
zők, hacsak nem ismerik az eredeti teljes
mesét, aligha értik meg a szereplőket
egymáshoz fűző kapcsolatokat, vagy el-
lenségeskedésük, netán barátságuk okait.
A megértést nehezíti az is, hogy ezekben
az eredetileg romantikusan gazdag
cselekményű játékokban (amelyek vagy
régi történelmi harcokat és hősöket jele-
nítenek meg, tudniillik az úgynevezett
dzsidajmono drámákban, vagy pedig a
nagypolgári és teaházi élet kalandjait,
mint a szevamono típusú darabokban) ren-
geteg az álruha, az átöltözés, a félreértés, a
személyazonosság titkolása vagy cseréje.
Az alapvető összefüggések ismerete és a
mondott szöveg megértése nélkül tehát
csak a felületet látja és értékeli a néző. Va-
lószínű, hogy ezért válogattak ki már a
múlt század elején tizennyolc klasszikus
jelenetet (ezek az úgynevezett dzsuhacsiban
művek), és többnyire ezek szerepelnek a
társulatok műsorán. Ily módon a fő hang-
súly az előadás színvonalára, a kivitel tö-
kéletességére irányul. Valahogy úgy, mint
ahogy a zenerajongók mennek el
meghallgatni többször is ugyanazt a
zongoraversenyt, s a műélvezetet az elő-
adó művészete szerzi, az „eljátszás" fel-
fogása, színvonala okozza. Márpedig a ja-
pán kabukiközönség nagy része valódi
szakértő. Erre utalt a sok taps, amely
számomra váratlanul, néha indokolatlanul
hangzott fel. A népszerű színész
megjelenése természetesen váltja ki a
tapsot. De ki tudja, miért jár taps, ha hir-
telen megfordul a színész vagy furcsa
pózba áll, ha torz glisszandó hagyja el a
torkát, ha felemeli kardját, vagy kifelé in-
dulva, majd ismét a hanamicsire érve vég-
hezviszi a hat roppót, a hat erőteljes dob-
bantással kivitelezett lépést. És nyilván-
valóan értékelni tudja azokat a zenei kü-
lönbségeket, amelyek a zenei szövet
ősszetételében, hangszerek hangolásában
jelentkezik. Tudja, hogy az egyik da-
rabhoz a nagauta (hosszú ének) típusú zene
jár, a másikhoz a gidaju típusú, a har-
madikhoz pedig a tokivazu. Mindez egy-
szerűen annyit jelent, hogy a kabuki el-
képzelhetetlen a saját közönsége nélkül. A
darabok meséjét természetesen fel lehetne
dolgozni európai módra is, és többnyire ez
is történt. De egyikből sem lesz, mert nem
lehet a szó szoros értelmében vett kabuki-
előadás. A Csúsingura vagy a Rasomon
példája mutatja, hogy e témák emberi-
társadalmi mondanivalója bőségesen
elegendő és általános érdekű ahhoz, hogy
az európai színház is hasznosíthassa.

A három hetes tanulmányút persze

még sok más, szigorúan szakmai tanul-
sággal is járt. Külön téma lehetne az új
Nemzeti Színház, amely lényegében „be-
fogadó színház"-ként működik és az or-
szág legértékesebb együtteseit, produk-
cióit látja vendégül, két, nagyszerűen be-
rendezett, a legkorszerűbb technikával
felszerelt színpadán. Külön téma a színé-
szek helyzete, képzésük, az egyetemi
tanszékek szerepe, a színházi múzeum, a
félelmes hatalmú, monopolhelyzetben
levő és azt kihasználó Socsiku tröszt. Es
az az egész folyamat, amelyben ez a sok-
színű és különleges színházművészet ki-
alakult, amellyel a világ színházművésze-
tét gazdagította, gazdagíthatná.

Valóban gazdagíthatná? Egész biztosan
téved, aki azt hiszi, hogy ezek a ta-
pasztalatok közvetlenül hasznosíthatók.
De téved az is, aki azt hiszi, hogy túlsá-
gosan is egzotikusak ahhoz, hogy egyál-
talában hasznosítani lehessen őket. E
színházkultúra két vonását mindenesetre
jól az emlékezetünkbe kell vésnünk. Az
első az abszolút igényesség. Igényesség a
felhasznált anyagokban: legyen az a nó
színpadának padlója, a nemes anyagokból
készült jelmezek és csodálatos maszkok,
fegyverek és bármiféle kellékek.
Igényesség az előadás művészetében: a
bábművészek harminc évnyi felkészülé-
sében, örök tanulásában, a kész művészek
kondíciótréningjeiben, a hang szélsőséges
skálán való biztonságos felhasználásában,
a milliméterre kidolgozott mozgás
tökéletes precizitásában. - A másik az
egyszer már megalkotott értékek tisztelete.
Benne a szakmai alázattal, amely tuda-
tosan kötődik az elődök eredményeihez (s
amely szimbolikusan jelenik meg a több
száz évvel ezelőtti nagy művészek
nevének felvételében), s amelybe bele-
tartozik a több száz éves repertoár eleve-
nen tartása, a legmagasabb művészi fokon
tartása, újra-megelevenítése.

Es az az irigylésreméltó művészi egy-
ség, amelyet ez a több száz éves, folyama-
tosan fejlődő és a mindenkori maisághoz
is eljutó színházkultúra legfontosabb
színjátéktípusaiban teremteni tudott, s
amelyet Lukács György talán a „világ-
szerűség" kategóriájával tisztelne meg.

HELYESBÍTÉS
Elmúlt számunk játsszunk színházat! című

interjújában a szereplő együttes neve helye-
sen: Gyerekjátékszín. Az együttes munkáját
pedig a budapesti Tanítóképző Főiskola
pártfogolja. A dramatikus pedagógiai kísér-
let tudományos irányítója a szekszárdi
Tanítóképző Főiskola pedagógiai tanszéke,
a kísérletben három vidéki és négy fővárosi
iskola vesz részt.

SZAKOLCZAY LAJOS

A Káin és Ábel
Kolozsvárott

Sütő András drámája
Harag György rendezésében

A „fölemelt fő"" dramaturgiája
és „provinciális" összetevői

Sütő András legújabb drámájával, a Káin
és Ábellal kapcsolatban fölélénkültek a
viták. Némelyek a dramaturgiailag
pontosan szerkesztett, szabályokhoz iga-
zodó drámát kérik számon az írótól, a Káin
és Ábelban csupán egyetlen síkot, a két
testvér párharcát látva, mások pedig a
drámatrilógiát kiteljesítő művet üdvöz-lik
a darabban. Majdnem minden jelentősebb
kritikában, így Gálfalvi Zsolt A Hétben
közölt cikkében és Marosi Péter Utunkbeli
beszámolójában is, az emberiségi
sorsdrámák (Menschheitsgeschichte,
počme d'humanité), a klasszikus értelem-
ben vett „világköltemények" (Goethe,
Madách, Ibsen) rokonságában említtetik a
színpadi alkotás, noha a műfaji besorolás
nehézsége is hangot kap. A provincia
beleszólhat-e a nagyvilág dolgaiba, s ha
igen, nem a nekünk kedves dicsőül-e meg
érzékelésünk és értékelésünk folytán? Gáll
Ernő inkább filozófiai szempontból
elemző - de célkitűzésének kiválóan meg-
felelő - érzékeny tanulmánya (Korunk,
1978. 6. sz.) Sütő hősének legfőbb tulaj-
donsága, a fő felvetése okán, egészen Ernst
Blochig jut el, aki Kolhaas - a novellahős -
példáján töprengve, korunkban talán „a
legerőteljesebben tudatosította a méltóság
kategóriájának növekvő társada-
lompolitikai és antropológiai jelentőségét".

Kétségkívül, Sütő Káin és Ábelja nem a
véletlen műve; az író szerint is bezár egy
folyamatot, amely a két korábbi drámával,
az Egy lócsiszár virágvasárnapjával és a
Csillag a máglyánnal kezdődött-
folytatódott, s e történelem előtti (utáni)
drámakölteménnyel ér véget. Amikor az
író egyik, közelmúltban megjelent inter-
jújában (Igazság, 1978. június i8.) dráma-
írását a homokból font kötélhez hasonlítja
- „Mert drámát csak így érdemes írni;
életünk oly lehetetlenségeivel küszködve,
amelyek első pillantásra a homok-kötél
fonáshoz hasonlatosak. Mint például: a
gondolat eszményi szabadsága, a
szabadság eszményi formája stb." - arra is
felel, miként látja ő az etikailag és
esztétikailag egyaránt lényeges egységet;



vagyis ars poeticájáról s evvel együtt
etikájáról is tudósít. A színpadi alkotásba
önmagát beleépítő Harag György (mind-
három Sütő-dráma színpadi megvalósí-
tója) látomásának megszületését repre-
zentálja elsősorban a találó kép, de
önmagára is érvényes. „Újabb kori Jóná-
sokként miként érezzük magunk a cetvilág
gyomrában." Természetesen, ha nem jól
értelmezünk, itt is, mint minden esetben, a
szűkítés ferdítéssel is járhat. Sütő
provinciális gondja, melyet - kiváló művek
tanúskodnak erről - a mezőségi
háromszögben fölállított kilátójáról oly jól
érzékelt, összemberiségi gond is, hiszen -
épp ő mondja a Káin és Ábel „történelem
utáni" idejére célozván - egy szép napon
valamelyik őrült had-vezér valahol. a
nagyvilágban a földgolyót (is)
felrobbanthatja. Tehát a mitológiába
sűrített történet nála, az életműben ily
keserűséggel tán meg sem fogalmazott,
mai gond is.

Mert minden egyes megalázott ember
magának az emberiségnek a megcsúfolása,
különösképp nagy szerepe van annak a
mozzanatnak, amely a lehajtott fejűségből
- ha csak moccanásnyira is! --igyekszik
szabadulni. Mindhárom mű, mindhárom
drámaköltemény - más-más megjelenési
szinten - tulajdonképp a két-sarkú egy-
igazságnak következetes példája: Kolhaas
nem élhetne Nagelschmidt, Kálvin Szervét
és Ábel Káin nélkül. A Káin és Ábel
„mitologikus" rétegeit - ha kevés is, de van
ilyen szál - ezért sohasem a bibliai
történésből kell levezetni, hanem az
életműben jelentkező motívumok
segítségével, magából a sütői
dramaturgiából. Nem csupán az „alapo-
zást" jelentő két kitűnő színpadi mű, az
Egy lócsiszár virágvasárnapja és a Csillag a
máglyán történelmi helyzetképet az egye-
temes felé fordító (és visszafordító) mai-
ságából, hanem, mondjuk, olyan sajátos
világképet adó esszékből is, mint a Perzsák
vagy a Nagyenyedi fügevirág. De ide vehető
a Szenczi Molnár Albert palástjában -
zsoltár-szavaival - elmondott,
megmaradásáért esdeklő ima, az Olajágas
galambsereg is.

Látható, a Káin és Ábel Byron roman-
tikus művével csak tematikájánál fogva
rokon; ott is és itt is másról van szó. Byron
műfajmeghatározásával, a miszté-
riumjátékkal szemben Sütő, az eddigiektől
eltérően, három jajkiáltást ír -- és nála, bár
a hármas egység három fölvonást jelent, a
jajkiáltáson van a hangsúly. Elődje a Káin-
témában tehát semmiképpen sem a nagy
angol romantikus költő,
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anem a döcöge verset mondó erdélyi
rotestáns énekszerző, Nagyfalvi György
icák. Aki mondanivalóját - amint azt
knyomozó tanulmányában Scheiber
ándor említette - „az szent Bibliábul"

zörzé énekben, „Bánfiak Hunyadján,
alota szekben". Hogy 1557-ben, ha naiv
erseléssel is, miként szólalt meg a
ibliai téma, a világon az elsők között,
pp Erdélyben, máig is rejtély. Hogy
rasmus bölcs, „sehol sincs kódexre"
lapuló legendájának szálát miért éppen
gy kalotaszegi énekes fűzte tovább, s az
ddig tudottakat új meseszállal bővítvén,
iért épp ő érezte meg az egymástól

ltérő áldozati füstökben az Úrhoz - a
atalomhoz - való viszonyulás
ódozatait, ha talány is, de a hely

itüntetett voltára figyelmeztet. Ezek a
űvelődéstörténeti, vallásháborúkkal és

gyéb tényezőkkel „terhes" adalékok az
rónak bő alkalmat adtak arra, hogy a
rovincia- az otthoni fonnivaló - dolgait
j megközelítésben láttassa.
A Káin és Ábelban is, a művelődési
agyomány folyományaként, Kemény
sigmond pusztakamarási ledőlt sírköve
llíttatik föl - ha Éva földhalált jósoló
itörését nézzük, láthatjuk, hogy a Ke-
ény Zsigmond-i zúzmarás kedély Sütő-
ől sem idegen -, vagy Nagyfalvi György
zürke rímeinek kőérdessége öltözik a
épes, mert legigazabb - Illyés szerint
egcáfolhatatlanabb - beszéd ruhájába?
Mert lehet szóló száj végül a seb?"

Ábel nem kevés reálpolitikusi erényt,
aktikát is magába foglaló „bölcsessége"

bban nyilvánul meg, hogy az áldozati
ltár melletti hajlongással, dicsérettel és
gyéb - lelkéből jövő, de a rettenetben
agyon is alázatos - furfanggal, meg akar
enteni egy népet - gondoljunk csak az

ró korábbi, legendás hősére: a fűszál
ehajlik a szélben, és megmarad , élni
kar mindössze, ha „töviskosárban össze-
sombolyítva, étlen-szomjan, bénán és
akon, pálmaágról fejjel lefelé lógatva,

denevérként ajtóra szögezve, kagylóhéj-
ban, cethal gyomrában" is.

E tragikus, mert önmagát is meg-
csúfoló élés előzménye - a fölvetett fő, a
lázadó indulat ellenpontjaként - ott van
majdnem minden Sütő-műben. Van, aki
imával gyógyítja magát, a másik tisztasá-
gában bízik, és annak csodatevő erejé-
ben: a feléje dobott kések megpördülnek
a levegőben és elkezdenek énekelni. A
gyalogember köznapi, közhasznú
furfangjától a nemzetiségi író-politikus
Psalterium Ungaricum parafrázálásáig hú-
zódnak a mentő mozdulatok, szavak.

Molnár Albert éneke „lőtt-lábú madár-
ként", örök időkre csapkodó szállongásra
ítélten hallatja hangját a magasban: „törd
meg Uram azoknak fogait, kik ellenünk
tusakodnak; kiknek szájából mint
rókalyukból, büdösen jönnek elé a
hajdani tiszta és illatos szavak ..." De ez
már Káin hangja és indulata. Az Úr mint
szimbolikus Hatalom is összetett: a
hadba indulók még akkor is hozzá
fohászkodnak - invokáció! -, amikor a
ledöntendő várat épp benne, terpeszkedő
személyében és zsarnoki hatalmában
látják. Jól össze van keverve minden. Ha
Kálvin és Szervét is - persze mindkettő a
maga módján, munkájuk értelem
szentesítette hitével - ugyanabban a
Fönnvalóban (istenben?) látja életének,
tanításának értelmét és az ötven-garasos
nyugalmát féltő Kolhaas s a szitkokat az
égbe szóró plebejus-forradalmár,
Nagelschmidt is ugyanannak a - világot
irányító?, háborút és békét egyként
mérő? - transzcendens lénynek áldozik,
akkor Káin haragvó indulata a tagadáson
alapul. A befelé forduláson. Ő avval
hisz, hogy nem hiszi a sokarcú Istent.
Nem hiába mondja, vele szemben állva,
Ábel többször is, hogy „Lucifer ott ül a
hasadban"; és azt is, hogy „Te métely.
Lucifer," Ha Sütő nem is miszté-
riumjátékot ír, és Byronnal s Madáchcsal
ellentétben nem szerepelteti - legalábbis

ebők Klára és Csiki András Sütő András Káin és Ábel című drámájának kolozsvári előadásában



külön névvel - a kétkedés szellemét, sőt
Lucifert „lefokozza", kivonja a játékból,
evvel is jelezvén, hogy arca és igazság-
kereső indulata a nyitott szemű Káinban
van, azért megmarad Lucifer-pártinak.

Gondolkodása logikus: ha Lucifer
külön szereplőként megszűnt létezni,
akkor nincs szükség a vele szemben álló
Úrra sem. (Ezt vette kiválóan észre Harag
György, amikor a csak jelzésekkel
 az Úr hangjával - egzisztáló Fennebb-
valót megszüntette, s így következetes
maradt mindvégig a szereplők pszichéjé-
ben zajló drámához.) A Hatalom nem attól
súlyos drámai ellenpont, hogy csak
 első síkon! - a természet „botlását"

jelképező földre botolt narancsligetet, a
jégesővel pusztított szőlőt, a tenger
elárasztotta búzaföldet, a földre eresztett
sáskahadat jelenti, hanem - félelmetes az
író logikája - legfőképp avval, hogy
árnyalatos gazdagsággal ezen természeti
csapások mögé (mellé?) odaképzelhető a
társadalomban, történelemben végbe-ment
„botolások", „viharok" és „sáska-járások"
ezernyi formája is.

Attól erős ez az ellenpont, hogy elhall-
gatott; csak körkörösen, nagyon távolról
indulva érhetünk vele a középpontba.
Akkor is indirekt úton.

Bárhogy kavarodik és nem kavarodik is
a Genezis és az Apokalipszis ezen új
„bibliaidéző" játékban, Kálvin - ezért volt
érdemes megírni a drámakölteményt! -
társadalmi ember; ha úgy tetszik,
jogfilozófus és a nemzetközi jog
szakértője is. (Ha a természeti csapást csak
annak vennők, ami, akkor Káin csupán
jégkárt fölbecsülő Állami Biztosító
alkalmazott lehetne, vígjátéki figura, és ez
- ismerve Sütő megszenvedett harcát az
alakért - végzetes félreértés!) Az ábeli
belenyugvással szemben
 noha, mint már említettük, bizonyos
időkben ennek is megvan az értéke -
hangosan csattan a szava: „Istenség a
joggal nem fér meg közös égbolt alatt? A
lábbal tiport jognak puszta fölemlegetése :
istenkísértés ?" (A Káin és Ábelból vett
minden idézet lelőhelye a maros-
vásárhelyi Igaz Szó 1977/11-es száma.)
Tudja, hogy csak úgy őrizheti meg mél-
tóságát, ha nevén nevezi a gonoszt:
„Ájtatosan meghirdetett jogaink egye-
bekben is mint akasztott emberek lógnak
szederjes orcával az út menti fákon."
(Nagyenyedi fügevirág)

Káin „fölvetett fejűsége", egyenes tar-
tása ily közel lenne a beiskolázásra váró, s
közben fájdalmát a kollégiumi Bethlen
Gábor-szobornak fölpanaszló kisiskolá-

séhoz ? Vagy ily távolra jutott volna a már
fiatal korában Gaál Gábor-i eszméket, a
társadalmias látományt valló író - az Éden
kristályfái, a kővel csupaszított trópusi táj
bibliás isten-emberei közé?

A tudatosan alakított életmű motívumai
egybecsengenek. A Káin és Ábel közt
szívét nehezen megosztani tudó Arabella
kérdése - „A kettő nem egy ?" - Kolhaas
és Nagelschmidt, Kálvin és Szervét
összetartozására újólag figyelmeztet.
Reálpolitikusi esély és költészet,
megőrzendő vívmány és a kételkedés-
megismerés jogát, szabadságát magának
kikövetelő szellem váltja egymást - ki-
egészítő párként! - Sütő írásaiban. Mikor
Szervét kimondta az Igét, Nagelschmidt-
től indult cl és már Káint is előlegezte.
„Nem idomításra: gondolkodásra szület-
tem."

Nyilvánvaló, csak reáliákon alapuló
helyzettudat teremtheti meg azt a körül-
ményt, amelyben a „felemelt fő" - lélek-
tani motivációval együtt - hathat. Gáll
Ernő tanulmánya sem mond mást:
„Természetesen nem akármilyen remény
egyeztethető össze az egyenes tartással. A
reménynek abban az esetben van
méltósága, a reményt tápláló ember pedig
csak akkor őrizheti meg fölemelt fej-
tartását, ha nem légvárakat épít, ha nem
ringatja magát hiú ábrándokban. A déli-
bábokat kergetőre nem csupán csalódás és
kudarc leselkedik; méltósága is veszélybe
kerül."

Káin azért vetheti meg lábát a trópusi
tájon, mert ismeri a talajt.

A „(meg)húzás
-

dramaturgiája;
szövegben alakuló látvány

Aki egy kicsit is figyelmesen olvassa Sütő
András szövegét, azonnal fölfedezheti
líraiságát és képi erejét. Az író, bár-mely
műfajban is szól, versnyelven be-szél;
metaforákkal terheli a nyelvet, hogy
fölszabadíthassa a gondolkodást.
Áttűnésekben, némelykor pompás nyelvi
humorban rejtőzik, hogyha szükséges,
félelmetes logikával és kiszámítottsággal,
lecsaphasson. Ilyenkor a hosszú monda-
tok bibliás szépsége, Károli Gáspárban és
a régi magyar nyelv egyéb tárnáiban
megmerülő terjengőssége hirtelen meg-
változik. Jó példa erre az „első jajkiáltás-
ból" való, az áldozati aranycsészéket
ivással meggyalázó Káin és e tettben
istenkísértést látó Ábel közötti replika.

Ábel: Már összetéveszted magad az Úrral.
Te métely. Lucifer. (Állon üti) Ezt az
első poharamért.

Káin: Erős ütésed van.
Ábel: Ezt a másodikért.
Káin: Hétig ne merészkedj. Nyolcat kapsz

vissza.
Ábel: A beszennyezett örömért. (Újabb

ütés)
Káin: Akkor most hívd az Istent segít-

ségül. (Birkóznak)
Ábel: Az én pártomon áll. Nem te léptél

vele szövetségre.
Káin: A félelem: nem szövetség.
Ábel: A hűség nem félelem.
Káin: A rettegés: csupa hűség.
Ábel: Az alázat nem félelem.
Káin: Az alázat: gyalázat.

Ennyiből is kiviláglik: Harag György-nek,
a rendezőnek, nem a magas fokú, testet és
lelket is mérkőzésre szólitó
összeütközésekkel volt gondja. Sokkal
inkább azokkal a lírai helyzetekkel, ame-
lyek - hisz emberiség-költeményről van
szó! - a jobb megértést és az árnyalatok
gazdagságát is szolgálva, törvényszerűen
jelen vannak, de a színpadon esetleg
lassíthatják a dráma kibomlását. Harag
tehát a kitűnő olvasmányélményül szol-
gáló drámakölteményből, látomásához és
a korábbi két Sütő-dráma, az Egy lócsiszár
virágvasárnapja és a Csillag a máglyán
színpadra állításához híven, úgy formált
színpadi művet, hogy az írói anyagot saját
képére szabta. Fölfogás kérdése, hogy
evvel mit nyert és mit vesztett az előadás.

Már a Csillag a máglyán esetében is
megcsodálhattuk nagy biztonsággal dol-
gozó „metszőkését", amely a szöveg-
hűségre épülő Madách színházbeli elő-
adáshoz képest bárdnak is mondható.

Harag csontot tör, vért fröccsent, velőt
vág.

Ádám Ottó koncepciójában a Szervétet
alakító Huszti Péter vallomásos hevülettel
még elmondhatta az életénél is drágább
könyvről s az írás becsületéről szóló
monológot, de a kolozsvári színpad nagy
formákat mozgató, érdességet és durva-
ságot is a sokkhatás egyik „kellékének"

tekintő színpadképe Héjja Sándor ellá-
gyulását nem engedhette meg.

A szöveget gondozó dramaturgiai
munka a Káin és Ábel esetében is arra
irányult, hogy már a színpadra állítás első
lépcsőjében - a rendezői olvasatkor! -
megvilágosodjék: a mitologikus témába
bújtatott darab üzeneteivel, erkölcsi
kérdésfelvetéseivel és korunkat is vizs-
gáztató humánumával - miként azt
Gálfalvi Zsolt hangsúlyozta - mai tapasz-
talatokat is hordoz. „Sütő egész élet-



művével egy olyan közösség írója, amely
történelmi, társadalmi helyzetéből követ-
kezően különösképpen érzékenyen rezonál
a XX. század szakadékos domborzatára,
arra a korra, amelyben olyannyira
szembetűnővé váltak az emberi haladás
nagy ellentmondásai, kínzó és fenyegető
alternatívái."

Harag György Sütő szövegében, a
trópusi hővel ellentétben, az elkomorulót,
a didergőt, a megőszült Föld vörösmartys
fájdalmát vette észre. No meg a késélen
táncoló helyzeteket. Mert igaz, hogy
Szervét mondja Kálvinnak: „a folytatásod
lehettem volna", s a tettétől eszelőssé váló
Káin is a szándékok közös ágba fonásáról
regél: „Egymásnak létrafokai lehettünk
volna a nagy falak alatt", de ennek az
egymásban támaszt kereső
„testvérszerelemnek" legtöbbször az erő-
szak vetett véget. A másik „fölfejlődésé-
re" várni nem tudó: akasztófa, máglya és
gyilkoló kés. Az egymással szembenéző
indulatokat kellett szinte a - kritikusok
által szóvá is tett - harsányságig, a kiabálva
kiátkozásig fokozni, hogy a paradicsomi
dúsgazdagsággal: a mézzel teli
folyamokkal, a narancsligetekkel el-
lentétben, a kietlen táj kőkopárságához
csapódjon a beszélők nagy távolságát is
jelképező szöveg.

Az indulatos, egymásnak csak részben
visszafelelő, jobbára egymás mellett futó
érdes hanggal megjelenített kopárság -
kiváltképp a két címszereplőt tekintve
nem bírja el, mert tőle idegen, a költői
szövegben megbúvó lírai kitérőket. Még
az általunk idézett replika jelenet első fele
is kiesett Haragnál és ott kezdődik, hogy:
„Isten - a rendező értelmező betol-
dásaként került ide a szó! - az én párto-
mon áll." És kiesett minden olyan, az
egyszer már elmondottat értelmező,
„túlbonyolító" mondat - főként az első
jajkiáltás Káin és Ábel jelenetében van
ilyen, de nem mentesek ettől Éva nagy
lélekről valló kitörései sem -, amely
akadályozná a drámai cselekmény kibom-
lását.

Harag az új Sütő-darabban (darabok-
ban) nemcsak azt látta meg, hogy nem is
akármilyen „homokból" történik az a
kötélfonás, hanem ráérzett arra is, hogy
túl az érdekes mondanivalón, a sütői
dramaturgia az elmúlt években arra is
kísérlet volt, hogy a tragédiának egy
sajátos, az úgynevezett klasszikus tragé-
diák szabályaitól eltérő változatát alakítsa
ki. „Az Egy lócsiszár virágvasárnapja,
a Csillag a máglyán és most a Káin és Á b e l is
a műfaj új megközelítését igényli, és

számunkra talán a legnehezebb probléma
a darabot úgy olvasni, ahogyan azt a
szerző elképzelte. Más dramaturgiai sza-
bályok érvényesek itt az újfajta kapcsola-
toknak, új ábrázolási módoknak meg-
felelően. Az újabb Sütő-drámákat nem
lehet a régi módszertan szerint tárgyalni.
A készülő előadás sikerének egyik kulcsa,
úgy érzem, éppen a helyes értelmezés,
színházi látás- és láttatásmód. S mivel a
Káin és Ábel nem a legcselekményesebb,
de a legtragikusabb hangvételű Sütő-
darab, a színházi látványt elsősorban
belülről kell megoldani." (Utunk, 1978.
június 16.)

A darab olvasópróbáján elhangzottak-
hoz csupán annyit fűzünk hozzá: ekkor
még nem alakult ki a rendező látomását
pontosan meghatározó, játszható szöveg.
Egy fontos dolog azonban már eldőlt: a
legtragikusabb hangvételű Sütő-mű csak
lecsupaszított szöveggel, keményen
koppanó dialógusokkal, végletekig foko-
zott érzelmekkel ezek közül is főképp a
száraz sírással - mondhatja csak azt, amit
Harag elképzelt.

A szövegből elmaradtak az emlékezet-
ben fölbukkanó helyeket (Éden, Paradi-
csom), a tárgyak milyenségét (áldozati
aranycsészék), a naplementét, a cédrus
árnyékát, a különféle drágaköveket, a
kígyóval csalás módozatait, a káprázatot,
a csillagport festői módon ecsetelő mon-
datok. A sűrítésre íme egy példa: amikor
Arabella azt kérdezi, hogy „Hol a szí-
vem?" - az eredetivel ellentétben, mely-
ben Ábellal kezdődik egy („ahol a vála-
szod"-dal induló) „félrevivő" dialógus-sor
- Káin, kést ragadva, rögtön rácsap: „Itt a
szíved." Es így rövidül meg mind-három
jajkiáltás (mondjunk inkább föl-vonást,
mert Harag a budapesti előadás
tragikomikus felhangjainak „a sasnak
háromszori jajkiáltása" - még az írmagját
is kiirtotta!) így formálódik át lassan az
állandóan „mangót, narancsot, édesbur-
gonyát" kínáló Éva alakja gyermekeit és
férjét becsülettel ellátó háziasszonyból az
első bűnt elkövető és szenvedő asszonnyá.

A szöveghúzással némiképp Arabella
alakja is más lesz, Ábel „csúszó-mászó"

csiganyálas - szavai is elmaradnak. A
kevesebb beszéddel még az oly kicsiny
jelenet is súlyt kap, mint a választás
nehézségéről tanúskodó narancsosztás
(Arabella). A második felvonásból is
bőséggel estek ki részek : Ábel és Arabella
első jelenete feszesebb lett, a belépő Éva
Arabellának szánt válasza (mikor a
„zöldszemű kísértésről" és elbujdosásá-

ról beszél) törölve! S a leglényegesebb:
az Úr hangja szintén kidobatott; jelenléte
csak a hozzá beszélő Ábel viszonylatában
világosodik meg. A húzásokkal leginkább
az áldozás módozatait, az Úr előtti
vallatást reprezentáló felvonásvég kapott
drámai töltést.

A harmadik felvonás, amellett, hogy
lényegesen megrövidült, két fontos
ponton változott: elmaradt, akárcsak a
budapesti előadásnál, Sütő tanácsára, az
Ábel-Arabella nyitó jelenet, s ezáltal a
darab lényegét' jelentő Ádám-monológ
perlő számonkérése még nagyobb döb-
benettel visszhangozza az ember árva-
ságát. Es elmaradt az „egymásba játszó",
Arabella föláldozása előtti Ábel-Arabella
vita, noha az egymásmellettiséget - a
szerző kívánságaképpen - még az Igaz
Szó szedéstükre is kiemelte. Ami a
Csillag a máglyánban természetes volt - két
távoli helyszín: a Saint-Pierre (Kálvin) és
a börtön (Szervét) egymásnak pontosan
felelő replikája -, az most, Harag szerint,
csak nyújtaná a végkifejletet.

Mindezekből kitűnik: ritka tudatos-
sággal és könyörtelenséggel készült a
Káin és bel színpadra állítható szövege. A
drámának, természetesen, más föl-fogása
is lehetséges, rendezője válogatja, hogy ki
mit lát meg Sütő történelem előtti, de
némi utópikus jelleget is hordozó
példázatában. Harag ezt látta: a fölemelt
fő méltóságát, ugyanakkor leka-
szabolhatóságát, Éva eszelős mindent
tudásában pedig a megőszült Föld fájdal-
mát.

A s z ín p a d d r am a t u r g i á j a ; l á t v án y m i n t
v i l á gk é p

Harag György totális színházát, sokszor
elmondták, elmondtuk már, a gondolatot
híven követő, a színpad nyelvére „lefor-
dító" képi látvány jellemzi: itt főképp a
„cselekménynélküliség" színpadi akcióvá,
látvánnyá formálása. A kolozsvári
színpadkép már az első látásra (tulajdon-
képpen a nyitó jelenetet megelőzően)
hangulati fogódzót ad: Káin és Ábel, a
bűnben fogant, egymással még az anyjuk
hasában is verekedő testvérpár mozdu-
latlanul áll a színpad előterében. Ahogyan
Káin átkarolja testvéröccsét, s kezét ama
másik mellkasán megnyugtatja, az ölelés-
ben az Arabellára emelt Ábel-kést meg-
fegyelmező mozzanat is földereng.

Harag a harmadik fölvonásból emelte
merevítette -, ki az életre-halálra menő

tusák közt is együvétartozást reprezentáló
jelképet. Az ikrek tragédiájának



gyors végiggondolásával mintegy a Káin
és Ábel-mondakör fölelevenítésére ösz-
tönzi a nézőt és egyben Sütő András
drámatrilógiájának főbb összetevőire is
emlékeztet. A dacos főfelvetésre és a
földbe gyökerező merev lábak visszahúzó
hatására. A megismerés jogáért harcoló,
lázadó férfi magasabb erkölcsiségére és a
csak élni akaró ember meghunyászkodá-
sában fölfedezhető reálpolitikusi esélyek-
re. Káin és Ábel egymást kiegészítő
összetartozásában is a korábbi ellenpon-
tok: Kolhaas és Nagelschmidt, Kálvin és
Szervét tragédiájára.

Harag szinte művészettörténeti tanul-
mányokat magába foglaló „képkivágásai"
festőiségükben örökítik meg a látványt.
(Természetesen ez nem mond el-lent a
színpadi mozgásnak.) A két korábbi Sütő-
dráma vallásháborúkkal és hit-csatákkal
tarkított, szorongó hangulata a sötét színt
tette meg a színpadon uralkodóvá: a
barnát, a feketét, a piszkoszöldet.
Németalföldi és német festők sötét
vásznai, szenvedő Krisztus-alakjai, ho-
mályból légzésért kiáltó krétafehér arcok
jutnak eszünkbe felvonáskezdései, fel-
vonásvégei és egy-egy gondolati csomó-
pont megformálása láttán. A Káin és Ábel
színpadképe azonban megvilágosodott,
jelezvén: tájnak és hangulatnak ezúttal az
időtlenséget (a történelem előttiséget vagy
utániságot?) kell sugározni. A rendező, a
kitűnő díszlettervezővel, Nagy Endrével
egyetértésben, a három fölvonást több
színen játszatja. Nagy Endre jól
„elhelyezett" kősivatagja a kopárságot
jelképezi. A világ, erre utal a rendezői
felfogás is, kegyetlen világ, akárha az
utolsó vacsora előtt gyűlnének össze a
résztvevők, hogy megtárgyaltassék a fő
bűn - amott: az elárultatás, itt: az ember
szembeszegülése az őt minden cselekede-
tével (jelenléttelen jelenlétével!) béklyózó,
fölötte álló Istennek (Hatalomnak). A kő
legömbölyítettségek láttán is megmaradt
érdessége, merevsége határozza meg
mindhárom fölvonás színpad-képét. Két
kivétellel. A második felvonás első
képében, Káin és Arabella jelenetében, a
kő „víz alá" kerül. A harmadik fel-vonás
termékenységmítoszt jelképező hatalmas
búzatengerében - pontosabban a hullámzó
kalászok előtt - pedig kontrasztként van
jelen.

Láthatók az előadáson végigvonuló fo-
kozatok is: kősivatag, „lélegző tenger",
kősivatag, hullámzó búzatenger - és életet
kioltó kő. Az utóbbi épp az áldozati
oltárként megvilágított sárga búza-
mezőben, ott, ahol a sziklás merevség

képileg föloldódni látszik, hogy át-
adhassa helyét a végkifejlésben fölgyor-
sult szavaknak.

Harag látványban is sokkol: korábbi
színpadképeinek sötét komorságát a XX.
század vibrálóbb idegessége váltja föl. (A
harmadik felvonás - sövényekkel jelzett -
búzamezőjének égető sárgája Van Gogh
képi világára utal.) Forradalomról vallott
etikája, humánus ember-eszménye itt a
kétkedés etikájává alakul. Sütő gondolatát
végigvivén: megmenthető-e a Föld s evvel
együtt az ember? Az utóbbinak, ha nem
hajtja fejét az alázat porába, terem-e -
teremhet-e - lázadó dicsőség vagy
megmarad a rá-kényszerített zubbonyban:
„hallásközelben", „ütésközelben",
„fojtásközelben"? A rendező
vallomáskényszere, természetesen, az
értelmezésben, az értelmezést segítő képi
világban valósulhat csak meg. Leleményei
közül ezúttal csak kettőt említsünk, nem
kevésbé annak illusztrálására, hogy a
darab logikája határozza meg, mikor mi
kerül előtérbe.

Elsőként a harmadik felvonás nyitó
jelenete: Ádám Urat vádoló, madáchi
mélységekben megmerülő monológja
kínálkozik példának. Sütő káromló szen-
vedélytől sem ment, kérdéseket kérdésre
halmozó imája úgy foglalja össze az
emberiség (egy nép, egy nemzetiség, egy
esendő ember) panaszait - előzménye ott
van a Nagyenyedi fügevirág Bethlen
Gábornak „nyílt levélként" föl-adott
zsolozsmájában -, hogy a madáchi
falanszter fölrúgásaként a másságot, a
különvélemény fejlődésére sarkalló
hatást, a változatosságra való törekvést
teszi meg fókusznak. Kérdez és kérdez,
mert ha nem kérdezne - ahogy Ádám
mondja az elveszettnek hitt Káinról -
önmagát utálná meg a hivatássá lett aláz-
kodásban.

Harag a jelenetépítésben, az egymásra
sorjázó gondolatokban észrevette a nagy
lehetőséget. Abban például, ahogy
Ádámját - a sok kiváló alakítás közül tán
a legnagyobbat nyújtó Vadász Zoltánt - le
merte ültetni, nem is középpontba, nem is
hivalkodón egy félreeső kőre, s hagyta
alázuhanni a szavakat, szerepértelmezése
dominált. A kolozsvári Ádám, a budapesti
„pityókásan-kedélyes" figurával szemben,
csupa seb, csupa meg-vertség. A kiűzetést
létében szenvedi meg, kiábrándultságában
nagy veszteségei is (felesége és fiai s a
többé Igeként már nem szereplő Úr)
szerepet játszanak. Hatalmas a terhe.
Mikor szól, nemcsak átkoz, könyörög,
fenyeget, hanem

- egyenlő ellenfélnek mutatva magát! - az
Úrhoz próbál nőni. Vadász Zoltán, ahol
az értelmezés úgy kívánja, meg-meg-
szakítja a monológot; megszenvedettsége
tükrözi: nem csupán érzelemmel, de
(második Luciferként?) ésszel is fölfogta
a tragédiát (születés és halál, egyén és
hatalom, isten és ember szembeállását).
Önmagát azért kínozza, hogy vádolhassa
az Urat. Kérdéseit úgy teszi föl, hogy
jogra, igazságra érzékeny pornyi sze-
mélye ne lehessen kisebb semmifajta
Hatalomnál.

A gondolati, csupán a szövegre kon-
centráló építkezéssel szemben, a második
felvonás nyitó képe a látvány költőiségét
mutatja. Harag, hogy hű lehessen önma-
gához, no meg az interpretálandó műhöz,
az írói utalásban szereplő semleges
helyszínt „elfelejti", s újat talál ki he-
lyette. Káin és Arabella jelenetéről van
szó, amikor megbizonyosodik, hogy
Arabella választása (Ábel iránti hirtelen
szerelme) tévedés volt, és Káin is messze
útra: az Éden meghódítására indul. A
színpadkép, a köveket fedő s alulról
kompresszorral és némi emberi segédlet-
tel mozgatott vastag nylontakaró, a
„tenger lélegzetét" jelképezi. Hullámzóvá
válik a kékesszürke felszín. Orbán György

feszültséget kitűnően fokozó,
absztrakcióra törekvő zenéje is a fantasz-
tikumot, az időtlenséget sugallja.

Harag színpadképén kezdetben Káin és
Arabella (nemcsak térben, de fölfogásban
is!) olyan távol van egymástól, hogy -
akárcsak a hegymászóknak - tenyérből
tölcsért formálva kell kiáltaniok, hogy
egymást megérthessék. A csúcson, a ten-
gerből kiemelkedő kőszigeten (a színpad
közepén) Káin áll, Arabella először a
színpad jobb oldalán foglal helyet. S
ahogy, szövegben is, mind erősebb lesz
az egybetartozásuk, úgy kerülnek térben
is egymáshoz közelebb. Mikor szenve-
déllyel, megtisztulván a szenvedéstől,
összeölelkeznek, a kiálló hegycsúcson
csak az összefonódó szerelmespár jól
megvilágított alakja látszik. Dacolnak
minden fölülről - és alulról is! - jövő meg
nem értéssel, villámlással, égzengéssel. Es
egyszer csak a színpad két oldalán elkezd
esni az eső. A permetező víz hangja (ne
feledjük: az alácsorduló, zuhanó lé vastag
nylonlepedővel „találkozik")
megnyugvást hoz, megbékélést. S erre a
hang-képre most már nyugodtan jöhet a
színváltást jelentő generál sötét.

Két előadás, a premier és a nyolcadik
alapján állíthatom: a színészek láthatóan
jól érzik magukat a nem kis idegi és



fizikai megterhelést jelentő szerepekben.
Dorián Ilona Évája általában bölcsebb és
megtörtebb a szokásos Éváknál: Arabella
narancsokat osztogató jelenetében a
választás drámája őt is megérinti. A
Paradicsomból kiűzetett Első Asszony,
amikor találkozik sorstársával, a félig még
égi, de bizonyos vonatkozásaiban már
nagyon is földi halandóval, Arabellával,
végigsimítja a testét, a feje búbjától
egészen a hasáig. És akkor remeg meg,
mikor fölfedezi a folytatás, a születendő
gyermek ígéretét. Az eljövendőben a
majdani borzalmakkal szembeszálló, s
azokat leküzdő erőt. Emlékezetes a Káin
előtti titok felfedése is (harmadik felvo-
nás).

Noha Arabelláról elemzésünkben ke-
vesebb szó esett, rejtélyes alakja még
sokáig izgatni fogja a kritikusokat. Haj-
lunk Szőcs István megállapítása felé, aki
Arabella megjelenésében Káin gyilkolásra
való indíttatását látja. Katona József Bánk
bánja cselekedett Káinhoz hasonlóan: az
országot ért sérelem mellé személyes
fájdalma is társult, mint ahogy Káin sem
annak másságáért ölte meg Ábelt, hanem
azért, mert a neki legkedvesebbet, az
általa is szeretett Arabellát föl akarta
áldozni.

Sebők Klára az összetett égi-földi alak-
ból mindent megmutatott: gyöngédségét
riadtságát, választani nem tudását. Vonzó,
nőies alakja, lírai hanghordozása, ide-oda
csapkodó szíve volt az a szegletkő, amely
Káint gyilkossághoz vezette. Alakítása
fizikai teljesítménynek sem utolsó:
kismamaként vállalta a játék időpontjában
épp a hatodik hónapban volt - e nehéz, sok
mozgásformát is igénylő szerepet.

Káin és Ábel színpadi megszólaltató-
ját, Csiky Andrást és Héjja Sándort szán-
dékosan hagytam a végére. Tulajdonképp,
amint az elemzésből is kiderült, egy-
alakok ők, egymás kiegészítői, az Úr
titkánál is nagyobb igazságnak más-más
sarkai. Harag György egymásnak ugrasztó
szenvedéllyel vértezte föl a két alakot:
nem csupán egymással, a fölöttük levő
Úrral hadakoznak, hanem önmagukkal is.
Volt kritika, amely vészes egybe-
tartozásukat, azonosságukat kifogásolta,
mások pedig a differenciálatlan hangerőn
akadtak fönn. Őszintén szólva, nem
nagyon vettem észre ezeket a „hiányos-
ságokat". Az is lehet - s gondolatban egyre
jobban hajlok erre -, hogy Harag formálta
őket ilyenné: lázas útkeresőkké.

Csiky Andrásnak is és Héjja Sándornak
is voltak felejthetetlen percei: az előbbi-

nek épp az Éva kapcsán már említett,
Éden titkait faggató-kutató jelenetben, az
utóbbinak pedig a legkedvesebb áldo-
zatot előkészítő „őrültségben" és az
Arabella által emlékül őrzött Káin-kötél
visszaadásában. De együttes égésük az
emlékezetes. Amint jobbára nem galamb-
szavakkal, de kőszavakkal dobálják az
eget. Amint lázas intellektussal kutatják a
titkot, amely lehet, hogy az Úr közelében
lakozik, de ott van minden emberben.

Edit Schranz Kunovits a szokásos
(állati) bőr ruhák helyett durván meg-
perzselt rongyokba öltöztette a férfi sze-
replőket, a nőket is egyszerű ruhákba. A
jelmezek jól illettek a kővel beborított
színpad kopárságához,

Harag György tehát mindent igénybe
vett. A technikát is a színpad - a rende-

zés! - szolgálatába állító leleményei (jó
pár ilyent láthattunk az idei Gyulai
Várjátékokon fölfedezett Székely János-
drámának, a Cal igu la he ly tar tó jának a
rendezésekor is) ugyan némely nézőben
megütközést kelthetnek, mint ahogyan
nemegyszer megbotránkoztatták már a
publikum egy részét a piros festéktől
(vértől) maszatos színészei is. De nála
sohasem csak a külsőségeken, hanem a
látványban megfogalmazódó igazságtar-
talmakon van a hangsúly.

A kolozsvári Káin és Ábel pedig azért
lenyűgöző, mert a rendező színészeivel el
tudta hitetni, hogy Sütő András poétikus
szövegét, drámakölteményét így is lehet
játszani. Megrendülve és kiábrándulva,
poétikumba menekülve és onnan kitörve.
Figyelve a szövegre, de annak mögöttes
tartalmára is. Összetetten, amilyen a világ.

Héjja Sándor, Csiky András és Sebők Klára a Káin és Ábelben (MTI fotó, llovszky Béla felvételei)


