét is,
miszerint mégis minden úgy maradt a
történelemben, ahogy egyszer megtör-
tént. Minden másképp lehetett volna:
Niklay Istvánnak majdnem sikerülnek hó-
bortos sakkhúzásai, majdnem sikerül rá-
beszélnie a királyokat, császárokat, kan-
cellárokat, hogy legyenek a magyar for-
radalom partnerei. „Majdnem", amennyi-
ben a néző egy darabig kénytelen benne
élni Niklay megszállott hóbortjaiban,
mígnem át nem látja ennek a hóbortnak
képtelenségét, ürességét, és nem látja a
figurát magát is komikus színekben. Már
majdnem sikerül például Miksát meg-
szöktetnie - így kezdődik a darab -, ami-
kor egy banánhéjon elcsúszik a remény,
és így mégis igaza marad a történelem-
könyveknek. Ugyanez a „majdnem" te

remt kulcshelyzetet III. Napóleonnal is:
már majdnem abbahagyja a háborús ké-
szülődést Poroszország ellen - Niklay rá-
beszélésének és veseköveinek engedve -,
mikor elmúlik veserohama, és győz po-
roszgyűlölete .. .

A lehetőségekkel való játék, ha szer-
telen is - jellemző erővel bír. Ezek a le-
hetőségek ugyanis kizárólag Niklay fejé-
ben élnek. Az ő monodrámája, hogy
uralkodókat, reakciós hatalmasságokat -
és egyáltalán: minden ismerőst - a ma-
gyar ügy segítségére beszéljen rá. Mert ha
sikerülne megszöktetnie Miksát - az
osztrák császár testvérét -, az majd há-
lából kiengedné a magyarokat az osztrák
elnyomásból. Mivel ez nem sikerül,
azonnal kapcsol, és az őrparancsnokot
szemeli ki az új megmentőnek: legyen ő
Mexikó uralkodója. És máris megszer-
vezi a forradalmi vezér meggyilkolását.
Így ugyanis el lehetne érni, hogy Mexikó
megtámadja Ausztriát... Niklay veszélyes
őrült, és kiváló cserkész egyszerre. Azt
hiszi, hogy a világtörténelem néhány
személyes ismerős pletykaügyeként moz-
gatható, hogy néhány - többnyire re-
akciós - történelmi vezért sakkfigura-ként
tud majd mozgatni, pusztán azért, mert
megejti majd őket is a magyarok panasza.
Számára a történelem baráti kör, s csak
azon múlik a győzelem vagy vereség,
hogy sikerül-e lelkesedni, összefogni. A
lehetőségekkel való hóbortos játék tehát
leleplező: volt is, van is egy ilyen
betegségünk, ez a mindent cserkész
módra, lelkesülve intézni tudó képesség
ismerős tulajdonság. Hernádi és a ren-
dező Szinetár Miklós ezt tűzik iróniájuk
hegyére. Mert ez a figura és ez a tulajdon-

ság nemcsak mulatságos - olykor kínos sőt
veszedelmes is.

Persze Hernádi darabja történelmi farce,
nem is akar több lenni egy szellemes és
játszható tréfánál. Bár komoly ügyben
tréfálkozik, mégsem kíván mély lenni -
pedig lehetne, anélkül, hogy iróniáját fel
kellene adnia. Hernádi utóbbi két-három
darabja már túl könnyű kézzel íródott,
valahogy a végére ért az általa kidolgozott
logikai-filozófiai dráma-típusnak, s főként
a szerkesztettség formanyelvének. Mert ez
a szerkesztettség nagyszerűen lebilincseli a
nézőt, amíg a színházban ül - a Királyi
vadászat aknázta talán ki a legmélyebben
ezt a lehetőséget -, de visszatekintve már
csak bravúros ürességnek tűnik az, ami a
színi jelen időben pazar kavarodás. Ezúttal
is arra serkenti nézőjét, hogy keresse a
továbbgondolható szálakat a darabban,
csakhogy a mű nem eléggé elmélyült
ahhoz, hogy ezeket az impulzusokat ki
tudja elégíteni. Röviden: Hernádi ma már
képes lenne arra, hogy világképet is adjon
darabjaiban, hogy a játék és bravúros
technika gondolati átfogóerőt is hordozzon
- de ez a nagy összefoglalás vagy akár a
váltás a szélesebb kitekintésű, embereket
mozgató darab irányába még várat magára.
Azért fogalmazok kicsit gorombán, mert
magam elé képzelem, mi lenne, ha ez a
drámát építeni tudó írói készség egy világ-
kép értékű gondolati alapanyaggal, emberi
sorsfüzérrel ötvöződhetne: nagyszerű
színház. S Hernádi most áll azon a ponton,
amikor erre a váltásra, kiteljesedés-re már
képes lehetne. A Niklay-történet
típusvezetése, a főhőssel való több irányú
törődés, a „cserkész" gondolat vázlata arra
mutat, hogy maga is érzi ennek a váltásnak
a kikerülhetetlenségét.

Szinetár Miklós a vázlatból indult ki,
pontosabban abból a lyukacsos anyagból,
amit a darab kínált: saját anyagával töltötte
fel, meghosszabbítva azokat a szálakat,
melyeket Hernádi indított el, majd felében-
harmadában hagyott. Először is tagolta a
játékot: egy szedett-vedett katonazenekar
sétál be minden fontosabb kép előtt - vagy
után - civilben bár, de érezhetően csak
leszerelten, majd-nem katonai
alakulatként. Nyilván ők is kallódó
hadifoglyok valahol a hazától távol - úgy,
mint Niklay. A nóta, amit fújnak, a kép
alaptónusát adja meg: a Radetzky-mars
vagy a porosz himnusz - attól függően, mi
következik. Olykor táncolnak is, egyszer
még Mexikóban, a darab elején, egyszer
pedig a magyar ha-táron, a hazainduló
hadifoglyok, akiket
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Niklay „váltott ki", hogy újabb kaland-
jában szerepeltesse őket. Ezek a katonák
azonban örömükben táncolnak : végre
hazajöhetnek. Csakhogy -- s itt jön Szine-
tár trükkje -- ezt a néző nem tudja. A
helyzet úgy sugallja, hogy a nézőtéren azt
kell hinnünk, ezek a katonák lelkesen
követik Niklayt az újabb kalandba, és most
valamiféle hazafias lelkesedésből járják a
táncot. Niklay vérpezsdítő szónoklatot vág
ki - ám a lelkesedés tető-fokán mélységes
csend lesz. A katonák nem akarnak harcba
menni. Táncolni igen, hazamenni is - de
csak „maszek alapon". A hatás
ellenállhatatlanul komikus: Szinetár
teljesen abszurd helyzetet játszat el:
mindenki mindenkit félre-ért. A katonák a
hazakerülésnek örülnek, Niklay azt hiszi,
hogy a közelgő harcok miatt olyan
lelkesek, a néző pedig félreérti a tánc
jelentését.

Ami itt a háttérben, a cselekmény egy
mellékszálán történik - a félreértés abszurd
kijátszatása -, az Szinetár egész rendezését
átszövi. Niklayt is ezzel a fogással
jellemzi. Hiszen ez a szerencsétlen
kiscserkész is mindent félreért: a törté-
nelmet, a helyzeteket, saját illúzióit. Ezért
tudják aztán kihasználni azok, akiket
szövetségeseinek akar beszervezni. Mert
nemcsak nevetségesen naiv és veszedel-
mesen megszállott ez a figura - ráadásul
szerencsétlen is. S miután sokat moso-
lyogtunk már megvadult fantáziaképein -
egyszer csak besötétül a színpad, és szo-
morúságra vált a kép: Niklay belehal
szerencsétlen mániáiba, s ha már életé-be
került s játék, legalább gyászoljuk meg,
súgja a kép. Ami, a maga módján, megint
csak egy abszurd kép. Kár, hogy ezt a
befejező jelenetet, Niklay végső magára
hagyatottságát és összeomlását a szöveg
nem tudja igazán plasztikusan ábrázolni: a
színi megoldás kicsit koreografikus
ábrázolásra kényszerül.

Szinetár gondolati támpontja ennek a
politikán kívül élő hóbortos magatartás-
nak a kritikája: humorral, de nem meg-
bocsátással. Koncepcióját természetesen
Hernádi alapállása támasztja alá, de
Szinetár kritikus, ironikus poénjei jobban
ülnek. Az ő rendezésének fényében jobban
érződik a szöveg kimunkálatlansága, a
gondolati általánosítások hiánya. A
világkép elmaradása. Hogy mégis sikerül
érzékeltetni a jelenséget és ennek ironikus
kritikáját, az Fülöp Zsigmond nagyszerű
játékának köszönhető. Régen láttuk
ennyire kiegyensúlyozottnak, egy olyan
szerep megvalósításában talán még
sohasem, ahol egy figurát a teljes lelki-

szellemi eltorzulásig kellett végigvinnie -
úgy, hogy ez alig lépjen ki a természe-
tesség határaiból. Az ő Niklay ezredese
majdnem őrült, és majdnem normális,
majdnem fantaszta, de mindig úgy tűnik,
hogy egyszer mégis sikerülni fog valóra
váltania fantazmagóriáját. Csak a
legvégén mutatja fel aduit, mikor már nem
tudja tovább fékezni megszállottságát, és
őrjöngve hirdeti hóbortos elméleteit: itt
már a komikus mozzanatok veszik át a
szerepet. De a szerep hosszában végig a
banálist és hősit elválasztó borotvaélen
jár, és sohasem billen át. Hasonlóan
kiegyenlített játék Hámori Ildikóé; ő kíséri
végig Niklayt különböző kalandjain:
asszony és szolgáló, szerelmes és kritikus,
lázadó és meghunyászkodó egyszerre. Az
epizódszereplők közül Szombathy Gyula
III. Napóleonja tetszett legjobban:
nemcsak a vesekő-jelenet külön kis
abszurd dramolettjében - egész
megjelenése a valós és valótlan határán
táncol, beleilleszkedve Szinetár abszurdot
súroló játékmodorába. Kránitz Lajos
robusztus és cilinderes mexikói
forradalmára a leginkább közelítette meg
a játék alaphangját. A többi
epizódszereplő már nem vette ilyen jól ezt
a nehéz akadályt: nem tudják az abszurd
határát súroló játékmodort meg-valósítani.
Bősze György Miksa császára gyenge és
humorában erőtlen. Borbás Gabi szép és
határozott - de ezzel ki is kapcsolta a
játékos mozzanatot. Túl kemény, indulatos
marad. Hasonlóképp erőtlen marad a játék
keretének szánt énekes szerepében Cseh
Tamás is: első-sorban zeneileg nem tudott
partnerré válni. Dalai ezúttal prózaként
hatottak, s nem ragadták meg a játék
iróniáját. Csányi Árpád díszletei
funkcionálisan és hangulatilag is jól vették
körül a többszörösen becsomagolt játékot:
ami a legnehezebb - ezek a kellékek tudtak
ironikus nyelven megszólalni.
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MÉSZ ÉVA

Válaszra váró kérdések

A gyulai tanácskozás után

Egy művészeti tanácskozás értéke egzakt
módon aligha mérhető. Sem az elhangzott
okos megállapítások száma, sem a vita
intellektuális - netán indulati - feszültsége,
sem a tematikai gazdagság nem mérvadó.
Hatékonyságának minősítéséhez tudnunk
kellene, mennyiben adott inspirációt a
jelenlevőknek a további alkotáshoz:
drámai ötletcsírák művé érleléséhez,
létező és leendő darabok szín-padra
állításához, történelmi alakok hiteles
megelevenítéséhez, színjátékok elemző
megközelítéséhez. Műszerrel, statisztikai
módszerekkel, interjúval fel nem deríthető
tudatfolyamatokból nem von-hatunk le
következtetést. Ha a gyulai tanácskozást
mégis jelentősnek ítélem, annak oka az,
hogy jegyzeteimet forgatva a határozott
kijelentések és tűnődő
problémafelvetések, jelenségregisztrálások
és hiányokat jelző megállapítások roppant
változatos, mégis összefüggő,
gondolkodásra ingerlő kérdéssorrá álltak
össze. E kérdéseket egyenként különböző
szaktudományok körébe is utalhatnánk - a
történetfilozófia és eszmetörténet, a
dráma- és színjátékelmélet, az iro-
dalomtörténet, a kultúrszociológia, az
ágazati esztétikák egyaránt illetékesek a
válaszkeresésben - a tanácskozás részt-
vevőit azonban választott hivatásuknál
fogva mind összefüggésükben, egysé-
gükben érintik.

A történetszemléleti alapkérdést Almási
Miklós referátuma fogalmazta meg, elvileg
és általánosan is: „A történelmi múlt nem
objektív, egyértelműen zárt doboz, a
mindenkori jelen átírja a történelmet". A
gondolat evidensnek látszik a dráma- és
színháztörténet szemszögéből: a görög
mítoszfeldolgozásoktól Shakespeare-en át a
máig a múlt ábrázolását a mindenkori jelen
társadalmi mozgása és értékszemlélete
határozta meg. A kérdés felvetésének
mégis különös aktualitása van.
Történettudományunk éppen napjainkban
jutott el saját múltjának történeti-kritikai
szemléletéhez, a társadalomtudományok
ideológiai meg-határozottságából
következő tények tudatosításához. S
minthogy minden tudomány önreflexiója a
társadalomtudo-


