
Ami a kritikát illeti: én csak az elmúlt
három évről beszélhetek, s igazán nem
panaszkodhatom. A sokféleség, amiről
már a beszélgetés elején szó esett, próbá-
ra tette a befogadót, talán néha készület-
lenül is érte. De szándékainkat igen sok
esetben megértették, megvilágították,
összefüggésükben magyarázták. Melegen
őrzöm Lux Alfréd kritikáinak emlékét a
SZÍNHÁZ-ban.

 Az 1979-80-as évad és a következő éva-
dok tervei?
 Az előbb említett egyensúly helyre-

állítása és színvonalas megőrzése a leg-
főbb álmunk. De ezt sokkal könnyebb
mondani, mint megtenni. Ha Voltaire-t
ünnepeljük, olvassuk fel a leveleit, vagy
készítsünk műveiből másfajta összeállí-
tást? Adva van a Candide francia feldol-
gozása, amelyet a francia világbemutató
után elsőnek tűzhettünk műsorra. Teát-
rális dolog, nem vitás. De a várható
érdeklődés, gondolja el, mekkora kísértés.
S ha Krúdy novelláit mondjuk sorjában? .
. . Több hatást reméltünk színszerűbb
keretben Krúdy mágikus prózájától.
Négyoldalas anyagokat iktattunk a
korántsem hagyományos szerkezetbe,
hogy az író egész erejét megmutassuk.
Am az összefüggésről nem mondtunk le,
mert az nagy, talán a legnagyobb figyel
lemlekötő.

Az irodalom említett végtelensége
egyrészt segít a tervezésben, másrészt a
bőség gondját zúdítja ránk. Tőlünk na-
gyon sokfélét várnak műfajilag: némileg
abszurd az a kívánság, hogy egy határ-
talan teret csak azért is körüljárjunk.
Bármekkora köröket rovunk - kicsinyel-
hetik. Helyzetünket bonyolítja - nem so-
rolok neveket és címeket -, hogy az igé-
nyek nagy része jogos. (Miközben a
Radnóti Színpad lehetőségei, bemutató-
számai stb. végesek.)

Bizonyosnak látszik, hogy a honi mű-
veltség nagy fehér foltjainak ritkításában
segítenünk kell. Meghökkentő ugyanis,
hogy milyen sok világirodalmi nagyság
ismeretlen nálunk. Nem is elsősorban
színműírókra gondolok, bár e téren is van
probléma elég. De ha két évszázad
magyar színháza nem talált rájuk, talán
érthető, ha nem egy irodalmi színpad se-
gít új életre kelteni őket.

Megújulásunk egyik lehetőségét jóma-
gam feltétlenül az adaptálásban látom.
Még akkor is, ha ezen a téren bizonyos
kudarcok elkerülhetetlenek. Egyetértvén
azzal, hogy mi nem vagyunk „igazi"
színház, és hogy nekünk elsősorban az
irodalom színházi formáit kell keresnünk,

hogyan mondhatnánk le az adaptációról,
mint feltáró módszerről ? De akár „felfe-
dezünk", akár nem, legjobb tudásunk
szerint arra kell törekednünk, hogy érde-
keljük az embereket. Nemrégiben a szlo-
vákok irodalmi színpada járt nálunk, a
bratislavai Poetiçka Scena. Fiataljaik egy
kínai játékot adtak elő, bámulatos dina-
mizmussal, amely már-már elnyomta a
gondolatot. Szaltóztak, ugrottak, emeltek
a mi tenyérnyi színpadunkon. Mert ők is
azt a formát keresik, amely a ma
nézőjéhez közelebb viheti a költészetet,
az álmot, a mesét. Vagy egyszerűbben: a
szöveget. Amelyre a mai néző, cselek-
mény és összefüggés híján, egyre fárad-
tabban figyel.
 „Már-már elnyomta a gondolatot ..."

jelentette ki az elóbb. Nem érzi ezt kocká-
zatosnak?
 Az egész világ minden színháza,

színpada, az a tenyérnyi vagy tért ölelő
deszkasor, amelyet estéről estére reflek-
torok világítanak meg, amelyről szó
hangzik, amelyeken e s e m é n y e k bo-
nyolódnak, napjainkban a maga lehető-
ségeit keresi. Ezt próbáljuk mi is. A sajá-
tosan hozzánk illő művek megközelíté-
sével, a sajátosan hozzánk illő formák
tágításával, újak létrehozásával. A mai
líra sokkal bonyolultabb, mint a Petőfitől
Radnótiig terjedő korszaké. József Attila,
Kosztolányi, Ady s e közel száz év majd
minden jelentős költője mintha
megszólaltatásra szánta volna verseit. A
főiskolai felvételiken tapasztalom, hogy a
húsz év alatti költészetet kedvelő
emberek, egymástól függetlenül ugyan-
erre a megállapításra jutnak, e versekkel
kísérlik meg a felvételt. (Néhány kivétel
természetesen akad, de ez az általános
kép.) A bonyolultabb szóképek, az el-
vontabb költői hang és módszer szá-
momra azt jelzi, hogy a költészet inkább
olvasni-, mint szavalnivalóvá vált. Bizony
sok a kimondott szó ellen ható nehézség
ebben a költészetben. Tudom persze,
hogy ami ma nehezebben érthető s mond-
ható, azt holnap majd könnyebben értik s
mondják. De ez a sor nehézség rávilágít
némileg gondjainkra: miért és hogyan
küszködünk a modern líra tolmácsolá-
sával, mit tegyünk, hogy ezek a művek
ne csak a közönség fülébe, hanem tuda-
táig is eljussanak. Magunk sem tudunk
ezekre szabatosan válaszolni, még egy-
más közt is vitázunk. Az, hogy a szó, a
költői vagy prózai szöveg a nézők tu-
datáig hatoljon, világprobléma. A mi
intim nézőterünkön gyakran úgy érezzük:
próbálkozásaink eredményeket ígérnek.

HERMANN ISTVÁN

Valami hiányzik

Drámai krónika

Amerikai történet. Joe és Jim tíz éven át
mindig ugyanabban a bárban issza meg
délután hat órakor a whiskyjét, mígnem
egy napon Jim eltűnik. Eltelik harminc
esztendő, s délután öt órakor Jim, mint-
ha mi sem történt volna, megjelenik
ugyanabban a bárban, ugyanannál az
asztalnál, ugyanúgy Joe-val szemben, s
ugyanúgy whiskyt rendel. Ekkor Joe
megkérdezi: de hol voltál harminc évig?
Jim így válaszol: harminc évvel ezelőtt
rájöttem, hogy nem tudom, mi az értelme
a világnak. Elmentem hát Európába,
megnéztem a klasszikus történelmi emlé-
keket, a British Museumot, a Louvre-t, az
Ermitázst, az Uffizit, s jöttem haza,
amikor is egy hajón rájöttem, hogy még
mindig nem tudom. Ekkor elutaztam Dél-
Amerikába, megmásztam a Popo-
catapetlt, azután Afrikában a Kiliman-

dzsarót, s mikor megismerkedtem már
mindennel, abban a biztos tudatban, hogy
értem a dolgot, hazajöttem - s most itt
ülök veled. Erre Joe: de Jim, valóban, mi
is a világ értelme? Jim válasza kissé
melankolikus mélységgel így hangzott: a
világ olyan, mint egy nagy tó. Majd Joe
meglepett arcára reagálva így folytatta:
hát ha nem, akkor nem.

Az amerikai történet nem azért érdekes,
mert amerikai (nem is biztos, hogy az ...),
mint ahogy néhány író számára egy
írásmód azért érdekes, mert Salinger.
Jellegzetessége az, hogy nagyon szépen
leír egy magatartást, ami elvileg a kér-
dések megválaszolásához vezethet. Hi-
szen mi mást tudnánk tanácsolni egy
fiatalembernek, mint azt, hogy tanulmá-
nyozza az európai kultúrát, és tanulmá-
nyozza a harmadik világot s más egye-
beket. Baj csak akkor van, ha a fiatal-
ember mindezt áttanulmányozta, s ennek
eredménye mindössze az, amit Jimtől
hallottunk. Valahogy így vagyunk az
évad drámáival is. Az írók többnyire
mindent áttanulmányoztak, sőt, akad
olyan író, aki alaposan ismeri a görög
drámaírást, Shakespeare-t és Peter Weisst,
mindebből dramaturgiai leckéket tud ad-
ni, nagyon szellemesen elmagyarázza -
népszerűen is, amihez még nagyobb
tudás kell -, mi a jó dráma titka, illetve



fórum
mitől lehet rossz egy dráma, s ezek után
megjelenik két egyfelvonásossal, melyben
dokumentálja: sikerült mindent áttanulni
és rájönni arra, hogy a világ olyan, mint
egy nagy tó.

Az Utójáték Euripidészhez és a Vadászat az
erdészházban című Gyárfás-egyfel-
vonásosokról van szó. Gyárfás Miklós, aki
felveti az Euripidész halálával kapcsolatos
legendák problémáját - nem tudom, miért
veti fel. Maga a probléma lehet érdekes is.
Hiszen egy kicsit az van az egyfelvonásos
mögött: Euripidész olyan társadalmi
helyzetbe került, hogy meg kellett halnia -
s ezt maga is meg-érti. A darab is ezt
poentírozza. Szerepel benne a modern
nyomozó, aki ki akarja deríteni, hogy nem
úgy volt, ahogy tudjuk, még úgy sem volt,
ahogy a legenda mondja, hanem valami
harmadik módon. Kideríti, de minden
eredmény nélkül. A krimiben maga a
kiderítés az eredmény. A drámában az az
érdekes, hogy amit kiderítenek, az
eredményt hoz-e gondolatilag vagy
érzelmileg. Vagy akárhogyan. De
valahogy eredményhez kell vezetnie. Itt
nem vezet semmire.

Gyárfás nagyon jól tudja a dramaturgiát,
ismeri Arisztotelész Poétikáját, amelyben
a következő gondolat szerepel: a művészet
filozofikusabb a történelemnél, mert a
történelem azt mondja el, ami megtörtént,
a művészet viszont azt, ami
szükségszerűen megtörténhetett. Gyárfás
végigbillentyűzi a művészet zongorájának
minden oktávját. Megmaradnak az
oktávok, marad néha egy-egy terc, s
azután az egész darab eltűnik a feledés
homályában. Pedig olyan jeles alakok
szerepelnek a darabban, mint
Arisztophanész vagy Arkhelaosz király,
aki menedéket adott Euripidésznek, de
mindannyiuk színpadra kerülése valahogy
esetleges, és a fúrás az egyetlen
funkciójuk. Euripidésszel szemben végső
fokon mindenki gonosz, mindenki a
halálát várja, s a várakozások beteljesül-
nek a színpadon. De nem a nézőtéren.

Ezt a tragikus szituációt van hivatva
feloldani a következő burleszk. Légyott
egy vadászházban. Alkalmi légyott, tehát
olyan szeretőké, akiket csak az alkalom
tart össze. A vadászházban volt egy puska
- s ez eltűnt. Nosza, megindul a légy-ott
alkalmiságának lelepleződése. Mert a
puskát elvihette valamelyik házastárs, és
hirtelenében a „szerelmesek" egymásra
akarják hárítani az összes következmé-
nyeket. Vagyis a burleszkhangulat töké-
letes. Ilyenkor szokták ezt a hangulatot
még fokozni, hiszen a burleszknek ép-

pen az a lényege, hogy lélegzetet se lehet
venni, mert mindig és mind képtelenebb
ötletekkel fokozódik a szituáció komiku-
ma. Sok mindent el lehetne hinni - bur-
leszk alapon. Például el lehetne hinni azt,
hogy a fegyvert olyan valaki viszi el, aki
meg akarja óvni a szerelmeseket attól,
hogy esetleg a fegyvert egymás ellen for-
dítsák, mert tudja: a szerelmesek között
egy még ki nem derített konfliktus van. S
a továbbiakban kiderülne, hogy mind-ezt
teljes tévedésből tette, mert az ellen-tét
nem is a szerelmesek között, hanem
valahol egészen másutt volt, van vagy
csak lesz. Tehát ezerféleképpen lehetne
burleszkesíteni a szituációt.

Gyárfás választása viszont a
legkönnyedébb. Egy rendkívül jóravaló
bolond vitte el a fegyvert, aki ugyan le
akarja lőni a bentlevőket, de megfelelő
rábeszélésre ettől eláll. Így a burleszkötlet
kezdeténél vagyunk, s azután az ötlet
hamvába hal, nem fejlődik tovább, ha-nem
melodramatikus véget ér. Közben persze
kiderül, hogy az alkalmi légyott tartalma
is semmis, de ez olyan könnyen derül ki,
és annyira nincsenek petárdák, amelyek
továbbvinnék az egész cselekményt, hogy
a burleszk után is teljes csalódottsággal
távozunk a színházból.

A Madách Színház Kamaraszínházában
láttuk a Gyárfás-egyfelvonásosokat, de
egy sikerületlen bemutató még nem
olthatta ki a reményt, hogy a patinás
színház a későbbiekben tartalmasabb
darabokat - és előadásokat - fog színpadra
hozni. S valóban, első pillantásra a Ma-
dách Színházban bemutatott Szakonyi
Károly-darab tartalmasabbnak tűnik. Az
egész témának van előzménye a magyar
drámairodalomban, hiszen Sarkadi Imre
drámája is arról szól, hogy öreg emberek
egyedül maradnak, és leszármazottaik ha-
zalátogatnak. De Sarkadi darabjának van
mélysége, vannak dimenziói. Szakonyi,
aki valóban kitűnő drámaírónak indult, itt
is meg tudja teremteni a színpadi ke-
reteket. A hatodik napon főhőse egy öreg
nyugdíjas papa, megfelelő rigolyákkal. Az
ő születésnapján gyűlik össze a család:
Teréz a férjezett lány, Béla a vő, Ditke a
vénlányság határán levő egészségügyi
dolgozó, a szeretett kislány, és a sikeres,
elvált író, Bandi, a középső gyerek. Az
ünneplés alkalmával Ditke elhozza
szeretőjét is.

A születésnap a nagy lehetőség. Ha már
egyszer együtt van a család, akkor
mindent meg kell oldani. Meg kell oldani
azt, hogy apukának legyen inge és
nyakkendője, oda kell adni a kommersz

ajándékokat. A házaspár kielégítheti azt a
lelki szükségletét, melynek mottója: mi
mindannyian úgy szeretjük apukát, s a
gyerekeink is a nagypapát, csak hát éppen
nem érünk rá . . . Mindezt le lehet tudni
néhány ajándékkal, néhány tanács-csal a
ház átépítésére, s akkor obligón kívül
vannak. Azt, hogy az ő életük a szokáson
és nem a tartalmon alapszik, így el lehet
felejteni. Bandi, az író elvált, nem megy
neki az írás, de ő legalább tudja, hogy
problémái nem oldódhatnak meg e
családi körben. Ha az emberek saját
problémájukkal nem mernek vagy nem
akarnak szembenézni, akkor a legjobb
módszer megpróbálni mások életét
megoldani. Természetes cél ez. S mi a
nyilvánvaló probléma? Az, hogy Ditke
még nem ment férjhez. De ha találkozott
egy külkeres fiatalemberrel, aki most itt is
van - bár rettentően idegenül érzi ma-gát
a családi együttesben -, úgy érzik,
megvan a nagyszerű alkalom. Az egész
család úgy viselkedik, mint a kerítő lá-
nyos mama szokott a vőlegényjelölttel. A
partner hirtelen mindenkinek a szemében
úgy jelenik meg, mint Ditke jö-
vendőbelije. Ez a kellemetlen drámai
szituáció, midőn mindenki azt hiszi, hogy
igen, de akiről azt hiszik, hogy igen, na-
gyon jól tudja, hogy nem. Sőt, Ditke is
úgy érzi, hogy nem, de hiába próbálná
útját állni a lánykiárusításnak.

Az egész család úgy jött össze, hogy a
papa életén, magányán változtatnak, az-
után férjhez akarják adni Ditkét. Mivel
egyik terv sem sikerült, mindannyian
búcsúznak. Kivéve Ditkét, aki alkalmat
adott arra, hogy a többiek saját problé-
máik helyett vele foglalkozzanak. A si-
kerületlen házasságszerzés után Ditke föl
akarja áldozni az életét - most már a pa-
páért. A kátyúba jutott élet következte-
tése: segítsük ki a papát a kátyúból.
Fölajánlja azt, hogy a papa magányát
megszüntetendő, kiköltözik a kertváros-
ba, a régi családi házba. A papa azonban
inkább hajlandó egyedül maradni, mint-
sem beleegyezni a lánya által diktált élet-
vitelbe. Mint látható, Szakonyi darabja
legalább érinteni tudja a valóságos prob-
lémák egy részének lényegét. Érinti, de
azután elkanyarodik tőlük. Hiszen
teljesen igaz mindaz, amit eddig állított.
Igaz még a darab befejezése is. Igaz az,
ahogyan az író némileg ironikusan és ön-
ironikusan végigkóvályogja az előadást és
a színpadot. Igaz az a groteszk helyzet,
amibe Ditke szeretője kerül, aki csak azt
hitte, ki kell hoznia Ditke ajándékát, a
hűtőszekrényt-autós létére ezt megteheti



-, de egyáltalán nem gondolta, hogy eny-
nyire lehűtve tér majd haza éppen őmiatta
néhány ember. Mindez igaz, de az egész
szövedékben nem találjuk meg a konflik-
tus lényegét. Epikusan futnak a gondola-
tok, a láncreakció nem is túl gyorsan kö-
vetkezik be, s azután kiderül, hogy nem
történt semmi. Még az is, ami összeütkö-
zés volt, ami groteszk volt, a dráma végé-
re föloldott állapotban marad a nézőben.
Vártuk a kristályosodást, s helyette oldás
maradt, vártuk, hogy éles és maró lesz,
amit Szakonyi el fog mondani, s helyette
desperáltan békél meg minden mindennel.

A katarzisról azt szokták mondani: az az
érzés, amelyből az következik, hogy
csupán új módon élhetünk. Vannak drá-
mák, ahol ezt a néző csak részlegesen érzi,
de legalább a szereplők változtatni
kényszerülnek életükön. Ez a dráma sok-
kal inkább azt az érzést kelti, hogy senki
sem kénytelen életén változtatni, sem a
szereplők, sem a nézők. Csehovi ez ? Bi-
zonyos szempontból igen, de azért a
Cseresznyéskert vége mégiscsak az, hogy a
cseresznyéskertet eladják. S habár nem
akartak változtatni az életükön a szereplők,
a kell igen nagy úr. Viszont Szakonyi
minden szép és igaz gondolata el-lenére is
az az érzésünk támad, hogy les-kelődtünk.
Az igazi drámánál olyan természetes, hogy
a problémák a nyilvánosság előtt
föltáruljanak, hogy annál természetesebb
nincs is. Itt természetellenes - zseníroz is.

A Vígszínház társulata által a Pesti
Színházban bemutatott Légköbméter a z első
pillantásra egészen hasonló jellegű dráma.
Annyiban hasonlít A hatodik nap o n h o z ,
hogy szintén bekukkanthatunk emberek
életébe, akikhez pusztán annyi közünk
van, hogy a mai társadalom absztraktan
tipikus figurái. Megérkezik a színpadra
egy kiskatona a jobb kettesen, és kijelenti:
lakást fog szerezni. Ez a rendkívül merész,
sőt nagyravágyó kijelentés elvileg
teljesülhetne is. A kiskatona mindent
megpróbál. Hajlandó lefeküdni -
menyasszonyán, Sipos Erikán kívül - egy
Fáskerti nevű régi és kicsit mai nagykutya
szeretőjével is. Lakást keres Bíró
Mártonnál, aki megrögzött reakciós, még
megrögzöttebb Szabad Európa-hallgató (a
kettő nem ugyanaz), Doskocilnál, egy mai
vivőrnél, aki nagymamájával lakik, és a
Sipos gépkocsivezető menye a szeretője.
De természetesen hiába, illetve nem hiába,
mert beköltözik a teljesen kispolgári Sipos
családhoz, ahol egy ember már nem oszt
és nem szoroz.

Bereményi Géza legalább olyan merész,
mint hőse. Egyetlenegy házban
összegyűjti a kispolgárt, a volt kádert, a
mai kádert, a reakcióst. Egyetlenegy
h á z b a n múzeumát adja a mai társadalom -
mint említettük, elvont - típusainak. S
mindenütt még a benső problémákat is
felvillantja. Vagyis látjuk Fáskertit, amint
a semmit sem értő, ám rendkívül
tisztelettudóan hallgató fiának prédikál.
Gálffi László játssza a fiút - s itt egy pil-
lanatra meg kell állnunk. Ez a fiatal szí-
nész valami egészen eredetit produkál.
Szerepe szerint alig nyitja ki a száját.
Megrettent kutyahűséget mímelve hall-
gatja nagy tekintélyű papáját. Amikor az
elkezdi a mondatait, minden mondat-
kezdet szinte belülről remegteti meg. Arca
a leghihetetlenebb figyelmet mutatja,
ugyanakkor tökéletesen el tudja árulni,
hogy számára e szavaknak az égegyvi-
lágon semmi értelmük nincs. Fáskertiék
családi idillje nemcsak az író miatt, ha-
nem elsősorban Gálffi alakítása miatt vá-
lik parádéssá.

A színpadon kiderül Doskocil úr és
Siposék menyének viszonya is. Várhatóan
botrány fenyegetne, de az egy pillanat
alatt elül. Az is kiderül, hogy a kis-katona
éppen Fáskerti szeretőjével kezdett ki. Itt
is kerekedhetne botrány, de még mielőtt
valami is kialakulna, az egész ügy a
semmibe foszlik.

Az írói diagnózis tehát kész a társa-
dalomról. Talán nem eléggé szigorú, talán
lehetne maróbban szatirikus. De ön-
magában a diagnózis mégis tartalmas.
Ebben a házban, vagyis ebben a társa-
dalomban lehet valami erkölcstelen vagy
éppen undorító - a baj az, hogy az élet
normál rendje napirendre tér felette.
Napirendre tér, elsimogatja, s azután
minden folytatódik. Semmiképpen nem
vitatkozom ezzel a diagnózissal, minden
bizonnyal igaz az élet számos területén.
Igaz, hogy az emberek a maguk kényelme
érdekében megmaradnak a kényel-
metlenségben. Ilyenkor az emberi csele-
kedetek lényege az, hogy következmény
nélküliek.

Akkor volna azonban a dráma igazán
mély, ha mégiscsak megmutatná, hogy a
leglényegtelenebbnek tűnő cselekedetek is
súlyos következményekkel járnak. A
társadalom képes elsimítani mindent, ami
számára kényelmetlen. Képes arra, hogy
strukturált egységet állítson helyre ott,
ahol az egységnek már nyoma sincs.
Megbocsáthat. Az emberek is megbo-
csáthatnak. Megbocsáthatják a megbo-
csáthatatlant. Nem csinálnak cirkuszt,

mert csak cirkuszt tudnának csinálni, s
képtelenek drámaian - komédiát vagy
tragédiát teremtve - élni. De a dráma-
írónak egyfelől akkor is tragédiát és ko-
médiát kell teremteni, ha nincs. Másfelől
akkor is meg kell éreznie, hogy a társa-
dalomban igenis vannak végigvitt tra-
gédiák és végigvitt komédiák. Bereményi
valóban művész, és valóban tud dialógust
írni - néha megvesztegetően. De
Bereményi ennek ellenére úgy ír, ahogy
hősei élnek. Elfogadja, hogy semminek
nincs következménye, illetve hogy olyan
következményei vannak, melyek bele-
illenek a mindennapi életbe. Kár.

Tudniillik ha így látom a társadalmat,
akkor egyfelől nagyon helyesen látom.
Másfelől azonban ugyanebben a társada-
lomban, ahol az ellentmondások sem-mivé
foszlanak a mindennapban, ahol a
mindennap föleszi az összeütközéseket, az
összeütközések valahol mégis kicsa-
pódnak. Nem ott, ahol a nagy problémák
jelentkeztek. Nem ott, hogy kiderül a
Doskocil- Siposné viszony, nem is ott,
amikor Bíró Márton azt hiszi: a kiskatona
lakást foglalni jött. Egy tízperces késés,
egy elfelejtett levél, egy titkárnő kacérsága
vagy a legjelentéktelenebb pletyka is -
robbant. Éppen azért robbant, mert ami az
embereket tényleg érinti, az nem robban.
A legjelentéktelenebb és
legszemélytelenebb ügyekből lesz nagy
ügy, mert a legszemélyesebbekből és
esetleg jelentőséggel bírókból semmi sem
lesz.

Mindenki azt várta, hogy Karinthy
Ferenc mélyen drámai - prózai - műve, a
Házszentelő a Thália színpadán már a valódi
konfliktust hozza. Mert miről is szólt a
Házszentelő novellakorában? Kádermurival
kezdődik. Milyen szépen hangzanak
ilyenkor a visszaemlékezések az egykori
küzdelmekre! Vissza lehet idézni a régi
nyomort! El lehet andalodni régi
magatartásokon. Be lehet vonni olyan
fiatalembereket, akik még ezt a régi
hőskorszakot nem ismerték, s akiknek
kötelező félig, majd egészen szintén
elandalodni.

Emellett ott a villa. Felszerelve min-
dennel - mozgalmi emlékektől vadász-
trófeákon át minden modern kellékkel. A
társaság régi barátokból áll, és a régi
barátok, akik ma is káderek, biztosítják
egymást, hogy mindennek így kellett tör-
ténnie, hogy mindenki így érdemelte meg
a sorsát, és hogy a szocializmus osztatlan
igazsága a leghelyesebb elosztás révén
érvényesül. Tehát ebbe a felhőtlenül bol-
dog világba tör be egy kis disszonancia



akkor, midőn a mulatozók egyikének, Bíró
Lászlónak a lánya megjelenik egy
fiatalemberrel, aki nem felel meg a társa-
sági és az apai igényeknek. S a prózában
tökéletesen érzékeltetve van, hogy miért
nem felel meg, miért „osztályidegen"(!) ez
a fiatalember az annyira féltett, szere-tett
és jólnevelt lányhoz képest. Itt ezt
hozomra el kell fogadnunk, amint hogy azt
is el kell fogadnunk, hogy Bíró László
kezébe kerül a vadászpuska, és súlyosan
megsebesíti a fiatalembert.

Ami ezután következik, az nem más,
mint a Bűn és bűnhődés egyik változata,
azzal a különbséggel, hogy itt a bűnhődés
társadalmi bűnökről és nem egyéni bűnről
rántja le a leplet. Bíró ugyanis először
belemegy abba, hogy az egész esetet
véletlennek állítsák be. A házi-gazda
magára vállalja a véletlenségből el-
követett bűnt. Sőt, Haudek - ez a házi-
gazda neve - azt is kifejti, h o g y itt tár-
sadalmi kérdésről van szó. Ez a társaság
elvállalhatja azt, hogy gondatlanságból
megsebesített valakit, de azt semmiképpen
nem, hogy valakihez a bűn árnyéka
férkőzzék.

Ez a gondolatmenet a legnagyobb eré-
nye a prózának és a darabnak is. Évtize-
deken keresztül halmozódtak fel a magyar
társadalomban olyan bűnök, melyeknek
végül is mindig vagy majdnem mindig, a
gondatlanság volt az oka. Az ideológia
nem lehetett az oka. Az ideológiát - amely
adott esetben bizony bűnök elkövetésére
sarkall nem lehet hibáztatni. Nem arra az
ideológiára gondolok itt, ami elméletileg
és gyakorlatilag az embereket a nagy
tömegek érdekéhez köti. Ebből az
ideológiából nem származhatnak bűnök.
De amikor a nagy tömegek klikkekben
testesülnek, amikor a klikkek
szimbolikusan és nem szimbolikusan
elkezdik helyettesíteni a tömegeket, ami-
kor a „mi" szó nem népi jellegű, hanem
rétegjellegű, amikor a becsületből be-
tyárbecsület lesz, akkor a bűn szükség-
szerű. De mennyire okos és cáfolhatat-
lannak tűnő logikával tudják egyesek
megindokolni ezt a „mi" összetartást,
hangozzék ez így: „a mi fajtánk" vagy így:
„unser einer", vagy akárhogy másképp.
Pedig ennek az összetartozásnak is van
egy nagyon sajátos alapja. A dzsentroid
testvériség, mely átoltódott már nem
dzsentri és nem dzsentroid körbe is, s mely
szétbomlasztja a társadalmi morált.

Amint mondtam: megkezdődik a bűn-
hődés rész. Ennek oka az, hogy a fiatal-
ember, akivel már sikerült végigjátszani a
megsebesítést, azután azt, hogy a per

a fentebb leírt szellemben zajlott le, majd
sikerült a menyasszonyát édesapja lelki
nyugalma érdekében - az NDK-ba küldeni
tanulni, s tetejébe őt magát ideg-
gyógyintézetbe zárni - végül is öngyilkos
lesz. Az ideológia sorozata szinte szük-
ségszerű láncreakció. Ahogy III. Richárd
mondaná: bűn bűnt von maga után.. S
Bíró, amikor haláleset történik, már
megtörik: feljelenti önmagát.

A kellemetlen az, hogy ez a társadalmi
értelemben egészen nagyszerű írás gyenge
dramaturgiát kapott. A dialógusok -
különösen a darab elején. - leíróak, az apa
és a lány vőlegényjelöltje közti viszony
nincs megírva, és Bíró önfeljelentése is
action gratuite-ként hat. Pedig az évad
legeredetibb anyagú színpadi alkotásával
van dolgunk, s ugyanakkor innen is
hiányzik valami- a konfliktus igazi rajza.
S az epikai jelleget még inkább alá-húzza
az, hogy Karinthy ezúttal szerepeltet egy
narrátort is, mégpedig a novellabeli
újságírónő személyében. A narrátornak
még csak beleszólása sincs az
eseményekbe, valahogy kívülről lóg a
cselekményen. Eljátszik azzal a szerző,
hogy vajon nem lehet-e egy kicsit divatos
krimiízt adni annak, ami nem krimi, de
azután ez a játék is elfárad, s marad az
epika.

Kifejezetten krimijellegű viszont Polgár
András Kettős helyszín című drámája a
Madách Színházban. Valakit elítéltek -
még a törvénysértések utolsó hullámai
alapján - erőszakolásért és gyilkosságért.
Lejátszatja tehát a színház az eredeti tör-
ténetet is, ahogyan az idősebb nyomozó
mindenáron eredményt akar felmutatni, és
az eredményt úgy mutatja fel, hogy egy
ártatlan embert bebörtönöznek. Még az a
jó, hogy ez az idősebb nyomozó sem
rosszakaratú, hanem csupán nagyon stré-
ber, és itt a stréberkedés okozza a téve-
dést. Fiatalabb társa, aki később ügyész
lesz - lelkiismeret-furdalást érez. Általá-
ban a lelkiismeret már Bíró esetében is
nagy szerepet játszott a Házszent e lőben ,
most ismét mozgatója a cselekménynek.
Újrajátszatják a történetet már csak azért
is, mert ugyanabban a faluban azóta még
két hasonló eset történt, s ez - a lelki-
ismeret-furdaláson túl - gyanút ébreszt.
Ezek után a fiatal ügyésznek van egy
olyan aduja, amelyet eddig nem játszottak
ki - a krimi törvényei szerint-: áram-
szünet volt az adott helyen az első gyil-
kosság megtörténtekor, tehát akik úgy
mondják, hogy l á t t ák a főszereplőt, azok
nem láthatták - s így a főszereplő kisza-
badul. Ugyanakkor megkerül a valódi

tettes is, a bebörtönzött állítólagos jó ba-
rátja.

Ványadt krimi volna, ha ezzel végződ-
ne. Azonban a darab nagy társadalmi
drámává óhajtja önmagát fölnöveszteni, s
így kiderül az, hogy a főhős panaszkodik a
bánatpénz miatt, üzletelni szeretne.
Nyomorult féregnek mutatkozik, s ekkor
mégis el lehet mondani: az igazság akkor
is igazság, ha az igazság kiderítése
társadalmilag nem hoz valami nagyon jó
eredményt. De ha csak ennyi volna, még
mindig jobb lenne. Az említett ügyész a
darab elején és végén is fráziszuhatagot
zúdít a közönségre. Igaz, ez a zuhatag alig
néhány mondat, mégis zuhatagként hat,
mert semmi értelme, semmi tartalma, és
mélynek óhajt látszani, holott közhely.

Néhány kritika az egész előadást úgy
értékelte: darab nincs, de remek színészek
vannak. Mindenekelőtt vonatkozik ez az
ártatlanul bebörtönzött embert alakító
Horesnyi Lászlóra. Ez a színész valóban
egészen speciális feladata esetében -
nagyszerűt alkot. Olyannyira ter-
mészetesen tisztességes, hogy az már tel-
jesen. tisztességtelen. Abszolúte becsüle-
tes, s emögött valami abszolút becste-
lenségnek kell lenni. Abszolúte igaza van, s
éppen ezért abszolúte hazug. Tökéletesen
a mindennaphoz tapad, s ezért nő az
alakítás a mindennap fölé.

Az évad tehát eddig elkalauzolt ben-
nünket kiváltságos emberek közé
(Házszentelő), átlagemberek közé ( A
hatodik napon, Légköbméter), a bíróságra
(Kettős helyszín). Végül elkalauzol
bennünket a mélybe, az odúba, mai éjjeli
menedék-helyre. Csurka István
Vígszínházban be-mutatott
Házmestersiratójáról van szó. A magyar
közönség alig várta már, hogy egyszer
valaki a házmesterekről is be-széljen.
Annyit látott már Lear királyt meg Von
Walter Ferdinándot, színész-komédiát és
minden egyebet, hogy egy-szer csak a
házmesternek is színpadi figurának kell
lennie. S mindjárt nagyon pikánsan
hangzik, hogy meg is siratják őket.
Mindenki tudja, hogy a házmester
azokban az időkben volt nagyúr, amikor
félni kellett. Ma a házmester nem nagy úr,
ma a házmester, ha megfelelő összeköt-
tetésekkel rendelkezik: a kedélyes kaparj
kurta .. .

A Házmest ers i rató házmestere jelenleg
bögrecsárdát tart fenn (tiltott pálinka-
mérés), s közben - ilyet sokszor találunk
Csurkánál - felsőbb kapcsolatok védel-
mezik. Mint ebből kiviláglik, itt a társa-
dalomkritika. A házmesternének van egy
alkoholista élettársa, garázdaság miatt



börtönviselt fia (éppen most szabadult,
hogy részt vehessen ebben a darabban),
van egy lánya is, akinek gyereke szüle-tett
egy írótól, s ez is mutatja, hogy a je-
lenleginél többre vágyik, s ki szeretne
szakadni a saját környezetéből. Az elő-
adást azután keresztülhálózza az, hogy
bármi történik, ez a kis női csuka meg-
próbál valami újabb kapcsolatot, lehetőleg
házasságot összeütni, mely magasabb
körök felé vinné. Szegénynek semmi nem
sikerül, s ezért őszintén sajnálja a néző, ha
közben nem felejtette volna el, mert annyi
minden egyéb történik.

Ez a darab tiszta cselekmény. Még a
cselekményt is cselekménnyel eszik és
isszák. No nem jelentős cselekmények, a
világért sem, hiszen csupán egy szo-
ciológuscsoport érkezik, egy hímnemű és
három nőnemű szociológussal, illetve
szociológiával. Megindítják a felvételt.
(Csapó nincs!) Azonban a garázdaságért
már büntetett fiú úri kedve úgy tartja,
hogy ne csak a szociológusok explorál-
janak, hanem megfordítva is. Micsoda
remek grimasz a szociológiának, hiszen
mindenki lehet szociológus, csupán akar-
nia kell, és „fel kell vennie". Ami a szo-
ciológustársaság összeállításából követ-
kezik, az egyetlen hímneműt lefoglalja a
már előbb említett nagyratörő hótiszta
lélek (persze nem a lelkével). Ezt annál is
könnyebben megteheti, mert az író (újabb
fricska, ezúttal az íróknak) már nem ír
(érdekes módon több darabban is
szerepelnek írók, akik nem írnak, úgy
látszik, ez éppolyan tipikus jelenség, mint
az írók, akik írnak, mert különben nem
lenne magyar dráma), továbbá már nem
tart igényt gyermeke anyjára.

Most hosszan lehetne vázolni azt, hogy
mi minden derül ki a szociológusokról is.
De ezt azért nem vázoljuk, mert minden
embernek van élettörténete, ami kész
regény, csak tessék megkérdezni bárkitől.
Itt ezek a kész regények abbreviatúrában
színpadra kerülnek, és a közönség el is
szórakozik ezeken, majd a végén ki-derül:
semmi sem történik, a bögrecsárda
bögrecsárda marad, a szociológusok
szociológusok, a vágyakozó leány vá-
gyakozó leány és a házmesterné abszolút
házmesterné.

Nem az a titka ennek a darabnak, amit
elmondanak benne, még csak nem is az,
amit az író kihagyott belőle. A
Házmestersirató legnagyobb titka a siker.
Színészi siker? Minden bizonnyal az is.
De a közönség valahogy elfogadja a
dolgot Pesten is és Varsóban is, mégpedig
azért, mert ilyen módon szereti siratni a
ház-

mestereket. Amikor is nincsen semmi sír-
nivaló sem házmesteren, sem senkin, csu-
pán van az alvilági légkör, amelybe bele
lehet keverni mindenkit, a házmester pat-
rónusát és a szociológusokat is. Az a gon-
dolat, hogy ez a társadalom voltaképpen
ilyen értelemben demokratikus egység -
szatirikus gondolat ugyan, s nem volna
rossz ötlet, ha igaz volna. A társadalom
ilyen értelemben sem nem demokratikus,
sem nem egység, az tudniillik nem
egységesíti az embereket, hogy minden-
kinek megvan a maga problémája. Az író-
főszereplő pedig, aki végigkesergi, sőt
nyivákolja az egész darabot, itt is narrátor,
csak a szokványos narrátornál jobban
hozzátartozik a darabhoz, ugyanis ha
nincs mit mondania, berúg. Általában az
alkoholizmus okait-okozatait éppen úgy
átgondolhatjuk a darab közben, mint bár-
mi mást, mert a darabnak megvan az a
lebegése, hogy közben az ember sok
mindenen gondolkozhat, ami nem tartozik
a darabhoz, de elvileg hozzátartozhatna.
Nos, ez a siker végső oka. Ez a darab
szabadon gondolkoztat. Hagy szabadon
asszociálni, szabadon lebegni, s ha
akarom, szabadon alkoholizálni is, hagy
színészeket nézni, hagy kétségbeesni és
nevetni is. S végül nem olyan sok darab
van manapság, amely mindezt lehetővé
tenné.

Következésképpen van drámánk, amiből
sok hiányzik, de vannak olyanok is,
amelyekből valami. Valami igen kevés,
ami valóban drámává tenné. S ennek
megvan a maga oka. Tudunk már gro-
teszken írni, tudunk már drámai problémát
felvetni, néha szellemesek a dialógusok is.
Csak nincs ellenpont. Ami hiányzik, az
minden bizonnyal nemcsak a magyar
drámairodalomból hiányzik, hanem az
életből is. A drámák visszatükrözik az
életet. És az életből hiányzik az igazi
epikureizmus. Riasztóan hiányzik. Ha
mulatni akarunk, akkor mindenképpen
dzsentri módon mulatunk, mint a
Házszentelőben, vagy annak alsó tükre-
ként - a Házmestersiratóban. Ha vidámak
akarunk lenni, akkor dzsentroid módon
vagyunk vidámak, még a lelkiismeretünk
is dzsentroid lelkiismeret, mely - miután
már lejátszódtak az események --
megszólal. Megszólal, de ilyenkor már
kicsit halálharanghangja van.

S nemcsak a magyar drámára, hanem az
egész színházkultúrára is jellemző, hogy
fogalmunk sincs az epikureizmusról. Az
ÉS Szextett című dokumentumában
olvasom az egyik hozzászóló levelét: „Az
nem baj, ha szóba hozza a Rá-

dió, hogy a szerelem nálunk nem elég
kulturált. A baj az, hogy ugyanez a Rá-dió
nem tanít lemondásra, aszkézisre, amely
minden szellemi lényegű valóságnak
szülőanyja. A hedonista életszemlélet a
megsemmisülésbe rohasztja az egyént,
míg az aszkézis materiális alapokon is - a
magasba emel." Ez közvélemény. Emiatt
fordul elő, hogy magyar Dantonok már a
darab elején is úgy érzik: saját
epikureizmusuk szégyellnivaló, és
megtöltik tragikus pátosszal. Innen
származik, hogy igazi életöröm még a
Molière-darabokban sincs, hogy a Tartuffe
tragédiaként megy nálunk.

Pedig a marxizmus minden, csak nem
aszkézis. Az élet élvezete - és nem kifa-
csart dzsentroid dáridózás, hanem az élet
valóságos élvezete - bizony hozzátartozik
a marxizmushoz. Ezt tartja emberinek. És
a személyiség önélvezetét is. Nem pedig a
dzsentroid kivagyiságot. Drámáink
viszont azt sugallják, hogy amikor
megkondul a lelkiismeret, és mindenkiben
valamikor megkondul, akkor a
személyiség méltán utálhatja ön-magát. S
ekkor már mindent elértünk. Alig hiszem,
hogy ezen az úton lehet igazán drámát
alkotni. A személyiség ön-utálata
legfeljebb pillanatnyi és meghaladandó
mozzanat lehet a drámában. Végül is a
dráma, de maga a hős is túl kell hogy
emelkedjék rajta, még akkor is, ha ez a
túlemelkedés cinikus, mint A revizorban.
Egyébként mizantróp lesz. S a
mizantrópok mindent elintéznek a végső
vállvonással, és semmit nem visznek elő-
re a történelemben.

Részben ezek az okok teszik rokon-
szenvessé - mint gondolati okok - Spiró
György darabját, melyet a Játékszínben
láttam. A pécsi Nemzeti Színház Nyulak
Margitja történelmi dráma. Nagyon kevés
embernek jutott eszébe Szent Margit
perújrafelvétele, de Adynak eszébe jutott,
s valahogy úgy magyarázta Margit sorsát:
mindig nyugati trubadúrra vágyott, ezt
nem kaphatta meg a magyar udvarban,
tehát ott halt meg a Nyulak szigetén. Spiró
is a perújrafelvevők közé tartozik, az ő
Margitja mindenekelőtt nem lírai és
személyes, hanem drámai és közösségi. A
középpontban a kolostor-közösség áll,
mely hosszú ideig egész jó-nak látszott,
Marcellusszal, a gyóntatóval,
Olympiadésszel, a kolostor priorisszájával
és a Margithoz hasonló sorú apácákkal.
Van azonban egy pillanat, amikor minden
felbomlik. Margit nem azért került
kolostorba, mert ő maga ezt az utat
választotta, ő az, akit a király tartalékolt



a következő sakkhúzáshoz. S ebben a pil-
lanatban az egész közösség érdekeltté vá-
lik abban, hogy a királyi sakkhúzás ered-
ményes legyen. Margitot tehát férjhez kell
adni államérdekből. Margit pedig nem
akar férjhez menni államérdekből. Ennyi
az egész. Azután még egyszer férjhez
akarják adni ugyancsak államérdekből,
avagy szentté akarják avatni - szintén csak
az államraison miatt. Az eredmény az,
hogy Margitot megölik, és szentté avatják,
mert az érdekeknek vala-hogyan
érvényesülni kell. Legfeljebb egy nagyon
okos és rendkívül szatirikus kis apáca az,
aki az egész ügyet meg tudja keverni,
részben azért, mert ez neki szórakozás,
részben, mert szeret játszani. Így azután
csodálatos dolgokat talál ki. Hogy
Margitot feltétlenül szentté avassák,
szándékosan igen nagy és már el-
hihetetlen csodákat tálal a többiek elé.
Margit testét behajítja a kútba, a kopor-
sóba pedig a szigeten fölös számban
lelhető nyulak egy töredékét helyezi el.

A játék tehát farce. Minden szempont-
ból az. Margit egész története a história
nagy farce-a Spiró szerint. Spirónál is be-
hozzák már jó előre a koporsót, akár
Dürrenmattnál, s így senki sem tévedhet:
tragikomikus a megoldás. De a tragiko-
médiában van valami olyan játékosság,
mely mögött mindig igazság rejtőzik. Ha
van egy közösség, amely tartalékban van,
és tartalékban normálisan él, abban a
pillanatban, amint a talonból elő akarják
húzni egyik-másik tagját - megvadul. A
tartalékosság egy közösség számára nem
az, mint a katona számára, mert az közben
mást csinál. A tartalékos közösség
életlényege a tartalékosság. Abban a
pillanatban, amint megtudják, hogy ők
tartalékosok, amit Mareellus már előre
sejt, Olympiadész pedig elég cinikus ah-
hoz, hogy tudja, de ne vegye tudomásul,
hirtelen megváltozik az élet, s minden
azért történik, hogy többé ne legyenek
tartalékosok. De akkor mát nincs többé
közösség. Ha a tartalékból mindenkit
egyénileg húznak elő (vagy nem húznak
elő), aki végül is tartalék marad, az elve-
szett. Az életet nem lehet tartalékosként
leélni sem egyénileg, sem közösségben.
Margit tragédiája az, hogy főszereplővé
csak a halála révén válhat, amikor is
szentté avatják. A Nyulak Margitja a maga
farce-szerűségében tehetséges munka. A
farce-szerűség rangot ad, de egyúttal
rangot is rejt. Egy drámaíró rejtette
rangját, drámaírói rangját e mögé.

BÁNYAI GÁBOR

A „szerepjátszó"
Kazimir

Graham Greene jó néhány évvel ezelőtt
Szerepjátszók címmel írt egy furcsa, modern
kalandregényt, mely Haiti véres tör-
ténelmét ürügyül használva, a nyugati
polgárember lehetséges alakváltozatait,
választható szerepeit elemezte. Mindenki
számára érthető volt az egzotikus tájvá-
lasztás mögött húzódó etikai probléma, a
cselekmény távolisága nem kérdőjelezte
meg a valóságábrázolás igényét.

Kazimir Károly Graham Greene-nek ezt
a regényét Komédiások címmel állította
színpadra a Thália Színházban; Haiti véres
történelmét ürügyül használva a modern
ember lehetséges politikai alakváltozatait,
választható szerepeit kívánta elemezni.
Am szinte mindenki érthetetlennek találta
az egzotikus tájválasztást, meg sem
kísérelve a mögötte kitapintható etikai
problémafelvetés kiderítését.

A két tény ellentmondására nemigen
lehet magyarázat a regénydramatizálásból
levezethető műfaji álprobléma vagy az a
válasz, hogy ami Greene-nek élő kérdés
lehetett, az Kazimirnak csak kibúvóul
szolgálhat a saját problémáink elől. Hon-
nan hát mégis a félreértelmezések egész
sora, az eleve elutasító indulat?

Az előadás végén a színészek álarccal a
kezükben egymás után kijönnek a szín-
padra. Maszkjukat arcuk elé emelik, s csak
a pozitív és negatív szerepet egyaránt
tagadó főszereplő tekintetét láthatjuk.
Teátrális beállítás: de mintha Kazimir
maga is álarc mögé bújt volna, mint-ha
rendezői tekintete is csak egy szűk résen
hatolna át. Mintha Kazimir tudatosan
nehezítené a szembetekintést - szerepet
játszik, komédiázik, s egyre kevesebben
vannak, akik belemennek a játékba.

Jelen sorok írója sok indulattal igyekszik
évek óta mégis részt venni benne. S most
úgy érzi, hogy ez a felemás elő-adás sokat
elárul a Kazimir-problémakörből.

Egy mű fa j i h iba e r é n y e

Hosszú és unalmas lenne idézni azt a sok
vitát, amely az epikus színházi anyag té-
makörében az utóbbi években akár csak
nálunk elhangzott. Különösen a regény-

adaptációk lehetőségét kérdőjelezték meg,
legfőbb érvként említve a két műfaj,
regény és színház alapvető ellentmondá-
sait. Kazimir Károlyt ez a vita szemmel
láthatólag soha nem érdekelte, mert ha
éppen egy regény gondolatai ragadták
meg, akkor teketória nélkül vállalta a
,,műfaji buktatót", s színházi előadássá
szervezte az eredeti mű epikáját.

Tette ezt annál is inkább, mert az epika
jelenléte egyébként is fő jellemzőjévé vált
színházi elképzeléseinek. Az eredeti mű
korától független Kazimir-mesék a drámai
összecsapások színterévé nem a színpadot,
hanem a színpad és a nézőtér közötti üres
teret teszik meg. Vagyis a konfliktusok a
mesét mondó és az azt hallgató-befogadó
közösség konfrontációjából alakulnak ki -
legalábbis a rendezői szándék szerint.
Nem az a fontos, hogy az előadás mutassa
meg az össze-ütközéseket, hanem az, hogy
a bemutatott, elmesélt, látvánnyá
szervezett elemek a nézők tudatában
csapjanak össze. Kazimir epikus színháza
tehát soha nem mondott le a drámáról,
csak épp egy második síkon és a
megszokottól eltérő jelzésekkel kívánja
lejátszatni azt.

A színházi metakommunikáció fentebb
vázolt megváltoztatásának igénye ma-
gyarázhatja a regényadaptációkkal kap-
csolatos kérdéseket is. Erezhetően Kazimir
két dolgot bizonyosan nem igényel.
Egyrészt szükségtelennek érzi az epikus
cselekménymenetet, az eredeti meséből
csak a gondolathordozó elemeket sűríti
egymás mellé. Másrészt nincs szüksége
kifejezett műfajváltásra sem, az átdolgo-
záskor mintha tudatosan nem törekednék
arra, hogy drámai alapanyagot teremtsen
magának. Egyfelől tehát nem tartja meg a
regény epikus szerkezetét, másfelől nem is
alakítja át hagyományos értelemben vett
színpadi, konfliktushordozó anyaggá.

Mégis mi határozza meg akkor egy-egy
adaptációját? Olyan szöveget akar létre-
hozni, mely a színházi metakommuniká-
ciós rendben nemcsak a színpadon mű-
ködik. A szöveg a kollektív mesélés alap-
anyagául kell szolgáljon, mely meghatá-
rozza újfajta epikáját csakúgy, mint sajátos
konfliktusrendszerét. Ennek érdekében
Kazimir nem adaptál és nem drámát ír,
hanem forgatókönyvet, mely csak
csomópontokat jelöl, de nyitva hagy
minden variációs és rögtönzési lehetősé-
get. Ennek a forgatókönyvnek lényegi
tulajdonsága félkész volta; aki Kazimir
előadásainak csak a szövegét ismeri, za-
varba jöhet: olyan vázlatot kap a kezébe,


