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Szabó Magda
komor szatírája

Azt hiszem, fél évszázadosnál hosszabb
drámaolvasó-színházbajáró életemben
nem találkoztam még hazai kortárs szerző
értékelésében olyan, minden mozzanatra
ellentétes értékítélettel közönség és kritika
között, mint Szabó Magda A meráni fiú
című történelmi színjátékánál. Á közönség
visszhangja: egyértelmű tömegsiker. A
néző úgy megy haza, mint aki új esztétikai
gyönyörűségek és morális igazságok
birtokába jutott. A néző számára - bármely
társadalmi réteg előéletével ült be a
nézőtérre - a cselekmény és katartikus
tanulsága a jelen jobb megértése végett a
hajdani nemzeti múltat és a régmúlt
megértésére a nemzeti jelen analógiáit
(vigyázat: analógiáit és nem
azonosságait!) idézte meg, méghozzá úgy,
hogy egymástól felettébb eltérő,
szemléletes körvonalakkal megrajzolt
jellemek feszült dialógusain keresztül
bontakozott ki a mű sokrétű
mondanivalójának legmélyebb történelmi-
társadalmi-lélektani közlendője a rosszul
informáltság tragikuma (ez a roszszul
informáltság a tragédiák történeté-ben
Szophoklész Oidipusz királyával kez-
dődik). A szenzációélményen és tömeg-
azonosuláson alapuló tömegsikerrel
szemben a szakmai és szakszerűség-
igényű írott kritikák túlzottan tartózko-
dóak, sőt megesett, hogy egyenest gú-
nyolódóan elmarasztalók. Hol drama-
turgiai, hol történelmi, hol általános
esztétikai meggondolások alapján seho-
gyan sem tudnak osztozni a mű - és
minden mű - címzettje, a közönség spon-
tán véleménynyilvánításában.

Bevallom, ott ülvén a dráma bemuta-
tóján, igazi közönség voltam, együtt
szorongtam és együtt fel-felnevettem (igen
kínos, önkínzó nevetéssel) Szabó
Magdával és a körülöttem zsúfolt néző-
térrel. Amikor pedig tudomásul vettem a
szakszerű kritika túlságos mértéktartását
vagy éppen mértéket egyáltalán nem tartó
- szellemes, de igazságtalan - gú-
nyolódását, hát akkor a magam ellenőr-
zésére kölcsönkértem a szerzőtől a dráma
írógépelt példányát. Elolvastam azonnal is
és egy rövid idő után, tegnap éjszaka
másodszor is. És nemcsak azért

tartom illetékesnek magamat egy ilyen
problematikusnak nyilvánított, de sze-
rintem drámatörténetünkben egyenest
fontos jelentőségű dráma napi kritikáknál
bőségesebb elemzésére, mert magam is
szakma- és hivatásbeli író vagyok, ha-nem
azért is, mert a drámára vonatkozó
tudományokat emberöltő óta felső-fokon
tanítom, és ráadásul korai múltamban még
egy középkori jogtörténeti diplomám is
van, aki ifjú fővel azért töltöttem éveket a
levéltárakban, hogy éppen ennek a hazai
évszázadnak a történetét megírjam, majd
utam elkanyarodván a szaktudománytól,
mintegy „kompenzációként" éppen erről a
korszakról írtam azt A z írástudó című igen
terjedelmes regényciklust, amelyet az
olvasók, úgy tudom, legjobban kedvelnek
igazán sokféle írásműveim közül. Tehát
némiképpen otthonosan a drámai műfaj
ismeretanyagában is és a XVIII. század
történelmében is, megpróbálom körüljárni
és betájolni ezt A meráni fiút.

Kezdjük a szerzőn. Szabó Magda kí-
vülről, a kritika-esztétika oldaláról nézve:
sok műfajú író, aki egyaránt otthonos a
költészetben, szépprózában, drámaírásban
és esszékomponálásban. De belülről, az
alkotói alkat felől nézve, olyan írástudó,
aki tudja, hogy maga a valóság nem egy
műfajú, tehát aki minél többet akar
megragadni a térben-időben áttekintendő
valóságból, hogy a fel-ismert igazság és
erkölcsi érték tényeit esztétikai úton és
módszerekkel tegye közbirtokká, az nem
zárkózhat be egyet--len vagy kevés műfaj
mindig szűkös korlátai közé, mert a
valóság mozzanatai nem tűrnek el
bármiféle műfajbeli kerítő-hálót, amely a
művészi tudat, majd általa a köztudat
számára befogja őket. Szabó Magda
esetében például a szükségszerűen verses
regénynek megírt Szüretet sehogyan sem
lehetett volna drámai dialógusokban
elmondani, a Freskó vagy a Katalin utca

nem költői tárgy, a Fanni hagyományai vagy
a Kiálts város ! nem lehetett volna sem
regény, sem esszé tárgya; most megjelent
Szent Ágoston-esszéje pedig, ahogy ő
megragadta, nem regény-téma. Itt tehát
egy igen árnyalt műfaj-érzékű író művét
kell szemlélnünk, amely azért dráma, és
azért olyan dráma, amilyen, mert a
mondanivaló ennek követelődzött.

Ha pedig a műfajon belül a műfajárnya-
latot (vagy: műnemet) vesszük szem-
ügyre, akkor hamarosan kiderül, hogy ez A

meráni fiú nem úgy történelmi drá

ma, mint korábban a Fanni hagyományai

vagy a Kiálts páros!.
Igaz, nincs olyan valamirevaló történelmi

dráma, amely valamelyest ne aktualizálna;
enélkül merőben értelmetlen volna
felidézni a végérvényesen elmúltat. De a
történelem úgy „az élet tanító nénije",
hogy ámbár sohasem ismétlődik sem-mi,
de tanulságos párhuzamok, analógiák,
idézésre méltó apropók nemzedékről
nemzedékre adódnak, és az ismert világ-
történelmi évezredek ben, hazai évszáza-
dokban úgyszólván minden emberi-társa-
dalmi kapcsolat alkalmas arra, hogy kellő
csoportosítással azt is magyarázza, hogyan
érkeztünk idáig, és mi mindenre jó
óvakodva gondolni, amikor jövőt ter-
vezünk.
Hogy az aktualizálás mennyire köz-

vetlenül szembetűnő és mennyire verbá-
lisan ki nem mondott, ez módszer kérdése.
De amióta egyáltalán van drámai művészet
(és ennek már jó 2500 éves múltját tartjuk
számon), a múltidézés valahogyan mindig
és szükségszerűen anakronisztikus, hiszen
a történelmi szépirodalom a múltról, de
nem a múlt-nak, hanem a jelennek és a mi
jelenünkre kíváncsi jövendőnek szól.
Shakespeare középkort idéző
királydrámáiból az angol reneszánsz szól
hozzánk, Schiller svájci középkort vagy
spanyol barokk udvart felvarázsló
történelmi színjátékai a német XVIII.
századvég polgári törekvésű liberalizmusát
fejezik ki a múlt analógiájának
segítségével. Pasa márki híres tragédiáját
(a Don Carlosban) valójában el nem
mondhatta volna egy XVI. századbeli -
akár legesleghaladóbb - spanyol
arisztokrata sem; Hamlet filozófiai
gyötrődése (beleértve Bacon empirista
tanait) sehogyan se kerülhetett volna egy
XII. századbeli dán királyfi tudatvilágába.
De közben Schillernek szüksége volt arra
az igazi spanyol udvarra, és Shakespeare-
nek szüksége volt arra a hiteles
középkorra, amelyben általános érvényűvé
váltak az anakronizmusok. Ezek az
anakronizmusok ugyanis mintegy jelenig
való meghosszabbításai a felidézett kor
valódi tendenciáinak. És nemegyszer
igazán meghökkentően napi aktua-
lizálással tudatosították a drámaírók, hogy
miféle szükségszerűségek lappangtak
abban a felidézett múltban. Ezt kezdhetjük
akár a legelején. Hiszen, amikor
Aiszkhülosz Oreszteiájának harmadik ré-
szében Apollón isten a mondák idő-
mélyén azt javasolja az igazságát kereső
Oresztésznek, hogy menjen el Athénba,
egyenest az ,,Areopagosz" bíróságához



és ott kérjen ítéletet - ez semmivel sem
volt kevésbé hökkentően anakronisztikus,
mint amikor Szabó Magdánál egy
középkori hazát elhagyó báróról azt
mondják, hogy „disszidált". Hát persze
hogy disszidált, csak akkor még nem
használták ezt a szót. De a legtöbb egyéb
dialógusbeli szót sem használták, hiszen
nem lehet archaikus nyelven színpadi
játékot írni; még az úgynevezett archai-
zálás is csak mértéktartó jelzése lehet egy
ma már nem élő nyelvi állapotnak, mivel
valódi archaizálás esetén a nézők azt sem
értenék, miről beszélnek előttük. A tanult
elme olvasva megérti a Halotti beszédet
meg az Ó-magyar Mária siralmat (ez volt
annak a kornak az élő irodalmi nyelve,
amelyben A meráni fiú játszódik). De mit
szólt volna a közönség - és kritikus! -, ha
Béla király például azt mond-ja
feleségéről, hogy „Heon akszin piros
állat". .. ez ugyanis annak a kornak a
magyarságában azt jelenti, hogy „bizony a
feleségem szép asszony". . . Ez alig-hanem
még meghökkentőbb lett volna, mint hogy
Gerecse „disszidált" meg a többi nyelvi
aktualizálás. Igaz, Shaw-nál is meghökkent
a fél évszázad előtti kritika, hogy a Szent
Johannában az 1430-as évek legelején
„nacionalizmus"-ról meg
„protestantizmusról" beszélnek. Azóta
megszokta a kritika, és minden
valamirevaló hozzáértő tudja, hogy eb-ben
a talán legeslegjobb XX. századbeli
történelmi drámában a szerző tényleges
tendenciákat hosszabbított meg és mondott
ki mostani közérthető - ámbár szóalakzata
szerint felettébb anakronisztikus - nyelvi
megoldással.
Kétségtelen: az ideológiai anakronizmusokat

a néző szinte észre sem veszi, a szakember
pedig természetesnek tartja. Corneille
Cinnája esetében ugyanolyan nyilvánvaló,
hogy az ábrázolt ókori történetben XIV.
Lajos igazságügyi politikájáról van szó
(megértette ezt XIV. Lajos is, és igen jól
reagált rá: a Cinna premierje után
váratlanul aláírt egy széles körű kegyelmi
rendeletet), mint ahogy Katona Bánk bánja
a XIX. század első negyedének hazai
társadalmi körülményeit tudatosítja (ezt is
megértette a cenzúra, amikor alaposan
rosszul bánt ezzel a középkori udvari
históriával). De az ideológiai
anakronizmussal ellen-tétben a kritika
általában igen allergiás a filológiai
anakronizmusra. Míg a közönség általában a
felismerés örömével fogadja (a német
pszichológia „aha-Erlebniss", vagyis Ahá-
élmény néven ismeri ezt a meghökkentő
felismerést). Én például

bizonyos vagyok benne, hogy a drámára
oly érzékeny hajdani athéni közönség
ugyanúgy felnevetett, amikor Apollón
isten azt mondta: Areopagosz, mint ahogy
a budapesti közönség felnevetett, amikor a
középkori nádor azt mondja a karakorumi
nagykánról, hogy „Nagyobb apparátusa
van, mint képzeltem". Holott a mongol
kormányzatnak valóban „nagyobb
apparátusa" volt, mint ahogy a rosszul
informált európai udvarok képzelték, csak
éppen az apparátus szó nem egykorú,
hanem máig meghosszabbított nyelvi
formája annak, amit az a nádor a Halotti
beszéd nyelvi állapotában mondhatott. De
hát, ha Szabó Magda ugyanerről a korról
és IV. Béla egyéniségéről egy olyanfajta
esszét ír, mint például most Szent
Agostonról, akkor nyugodtan használhatta
volna ezt a modern kifejezést a
karakorumi nagykán tájékoztatási
apparátusáról. De a megrögzött szokvány
meghökkent, hogy ezzel a szóval élnek a
felidézett középkori bárók. De vajon nem
lett volna még meghökkentőbb (és sokkal
érthetetlenebb), ha a szerző egyáltalán
nem aktualizál, és mondjuk Pál atya
ilyesmit mond: „Isa pur és homuv
vogymuk"?

Kétségtelen, Szabó Magda korábbi
kitűnő történelmi drámáiban - amilyen a
Fanni hagyományai meg a Kiálts város ! -
nem élt ezekkel a nyelvi anakronizmu-
sokkal, ami egyébként a mi drámairo-
dalmunkban valóban eleddig igen ritka
volt. Érdekes módon még a nyelvi fri-
volságok iránt oly érzékeny Heltai Jenő
sem élt ezzel újromantikát felelevenítő
verses játékaiban (Néma levente stb., csak
egyetlen esetben, a Bruno lovag középkort
kabarészínpadra állító szatírájában
merészkedett idáig).

Igazán csak Madách merte és vállalta Az
ember tragédiájában a filológiai anak-
ronizmusnak azt a mértékét, amelyet most
Szabó Magda merészelt. Madách-nál az
őskorban szó eshet az „első filozófus"-ról
és a korai kereszténység idején az
ellenreformáció „vérengző kereszt"-jéről.

Kétségtelen: Madáchnál is kimutat-ható
a szatíra nem egy mozzanata. De nálunk
az igazi szatíra valójában fehér holló. Még
regényben sem tudnék sokkal többet
említeni, mint Jókai Kis királyokja és
Mikszáth Új Zrínyiásza. Csiky Gergely és
Molnár Ferenc legjobb társadalomkritikai
színjátékai ironikusak, de nem
szatirikusak. Az irónia úgy gúnyol, hogy
megért, a szatíra azonban el-

marasztal. Ezért mondanám a mikszáthi
mű nagy részét inkább ironikusnak, mint
szatirikusnak. Madách igazán szatirikus
volt, akárcsak Dante a nagy mű első ré-
szében, a Pokolban. De az igazi szatíra,
amely Gogoltól Shaw-ig valóban el-
marasztal és katartikusan ítél, nálunk alig-
alig ismert. Már csak azért sem, mert nem
szoktuk meg, hogy a szatíra közelebb áll a
tragédiához, mint a komédiához, noha fel-
felnevetéssel ébreszt a valóság nyomasztó
mozzanataira. A mi hazai humorunk
általában megbocsátó, tehát inkább
bohózatos, mintsem szatirikus, és ez
Kisfaludy Károlytól Molnár Ferencig
jellemző. De nálunk merőben idegen
maradt az a felismerés, hogy a szatíra
igen komoly is lehet. Igaz, például Ibsen
Vadkacsájának mindig sikere volt. De
alig-alig vették észre, hogy ez a nagyon
komor drámai mű a moralista szatírája,
sőt egészen konkrétan Ibsen nagy
moralista tragédiájának, a Brandnak a
szatirikus kritikája.

Tulajdonképpen Szabó Magda a maga
rendkívüli műfajérzékenységével ismer-te
fel a mi saját történelmünknek nagyon is
komor szatíráját: azt a múltidézést,
amikor a nyelvi anakronizmusok keltette
nevetés folytán kell saját balfogásainkra
ébrednünk. Ezt kezdte el az Az a szép
fényes nappal. Számomra eléggé érthetet-
len, hogy akkor a kritika miért nem ma-
rasztalta el elképesztő nyelvi anakroniz-
musai miatt. De talán azért volt osztatlan
a közönség- és a kritikai siker, mert
túlontúl világos volt az analógia a törté-
nelmi kényszer folytán kereszténységre
emelkedő magyar világ és a hasonló-
képpen történelmi kényszer folytán szo-
cializmusig emelkedő mai magyar világ
között. Amikor a Szent Istvánná leendő
trónörökös németül tanulván azt mondja,
hogy tudja már, mit jelent az, hogy
„ausradieren", akkor a felnevető közönség
és az analógiát megértő kritika egyaránt
méltányolta a tragikus viccet. De merőben
érthetetlen számomra, hogy ugyanaz a
kritika, amely méltányolta Géza
fejedelem modern szójátékait, miért
viszolyog, amikor ugyanez a szerző
ugyanennek a magyar nemzetnek
ugyanilyen analógiás történelmi szatíráját
adja a tatárjárás előtti pillanatokból?

Igaz, az Az a szép fényes nap egyértel-
műbb: egy társadalmi forma változása,
ami sok vérrel, sok csalódással és sok régi
szépség szükségszerű elmúlásával (sőt
betiltásával) jár a jövő, az élet érdeké-ben.
Ezt a mi nemzedékeink saját magán-
történetükön át élték meg. Maga a tör-



ténet oly világos analógiája a mi törté-
nelmünknek, hogy a komoran szatirikus
hangvétel az ideológiai és filológiai anak-
ronizmusok ellenére túlontúl közvetlen
hatású. Ez A meráni fiú pedig sokkal
áttételesebb. . . és ráadásul egy nagyobb
koncepció (egy trilógia) első része. Hát a
régi jó francia dramaturgia szerint egy jó
mű jó expozíciójából, mint matematikai
levezetés, előre tudható az egész nagy mű
menete a végső kibontakozás i g . . . és én
ebből az expozícióból el-meséltem Szabó
Magdának, mi és hogyan kell hogy
következzék a harmadik rész
konklúziójáig. . . ő pedig nem is csodál-
kozott a levezetésen, és közölte, hogy
körülbelül ugyanúgy gondolta végig. De
hát Szabó Magdával túl rokon az ízlésünk
is, a műveltségünk is... és még esztétikai
normarendszerünk is, hogy egy
expozícióból előre tudjuk a konklúziót. Ez
azonban a jelen esetben a néző számára
közömbös. Á néző nem a trilógiát látta,
hanem a kerek egész drámát, ami idővel
majd első része lesz egy Béla-trilógiának.
A kritikának pedig előre semmi köze, hogy
milyen leszen majd az egész kompozíció
(az Oreszteia első része vagy a Faust első
része vagy Schiller Wallenstein tábora akkor
is kerek egész volna, ha az egész
kompozíció idővel nem tenné lényegében
expozícióvá a kezdetet). Ez a dráma így,
ahogy van, és ahogy tetszik a közönségnek
s nem tetszik a kritikának, kerek lezárt
egész, amelynek van egy olyan mon-
danivalója, amely majd az egész triló-
giában csupán az egyik mondanivaló lesz.
Itt szoros értelemben arról van szó, hogy
az a rossz információ, amelyet előítéletek
alaposan befolyásolnak, nemzeti
tragédiához vezethet. Ez pedig nem-
egyszer volt jellemző helyzet a magyar
történelemben. Minálunk nem egy nem-
zedék előítéletektől befolyásolt rossz in-
formációja tette tönkre az országot. Ne
feledjük el, annak idején a gazdasági föld-
rajzban világmértékben szakértő Teleki Pál
pontosan tudta, hogy Hitler német
fasizmusának végül materiális okokból cl
kell vesztenie a háborút, és a reálpolitikus
Bethlen István lehetett bármilyen ábránd
szimpatizánsa távol akarta tar-tani
Magyarországot Hitler háborújától, hogy
megmentse a magyar úri osztályt - de mit
sem tehettek az érzelmek befolyásolta
rossz információk ellen. Csakhogy Horthy
Miklósban nem volt meg az Árpádok
államszervező és államfenntartó
közigazgatási zsenialitása, hogy tanuljon a
százezreket pusztító vereségekből.

Ezt a nemzeti-történelmi tragédiát a mi
nemzedékünk átélte. De nem először. A
mi nemzeti tragédiasorozatunk nem
utolsósorban érzelmi előítéletekből és a
rossz információk kritika nélküli tudo-
másulvételéből származott. És ennek a
sajátos, tragikusan szatirikus képét va-
rázsolta elénk IV. Béla korai esztendei-
nek tévedéseivel Szabó Magda. A történet
szatírajellegét húzta alá a helyzet adta
fogalmak nyelvi meghosszabbítása a mi
korunkig. Ezért az a sok felnevetés a
zordon történet folyamán: mai kifeje-
zésekkel fogalmazza azt a valóságot,
amely az 1240-es években kis híja vég-
képp megsemmisítette Magyarországot és
a magyar népet (a néhai Rogerius, a
leghitelesebb szemtanú úgy is fejezi be
Carmen miserabile [Siralmas ének] című
riportját, hogy „Magyarország elpusz-
tult").

Ez a Magyarország, a mi legsajátosabb
Magyarországunk, finnugorok, török-
tatárok, besenyők, ismaeliták, zsidók,
kunok, jászok, egymást gyilkoló vallások,
Werbőczik és Dózsa Györgyűk, Kossuth,
Széchenyi és Deák Ferenc,

Arany János és P. Howard, Bartók Béla
és Kálmán Imre Magyarországa, az én
hazám és Szabó Magda hazája ezer és
egynéhány év alatt újra meg újra előíté-
letek befolyásolta rossz információk foly-
tán szakadatlan Carmen miserabilét élt át.
Ezen egyszerre kell kétségbeesni és ne-
vetni.

Szabó Magda pedig ebben a drámában
megírta a kétségbeesést is, a nevetséges-
séget is. Itt valóban a jelen magyarázza a
múltat és a múlt a jelent. Szabó Magda
drámája egyszerűen arról szól, hogy
olvassuk értelmesebben a híreket.

Ha aprólékosan értelmezném - egy-kori
szakma szerinti középkori történész
ismereteimmel - a drámát, talán megkér-
dezném, hogy a valóban ősi Pest mellé
(ahol Kötöny király lakása volt) hogy is
került az a Buda, amelyet ez a IV. Béla
csak a tatárjárás után (1243-ban) alapí-
tott. Béla király ifjabb éveiben a mai
Óbudát hívták Budának, és királyi szállás
legföljebb Csepelen volt, de az udvar
Székesfehérvárott tartózkodott. Ha egy-
kori történész múltam kísértene, meg-
kérdezném, miért csak „Nádor"-nak ne-

A meráni fiú a Madách Színházban (Bálint András és Sztankay István)



vezi Szabó Magda azt a Tomaj Dénest,
akiről ő is ugyanilyen jól tudja, hogy
besenyő herceg volt, és ezért van „Min-
derwertigkeitsgefühl"-je. Hiszen ugyan-
olyan hazai is volt, jövevény is volt, mint
IV. Károly korában Vázsonyi Vilmos, a
zsidó megye kegyelmes ura. Engem
tulajdonképpen még az is zavart, hogy a
főlovászmesterről nem tudta meg a
közönség, hogy ő az a Türje Dénes, aki
túlélte a tatárvészt, és az egyik főalak lett
az újjáépítés korában (azt hiszem, ezt
Szabó Magda is megbánja majd, mert a
trilógia második részében kénytelen lesz
nagyobb szerepet adni neki).

Ebben az első részben, amely önmagá-
ban kerek tragédia, nem fontos, hogy ki is
az a besenyő nádor és ki is az a fő-
lovászmester, még csak az se fontos, hogy
a tárnokmester (Teka gróf) történetesen
zsidó (ő is elpusztul majd a mongol
vérengzésben). Itt az a fontos, hogy van
egy király, akinek egész maga-tartását
meghatározza, hogy tízéves korában a
szeme láttára ölték meg az anyját, és ezt
csak az tudja, akinek Katona József Bánk

bánja úgy a magántulajdona, mint Szabó
Magdának vagy nekem.

Ne feledjük el, Szabó Magda ugyan
kitűnő pszichológus, de ez nem lélek-tani
dráma; a lélektani eleve-beállítottság az
előítéleteket indokolja, de a téma maga az
előítélet, amely képtelenné tesz az
információk helyes befogadására. Itt egy
világveszélyről van szó, amelynek sem
jellegét, sem méreteit nem veszik
tudomásul a magyar urak, a király pedig
nem fogadhatja el, mivel lélektani okokból
szemben áll rég halott apjával, aki sokkalta
korszerűbb volt nála. A néhai II. Endre
pontosan tudta, hogy nincs mód a
nagyszerű, de mindenestül közép-kori Ill.
Béla állameszményének folytatására. IV.
Béla pedig a nagyapát akarta folytatni
olyan körülmények között, amelyekben ez
már merőben időszerűt-len. Két évvel
később, a tatárjárás utáni Béla már tudja,
hogy apját kell folytatnia, és idős korában
majd rémülten veszi tudomásul, hogy az ő
fia ugyanúgy nem érti őt, mint egykor ő az
apját... Majd erről szól a trilógia. De most
arról van szó, hogy itt a világveszedelem,
és sem az úri osztály, sem a király nem
méri fel, ki az ellenség, és ki a
szövetséges. Igaz, erre Bélának lélektani
okai van-nak: anyja meggyilkoltatása,
ellentéte derűs és okos apjával, egy olyan
politikai eszmény - III. Béláé -, amely
menthetet-lenül elmúlt. És nem
utolsósorban az a gyűlölet egy egész úri
réteg (a néhai

Bánk bánék iránt), amely sokkal jobban
értett a reálpolitikához, mint ő és köre.

Ebben a drámában IV. Béla lélektani
képlet, de környezete politikai képlet. És
igazán bravúros, ahogy a szerző egy-más
mellé állítja a merőben különböző
neveltetésű udvarnagyokat: a besenyő
eredete miatt alacsonyrendűségi gyötrő-
désű nádort (én jól ismerem Tomaj
Dénest, aki a tatárjárás első áldozata volt),
a bizantin kultúrájú nikeai főcere-
móniamestert, Evsztratiszt, a német Teu-
ton Jánost, a hazai hagyományokat igaz
lélekkel őrző Pál atyát, az egész Magyar-
ország iránt inkább ellenszenvező, de
legjobb esetben is közömbös osztrák
Frigyest (Babenberg Frigyest, akit Har-
ciasnak neveztek, és igen gyalázatosan
viselkedett a tatárjárás idején, majd utóbb
Béla - rokon ide, rokon oda - csatában úgy
legyőzött, hogy Frigyes „arcon szúrva"
halt meg, ahogy krónikáink értesítenek).
A lélektanilag legérdekesebben jellemzett
Ugrin érsek pedig Szabó Magda egyik
legsikerültebb alakja: ez a hatásában,
magatartásában igen káros főpap, a téves
információk szószólója, majd később
áldozata, szubjektíve igen rokonszenves
ember. Rég nem láttam-olvastam olyan
művet, amely-ben az objektíve negatív és
a szubjektíve rokonszenves ember oly
szemléletesen lépne elém, mint Ugrin
érsek. Én tudom, hogy nemsokára
áldozata lesz a háborúnak, s hogy az ő
Csák nemzetségéből származik majd az a
Csák Máté, aki egy emberöltővel később
olyan szerepet játszik történelmünkben,
hogy magam sem tudom, pozitívan vagy
negatívan értékeljem. Ugrinról sem
tudom. Századunk magyar
drámairodalmának egyik legárnyaltabban
formált alakja. Mellettük pedig, mint az
egész kor és kör paródiája a
honfoglalóktól származó Bács, aki a
herélt-bizantin Evsztratiszt akarja
utánozni, és paródia voltában típusképe
lesz az örök parvenünek, holott nem „par

venu ", igazi ősnemes szállásbirtokos, de
nyugatibb akarván lenni a nyugatiaknál, a
Keleti Birodalom udvaronceszményének
paródiája lesz. (Meg kell jegyeznem,
ismerek néhány embert, aki felettébb
emlékeztet rá.)

A kulcsfigura azonban Kötöny (ha
tényleg így hívták;,, az ősi írásmód
Kuthennek nevezi). O az egyetlen, aki
tudja, miről van szó. Az ő információja
jobb és tapasztalata hitelesebb, mint az
egész magyar udvaré. A nyugati ízlés és
szokvány számára afféle „folklór
érdekesség", de valójában ő az, aki in

tellektuálisan is, morálisan is azt tenné,
ami a teendő. És áldozata lesz a rosszul
informált népharagnak. Béla pedig csak a
pusztulása után ébred rá, hogy senki
másban nem bízhatott volna.

A dráma lényege, hogy a politikai,
földrajzi, erkölcsi, tömeglélektani roszszul
informáltság folytán az országnak el kell
pusztulnia. Az azután már csak amolyan
másodlagos tanulság, hogy Európa kellős
közepén ugyan alaposan nyugat vagyunk
kelet számára, valójában azonban nemcsak
érdektelen, de zavaró kelet vagyunk
nyugat számára.

Hogy közben fel-fel lehet nevetni, mert
ez valóban tragikomikus - ezt értem, én is
fel-felnevettem. De hogy ezen mi a
nevetnivaló vagy akár csak a tartóz-
kodnivaló a kritika számára - hát ezt
sehogyan sem értem. Az én számomra rég
nem volt hazai dráma ilyen meg-rázóan
katartikus hatású, mint ez A meráni fiú.

Izgatottan várom a folytatásait.
Ami pedig az előadást illeti, Lengyel

György, a rendező pontosan tudta, mit
rendez. Azt rendezte, amit Szabó Magda
megírt. A díszleteiről - Fehér Miklós műve
- nem tudok semmi rosszat sem mondani.
Eléggé absztrakt díszletelemei mindig
valahogy román stílusú összképet
mutattak, de nekem - talán némiképp
konzervatív ízlésem folytán - jobban
tetszett volna egy amolyan meiningeni,
naturalista módon XIII. századbeli udvari
képeket idéző díszletsor, mintha ez a darab
egyenest a Bánk bán folytatása volna. A
díszletek elvontságával némiképpen
szemben is álltak Mialkovszky Erzsébet
kitűnő, valóban a kort ábrázoló jelmezei.

Kétségtelen, hogy a cselekmény fő-hőse
Béla király, a nagy tévedő. Huszti Péter
kivételesen a megszokottnál jobban is
vigyázott szavai kiejtésére, de dikcióban
mégsem tudott egyenrangú lenni a
manapság talán legszebben (legalábbis az
egyik legszebben) hangsúlyozó Sztankay
Istvánnal, aki szinte szobor-plasztikát
formált Kötöny király alakjából. (Igaz:
szerepe szerint is ő a dráma
legrokonszenvesebb alakja.) De úgy
érzem, senki sem tudott versenyre kelni
Mensáros Lászlóval, aki emelkedett lelkű
bizantin udvaroncot formált a herélt
Evsztratisz alakjából. Hosszú idők óta a
legjobb színpadi figura volt hazai
színjátszásunkban. A drámai szöveg sze-
rint is kitűnő szembeállítás Pál atya, a
magyar pap és Teuton János atya, a német
pap külön konfliktusa. Pál dra-



maturgiai alkata szerint tragikus, Teuton
János szatirikus alak. Némethy Ferenc
ugyanolyan kitűnő, történelmi terhet
hordozó tragikus alakot tudott ábrázolni,
mint Márkus László szubjektíve
jóhiszemű, de számunkra mégis nevet-
séges, létével-modorával saját kritikáját
megtestesítő reménytelenül idegent.
Pataky Jenő Ugrin érseke pedig mara-
déktalanul közvetítette az írói szándékot: a
rosszul informált közvéleménnyel együtt
tévedő, tehát negatív hatású,
egyéniségében roppant vonzó, egyszerre
joviális és méltóságteljes, világias külsejű
egyházi nagyurat (nagyon hamar, alig
néhány nappal a dráma végső jelenete után
már halálos áldozata lesz tévedéseinek). A
keserű szatíra legszatirikusabb alakja
pedig Bács, a honfoglaló előkelő ősök
ivadéka, aki végérvényesen komikussá
válik, amikor egy másféle értékrendszer
parvenüjének csap fel, és olyan akar lenni,
mint egy herélt bizantin ceremóniamester.
Mensáros László méltóságteljesen tud
herélt lenni, Tímár Béla nevetségesen tud
álherélt lenni. (Ezt a fiatal Tímár Bélát
azóta kell tudomásul vennünk, amióta
színpadra lépett: minden szerepében
valami meg-lepően újat képes formálni!)
Es még két igazán hibátlan alakítás:
Juhász Jácint a jóhiszeműen korlátolt
középkori ,főávós" Gerecse szerepében és
Bálint András az objektíve kedves,
szubjektíve utálatos osztrák uralkodó
főherceg meg-személyesítésében.

A nádor, a főlovászmester és a tárnok-
mester (meg a többi nagy zászlós úr)
szerepei ebben a trilógia-expozícióban
túlontúl általánosítják Béla király kor-
mányának (pardon nagyzászlósurainak)
alakjait. Én személyesebben ismerem
őket, Szabó Magda is, de drámája túl
szűkös ahhoz, hogy kibontakozhassék a
besenyő Tomaj Dénes nádor, a későbbi
években oly fontos Türje Dénes fő-
lovászmester és a hamarosan úgyszintén a
mongolvész áldozatául eső kamara-gróf
Teka (azt hiszem, rá gondolt Szabó Magda
a tárnokmester alakjában, ámbár ezekben
a hónapokban a tárnok-mester a gazdasági
okok folytán gyakran változott). Éppen
ezért Lőte Attila, Kalocsay Miklós és Cs.
Németh Lajos nem is válhatott olyan
egyedi alakokká, mint amilyenek
valójában voltak. Es itt van azután
Sunyovszky Szilvia, aki a királynét, a
bizantin kultúrájú, nikeai császárleányt,
Laszkarisz Máriát alakítja. Egészen
bizonyos vagyok benne, hogy az a
penészvirág és keleti egyháztól szer

zett előítéletekkel teljes, egyszerre gőgös
és szorongásos asszony a hajdani való-
ságban nem volt olyan szép, mint Su-
nyovszky Szilvia. De az én számomra
nem is volt eléggé hiteles. Nem nézte le
eléggé magyar környezetét, de nem is
rettegett tőle annyira, mint ahogy
Laszkarisz Theodor leánya egykoron
ebben a pusztulásra ítélt Közép-
Európában, amely férjével együtt túl
barbár világ volt az ő számára.
Sunyovszky Szilvia egy indokolatlanul
bánatos feleség volt, de nem az a bizantin
idegen és mégis idetartozó, amilyen oly
meggyőzően tudott Mensáros László az
lenni. Ez a Laszkarisz Mária már előzőleg
is, később is számos gyermeket szült
férjének-urának, aki annyi tévedés után
felismerte történelmi teendőjét (ez majd a
második rész tartalma lesz), a gyermekek
közül többen is meghaltak (két lányuk
sírját is láthatja a turista, ha elutazik
Splitbe), de a fia - V. István - majd
ugyanolyan tévedésekkel teljes férfivá nő
fel, mint apja volt a tatárjárásig; és egyik
leánya, Margit, példaszerű szentté lesz,
akárcsak Béla húga, Szent Erzsébet volt.
Ez a vallási és társadalmi előítéletekkel,
szorongásokkal teljes, sokat szenvedő és
mégis gőgös asszony árnyaltabb (és
hisztérikusabb) ábrázolást kívánt volna,
mint Sunyovszky Szilvia szenvedő
szépsége, akiről csak annyit tudtam meg,
hogy kevesli urának kizárólagos esteli
mellé-fekvéseit.

Tulajdonképpen sajnálom, hogy vala-
mikor a próbák közben nem ültem le a

személyek alakítóival, hogy elbeszélges-
sek velük a korról és mindarról, amit az
alakokról többé-kevésbé tudni lehet.
Megtehettem volna, hiszen a szerző
személy szerinti jó barátnőm, a rendező
és a szereplők túlnyomó része tanítvá-
nyom volt, s az idősebbekkel is szívélyes
jó viszonyban vagyok, akik elhiszik,
hogy nem vagyok idegen sem a történe-
lemben, sem a dráma fogalomköreiben.
Persze Mensáros Lászlónak, Sztankay
Istvánnak és Tímár Bélának mit sem kel-
lett volna mondanom: alakításukkal én
lettem gazdagabb. De a nagyzászlós-
uraknak talán nem ártott volna, ha bő-
ségesebben elmesélem, hogy személy
szerint kik is, mik is voltak ők. És talán
Huszti Péternek is mesélhettem volna
egyet-mást arról, hogy ez a IV. Béla,
annyi korlátoltsága és előítélete ellenére,
miért is volt, illetve lett valójában a leg-
nagyobb magyar államférfiak egyike.

De mégis: nemcsak a dráma, mint iro-
dalmi szöveg, hanem az előadás is, mint
színházi eredmény, korunk hazai kultú-
rájának olyan eseménye, amelyet jól érez
a közönség, de nem méltányol eléggé a
kritika. Az majd kiderül, milyen lesz a
készülő trilógia egésze, de így is, ez az
első rész olyan műnembeli folytatása
annak Az a szép fényes napnak, hogy azt
kell mondanunk: végre drámairodal-
munkban megjelent a történelmi tragi-
kum és történelmi szatíra olyan szembe-
sítése, amilyennel Bernard Shaw óta --azt
hiszem -- a világirodalom mostani
egészében sem találkoztunk.

Huszti Péter (IV. Béla) Szabó Magda drámájában (lklády László felvételei)


