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A szentség
anakronizmusa

A Husz János a Nemzeti Színházban

A dolgok természetes rendje úgy kívánná,
hogy ez a kritika a Husz János-előadások
történetének áttekintésével kezdődjék.
Fölidézhetnők az 1948-as első bemutatót,
amelynek hőse a keresztény hit-tanítások
mögé férkőzött „rossz szokások

" ellen
harcba szálló, ezért eretnekséggel vádolt
és máglyahalálra ítélt Husz János, akinek
mártíromságában az éppen ez idő tájt
nyilvánosan meghurcolt és „kiátkozott"

Németh László sorsa jelenítődött volna
meg. Visszaemlékezhetnénk az ötvenes
évtized utolsó harmadában rendezett
előadásra, amely a megosztott egyházat
egyesíteni és meg-újítani hivatott,
önkritikus hangulatú konstanzi zsinaton
szónokoló, korrumpálódott főpapok és a
(tagjai összetételében változatlan maradt)
testület megújulásra való képességében
kételkedő Husz János közötti szópárbajra
helyezhette volna a hangsúlyt. Említ-
hetnénk a hatvanas évek végén színre vitt
rendezői változatot, amely az egyházi és a
világi hatalom érdekösszefonódásaival
szemben tehetetlenül álló magányos hős
tragikus pusztulásának bemutatása révén
állíthatott volna emléket a történelmi
közelmúlt áldozatainak. Mindez azonban
fikció csupán, hiszen ez a mostani, a darab
születését követő harminckettedik
esztendőben létrejött előadás: posztumusz
ősbemutató. A színrevitel azonban igen
tanulságos.

Hódmezővásárhelyi emigrációja ide-jén,
1948-ban írta Németh László a darabot. A
Válasz nyomban közölte, ám pályafutása
evvel véget is ért, mert a szerző előtt
ekkorra már nem hogy a színház, de a
könyvkiadók és a folyó-iratok ajtói is
zárva voltak. A „Magyar Közösség" pere
után, 1947-ben Németh nagy veszélybe
sodródott: ellenségei, de néhány barátja is,
a szervezkedés szellemi előkészítésével
gyanúsították. Valószínűleg csak úgy
tisztázhatta volna ma-gát a vádak alól, ha
nyilvánosan meg-tagadja korábbi írásait.
Még barátai is

erre ösztönözték, mondván : „az ember ne
hordja púp gyanánt a múltját". Németh a
rágalmakat koholóknak és az őt
önmegtagadásra buzdítóknak két drá-
mában válaszolt, az Eklézsia megkövetés-
ben és a Husz Jánosban, de a gondolat-
körhöz kapcsolódik a néhány évvel ké-
sőbb, 1953-ban írott Galilei is.

Az Eklézsia megkövetés hőse, Misztót-
falusi Kis Miklós, világot járt, európai
fogalmakban gondolkodó erdélyi nyom-
dász, akit az egyház a magyarországi álla-
potok leleplezéséért eklézsiamegkövetés-
re kényszerít, s ebbe belehal. A Husz János
az azonos szituációban lehetséges
magatartásformák másik változatát mu-
tatja meg. A címszereplő, a szerző meg-
jelenítésében -- ellentétben a történelmi
emlékezetben rögzült képpel - nem
szenvedélyeket szító hitharcos, hanem
szelíd indulatú pap, „akit hőssé az tesz
(csupán), hogy nem meri az igazság kezét
elengedni": nem az eszme merev gőgjét
megtestesítő hős, hanem olyasvalaki, aki
egyszerű emberi adottságait külső körül-
mények hatására nagyemberséggé kéntelen
fejleszteni - írja róla egy drámaelemzésben
Tamás Attila. Következő drámája révén
pedig még tovább lép az író: Galileije
azáltal lesz hős, hogy nem hal-hat meg
hősként. Felméri, annyival tartozik az
embereknek, hogy a hiúságát, a
becsületét, az üdvösségét is oda kell

adnia, ha nem akarja föláldozván magában
a kor legnagyobb tudósát -- át-engedni az
emberi nemet a "keskeny-fejűeknek".

Mindhárom dráma közös gondolat-
körben fogant tehát: választott anyagában
olyan kimagasló szereplőket talál az író,
akiknek sorsa a történelem lelkiismeretét
terheli, E választás ugyan számtalan, az
életrajz tényeiből eredeztethető,
önkommentáló mozzanatot tartalmaz,
valójában mégsem kulcsdrámákról van
szó. Németh kísérletezik. Már-már mo-
nomániás következetességgel tér vissza
motívumokhoz, szituációkhoz, hősökhöz.
Időben távoli korok egymástól sokban
különböző körülményei szolgáltatják a
hátteret az érdeklődése közép-pontjába
helyezett különös egyéniségek sorsának,
életterének vizsgálatához. Eredendően
nem a társadalmi-történelmi mozgások
foglalkoztatják, hanem hősei morális-
pszichikai részvétele a környezet által
reájuk kényszerített helyzetek-ben. Innen,
a szerzői szándék felől mérve a három
rokon indíttatású darabot, a Galileit
feltétlenül a Husz János elé kell
helyeznünk.

A Husz a Németh László-i dramaturgia
gyakorta ismétlődő fogyatékosságát
példázza: a középpontba állított hős vi-
lágítótorony gyanánt emelkedik kör-
nyezete fölé, igazsága az első pillanattól
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fogva elvitathatatlan; nincs valódi vá-
lasztása a kínálkozó lehetőségek között,
mert a saját üdvösségügyének nem lehet
alternatívája a földi hatalom kínálta ke-
gyelem egyetlen formulája sem. Attól a
pillanattól fogva, hogy a színre lép,
magatartását azonos erő, egy külső,
transzcendens igazságeszmény irányítja,
amelyet céljától nem hajlíthat el semmi-
lyen kísértés. Így, az adott szituációban
egyetlen dramaturgiai lehetőség kínál-
koznék: az a kérdés teremthetne feszült-
séget, hogy a földi hatalom képviselői
akarnak-e, tudnak-e olyan mentő formu-
lát szerkeszteni, amit elfogadva a hős
megőrizhetné lénye morális-etikai auto-
nómiáját, s elpusztulnia sem kellene. A
konstanzi zsinat és Husz János hit-
vitájának végkimenetelét azonban jól is-
meri a néző, ezért a remény és a csügge-

dés kedélyhullámai között hányódás fá-
zisainak fölsorakoztatása, bármily pontos
lélektani tudással komponálja meg az író,
önmagában nem bizonyul elégséges
drámateremtő tényezőnek, ettől a darab
statikus marad.

Legjobban a belső küzdelem megjele-
nítése hiányzik. Husz János alakját még a
világgal nem elegyíthető, a nagyember-
ség törvényeihez igazodó hősök meg-
mintázásának igénye szülte, olyan sze-
replők kereséséé, akikből a tudatukat ha-
talmába kerítő igazsággörcs egészen ki-
szorította a természetes életösztönt és azt
a képességet is, hogy a végletes ve-
szélyhelyzet túlélését - eszméik képvise-
letének, továbbfejlesztésének esélye ér-
dekében - egyetemes értékek őrzésének
merjék hinni. A felső sugallat vezérelte
makacsság csökkenti némiképpen az áb

rázolt jellem hitelét: a dramaturgiai
szempontból sajnos nagyon későn meg-
nyilatkozó fictor, Palec István püspök
Husz elleni érvelésében cáfolatlanul ma-
radó vád rejlik. Azt bizonyítja, hogy a
mártíromságnak nem az üdvösség, ha-
nem a hiúság a földi mértéke: „a te igazi
börtönöd - mondja - a jó híred. A prá-
gaiaktól félsz, a kisemberek és a katonák
szájasságától, akik mind a maguk szűk,
izgága lelkük ökleként emelték föl a te
dicsőségedet. S ha ez az ököl most leesik,
saját krajcáros méltóságukban érzik
meglopottnak magukat." A mártíromság
Palec szerint nem egyéb tehát, mint a
gyarló hiúságnak engedve vállalt
életszerep következetes végigjátszása, ami
talán szolgálhatja az ember privát üdvös-
ségügyét, de - a közösségre tett hatása
révén - egy nemzetet dönthet végromlás-
ba.

A túlvilági üdvösség eszményétől át-
hatott elmét érintetlenül hagyja az önnön
igazsága érvényességével kapcsolatos
bármiféle kétely. Amidőn vádlóival áll
szemben, ez a bizonyosság igazolást nyer,
ám nyomban vitathatóvá válik, amint a
személyiség autonómiájának bár-mi áron
való megőrzését céljára irányultsága felől
vizsgáljuk. Ezen a ponton tárulkozik föl
Husz János mártíromságának
abszurditása. Mert, míg egyfelől
vádlóival, a jámborság vám-szedőivé
aljasult, korrumpálódott papokkal
szemben az emberi nem üdvössége
jegyében fogant keresztény ortodoxia
igazságát képviseli, addig, másfelől,
mártírhalála által nem ennek az igazság-
nak ad kétségbevonhatatlan hitelt - ha-
nem félremagyarázattatván és félreértet-
vén - egy súlyos véráldozatot kívánó, az
emberi létezés minőségén mit sem vál-
toztató nagy történelmi negáció happe-
ningjének válik akaratlan gerjesztőjévé.
„Csehországban nincs senki, aki rád ha-
sonlítana - inti Palec István. - Gyüleke-
zeted tapsai közt olyan magad vagy, mintha
más bőrszínnel jöttél volna a föld
perzseltebb feléről. Azt hiszed, hogy ősi,
tisztább anyaszentegyház áll föl kö-
rülötted? Pedig a nép csak a nagyok
szidalmazását érti, s halj meg, s az ördög
hűbére lesz kápolnádból." Husz nem
ismeri föl, hogy az, amit önként, szemé-
lyisége autonómiája megőrzése érdeké-
ben, a legtisztább lelkiismerete szerint
vállalt, valójában mind a választás sza-
badságát illetően, mind az eredményt
tekintve, kívül esik akarata hatalmán. A
pontatlan önhelyzet-meghatározás pedig
eliminálja a drámai kifejlet katar-
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tikus föloldását, ezért a dac-ab - mai olva-
sata szerint - nem az autonóm személyiség
megőrzésének, hanem a szentté válás
lehetetlenülésének, a szentség anakroniz-
musának drámája.

Okkal vetődik föl a kérdés, mi indokolja
mégis a bemutatást? A válasz a
bevezetőben rögtönzött hipotetikus be-
mutatótörténetben található. A Husz János,
amely - utaltunk már rá - az ön-életrajzi-
önkommentáló mozzanatokon túl, egy
morális-pszichikai modellszituációt elemző
kísérleti dráma, lappangó létezése során
számos, az eredendő és immanens
esztétikai értéktartományon kívül eső
jelentésréteggel gazdagodott. Így
színrevitele akkor is sikerrel kecsegtet, ha a
drámai alaphelyzet megoldása alapján
tudjuk, Husz János nem korunk hőse, sem a
szó szatirikus, sem példa-teremtő-
didaktikus értelmében. A jelentésdúsulás a
harminckét év során a darabhoz tapadt új és
új valóságvonatkozások következménye,
amely folyamat vég-eredményeképpen úgy
rendezhette meg Zsámbéki Gábor a művet
1980-ban, mintha allegoríkus-parabolikus
szerkezetű történelmi drámát állítana szín-
padra.

Érdeklődése homlokterébe természetesen
nem a históriai közelmúlt aktualitásukat
veszített eseményei kerülnek: elsősorban
arra. kíváncsi, milyen tanulságokkal
szolgálhat ma, napjainkban a három
évtizede konstruált kísérleti modell.
Vizsgálati céljának megfelelően a darab
eredeti jelentéshangsúlyait többszörösen
áthelyezi. A nyitó- és a zárókép
tömegjelenetét stílizált mozgásokra kom-
ponálja, ami által maga a drámai cselek-
mény mintegy idézőjelbe kerül, keret-
játékba foglaltatik. Ez az élménytávolitó
effektus Husz János történetét passió-játékká
stilizálja, s a passiószerkezet révén
nyomban két, egymásra épülő jelentésű
asszociációs mezőt tár föl: a Jézus Krisztus
megfeszítésére visszautaló analógia
fölerősíti a történelmi ismétlődések
törvényének a jelen helyzeteire is ki-
terjeszthető érvényességét. A fő hang-súly
így nem Husz János privát üdvösségügyére
kerül, hanem arra az egyetemes kérdésre,
van-e értelme azoknak a magányosan,
elszigetelten vívott reform-törekvésnek,
melyeket a hatalmon levő zárt testület
éppen úgy nem ért és ezért nem
méltányolhat -, mint azok a tömegek sem,
akiknek állítólag az érdekében, az
üdvösségéért folyna a harc, a vita.

Igazuk van-e az effajta magányos hősök-
nek, vagy csak valami elvont erkölcsi

tartásuk és tragédiájuk. Meddig lehet ér-
telmes a kiállás, a mártíromság, az erkölcsi

szilárdság - s mikortól csalt zavart keltő ?
„A konstanzi zsinatra olyan időben

került sor, amikor a kereszténység elöl-
járói egymás hatalmát és autoritását köl-
csönösen megingatták, valamint az egész
papság, de különösen a római hierarchia
erkölcse rendkívül lehanyatlott, s immár
joggal kételkedhet bárki, vajon csak-
ugyan a Szentlélek vezérli-e ezeket a ha-
talmasságokat?" - írja František Palacký
A huszitizmus története című munkájában,
amely Németh Lászlót a darab meg-
írására ösztönözte.

Németh nyilván figyelmeztetésnek is

szánta 1948-ban írt drámáját: az önmeg-
újítás képességéről soha nem mondhat le
a hatalmon levő, a népet képviselő testü-
let, s nem zárkózhat el még talán vitat-
ható nézetek, törekvések jóindulatú meg-
fontolásától sem. Zsámbéki Gábor ren-
dezői érdeme, hogy pontosan érezteti
meg színészei által a jelenkori vonatko-
zású hangsúlyhelyeket, elvonva a figyel-
met a huszi üdvösségeszmény anakroniz-
musáról Husz tragédiája Zsámbékinál
abban teljesedik ki, hogy - bár az egyház
megújítására irányuló célja megegyezik a
zsinat testületi szándékával - eszméi nem
találnak megértésre: a csoportakarat kon-
zervativizmusa szükségszerűen kiveti
szervezetéből a saját intézményét is lété-
ben fenyegető, radikális elvekkel föllépő
egyént.

Husz a mág l yán (Sinkovi ts Imre) ( lk lády László fe lvéte lei )



A darab megvalósítása kivételes szí-
nészi teljesítményeket követel, s nem
minden szerep ígér hálás feladatot. A leg-
nehezebb vállalkozás, a címszerep meg-
formálása: Sinkovits Imre bravúrja. Azért
kivételesen bonyolult ez a munka, mert a
színésznek nemcsak a megmintázott
hősről esetleg már kialakult képét kell
feledtetnie a közönséggel, hanem ön-
magának egy régtől fogva ismert és
megszokott arcát is. A prófétai hévvel
szónokló hitharcos helyett a kiválasz-
tottsága felőli bizonyosságot belülről su-
gárzó, halk szavú, testileg megtört Husz
Jánost játszik, visszafogott gesztusokkal,
bölcsen takarékoskodva a mozdulatokkal.
Husz-alakítása nagy művészi meg-újulás
kezdetét sejteti.

Egy szerencsésebb dramaturgiai meg-
oldás esetén a Husz János szerepformá-
lását méltató sorokat a nagy ellenfél, Palec
püspök megidézőjéről szólva kellene
folytatnunk. Palecnak ugyanis Husszal
szemben hatalmas igazsága van, a jellemet
azonban nem a legszerencsésebb rendben
építi föl az író: későn ismerheti meg a
néző fictorrá válása történetét és föllépése
értelmi rugóját. Avar István színészi
játékában ennek ellenére, különösen a
harmadik felvonásban, érdeme szerinti
méltóságot kap a figura. Ugyan-akkor,
mintha kísértenének egy-egy gesztusban
az Emigránsok-beli szerep-formálás
emlékei.

Sajátos feladatot kell megoldania Vajda
Lászlónak és Sinkó Lászlónak. A dra-
maturgi sűrítés következtében mind-
kettőjüknek két-két, egymástól némely
árnyalatban eltérő jellemtulajdonságú
figurát kell magukban egyesíteniük:
Vajdának Chlum János és Duba Vencel,
Sinkónak Lajos palotagróf és Frigyes
nürnbergi gróf szerepét. Vajda László,
Husz kísérőjeként, a szolgai elkötele-
zettségtől a hitbéli elkötelezettségig vezető
érzelmi átalakulást láttatja, Sinkó László a
világ érzelmi ügyeiben rész-vétel nélkül
való szolgaember kaján fölényeskedése
mögött megbúvó pipogya lélek sivárságát
leplezi le.

Külön figyelmet érdemel Chlum János
kancellistájának szerepében Szacsvay
László, a cambray-i bíboros szerepében
Benedek Miklós fegyelmezett, mérték-
tartó és pontos, mégis jól körvonalaz-ható,
autonóm személyiséget sugárzó alakítása.
Mellettük azonban akad átlagos, sőt az
átlag alatt maradó színészi teljesítmény is.

A díszlettervező feladata sem könnyű

ezúttal. Szakítania kell a Németh-előadá-
sok színtereinek hagyományos puritán-
ságával: a látványos mozgások, a stilizált
mozgástablók számára tágas, könnyen át-
alakítható tér szükséges. A legegysége-
sebben megoldott díszlet az első felvonás
utcát és lakóhelyiségeket egyszerre, el-
falazatlanul magába foglaló játéktere. A
harmadik felvonás térből kikerített
börtönkarámja ugyan elüt a díszletstílus
egészétől, de híven szolgálja az írói gon-
dolatot: az erőteljes megvilágítással pá-
rosulva a hős testi bezártsága és lelki
szabadsága közötti kontrasztot hangsú-
lyozza. Kevésbé tartom szerencsésnek a
számomra némiképp funkciótlannak tet-
sző, hosszadalmas negyedik felvonásbeli
városfalépítést.

Schäffer Judit jelmezeit a csoport-
elkülönültségeket jól tükröző színdina-
mika jellemzi. Szót érdemel a kivételes
ízléssel összeállított zenekíséret is: Jeney
Zoltán munkája.

A Nemzeti Színház vállalkozása, hogy
hosszú idő elteltével ismét magyar szerző
darabját mutassa be, feltétlenül dicsé-
rendő. Az igazságszeretete áldozatává lett
Husz János sorsának anakronizmusa
gyöngíti ugyan az előadás hatását, a je-
lentéshangsúlyok eltolása a mai valóság-
vonatkozások irányába azonban új érté-
kekre irányítja a figyelmet. A Husz János

összességében, egyenletesen jó színvona-
lon megoldott, figyelmet érdemlő elő-
adás.

Németh László: Husz János (Nemzeti Színház)
Rendező: Zsámbéki Gábor. A rendező

munkatársa: Thuróczy Katalin. Dramaturg:
Benedek András. Zene: Jeney Zoltán. Jel-
meztervező: Schäffer Judit. Díszlettervező:
Csányi Árpád.

Szereplők: Sinkovits Imre, Vajda László,
Szacsvay László, Pathó István, Avar István,
Horkai János, Gelley Kornél, Szersén Gyula,
Benedek Miklós, Márton András, Velenczey
István, Csurka László, Sinkó László, Mol-
nár Piroska, Győrffy György, Agárdi Gábor,
Papp Zoltán, Berek Kati, Pápai Erzsi,
Helyey László, Izsóf Vilmos, Tarsoly
Elemér, Sashalmi József f. h., Tihanyi
Péter f. h., Márkus Ferenc, Matoricz Jó-
zsef f. h., Dániel Vali, Csepeli Sándor,
Dörner György, Szirtes Ágnes, Felföld),
László, Szűcs Sándor, Harkányi Ödön,
Ronyecz Mária, Balkay Géza, Somogyvári
Pál, Versényi László, Kun Tibor, Bognár
Zsolt f. h., Ligeti László.

GYÖRGY PÉTER

A sorsjáték buktatói

Sok hűhó semmiért - a Madáchban

Gnóthi szeauton, ismerd meg magad, szól a
régiek intése, és Claudio, Shakespeare
vígjátékának megtévesztett hőse sem
kérdezhet mást a bonyodalmak tető-
pontján: „Én vagyok ez, ki itt áll..., s ez
saját szemem?" Azaz, lehetséges hogy
nem ismerjük magunkat, hogy nem
vagyunk igazak, hogy amit látunk, az a
tévedés?

Hisz az önismeret a személy azonossá-
gának záloga, annak feltétele, hogy egy
másik emberrel valóban szót értsünk,
megértsük azt, ami történik velünk, s ne
tévedjünk minden lépésünkkel, ítéleteink
pedig ne a tévedéseken nyugodja-nak. Az
önismeret teljességének folyamatos
kísérlete a személyiség autonómiájának
alapja, ez állandóságot jelent gyorsan
változó, romló dolgaink között. Az
önmagunkról szerzett tudás : bizonyosság,
s e tudás hiánya - állítja Shakespeare a
Sok hűhóval - majdnem beláthatatlan
következményekhez vezet.

Az önismeret hiánya a személyazonos-
ságok összekeverésére épülő vígjáték
alapja, ebből erednek a tévedések és
megtévesztettségek, az egymásra épülő
helyzetek lehetőségei. A Sok hűhóban
majdnem mindenki egymással játszik, s aki
úgy hiszi, irányíthatja a sorsot, annak
mások állítanak csapdát. A sorsjáték
megvalósításának formája: az intrika.
Helyzetek épülnek a leselkedésre, tervek
omlanak össze a kihallgatott beszélgetések
miatt, valaki mindig kihallgat vala-kit,
mindenki titkolódzik, de semmi sem
marad titok. Tudjuk, a cím rejtett értelme
is erre utal: Sok hűhó a leselkedés körül, a
hallgatózás és a leselkedés az egész játék
alapmotívuma. (Lásd Shakespeare
Quarterly, 1957/3.) Nem valódi semmi,
sem esküvő, sem halál, az ünnep nem
más, mint alkalom a tévedésre (a maszka-
bál) vagy épp a vélt szajhaság téves le-
leplezésére (esküvő), minden megkérdő-
jelezhető, szerelem és gyász egyaránt.
Végül az intrikák és cselek egymást oltják
ki. Senki sem ismeri magát, s így alig
ismeri a többieket is. Ha hosszú ideig úgy
tűnik is, hogy a darab gonosz szelleme,
Don Juan, erősebb, mint a töb-


