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Befejezetlen tanulmány

Levél a szerkesztőséghez
a Déry-drámák dolgában

Még élt Déry Tibor, amikor drámaírói
útjának nyomon követésére vállalkoztam.
A Színház című gyűjteményes kötet
(Szépirodalmi Kiadó, 1976) megjelenése
óta még jobban foglalkoztat, izgat ez Az
óriáscsecsemőtől a Bécs, 1934-ig ívelő sajátos
életműtöredék, amely csak lezárulta után -
a Képzelt riport . . . és a Kedves bópeer!
adaptációjának bemutatását követően -
hozta meg írójának a fél évszázada várt
közönségsikert. Lelkiismeretes filosz
módjára újraolvastam és kicéduláztam az
ismert drámákat, egykorú kritikák
segítségével igyekeztem felidézni
emlékeimben a színpadon látottakat. Már a
tanulmány címét is megtaláltam: Déry és a
magyar színház adóssága.

Munkahipotézisem egyetlen gondolat
volt: bebizonyítani, hogy Dérynek a
színpad iránt érzett örök vonzalma, meg-
megújuló szerelme csak az évtizedek so-
rán keseredett reménytelenné, s a dráma-
író Déry elé leeresztett sorompók a ma-
gyar színpadi irodalom beérkezését hát-
ráltatták. Bizonyítéknak kezem ügyében
volt a Déry által is mindmáig legjobb da-
rabjának emlegetett Az óriáscsecsemő sike-
re, amelyről csak a Szegedi Egyetemi
Színpad hitette el, emberöltőnyi késéssel,
hogy nemcsak színpadképes, de színpadra
érdemes, remek tragikomédia. Es érvként
élt bennem a kötet legfelkavaróbb
olvasmányélménye, a felszabadulás utáni
első, eszmeileg és formailag is út-törő
jelentőségű A tanúk.

Arra készültem, hogy vitába szállok
mindazokkal, akik szerint az írót nem
tudatos törekvés, hanem csak a játékösztön
jegyezte el a színpaddal (Ungvári Tamás),
akik Déry színpadi műveit az epikához
szolgáló előtanulmánynak vagy az életmű
szünetjelének értékelik. (Az első
gondolatot Hermann István, a másodikat
Almási Miklós fejti ki.)

Azután elkezdtem kevergetni, rakos-
gatni a cédulákat. És rájöttem, hogy nem
tudok mit kezdeni az olyan egykorú kriti-
kai besorolásokkal, amely szerint például
a Tükör „nagy dráma, nagy hibákkal"
(Horváth Márton), és hiába vetem össze az
1947-es bemutató és az 1967-es felújítás
alkalmából megfogalmazott kritikai ész-

revételeket ezzel sem Déry életművéhez,
sem a magyar színpad adósságához nem
kerülök közelebb. Az a tény, hogy Verát,
a kommunista lányt először azért bírálták
a Tükör kritikusai, mert nem vált méltóvá a
mozgalomhoz - azaz nem volt eléggé
pozitív! -, később viszont sematikus
jellemrajzát vetették az író szemére,
mindez inkább a két kort jellemzi, mint a
drámát. Kortörténeti adalék vagy inkább
kuriózum az is, hogy a bemutatót köve-
tően parázs vita támadt egy gesztusként
használt „kurta szó körül": tudniillik,
először hangzott el a „kurva" szó a
Nemzeti Színház színpadán. A polgár-
pukkasztó Déry, aki a dadától indult,
Beckett és Ionesco (számukra valószínű-
leg ismeretlen) őse lett: - a hipokrízist
célbavevő nyílvesszővel is megelőzte ko-
rát. De ha a műveket elfelejti az utókor,
vajon miért lett volna kegyeletesebb a
gesztusokkal ?

Engem azonban valójában nem a Déry-
drámák holdudvara, hanem maga a drámai
életmű foglalkoztatott. De minél tovább
olvastam, annál kevésbé akart az erről
ígért, egységes kép összeállni. A fiatal és
a középkorú Déry drámaírói profiljából
hiányzott szinte minden közös vonás. A
Mit eszik reggelire ? című filozofikus
abszurd játéknak kevesebb köze volt
például az Itthonhoz, semmint hogy az
életrajz távlataival áthidalhatnánk.

Déry Tibor majd minden színdarabjával
újrakezdte a mesterséget.

Volt expresszionista és dadaista, azután
realista. Felhasználta Pirandello és
Priestley vívmányait és a marxizmus-
leninizmus alapigazságait. Kiábrándulását
burleszkbe burkolta, optimizmusa viszont
molière-i karikatúrára ihlette. Előbb fe-
dezte fel a brechti dramaturgiát, mint a
magyar színpadi irodalom és színházi
szakma. Egy 1966-os nyilatkozatában, a
Bécs, 1934 bemutatója előtt így kínálja fel
az olvasónak, nézőnek a drámai élet-mű
kulcsát: „Megint csak az a konfliktus
izgatott, amelyet a történelem minden
korban megteremtett: az egyéni meg-
győződés hogyan egyezik vagy hogyan
ütközik össze a közösségi kötelességgel."

Visszatérő témám annak az értelmiségi-
nek a problémája, „aki a maga osztályán
belül nem leli a helyét, de a másik osztály
mégsem fogadja be". Ez a problémakör,
természetesen, nemcsak a Déry-dráma, de
a Déry-életmű fő vonalát is meghatározza.
Erről szól a Befejezetlen mondat, sőt,
bizonyos elemeiben a Felelet is. Déry
ennek a társadalmi konfliktusnak az
analízisével vált klasszikussá. Mi lehet

az oka, hogy ez a közérdekű, irodalom-
ban centrális, társadalmunkban meghatá-
rozó probléma a színpadon mégsem vert
igazi visszhangot, és a színház nem fogad-
ta be Déry Tibort? Lehet-e, szabad-e ezért
kizárólag színházi állapotainkat
hibáztatni?

Ezen a ponton, az irodalomtörténeti
felelősség megállapításának lázában meg-
torpantam. Világossá vált, hogy a Déry-
drámák befogadását nemcsak a művek
forradalmi, konvenciódöntő vonásai,
hanem azok szerkezeti és pszichológiai
gyöngéi is nehezítik.

De mire ide jutottam - eltemettük Déry
Tibort. Es a gyász nem a legalkalmasabb
lelkiállapot az esztétikai revízióra, az
utókor tárgyilagosságával történő
számbavételre. Elbúcsúztunk a kortársi
próza legnagyobb alakjától, könnyezve és
fellengzősen, monográfiaszinopszisokkal
és beszédes tiszteletadással, anélkül, hogy
a drámai életműre akár egyet-len
kijelentő vagy értékelő mondat jutott
volna. Ez a hallgatás végül is rákénysze-
rített arra, hogy végiggondoljam azt,
aminek kifejtésére talán még nem jött el
az idő. Feltegyem azt a közhelyszerűen
szimpla, ám összetett választ igénylő
kérdést, hogy miért is nem jutott el Déry
Tibor az általa olyan nagy szenvedéllyel
ostromolt műfajban epikája szintjére.

A kapcsolat a színpadi és az epikus
művek között voltaképpen rendkívül
szoros. A korai abszurdokon kívül -
amelyek inkább Déry költészetével tar-
tanak rokonságot-végig nyomon követ-
hető a problémák, sőt a jellemek, illetve
történetek közös gyökere. Déry, mint
minden több műfajú író, az őt az adott
periódusban feszítő gondolatoknak keres
adekvát formát, a maga aktuális és szu-
verén világképét vetíti vagy színpadra
vagy regénybe. Ez a világkép a polgár-
ságtól való elszakadás, a szembefordulás
korszakában éppen annyira egyetemes,
mint később, amikor már egy lehiggadt,
kikristályosodott, tudományos világ-
szemlélet áll a víziók hátterében.

Déry abszurdszínpadán még állítások és
axiómák peregnek. A felgyorsult időben a
dialógusok zaklatottsága a z t a hatást
kelti, mintha csak minden második,
tizedik gondolat fogalmazódna meg. A
kérdések és feleletek között többnyire
szakadék támad, amit bizarr asszociációk
és az adott kontextusban meghökkentő
banalitások töltenek ki. Az előregyártott
mondatok, reklámszövegek és patetikus
frázisok kollázsa megnehezítik a cselek-
mény logikájának követését. A szerep-



lők - emberek és bábuk - úgy hajigálják
egymáshoz a mondatokat, hogy látszólag
ügyet sem vetnek állításaik konzek-
venciáira, partnereik érveire, sem a szi-
tuációra, amelyben vergődnek. De az
ötletszerűnek ható - valójában ötletes -
verbális játék, a cirkusszá torzult küzde-
lem mögött ugyanúgy ott van az író
megélt társadalmi válságtudata, az em-
beriség iránt érzett részvéte, mint prózai
írásaiban - vagy mint fél századdal később
Beckett Godot-jában.

A z óriáscsecsemő vádlottja és az Újszü-
lött ellenfele, a darab cselekményének
többé-kevésbé sematizálható logikája
szerint a gyermekét ezer aranyért áruba
bocsátó, folyamatos gyilkosságban bűn-
részes Apa; de a nyárspolgár torzképét
Déry olyan módon rajzolja meg, hogy
leleplezze: az Apának ezt a lélektelen
marionettfiguráját voltaképpen a társa-
dalom, a kapitalizmus mechanizmusa
rángatja. A heti hatvanpengős fizetésen
tengődő, megcsalt és kisemmizett polgár
legmerészebb álma, a pénztárosi állás, az
elnöki rang, a boldogságtól megihletett
tőzsde, s filantrópiája legfeljebb odáig
terjed, hogy hajlandó lenne bankigazga-
tóvá varázsolni másokat is. A többi nyárs-
polgár hasonlóan prakticista logikával, de
még nyersebben és kisszerűbben mondja
fel a darabban a maga (századvégi
naturalista novellák tucatjaiból is isme-
rős) panaszát.

Picassónak vannak olyan rajzsorozatai,
amelyeken nyomon követhető a na-
turálisan felfogott és realista módon rög-
zített élmény absztrakt művészi alkotássá
transzponálása. Déry abszurd drámáinak

szövege ezt a folyamatot koncentrálja:
nála a mondatokban konkrét társadalmi
tapasztalatok fogalmazódnak meg, a drá-
mák hátterében pontosan felismerhető a
meggyűlölt és elembertelenedett kapi-
talista valóság, de a rapszodikusan meg-
szerkesztett színpadi jelenetek már egy
elvont, képzelt struktúrában, irreális
játéktérben zajlanak. A társadalmi ta-
pasztalatok hordozói többnyire nem
konkrét, pszichológiailag hitelesített,
egyéni profillal rendelkező emberek,
hanem emberarccal teremtett, emberar-
cukat elvesztett, arc nélküli bábok és bo-
hócok. Látszatcselekedeteik semmivel
sem emberibbek, mint a cselekvési lehe-
tőséggel felruházott tárgyakéi. Déry esz-
köztárában a húszas évek végén megle-
pően nagy súlyt kap a helyzetkomikum:
végletesebb és groteszkebb, mint ahogy
azt egy költőtől várnánk. Fölénnyel al-
kalmazza a másutt - filmben, napi hírben

lejáratott sztereotipiákat: hol egy-egy
mondat, hol egy egész szituáció, sőt
sztori erejéig. Mesék és burleszkek köve-
tik egymást nehezen követhető rendben,
és sokszor egy-egy asszociációsorban meg-
jelenő költői kép (például, hogy a Göncöl
szekere kisiklott) többet kifejez az írói
gondolatból, mint maga a csapongó
történet. De tény, hogy Déry nem első-
sorban a drámai cselekménnyel, az irodal-
mi anyaggal, hanem a szöveg és látvány
ébresztette asszociációkkal akart hatni.

Az elmaradt premierek ezen a ponton
bosszulják meg önmagukat a legkeser-
vesebben: ma nem A kék kerékpáros
színházi élménye, hanem az előadás ta-
pasztalata, formanyelvének elsajátítása

és birtokba vétele hiányzik a magyar
színpadról, sőt a nézőtérről is. A több
szólamú teatralitásnak az a kultusza, ami
ma a Bread and Puppet vagy a Volks-
bühne előadásaiban modern szenzáció,
ami Lengyelországban és az NDK-ban
természetes, és aminek meggyökerezte-
tésében Déry Tibor hasonló színpadi kö-
vetelményeket támasztott korai abszurd
darabjainak óriási szerepe lett volna. Az
ezekben kipróbált effektusok, dramatur-
giai és színpadi fogások ismerete aligha-
nem felfegyverezte volna színházainkat a
tegnapi szenzációk szédületével szemben
is. Hiszen Dérynél a párhuzamos, több
szálú szerkesztés, a narrátor-rezonőr
szerepet betöltő Szerző vagy a játékba
nyílt színen bekapcsolódó, vitára kész-
tetett közönség már a húszas évek végén
megjelent. A kulisszák megmozdultak, és
a figurák homlokukon hordták cégérüket.
Csakhogy ebből a budapesti, hazai
közönség semmit nem láthatott, semmit
sem tanulhatott.

Az 1945-ben írott A tanúk bemutatása
viszont már nemcsak dramaturgiai tanul-
sággal járt volna a hazai közvélemény
számára, s az előle való elzárkózás sem
kizárólag esztétikai természetű.

Déry ebben egy akkor és azóta is kényes
kérdéshez nyúlt, és azt pásztázta végig
epikus szerkezetű „gunyoros szo-
morújátékában", hogyan reagált a magyar
társadalom - a középosztály és a többiek -
a zsidók üldöztetésére. Azt mutatja be, hol
frappánsabb, hol didaktikusabb
jelenetekben, hogyan vizsgázott a
magyarság. Hogyan tűrték sorsukat,
kárhozatos passzivitással, évezredes
megadással vagy megőrzött tisztességgel
az érintettek. A körkép, amely bizonyos
momentumaiban, a realista formát félbe-
szakító narratív jelenetekben vádirattá
válik - végül is logikusan vezet a darab
egymondatos konklúziójához: „Miért nem
mi magunk szabadítottuk fel magunkat?"
A kérdést egy orosz katona teszi fel, de az
író és a politikai morál nevében. És bár az
utolsó mondatra - formailag - senki nem
felel, a választ a darab egésze hordozza. A
passzivitás, a cselekvéstől, veszélytől és
felelősségtől irtózó tanúk cinkos közönye
tette lehetetlenné, hogy a kevesek -
Takácsok, Juhászok - elszigetelt
ellenállása, az üldözöttekkel való
szolidaritása és segítő-készsége
tömegmozgalommá szélesedjék.

Az 1944-es apokalipszist felelevenítő
művek többségében a szenvedésé a fő
szólam. Az átélt tragédiák és traumák
majdnem egyidejű ábrázolása érthető

Jelenet Déry Tibor: Talpsimogató című szatírájából (Katona József Színház, 1949)



módon szorítkozik a dokumentumra és a
vádiratra. Déry, aki szinte az átéltekkel
egyidőben adott számot a budapesti
zsidóság meghurcoltatásáról - A tanúkat
már az ostrom alatt kezdte írni -, időbeli
távlat nélkül is imponálóan differenciált
társadalmi körképet rajzok. Nem ragad
meg az üldözők és üldözöttek sematizált
ellentétéből adódó fekete-fehér ábrázo-
lásnál, közelről vizsgálja az áldozatsze-
repre kijelöltek magatartását is, és azt,
hogy kik helyeselték, tűrték és végezték az
atrocitásokat, s hogy összességében
hányféle színe-töltése volt a tanúk kö-
zönyének.

Az életveszély ábrázolásának minden-
kori kísértése és esztétikai buktatója, hogy
az író kizárólag a cselekmény ki-
menetelének elsődleges, de a mű szem-
pontjából külsőséges feszültségére épít.
(Ez lehet egy csata, de egy műtét kime-
netele is.) A. tanúk esetében a deportálás
veszélye és az életben maradás változó
esélye jelentik ezt a végletes történelmi
feszültségforrást. Déry ennek tudatában
komponál, de tudatosan nem vagy nem-
csak erre épít. Minduntalan reális morális
konfliktusok és döntések elé állítja hőseit.
Az ember hajlamos azt hinni, hogy a
történelem legsötétebb poklában, az 1944.

április 5-ét, a sárga csillag bevezetését
követő hetekben és hónapokban nincs
választás. Déry drámája ennek az
ellenkezőjét bizonyítja. Meghatározott
kereteken belül még a zsidó Kelemen
doktornak is van választása, nem szólva
keresztény feleségéről, édesanyjáról, kö-
zelebbi és távolabbi ismerőseiről. Mindig
mindenkinek van választása. Kelemennéé
A tanuk, konfliktusán belül a leglát-
ványosabb: ő keresztényként elmenekül-
hetne a pokolból, s tette még csak nem is
lenne egyértelmű megfutamodás, hiszen a
hűséggel, a zsidósors vállalásával
önmagán kívül fia életét is veszélyeztet-
né. Kelemen doktor kétszer választ: elő-
ször, amikor nem fogadja el a Gestapótól
megszerezhető mentesítést, másodszor,
amikor nem hajlandó édesanyját hátra-
hagyva menekülni. De választ és dönt az
anya is : ő a halált választja azért, hogy ne
nehezítse fia menekülését. És választanak
a másik oldalon a többiek is: akik
felkínálják vagy megtagadják a segítséget
az üldözöttektől. Választanak a
házmesterek, a feljelentők és a hallgatás
életbiztosításával takaródzó, gyilkosnál és
meggyilkoltnál is erősebb tanúk.

Valószínű, hogy A tanúk sorsát harminc
évvel ezelőtt a mű értékei és gyengeségei
egyszerre pecsételték meg. El-

Tahi Tóth László
Déry Tibor Tükör című színművében
(Vígszínház, 1969) (MTI fotók)

képzelhető, hogy ha Déry nem törekszik
ilyen széles társadalmi keresztmetszet
ábrázolására, akkor a koncentráltabb
szerkezet, az egy pólusra sűrített össze-
ütközés egyfelől klasszikusabbra, hagyo-
mányosabbra zárja a formát, másfelől
viszont enyhíti a politikai ítélet egyete-
mességét. De ma már nyilvánvaló, hogy a
műnek éppen ebben, a bírálat bátorsá-
gában és a következetlenül végigvitt,
mégis izgalmas szerkezeti újításban áll a
jelentősége. Ha ma mégsem érezzük
igazán élő és maradandó műnek A tanúk
című Déry-drámát, az részben az új,
brechti eszközök következetlen alkalma-
zásával magyarázható. Déry ugyanis
felfedezi a maga számára a narrátor és a
kórus szerepét, ámde a hagyományos
módon exponált és bonyolított cselek-
mény (a Kelemen család története) el-
vonja a figyelmét a Házfelügyelő drámai
funkciójáról. Hősei jellemrajzának a drá-
maíró Déry eleve nem tulajdonít túlsá-
gosan nagy jelentőséget. A lélektani mo-
tivációnál fontosabbnak érzi politikai és
dramaturgiai funkciójukat. Mégsem vál-
lalja már a korábbi, abszurd művek szín-
padi jelrendszerét, sem Brechtnek a jel-
lemrajz másodlagosságával számoló drá-
maépítési módszerét. A tanúk szerkezete
emlékeztet ugyan a Rettegés és nyomorúság a
harmadik birodalomban drámai jelenetekből
kialakított körképére, de Déry ezt a célt
(talán elsősorban regényírói alkatának
sugallatára) összebékíti egy kon-

centráltabb realista drámai szerkezettel, és
a cselekmény formális egységéhez ra-
gaszkodva, megköti saját kezét.

Nem kétséges, hogy a mű színpadi élete
A tanúk esetében is hozzásegíthette volna
Déryt a maga drámaépítési, dráma-újítási
törekvéseinek tökéletesítéséhez,
ugyanakkor az újjászülető magyar dráma
előtt is felvillanthatta volna az új ma-
gaslatokra vezető brechti utak távlatát.

Déry pályája leghosszabb szakaszán
saját történelmi alapélményét, a polgári
gyökerű értelmiségnek a mozgalomhoz
vezető útját, a befogadásért való majd-
nem reménytelen küzdelmét variálja. Ma-
radandó drámai hőse a Befejezetlen mon-
datban megteremtett Parcen Nagy Lőrinc
marad, aki színpadi alakjában soha-sem
reprezentálta olyan gazdagon, sok-rétűen
kötöttségeit és konfliktusait, mint
regényben. De filológiai elemzés nélkül is
szembetűnőek a tartalmi és hangulati
analógiák - a Tükörtől a Bécs, 1934-ig.

A hetvenes években, amikor már az
idegen kéz alkotta Déry-adaptációkat
bíráltuk, bátrabban és fölényesebben
mértük össze, miben maradt le a színpadi
változat az epikai mögött, milyen gon-
dolati tartalmak, lírai elemek sikkadtak el
a dramatizáló kezén a Kedves bópeer !
szöveghű átdolgozásakor. Voltaképpen
már akkor felvethettük volna, hogy amit
számón kérünk, az magának Déry Tibor-
nak sem sikerült. A regények és drámák
világának összevetésénél a kritikusi esz-
köztárban is készen álltak a kipróbált ka-
tegóriák a regényhez kötött extenzív
totalitásról, a lineáris cselekmény színpad-
képtelenségéről, az epikai és drámai jel-
lemzés különbségéről. Bizonyításra nem
szoruló evidencia, hogy a magyar társa-
dalom életében a húszas évek után do-
minánssá váló burzsoá-proletár osztály-
ellentét meggyőző epikai ábrázolása olyan
szerteágazó körképet követel, ami
szétfeszíti egy dráma kereteit. Szétfeszíti
már csak azért is, mert ez az osztályel-
lentét a magyar társadalomban nem kon-
centrált tisztaságában, hanem sokféle mo-
tivációval, feudális örökséggel és a vidéki
ország betegségének szimptómáival
együtt jelentkezik. A Déry-regények
hősei, Parcen Nagy Lőrinctől Farkas
Zénóig, öntörvényű figurák, akiknek
mozgástere nem szűkíthető le, akik életük
alapvető döntési szituációját évek,
évtizedek alatt, az elébük kerülő politikai
kényszerek és morális konfliktusok vál-
lalása vagy elhárítása révén élik meg. A
színpadra került Déry-drámák tanúsága
szerint a konfliktusrendszerből kiemelt



hősök jobbára elvesztik a valósággal való
szoros kapcsolatukat; egyetlen probléma
vagy tétel illusztrátoraivá szegényednek. A
Tükör Viktoráról például nemigen tudjuk
azt sem, hogy milyen érzelmi-szellemi
kapcsolat fűzte kommunista szeretőjéhez,
Verához, vagy hogy milyen helyet keresett
és talált magának a világban. A drámai
cselekmény mindössze arról tudósít, hogy
Viktor szülei iránti tapintatból,
gyávaságból, megtagadja a
veszélyhelyzetbe került kommunista le-
ányt, aki egyébként ugyancsak a Befeje-
zetlen mondat Krausz Évijének halvány
árnya marad. Viktor motiválatlan cse-
lekedete nem magyarázza és nem készíti
elő a dráma végén bekövetkező tragédiát, a
hős öngyilkosságát sem. A tragédiából
csak a gesztus marad, gesztusok azonban
soha nem lehetnek alkalmasak a katarzis
kiváltására.

A regény és a dráma esztétikai kiterje-
désének különbsége, az extenzivitás és
koncentráció követelményének nyilván-
való ellentéte azonban csak a kudarcok,
elmulasztott vagy félig kiaknázott lehe-
tőségek egy részét magyarázza. De az
életmű másféle példákat is kínál: a no-
vellisztikus előzményekkel rendelkező
színművek esetében például másféle ma-
gyarázatot kell keresnünk. Az életmű
úgyszólván tálcán, azaz kötetben, kínálja
erre is a bizonyításra alkalmas példát, az
Itthon című írás két változatában. A ha-
sonló című novella mindössze hét oldal.
Tökéletesen benne van a hatesztendős
távollét után háborúból, hadifogságból
hazatérő férfi lelkiállapota: a boldogság, a
szorongás, a remény és a rádöbbenés.
Ahogy megcsapja orrát a régi bérház
pállott és mégis felejthetetlen otthon-
szaga, ahogy a környezet tárgyi szeg-
mentumaiban megérzi, hogy „a ház meg-
várta", azzal az író tökéletesen exponálja a
drámát. Az a tény, hogy a házmesterné-
nek - a régi szokással ellentétben - nincs
kulcsa a lakáshoz, hogy Juhásznak erő-
szakkal kell saját otthonába behatolnia,
már előreveti a változás, a bonyodalom
fenyegető árnyát. A tárgyi világ lakáson
belüli, második számbavételével az író
megfeszíti a még homályban tartott
történet szálait: a várakozás óráit a háború
előtti élet folyamatosságának és vál-
tozásának, törésének villódzása tölti ki. A
drámai csúcspontot Déry pontos szín-padi
utasítással készíti elő. Leírja a katona
néma cselekvésének folyamatát, hogy
veszi számba, csomagolja kofferba az
idegen férfi holmiját, hogyan fedezi fel a
tapéta foltjáról szülei lakodalmi képének

hiányát, s mint veszi egy csepegő vízcsap
megjavításával újra birtokba régi otthonát.
„Épp elkészült vele, amikor az ajtó kinyílt.
Elsőnek az asszony lépett be, mögötte a
szeretője. A mozdulataikból látszott, hogy
már tudnak a hazaérkezéséről." Drámai
leszámolás nem mehet végbe kevesebb
szóval, pátosszal, mint Dérynél. Mariska
és hazatérő férje pár-beszédében tények és
tragédiák peregnek. Tőmondatokból
bontakozik ki a múlt és a jelen. Egy
hűtlenség mentségek nélkül előadott,
hétköznapi története. Két férfi és egy
asszony drámája, és mégsem háromszög: a
történelem próbatétele. A kibontakozás
távlatát először csak egy negatívum jelzi -
„De arra vigyáztam, hogy gyerekem ne
legyen tőle" - azután a férfi kérdésére
(„Visszajössz hozzám ?") kimondott
egyszerű „igen". Csak a novella
zárómondatában tágul szélesebbre a
hazatérő katona horizontja, amikor meg-
kérdi: „Milyen világ van itt?"

A háromfelvonásos, azonos című szín-
darabot Déry a novellával egy esztendő-
ben, 1947-ben írta. Az alapszituáció azo-
nos: a háborúból hazatérő férj felesége
időközben más asszonya lett, az ő fia is
meghalt, s az élet újrakezdése a hazatérőt
nem várt gyötrelmekkel szembesíti. A
konfliktus kiélezésére Déry a két férfit
ezúttal már két világ reprezentánsának
ábrázolja. A régi férj osztályhatalmától,
birtokától megfosztott földbirtokos és
katonatiszt, aki kifosztva, legyőzve, de két
erős karral ölelné Annát, régi asszonyát.
Az új férj viszont paraszti eredetű
forradalmár, szerszámlakatosból lett pol-
gármester, aki a spanyol polgárháborúban
vesztette el fél karját. A feleség döntését
érzelmi és erkölcsi tényezők is nehezítik:
az első férfitól gyereke volt, a másodikat
félti. Érzi, hogy mindkettőnek szüksége
van rá, és retteg attól, hogyan viselnék el a
visszautasítást. A hiteles konfliktusra
azonban Déry annyi felesleges, zavaró
bonyodalmat, körülményt és feltételt aggat
rá, hogy végül is már nem motiválja,
hanem összekavarja a szituációt, s ennek
következtében Anna három felvonásban
alátámasztott döntése kevésbé meggyőző,
mint a novella Ma-riskájának sorsdöntő
igenje. Drámai funkciója, a kétfelé húzó
érvek mérlege-lése mögött nincs érzelmi
fedezet, és homályban marad a
személyiség is.

A novella a maga szűkszavúságában egy
korfordulóra jellemző, százakkal, ezrekkel
ismétlődő drámai szituációra szorítkozik.
A színmű ennek a helyzetnek nem az
általános, történelmi momentu

mait vagy a lélektani összetevőket és ru-
gókat nagyítja fel, nem az emberábrázo-
lást mélyíti el, hanem egyfelől magára a
háromszögsémára koncentrál, másfelől
viszont publicisztikai ihletésű konkrétu-
mokkal, drámai pótanyaggal tölti fel a
történet hiátusait. A polgári drámából
átmentett háromszögsztori nem szolgálja
az író társadalmi mondanivalóját, az
Annáért folytatott kegyetlen küzdelem
pedig vajmi kevéssé reprezentálja az
osztályok mérkőzését. Az erők és érvek
elosztására Déry kesztyűt dob az akkor
még csírájában jelentkező sematizmus-
nak, kerüli a politikai kategóriák szimpla
behelyettesítését: a morális konzekven-
ciákon alapuló érzelmi azonosulás - a
részvét - a volt földbirtokos mellé állítaná
a nézőt, ámde ennek konzekvenciáit az
író a jellemrajz taszító mozzanatai-nak
előtérbe állításával kerüli el. A föld-
birtokost a veszteség sem teszi emberré:
továbbra is pénzzel, erőszakkal akar sze-
relmet zsarolni. Az írónak az egyensúly
megteremtésére irányuló törekvése vilá-
gos. Csak az eredmény gyengíti, sőt szin-
te keresztezi a drámai konfliktust. Ez a
megoldatlanság azért is leleplező és fáj-
dalmas, mert a Déry-regények szöveté-
ben a hősök magántörténete a kort, a
kortörténet pedig az emberek egyéni
sorsát hordozza. Az az ambivalencia,
amely az Itthon esetében kétfelé halványít-
ja az ábrázolást és az ítélet igazságát,
Déry epikus műveiben a kétszólamúság
összecsengő élményét, a komplex ábrá-
zolás gazdagságát teremti meg.

Az Itthon kudarca azt bizonyítja, hogy a
megtalált drámai összeütközés és annak
kibontása még nem feltétlenül jelentik a
dramatizálás járható útját. Különösen
olyankor, amikor a motiválás szándéka és
igénye végül is elvezetik az írót a dráma
forrásvidékéről.

Kegyetlen és kétes kimenetelű vállal-
kozás az életmű hegycsúcsainak árnyéká-
ban a zsákutcákat keresni. Különösen
akkor, amikor az út már lezárult, és a
kritikus már azzal sem áltathatja magát,
hogy fenntartásait a születő Déry-drámák
érdekében, a várakozás igézetében vetette
papírra.

A tanulságok - ha akadnak ilyenek - ma
már nem a magyar irodalom világ-
irodalmi rangú mesterének, hanem a mai
magyar színháznak szólnak. Tervezett
tanulmányom címe - Déry és a magyar
színház adóssága - valójában nem vesztette
el sem érvényét, sem aktualitását. Mert a
drámai életmű fogyatékosságaiért a ma-
gyar színház is felelős.



Felelősek a színházak azért, mert nem
kínáltak vagy nem kínáltak elegendő teret,
szabad pályát a drámaíró Dérynek, és mert
nem tettek meg mindent a töredékes
drámai életműben rejlő értékek kiakná-
zásáért. A z óriáscsecsemőPaál István rendezte
amatőrelőadása a példa arra, hogy
megfelelő fantáziával, leleménnyel, hú-
zással a tetszhalálra ítélt dráma is feltá-
masztható. Nem kétséges, hogy az az író,
aki már a húszas évek végén azon töri a
fejét, hogy hogyan lehetne áthidalni a
színpad és a terem közötti szakadékot,
milyen eszközökkel - mesével, zenével,
vizuális effektusokkal - lehetne együtt-
játszásra biztatni a közönséget, később is
kitűnő partnere lett, illetve lehetett volna a
színházi szakmának. (Feltéve, ha ennek
nemcsak a szakmai, de a történelmi kö-
rülményei is az együttműködést szolgál-
ják. Ha minden feltétel meglett volna
ahhoz az együttműködéshez, amit a kritika
elkésve hiányol.) Ha Déry expresz-
szionizmusa, filozofikus drámaírói vonu-
lata bekerül a magyar. és az európai szín-
ház vérkeringésébe, ma talán Ionescóról és
Beckettről mint Déry folytatóiról be-
szélünk .. .

Déry örökös újrakezdésével évtizede-
ken át következetesen kereste, hívta a
maga színházi partnereit. A tanúk. írója
közvetlenül a felszabadulás után azért
rugaszkodott el egy éppen kanonizálás
alatt levő drámai formától, hogy a tar-
talomnak megfelelőbbet válasszon. És
ugyanolyan pőrére kívánta vetkőztetni
kortársait, mint a polgárpukkasztó ab-
szurdokban. Csakhogy ez a társadalom-
politikai ítélet és ez a Brechtével rokon
formai újítókedv is falakba ütközött,
mielőtt kiteljesedett volna. És végered-
ményben hasonló sorsra jutottak Déry
szatirikus kezdeményezései, a Vendéglátás és
a Talpsimogató is.

Ha van számon kérni valónk, elsősorban
Déry meg nem született drámáit kell
magunknak felróni. A Déry-drámák kri-
tikusa vagy a jövendő dráma- és színház-
történész csak a nyomtatott szöveg és a
bemutatott előadások alapján ítélhet. De a
rendezőknek ezek mögé tekintve a lehetőséget

kellett volna felfedezni. A mulasztás
jóvátehetetlen, de tanulsága égetően
aktuális. Nem tudom, hogy a
szövegkönyvnek tekintett A tanúk vagy a
kiteljesített Talpsimogató lesz-e a holnap
bizonyítéka, de bízom benne, hogy a
magyar színház gyakorlatának meg kell
cáfolnia az esztéták fenntartásait.

Ezért nem vállalkoztam ennek a ta-
nulmánynak a befejezésére.

SIKLÓS OLGA

Megkésett dolgozat
A különcről

Több mint tíz éve annak, hogy vitaindító
dolgozatot akartam írni A különcről - be-
bizonyítandó, hogy a magyar drámairo-
dalom egyik legjobbja van könyvbe zárva.

A vita elmaradt.
Néhány év múlva újra csak előhoza-

kodtam a rögeszmével: be kell mutatni
drámairodalmunk e remekművét. De
várnunk kellett még egy esztendőt: és a
veszprémi bemutató nyomán most már
mindenki megállapíthatta: A különc re-
mekmű. Sokan sokféleképpen méltatták,
elemezték - vitaindító dolgozatra már
nincs szükség -, én mégis megpróbálom
leírni gondolataimat a darabról.

Illyés A különchöz írt előszóban (1963)
világosan megfogalmazta: „Jó tíz éve,
hogy magam elé tűztem drámasorozatban
ábrázolni az új fogalmú hazafiság nagy
magyar példáit. A jelen bemutatása előtt,
mintegy annak bevezetőjeképp e példák
évei: 1514, 1849, 1945 és egy sors-fordító
pont a múlt század második feléből. Ezt a
pontot most már véglegesen 1861-re
helyezném. Ez volta vízválasztó. A
szabadságharc - nagy reménységeivel s
utólehetőségeivel - ekkor zárul le .. . E
vízválasztó csúcsára - díszül is, tájéko-
zódásul is - Teleki László alakját találtam
a legszebbnek."

Ozorai példa, Fáklyaláng,Dózsa György és a
Malom a Séden készült el a „sorsfordító"
magyar történelemről. (Utóbbi be-
mutatására megírása után tizenkét évvel
került csak sor - ugyancsak Veszprém-
ben.)

Ugyanebben az előszóban olvashatjuk.
még: „A történelmi tragédiák a színpadon
nem a történelem küzdelmeitől lesz-nek
tragédiák. A lélekétől. Való az, hogy egy
Kolumbusról szóló dráma «korfestéséhez
« például a nézőtérnek három szó is elég.
India, Izabella, Santa-Maria. Julius
Caesarhoz akár kettő: Rubikon, Brutus.
Ott, ahol a nézőtér ismeri, hogy így
mondjam, már az utcáról a hőst. Törté-
nelmi dráma szerzőjének más a helyzete
Magyarországon, mint azokban az or

szágokban, ahol ez a műfaj kifejlődött,
egyértelmű közösségi érzet talajából. A
magyar dráma aránylagos elmaradottsá-
gának okai közt nem az utolsó volt ennek
az egyértelmű közösségi-nemzeti érzés-
nek hiánya. A nézőtér itt sem ért három
szóból; nem érti a hősöket; hisz saját
sorsáról sincs közösségi tudata."

A különc folytatása is, összegzése is
Illyés korábbi történelmi drámáinak. Egy
korszak záróköve.

Az Ozorai példában, ha úgy tetszik, egy
történelmi anekdota keretében a haza
fogalma, a Fáklyalángban a forradalom
utolsó vagy-vagy pillanata, a hűség kér-
dése, a Dózsa Györgyben a keserű
felismerés : hogyan veszett el az önálló
Magyarország; s végül a Malom a
Sédenben: a romokon kell új hazát építeni
a meg-maradtból, az arra alkalmasokkal
való szövetségben - sűrűsödik drámává.
Meg-annyi történelmi lecke felnőtt módra,
felnőtteknek. Önismeretre tanító, „kö-
zösségi-nemzeti érzés hiányát" pótló. (S
aztán a Kegyenc, hogy tudjuk: „az ember
megcsúfolásával istent sem lehet szol-
gálni".) S végül A különc, összegzésként:
„hogy egy személy - mégoly rendkívüli,
oly elragadó: oly magával sodró (mint
Teleki) - nem csinálhat forradalmat. Az
milliók dolga, egy-egy osztály irányítá-
sával."

A drámák egymásutánja, keletkezésük
időpontja, a mondanivaló egységének és
fejlődésének dialektikája tudatos szer-
kesztésre vall. Illyés lépésről lépésre -
ismeret és önismeret, ráismerés és felis-
merés katarzisán vezeti a nézőt. Drámái-
ban az egyszeri, a megismételhetetlenül
egyedi uralkodik. Témában sajátosan ma-
gyar, de a morális töltés nemzetek fölöt-
tivé, általánosan emberivé emeli, anélkül,
hogy veszítene nemzeti jellegéből.

A korszerű színházat igénylő ember
nyomban lázadni kezd a történelmi dráma
ellen, ha az csak ismereteket ad, nemzeti
önismeret nélkül, csak ráismerést, a
történelmi szituációk felismerése nélkül,
nemzeti lobogót, üres nacionalizmust,
európai távlatok nélkül; ha azért nyúl az
író a történelemből készen kapott alak-
hoz, szituációhoz, mert az felmenti a drá-
mai helyzetteremtés és figura-, jellemal-
kotás alól - sőt olykor az alól is, hogy saját
koráról jelenkori történetben szóljon. De
idegenül és megzavarodottan ül a
nézőtéren akkor is, ha a történelmi
ismeretei alapvetően ellentétben állnak a
színpadon látottakkal. Ha nem tudás-
anyaga elmélyítéséről, új összefüggések
feltárásáról, tágabb horizontú megvilágí-


