
játékszín
Kétes történetnek vagy Gyanús történetnek
is lehetne fordítani. Három diák, egy lány
és két fiú életútját mutatja be 1966-tól
napjainkig, akiknek az életére döntő
befolyással voltak a 68-as diákmozgalmak
eseményei. Tehát általában a baloldal
története is ez az előadás, és részben ezé
az 1966-ban alakult színházé is, amely
annak idején a parlamenten kívüli ellenzék
egyik fontos szócsöve volt, s amelynek
szintúgy megvan a maga „balos története".

Az agitatív kabaré és egyes életképek
ötvözésével elevenítik fel az azóta eltelt
időszak döntő állomásait, s némi rezig-
nációval mérik fel a deficitet: mi lett a 68-
as diákmozgalmak ifjúságából? Az
előadás legsikerültebb elemei, a kabaré-
jelenetek eredeti ötletekkel érzékeltetik az
egykori tiszta hitük iránti nosztalgiát s
egyben azt az ironikus távolságtartást is,
amellyel most szemlélik a hatvanas évek
jelenségeit. Vitriolosan szellemes például
az a jelenet, amelyben a tüntetők ellen
felvonuló rendőrök kiképzését mutatják
be, vagy amelyben az egyikük alaposan
megkavarja az őrszobán faggatózó
rendőrtisztet. Ugyanis egy saját készítésű
plakát miatt tartóztatták le, s itt derül ki,
mi is van rápingálva: „Ki a vietkongokkal
Amerikából." Tehát: a rendőrök nem
értenek egyet ezzel? Te-hát: inkább azt
kellene felírni: „Be a vietkongokkal
Amerikába?" De akkor miért nincs ez
kiírva az őrszoba falára? Vagy akkor
tessék, mégiscsak az ő plakátját kellene
kiragasztani... Nyolc-tíz gondolati
csavarintás, és lelepleződ-nek a
mondvacsinált vádpontok. De hát: mi lett
a diákmozgalmak ifjúságából? A kép nem
túl lelkesítő - az előadás nyitva is hagyja a
kérdést -: immár harminconévesek,
beilleszkedtek a társadalomba, és
ugyanakkor mégis képtelenek
beilleszkedni, talajvesztettek, bi-
zonytalanok egykori önmaguk megítélé-
sében is. Nem tudják, hova tartoznak, mit
kellene tenniük a jövőben. A Balos történet
utolsó előtti jelenete érdekes módon a
Schaubühne am Halleschen Ufer
előcsarnokában játszódik, ahol - hogy,
hogy nem - véletlenül többen összefut-nak
az egykori társaságból. Egyértelmű tény,
hogy mégiscsak az egyik leghaladóbb
szellemű színház vonzza őket, bár ott az
előcsarnokban épp arról beszélgetnek,
nem túl éles-e ez a színház. Nem túl
merész-e? Mire jó ez? Van ennek valami
értelme?

Épp a Grips Theater előadása az egyik
bizonyíték rá, hogy van.

HERMANN ISTVÁN

Dánieltől a Deficitig

Egy évad úgy marad meg az emberek
emlékezetében, hogy kiemelik belőle a
legnagyobb sikert és a legnagyobb bukást.
Érzésem szerint ebben az évadban a
vitathatatlanul legnagyobb siker az
Úrhatnám polgár előadása volt a Nemzeti-
ben, a legnagyobb bukás pedig Congreve
Szerelmet szerelemért című darabjának
vígszínházbeli előadása. E két ha-tárpont
között helyezkedik el mindaz, ami a
magyar színházban történt. Pedig
igazában lesz és van minden évadnak egy
olyan meghatározója is: történt-e vala-mi
a magyar dráma területén. A nagy sikerre
és a nagy bukásra, a sikerek okaira még
visszatérünk, de vegyük előre azt, ami a
magyar drámából jellemző volt az évadra.

Dániel könyvének leghíresebb mondata
így hangzik: Mene tekel, ufárszin. Ez
annyit jelent, hogy meg-számláltattál, és
könnyűnek találtattál. Az ékes arameus
nyelvű szöveg a zsarnokra vonatkozik, és
nem Dánielre, aki a tüzes kemencéből is
élve kerül ki a könyv tanúságai szerint.
Mikor Illyés Gyula Dániel az övéi között
című darab-ját megírta, nyilván részben
erre a tüzes kemencére gondolt. Noha a
darab víg-játék. Sorsában is van valami
vígjátéki, csaknem tragikomikus. Hiszen
Illyés félt a bemutatójától Pesten, mert
úgy érezte, hogy a közönség más
darabjainál kevésbé fogadta szívesen a
Dánielt. S ami a kritikákat illeti, azok
ugyan tele voltak tiszteletkörrel, de
valóban nem fogadták a darab tartalmához
illő lelkesedéssel Illyés művét. A
valóságban - mondjuk ki az eddigi
kritikákkal szem-ben - ez az Illyés-
vígjáték az évad legjobb magyar darabja
volt.

Az ötlet maga, melynek kidolgozásával
kapcsolatban jócskán lehetnek fenn-
tartásaink - nagyszerű. Hiszen egy
protestáns lelkész tanul Angliában, és
messze hazájától lelkesedik Magyaror-
szágért, lelkesedik a magyar protestan-
tizmusért, a protestantizmus fejlődési
lehetőségeiért. Bölcs mestere fiaként
szereti Dánielt, s mivel mindent elhisz,
amit az ifjú ember Magyarországról regél,
nem ellenzi Dániel és az ő leánya

között kifejlődő szerelmet, sőt azt sem,
hogy fia, aki kitűnő építész, vállalkozzék
arra: a modern építészet elvei szerint
templomot épít majd a magyar protestan-
tizmus nagyobb dicsőségére.

Mindez persze Angliában van. Ang-
liában a magyar hazafiúi szív szükség-
képpen olyan Magyarországot dobog ki
önmagának és az angoloknak, amilyet
szeretne. Angliában nehéz elképzelni azt,
hogy van egy ország Európa közepén,
ahol a viszonyok - mind a szellemi, mind
az erkölcsi, mind az anyagi, mind pedig a
szociológiai viszonyok - alig hasonlítanak
az angolokra. S mikor hőseink
Magyarországra érkeznek, akkor kiderül:
a hithű magyar protestánsok egy része a
mocsárban lakik, a magyar ígéretek
legtöbbször ígéretek marad-nak, és Dániel
az övéi között más helyzetben van, mint
Dániel Angliában.

Nos, ez a hazatérés a földobott kő
visszatérése a földre, mégpedig arra a
földre, ahol az összes viszonyok oly-
annyira kevertek, hogy minden rossz-
indulat nélkül, minden árulás híján is más
képet mutatnak, mint amit egyáltalán el
lehet róluk képzelni. Egyszóval ez a
történet magában rejti a legkeserűbb
komikumot. Vagy esetleg a leg-
ironikusabb tragikumot. S Illyés ezek-kel
a változatokkal tud játszani. Kifej-
leszthetne egy drámát abból, hogy ki-
derül Dánielről: hazudott, midőn Ang-
liában azt állította: a magyar földesúr
mindenben támogatja a protestantizmust,
mindenben támogatja a modern építésze-
tet. De Dániel mentora, aki elérkezik
Magyarországra, végül is helyben hagyja
mindazt, ami történt. Nagy fejcsóválások
között teszi ezt ugyan, de egy pillanatra
sem hagyja cserben humorérzéke, és
senkit sem vádol. Megérti, hogy az, amit
hazugságnak nevezhetnek mások, az
nálunk éppen a társadalmi viszonyok
egészen sajátos környülállásai következ-
tében valahogy természetes. Mégpedig
azért, mert a valóság mint magyar valóság
mindig megadja a lehetőségeket a
legszebb gondolatok és a legszebb álmok
számára is - és mindig elúsztatja azokat.

Így azután egyáltalán nem csodálatos az,
hogy a kitűnő angol építésznek időnként
lelohad a kedve, nem akarja megépíteni a
csodálatos és legmodernebb templomot,
de végül is megépíti. Igaz, hogy ez a
templom, melyet márványból tervezett,
második lépésben már csak részben épült
volna márványból, harmadik lépésben
már csak kőből,



s végül megépül - paticsból. És semmi baj
nem történik, sőt rekord születik, mert
paticsból ilyen magas falat még nem
sikerült emelni. Az angol asszonyka
megmarad Magyarországon, Dániel to-
vább terjeszti a protestantizmust saját
hazájában, s igaz ugyan, hogy a földesúr,
akit előbb a protestantizmus védelme-
zőjének tekintettek, közben katolizált, de
azért a perspektívák a fentiek szerint
továbbra is megvannak, álmodni lehet,
képzelődni is, és valami még meg is marad
ezekből a képzelgésekből.

Igen különös dráma ez, kicsit a pro-
testáns prédikátorok stílusában és azt
meghaladva, lemondóan ironikus, ugyan-
akkor a népi alakok ereje kiemeli az egész
történetet az ironikus alaphangból. Persze
sok mindent lehet ellene is vetni. Azt,
hogy a szerelem ábrázolása lírikus, hogy
az igazi konfliktust ezen a területen is
elnyomja Illyés. De ugyanakkor a darab
bölcs iróniája ténylegesen a magyar
tervezgetések, álmok szokványos
felmerülését és lehorgadását ki-tűnően
ábrázolja. Még azt is, hogy ezek az álmok
nem egyszerre vesznek sem-mivé, a
költségvetésekből mindig kicsit faragnak
le, a terveket mindig picit változtatják, és
még mindig azt hiszik, hogy ugyanarról a
tervről van szó, pedig a kis változtatások
végül mindent megváltoztatnak. S éppen
ez az aktuális bölcsessége tette az évad
egyik kevéssé látogatott, de kiindulópontot
és mégis élményt jelentő darabjává a
Dániel

a

övéi közöttet. S ehhez elsősorban Sinkovits
Imre játéka járult hozzá, aki az angol
mentor szerepében igazi mentor volt, nagy
értetlenséggel, de ugyanakkor a megértés
értetlenségével szemlélte az eléje táruló
viszonyokat, s olyan hihetetlenül
nyugodtan vette tudomásul a tényeket,
hogy e nyugalom következtében békével
és barátsággal tért vissza szülőhelyére.
Magát a játékot valóban játéknak fogta fel,
egy pillanatra bele-élte magát, majd kívül
helyezkedett rajta.

Történelmi drámáink sorát tehát az
Illyés-dráma nyitotta meg, a maga sza-
bálytalan történeti mivoltában, s ezt a tel-
jes szabálytalanságot vártuk Szabó Mag-
da A meráni fiú című darabjától is. Nem-
csak azért vártuk ezt, mert már Illyésnél is
megjelent annak a keserűségnek és
büszkeségnek tudata, melyet nem sokkal
ezelőtt a Kulcskeresőkben Örkény István
szólaltatott meg. Tudniillik Örkénynél
valóban bizonyítékot nyert az, hogy a
magyar repülés kiválóságát mutatja, hogy
a magyar repülő még akkor is

tud landolni,, ha a rákoskeresztúri temető
síremlékei előtt áll meg a gép. Ez a tech-
nikailag csodálatosan kivitelezhető téve-
dés és balfogás legalább annyira jellemzi
hazánkat, történetileg és a mában, mint
az, amit Szabó Magda az Az a szép fényes

napban megírt, hogy csupán az egyetlen
történetileg gondolkodó hős veszi
komolyan: egy új világnézet be-
vezethető. Ez az irónia és ez a szemléleti
mód, mely lllyéstől kezdve Örkényen át
Szabó Magdát is jellemezte, szinte into-
nálta a nagy lehetőséget: A meráni fiú ismét
aktuális tartalmú történelmi játék lesz.
Sok mozzanat mutat ebbe az irányba is. De
az a sajátos, hogy Szabó Magda, aki
István esetében egy ideológia meg-
honosítását írta meg, most az ország
elveszését és elvesztését ábrázolja.

Egy ország megteremtése rendkívül
könnyen ábrázolható úgy, hogy a tör-
ténelem kegyetlenségét a hamis tudat
pozitív és negatív szerepét sajátos módon
ütköztetik. Egy ország elveszése, a tatár-
járás bekövetkezése azonban ezekkel a
módszerekkel már nem ábrázolható.
Szabó Magda ezt észre is veszi. Ezért
eredeti hangvétele meg-megtörik. Alak-
jainak, például IV. Béla udvari emberé-
nek, Evsztratisznak jelleme is megtörik,
de ugyanúgy a főhősé, IV. Béláé is, aki
kétségbeesésből kétségbeesésbe, határo-
zatlanságból határozatlanságba s végül is
tanácstalanságból tanácstalanságba esik.
A nagy kérdés ugyanis az: lehet-e hinni
Kötöny kun királynak, aki szövetséget
ajánl a magyaroknak a tatárok ellen? Béla
hisz ebben a szövetségben, majd
eltántorodik tőle, azután ismét hisz, az-
után ismét eltántorodik, s végül már
jellemileg csak tántorog.

I la ez a fő konfliktus, akkor ennek
kellene alárendelni az összes többit.
Ehelyett azonban olyan konfliktusok is
megjelennek a színpadon, mint az - amit
a cím is jelez-, hogy IV. Béla azért me-
ráni fiú, mivel édesanyja a történelemből
és a Bánk bánból egyaránt ismert Gertrudis
volt. De ha már ez a pszichológiai
probléma nyomja Béla fejét, lelkét és
tetteit, s különösen az utóbbit, akkor
fölvetődik az a kérdés: vajon a magyar-
ságnak egyedül kell-e szembeszállnia a
tatárokkal, vagy nemzetközi összefogásra
kellene építenie. Be lehet-e vezetni
Magyarországon az inkvizíciót, illetve az
inkvizíció segítene-e megőrizni az ország
egységét. Lehet-e hallgatni a rokon
osztrák hercegre, mi a sámánizmus
szerepe ebben az időben Magyar-
országon - mindezek a kérdések fel-
merülnek, és ezt a sok kérdést mar-kolja
Szabó Magda darabja. A következmény
nyilvánvaló.

A Madách Színházban mindez úgy is
jelenik meg, hogy a dráma minden mo-
tívuma a színpadra kerül. Nincs kötő-
anyaga, de éppen kötőanyagnélkülisé-
gében válik a darab sokcsillogásúvá, és
ez vonzza, mégpedig igen erősen, a kö-
zönséget is. Azonban a legfőbb vonzerő
mégis az, amivel Szabó Magda darabja
szinte lecsatlakozik a magyar dráma ön-
kritikai vagy történelmi tudatnevelő vagy
szarkasztikusan groteszk vonulatához.
Tudniillik a darab igazi aurája ugyan
kívül esik a konfliktuson, mégis az előbb
Illyés kapcsán is említett tendenciák
folytatása. Ez pedig az udvar légköre. Ha
Magyarországon van vala-mi veszély, és
a veszély még nem egészen
kézzelfogható, akkor el lehet képzelni.

Illyés Gyula: Dániel az övéi között (Nemzeti Színház).
Ronyecz Mária, Őze Lajos, Balkay Géza, Vörös Eszter és Sinkovits Imre (lklády László felv.)



Kránitz Lajos és Újréti László Száraz György Ítéletidő című színművében
(József Attila Színház) (MTI fotó - Benkő Imre felv.)

festi. Nem Kötönyt irtják tehát ki, nem
Kötönyt gyilkolják meg orvul, hanem azt,
aki valóságos veszélyekről beszél, vagyis
ahhoz, hogy Magyarországon azt a
politikának nevezett sakkhúzásrend-szert
tovább lehessen folytatni, sok mindenre
szükség van, de igazi információkra nincs.
S ez a titka annak, hogy Szabó Magda
drámája még annak ellenére is élő dráma
tud maradni, hogy dramaturgiája
egyáltalán nem következetes, hogy nincs
olyan szigorúan és logikusan felépítve,
mint eddigi darabjai, hogy mondanivalója
helyenként sajátos kettősséget mutat, s ez
nem a művészi alkotás szükségszerű
„udvara", hanem a dramaturgiai
végiggondolatlanság következménye. Az
azonban, hogy általában az ideológia, de
különösen a magyar ideológia valahogyan
csak akkor tud tenyészni, ha nem veszi
tudomásul a konkrét valóságot - komoly
tanulság.

Voltak, akik úgy értékelték Szabó
Magda A meráni fiú című drámáját, mint-
ha a második Árpád-kori dráma volta-
képpen megismétlése lenne az írónőnél az
elsőnek. Valahogy úgy gondolták, hogy a
második dráma gyengeségei olyanok,
mint annak a teának a gyengeségei,
melyet egyszer már leforráztak, és

most második felöntésben tálalják. Füg-
getlenül attól, hogy országunk nem
teaélvező ország lévén, ezt is kevesen
vennék észre, azt hiszem, ez a megítélés
tökéletesen téves. A meráni fiúnak új
problémája van, sőt új problémái van-nak.
Az előbbi mondat második fele utal a
dráma gyengeségére. Ami azonban az
igazi problémát illeti, melyet végül is és
visszatekintve érzékelünk, ezt komoly
kérdésnek kell tartanunk, s remélhető,
hogy a harmadik Árpád-házi darab Szabó
Magda tollából egyenesvonalúbb, szi-
kárabb és a tézis-antitézis szintézise lesz.
Hiszen tudjuk, Laszkarisz Mária Kral-
jevicában üdült, míg Magyarországon a
tatár járt. IV. Béla pedig Trau váráig
szaladt, mely akkoriban még nem ren-
delkezett azzal a gyönyörű reneszánsz
templommal, mellyel ma Trogir. De a
menekülő és visszatérő király igazi és
emlékezetes feladata, valamint teljesít-
ménye a tatárok által leigázott ország
újrateremtése volt. Hogy hogyan lehet
teremteni, azt megmutatta az Az a szép
fényes nap. Hogy hogyan lehet veszíteni,
azt A meráni fiú. De hogy hogyan lehet
újrateremteni - ez a feladat és teljesítmény
Szabó Magda harmadik Árpád-házi
drámájára vár.

A történelmi dráma divatjának igen sok
oka van. Elsőnek a nemzeti önisme retet
szokták megjelölni. Mint láttuk, az eddig
említett drámák többé vagy kevésbé ennek
a nemzeti önismeretnek a tudatosításához
járultak hozzá. Kritikusan és néha hideg
logikával, de fő céljuk meg-maradt: a
nemzeti öntudat vizsgálata. Vannak
azután olyan szerzők, akiket a
történelemhez vagy a történelem tényei-
hez nem egyszerűen ennek az önvizsgálat-
nak igénye vezet. Közéjük tartozik Her-
nádi Gyula is. Hernádit azért tartom jó
írónak, mert történetileg is és bármely más
témában is képes kegyetlen lenni. Itt
kezdődik az író. Ha arra gondolunk pél-
dául, hogy milyen hihetetlenül kegyet-len
Tolsztoj az általa legjobban szeretett
alakokkal is, legott megérthetjük az írói
kegyetlenség jelentőségét. Ennek a
kegyetlenségnek azután napjainkban sa-
játos kifejezőeszköze az úgynevezett cruel
színház, vagyis magyarra fordítva a
kegyetlen színház, mely a kegyetlenséget
már valahogy öncéllá teszi, a kegyetlenség
nem eszköz nála, hanem cél.

Hernádi Antikrisztusának, de különö-
sen Falanszterének legjobb vonása az volt,
hogy valamilyen módon magának a
történelemnek azt a kristálytiszta és vágó
logikáját próbálta ábrázolni, mely

S mindenki úgy képzeli el, ahogy neki
kell. A veszély belekerül egy ideológiai
burokba, részévé válik egy ideológiai
halmaznak, és a veszély meglétét úgy
lehet felhasználni politikailag, ahogy
rendkívül kedvező volna akkor is, ha
veszély nem létezne. Így azután a veszély
alkalom. Néha alkalom csak a szavalás-ra,
néha alkalom az erőviszonyok meg-
változtatására, de éppen olyan távolinak
látszik, mint a darabban kitalált össze-
esküvés, amely ugyanúgy hat, mint a
létező tatár.

Az ilyen ideologikus burok a magyar
társadalom számára minden esetben
megjelenik. Konkrét értesülést arról, hogy
milyen a veszély, sem a magyar udvar,
sem a magyar társadalom nem szeret.
Ezért nem tetszik itt főleg Kötöny. O
lebontja a nagyszerű ideológiai
lehetőségeket, őnála a Kárpátok hágóin
hallható kopogásnak konkrét jelentése
van, a tatárok előnyomulását jelzi, holott
milyen gyönyörű ideológiákat lehetne
csinálni abból, hogy mit jelent a kopogás.
S egyáltalán mit jelent Batu kán és a
hordája. Talán szövetséget is lehetne vele
kötni, talán megértő és tárgyalóképes, de
semmi esetre sem olyan veszélyes, mint
ahogyan azt a kun király le-



valóban kegyetlen az emberekkel, valóban
szétfoszlatja legszebb álmaikat is. Mostani
négy egyfelvonásosa, melyet a
Lélekvándorlás cím fűz össze, a Játék-
színben ment. A cím persze több mint
kényszerű cím. Hernádi azt akarja ér-
zékeltetni, hogy ugyanaz a történelmi és
emberi kegyetlenség, amely például Ferenc
Józsefet jellemezte, mutatis mutandis
megvan az elfogott forradalmár-lányban,
megvan lsabell Perónban, és megvan abban
az egykori náciban is, aki jelenleg
jóindulatú látogató Magyar-országon.
Csakhogy a kegyetlenség már mint
kegyetlenség jelenik meg s nem mint a
történelem kegyetlensége. Most
történelmet hordozó emberek vagy olyan
emberek kegyetlenségeként ábrázolódik,
akik úgy vélik, hogy történelmet
teremtettek vagy teremthetnek, pedig
valójában csupán bábok.

Ez a sajátos szituáció mindegyik egy-
felvonásost jellemzi, és ami a történelmet
illeti, ott valószínűleg a Hernádinál le-
játszódó indulatokkal párhuzamos in-
dulatok játszhattak szerepet. Ferenc József
valóban maga volt a megtestesült
gonoszság egész életében, és az a me-
rénylet, melyet megszervez, s minden
általa elgondolt meggondolt és meg-fontolt
cselekedet mögött nem csupán egy torz lét
- társadalmi lét és állami lét - szükségletei
voltak, hanem egy torz alak torz
gondolkodásának és belső gonoszságának
indulatai is. S alighanem a többi esetben is
teljesen i g a za van Hernádinak. A drámák
mégsem történetiek, a Lélekvándorlást
legfeljebb erőltetetten igazolják, s kimarad
belőlük minden, ami testet is adna a
történeti kegyetlenség gondolatának. Mert
a kegyetlen ember ugyan maga is történeti
termék, de kegyetlensége semmi a tör-
ténelem objektív könyörtelenségéhez ké-
pest. S míg Hernádi valamikor ezt az
objektív könyörtelenséget kutatta, mely
magával húzta vagy elpusztította az em-
bereket, most a szubjektív könyörtelen-
séget tükrözi, ami pedig már nem igazán
művészi anyag. Ha szubjektum és objek-
tum között legalább minimális differencia
nincs, a művészi lehetőségek elsikkad-nak.
Minden művészi lehetőség az objektív
történések és szubjektív interpretációjuk
közötti különbségre épül. Ezek-nél az
egyfelvonásosoknál nem, s ezért ezeket az
egyfelvonásosokat - szemben Hernádi más
műveivel - gyorsan el kell felejteni.
Legfeljebb a tanulságot őrizhetjük meg.

Száraz György Ítéletidő című, a József

Attila Színházban játszott drámájában
viszont szubjektum és objektum között már
érzékelhető a különbség. Ebből a
szempontból Száraz kiindulópontja mű-
vészibbnek tűnik, mint például Hernádié. S
problémája is tökéletesen igaz, hiszen az
abrudbányai konfliktust rajzolja meg, ahol
Kossuth személyes meg-bízottja próbálja
elsimítani az ellentéteket, s mégis kirobban
a románok és magyarok között a
háborúság. Valóban a magyar történelem
egyik komoly tragédiája játszódott le a
szabadságharc időszaka alatt
Abrudbányán. Maga a történelem adta
anyag tragikus, konfliktussal teli és
hihetetlenül izgalmas.

A dráma mégsem sikerült. Nem sikerült,
mégpedig azért, mert csal: a legmagasabb
költőiség eszközeivel lehet érzékeltetni azt,
hogy miként gyülemlett fel a
történelemben mindaz az indulat, hogyan
alakították az osztály- és nemzetiségi
viszonyok azokat az érzelmi világokat,
melyek következménye volt az
abrudbányai tragédia. Száraz György
nagyon okosan, és azt mondhatnók, hogy
igen konkrét aktualitással veti fel ezeket a
kérdéseket, egész analízise jó, de költői
erővel nem bírja megindokolni azt, hogy az
adott pillanatban nem érzékelhető
motívumok miként járulnak hozzá a
tragédiához. Így marad teljesen plauzibilis,
de ugyanakkor eme mélyebb

Hernádi Judit, Szegedi Erika és Tahi Tóth László Csurka Deficitjében
(Pesti Színház) (lklády Kászló felv.)

tartalmat nélkülöző a nemzetiségi ellent-
mondás.

Száraznak nyilván az a törekvése, hogy
Kossuth küldöttének tragédiáját mutassa
be. Ami , a darabban lejátszódik, az
konkrét konfliktus, konkrét ellentmondás
és konkrét tragédia, ami azonban az
említett küldöttel lejátszódik, az szellemi
tragédia. Hiába látják elméletileg helyesen
a magyar szabadságharc vezetői a
nemzetiségi politika követelményeit, ha
velük szemben nem egyszerűen a tények,
hanem több száz esztendő igaztalan
ellentétei állnak. De a több s zá z esztendő
igaztalan ellentétei Száraz darabjában csak
mint végeredmény jelennek meg. Nincsen
meg az a történelmi aura mögötte, ami
szükséges volna ahhoz, hogy érzékeljük: a
helyes elgondolások nem konkrétan,
hanem történelmileg is későn jött
elgondolások, és már a helyes felfogással
sem lehet segíteni azon, ami történetileg
döbbenetesen széjjelzilálódott. Igy az író
elképzelése, melynek dramaturgia
megoldása az, hogy egy olyan asszonyt
állít középpontba, aki félig román, félig
magyar - nagyon helyes. De a
dramaturgiának van egy olyan íratlan
szabálya, hogy az igazán mélyen drámai
konfliktusok csupán a költőiség szintjén
ragadhatók meg helyesen. Az írott
szabályok mind megjelennek a József
Attila Színház színpadán, de az íratlan
szabály hiánya következtében mégis



olyan darab alakul, melynek tartalma és
jelentősége tematikailag sokkal nagyobb,
mint megjelenítési módja.

S ha már a történelmi drámákat sorra
vesszük, akkor Boldizsár Miklós A hős
című drámáját sem felejthetjük ki a sorból.
Boldizsár Miklóst csaknem meg-
babonázta az a lehetőség, hogy antihőst
lehet teremteni, s meg is teremtette. A
Zrínyi-Frangepán-féle összeesküvésről
van szó, és Zrínyi Péter történetéről, aki
egyfelől besúgója a bécsi udvarnak, más-
felől szíves-örömest játssza az össze-
esküvőt. Az első megjegyzésünk az, hogy
ennek az antihősnek a küzdelme
egyenlőtlen. Egyenlőtlen azért, mert a
Habsburg udvarban legalább komoly
politikusokkal kerül szembe, akik szel-
lemesek, ironikusak, akikben megvan -
még a királyban is - a politikus nyugalma,
sőt adott esetben fensége is, és akik-kel
éppen Zrínyi még a dialógusban sem
képes felvenni a versenyt. Próbálkozik
vele ugyan, de helyzete következtében
ezek a próbálkozások csődöt mondanak.

Tessék elképzelni egy drámát, ahol az
egyik oldalon jó a dialógus, a másikon
pedig semmi. Végeredményben monoló-
gokra épített dráma lesz, megtartva a
dialógusformát. Ez hiba még akkor is, ha
az egyik oldalt Boldizsár Miklós remekül
kidolgozza, de ha nincs mit ellene vetni,
akkor bizony egyszárnyú madarak
röpködnek egész este.

Történetileg, úgy vélem, teljesen igaza
van Boldizsár Miklósnak: Zrínyi valóban
antihős volt. De a történeti igazság itt
kevés a drámához, és Zrínyi antihős volta
bármennyire karikírozott is, végül
érdektelenségbe fullad. Már senkit sem
érdekel az, hogy Zrínyi reménykedik
„gráciában", és nem kapja meg, nem ér-
dekel az sem, hogy Zrínyinek lehull a feje
a színpad mögött, még a színpadon sem
érdekelne. S az egészben az a furcsa, hogy
Boldizsár Miklósnak nemcsak a történelmi
tények szolgáltatnak igazságot, hanem a
dialógusok egyik fele is, melyet
semmiképp nem tud kiegyenlíteni. Saját
tehetsége marad itt kiegyenlítetlen számla.
Még akkor is, ha Végvári Tamás valóban
remekbe szabott Zrínyi Péter, megpróbál
megfelelő tartású szöveg nélkül is egy
elveszett tartású embert teremteni. Pedig
az egész probléma mögött nyilván
jelenkori aktualitás van. Azoknak az
embereknek a figurája, akik szeretnek
ellenzékit játszani, holott szívükben
szolgalelkűek. De az ellenzékiség is lehet
a legmélyebb szolgalelkűség

eredménye - erre utal Boldizsár Miklós is
-, és végeredményben a játszott ellenzéki
esetleg még besúgó is, vagy legalábbis a
fönnálló társadalom nem legkedveltebb
emberei közé tartozik, sem hivatalosan,
sem pedig a közvélemény előtt. De szereti
az összeesküvő fényt maga körül
elterjeszteni, a levegőben meg is teremt
valami olyasmit, ami az összeesküvő
glóriáját távolról és hamisan fonja a feje
köré, de összeesküvő volta mögött éppen
úgy nincs elgondolás, mint beilleszkedő
volta mögött, s tulajdonképpen csak
szolgálni akar, akár a hivatalos politika,
akár az összeesküvés formájában. Mint
ahogy a betanított kutya nem tudja, hogy
mire használják fel, úgy az ilyen típusú
ember sem tudja, és végül teljesen
mindegy, hogy lefejezik vagy zsíros állást
kap. Így válik érdektelenné az antihős, s
ennek az érdektelenségnek kipróbálása és
bemutatása is tanulság.

Ami a mai életet illeti, azzal a színház
nem nagyon örvendeztet meg, pláne ha jó
tízesztendős darabot vesz elő, mint ahogy
a Vígszínház a Pesti Színházban tette,
háziszerzőjének egykori művével. Ez a
háziszerző Csurka István, a mű a Deficit,
melynek bemutatása a házmesterek
elsiratását ironikusan napirendre állító
művét követte. A Deficitről legendák
jártak, sőt keltek is. Akkor, amikor még
nem jelent meg, akkor, amikor a Ki lesz a
bálanya? bemutatásra került, amikor
Csurka legjobb novellaírói kor-szaka volt,
a legenda terebélyesedett. S a legendának
sok oka volt. Az egyik mindenesetre az,
hogy ha az amerikai irodalomnak van egy
Nem félünk a far-kastól című drámája,
akkor a magyar közvélemény magyar
Albee után kiáltozott. Nos, ez a párhuzam
véleményem szerint nem túl okos, mert
Csurka darabjának Albee-éhoz igen kevés
köze van. Nem is annak az epigonja, bár
Albee-nál ugyancsak négy szereplő van,
akárcsak itt, de van egy átfogó drámai
gondolat, aminek Csurka esetében nincs
nyoma.

Az Albee-darabban tulajdonképpen arról
van szó, hogy Új-Karthágót ceterum
censeo le kellene rombolni, vagyis le
kellene rombolni az amerikai kisváros
társadalmi életének hazugságait. Ez az a
gondolati keret, amire az egész játék
fölépül. Csurkánál magyar kisvárosról van
szó persze és magyar értelmiségiek-ről,
akik között nincsen olyan elvi ellen-tét,
mint Albee idős és fiatal házaspárja
között. Csurka két házaspárja egyaránt
megcsömörlött a vidéki értelmiségi élet

től, egyaránt nincs mit tennie, s ezért
kitalálnak maguknak életet. Emberek, akik
kitalálják magukat, akik valamiféle
elképzelés alapján és a csömör alapján
tenni akarnak - ezek szerepelnek Csurka
színpadán. S az a csodálatos, hogy Csurka
dialógusai szemfényvesztően jók. Úgy
kopognak, hogy minden kopogásuk ütés.
Csak azt nem tudni, mit ütnek, kit ütnek, a
szereplők önmagukat-e vagy a másik
szereplőt, a helyzetet-e, vagy azt, hogy
egykor, fiatal korukban (pusztán néhány
éve) elsajátítottak egy filozófiai-
közgazdaságtani módszert, mégpedig a
marxizmust, mely önmagában is ígérte azt,
hogy életüknek értelme lesz. Most
azonban annak ellenére, hogy fiatalkori
ábrándjaikkal szellemileg még szembe
sem fordultak, hogy fiatalkori világné-
zetüket nem vitatják, tulajdonképpen e
világnézeten kívülhelyezkednek. S ez a
kívülhelyezkedés érződik a dialógusokon
is. Minden szónak csodálatosan megvan a
pillanatnyi értelme, de csak a pillanatnyi.
Minden válasz kerek, de csak az előző
kérdésre vonatkozik, semminek nincs
távlata, mélysége. Talán szándékosan, sőt
valószínűleg szándékosan. Innen ered a
dráma sajátosan új formája, s innen ered
az, hogy éppen a történeti háttér híján nem
érezzük igazi drámának.

A darab címe is sokféleképpen értel-
mezhető. A darab alapján azonban a leg-
főbb értelme az, hogy az embereknek, akik
kikerültek az élet közepébe és egy-úttal
perifériájára (ki tudja meghatározni, hogy
mi a közép és a periféria egy adott
viszonylatban) valóban szellemi deficitjük
van. Minden energiájuk fölszabadul, de
nincs már vezető gondolatuk, nincs már
céljuk, s ezért legfeljebb egymás
meghívásával, egymás sajátos helyzetek-
be kergetésével, az esetleges nőcserék
„hátborzongató" élményével és azzal
vigasztalódhatnak, hogy holnap sem lesz
másképp. Egyszóval van életük,
mindaddig, amíg azt a munkahely és a
munkafeladatok diktálják, legyenek
műszakiak vagy pedagógusok, egyszóval
van közéletük, melytől teljesen függetlenül
maguknak kell kitalálni a magánéletet.
Ebben van a deficit. Ebben tehetetlenek.
Ez az az álélet, amelyet ki-találnak, és
amellyel sodródnak, s amely-nek
végeredményben egyetlen értelme van, az,
hogy újra lehet kezdeni.

Nem volna teljes a beszámolónk akkor,
ha nem gondolnánk arra, amit cikkünk
elején említettünk: ez az évad a nagy
sikerek és nagy bukások, mégpedig
konkrét sikerek és konkrét bukások



között zajlott le. A. probléma csak az,
hogy a nagy sikerek és nagy bukások nem
a magyar dráma területén játszódtak le.
Lehet ezt fölróni a dramaturgiának, de
sokkal inkább annak a hagyománynak,
hogy nálunk az igazán erős és határozott
kísérletek tradicionálisan a klasszikus
drámák előadásához kötőd-nek. S itt derült
ki, hogy Magyarországon a problémák
minden újdonságuk el-lenére is rendkívül
klasszikusak. Sokkal klasszikusabbak,
mint a több mint egy évtizedes Deficit
mutatja, vagy, mint a teljesen friss A meráni
fiú. Az Úrhatnám polgárra gondolok. Több
okból volt az Úrhatnám polgár nemzeti
színházi elő-adása példamutató. Az a
feszesség, az az átgondoltság, az a
következetesség, amely minden komolyan
vett színpadi munka alapja lehet -
kétségtelenül a siker egyik záloga. De az,
hogy Monsieur jourdain és a belőle élő
élősdiek kerültek pellengérre, annyira
aktuális napjainkban - a fő támasza volt
annak, hogy ez a rendkívül érdekes
előadás létrejött. Mert az úrhatnám polgár
napjainkban igenis újratermelődik, még ha
nem is feltétlenül polgári jelszavak között,
de mindenesetre külső formájában
jourdain úrhoz hasonlóan. És
újratermelődik vele együtt az a siserahad
is, mely ehhez a reprodukcióhoz
ideológiát, táncot, vívó-leckét vagy -
bárónőt nyújt.

De ugyancsak társadalmi oka van an-
nak, hogy Congreve kitűnő darabja, egy
szintén végiggondolt rendezésben bukott.
Nyilván hozzájárul ehhez az is, hogy az
angol dráma Shakespeare és Shaw között
sosem volt népszerű Magyarországon, és
még Sheridan kitűnő komédiájának
bemutatója alkalmával is az volt a
visszhang, teljesen igaztalanul, hogy túl
poros ez a darab. De az igazi ok az, hogy
azt a fajta társadalmi szét-esettséget, amit
a restaurációs kor pro-dukált, azt a fajta
teljes anarchiát, amely-ben minden szokás
és erkölcs a feje tetején áll, egyelőre a
magyar társadalom még nem produkálta.
Ezért a kiváló el-gondolás ellenére is a
darab színpadi struktúrája szétesik,
minden érthetetlen-né válik.

A bukás és a siker egyaránt azt a kér-
dést veti föl, hogy eljön-e az az időszak,
amikor a magyar drámák a színházi
életben centrális szerepet játszanak, vagy
az a korszak tér vissza, amikor a magyar
dráma bemutatója illendőség és kötelesség
lesz csupán. Ezekre a kérdésekre majd a
jövő évadok fognak választ adni.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Az ember
társadalmi életre
teremtődött"

A Jövedelmező állás
a Nemzeti Színházban

Nincs függöny, mégsem fogadu a nézőt
nyitott színpad. A Guckkastenbühne ne-
gyedik fala - piszkosszürke, amolyan
maszatolt-karistolt kortina - azért elénk
ereszkedett; ezt a felületet egyelőre leg-
feljebb semlegesnek tekinthetjük, gusz-
tusos látványnak aligha.

És aztán nyikorogva emelkedik, sőt:
mintha valami ócska gépezet kopott csigái
húznák erőlködve, baljósan súrló-dó
hangok hallatszanak. Tessék, lehet
bekukucskálni.

A szoba, amelyre belátás nyílik, szintén
nélkülöz minden kellemetességet. Először
is szűk. Nagyon szűk. És megint csak
valami, ami szürke. (Bárha világos
árnyalatban.) A berendezés nem sze-
gényes - egyszerűen hiányzik. Egyetlen
keskeny fekhely a fal mellett, meg egy
lavór, vasállványon. Az ágyban, elszánt
álomba fúródva, félmeztelen fiatalember.
A padlón elszórt ruhadarabok. Reggel: a
reflektorokból erős fény hull a képre. Mert
ablak sincs.

Három órával később, az előadás végén,
tágas, komor méltóságot árasztó terem
látképét falazza vissza előlünk az a a
koszos vászontábla. Hatalmas perzsa-
szőnyeg, míves bútorok, leghátul im-
pozáns íróasztal; szórt megvilágítás,
majdhogynem homály - bizonyára be-
esteledett, ám ablakokat ebben a monu-
mentális, dolgozószoba és nappali keve-
rékeként használt mauzóleumban is hiába
keresünk.

A szürkés kortina, amely búcsúzóul
olyan közel hozza ismét a szemhatárt,
legvégül sem működik valami olajozottan.
Bántó robajjal zuhan elénk.

Osztrovszkij drámájának csak a negyedik
felvonásában kerül először színre az ifjú
Zsadov „igen szegényes szobája";
következésképpen az a néhány perces
néma jelenet, amellyel a Nemzeti Színház
produkciója indul, teljes egészében
Ascher Tamás rendezői leleménye. Mottó
és invokáció, s több szinten is az előadás
szerkezeti tartópilléreinek egyike.

A látványkompozícióban beszédes tér-
formaként kap szerepet; Pauer Gyula
díszlete az egymásba helyezhető dobozok
(avagy az ismert orosz játék: babában egy
kisebb baba, abban egy még kisebb, elvére
épül. Zsadov odúja a legkisebb tér ebben a
rendszerben; a második kép majd átmenet
nélkül vált a legnagyobba, Visnyevszkij
átriumába. Az elő-adás végén pedig
szintúgy megismétlődik ugyanez a

kitágulás: Zsadov ismét ebből a szobából
indul meglátogatni - csakúgy, mint az első
képben -- nagybátyját, s újra felemelkedik
mögötte az ő doboza, hogy áteressze a hőst
abba a teremnyi térbe, ahol sorsa felett
dönthetnek. E két színváltozás egymásnak
mintegy a képi pandanja, ugyanakkor az
első és az utolsó jelenet téraránya
dramaturgiai feszültséget is
„megfogalmaz". Hiszen Zsadov útja mind
a két alkalommal Visnyevszkijhez vezet,
mind a kétszer jobb állásért folyamodik. A
dráma e két - nagyon is valóságos -
instanciázás között feszül. De a rendezés a
reálszituációk megrajzolása mellett az
általánosabb, jel-képesebb zsadovi pályát
is kijelöli. S az, ha úgy tetszik, szintén a
sivár lakózugtól a hivatali fennköltséget
árasztó dolgozó-szobáig vezet.

A játékkompozíciót Ascher szorosan
hozzákapcsolja a terek metamorfózisához.
Amikor Balkay Géza Zsadovja abban a
bizonyos első, néma jelenetében felébred,
s előbb kábultan, majd egyre frissebben,
elszántabban magára ráncigálja szerteszórt
öltözetét, akkor ez az akció még nem
mutat túl önmagán, mint ahogy
természetesen a kietlen sufni sem
viszonyítható a dráma későbbi
helyszíneihez. A mind lelkesebb, gyorsabb
iramú öltözködés a tenyérnyi helyiségben,
s aztán a valamerre igyekvő, vala-mit akaró
lendület, amellyel Balkay nem tudni hová
kiviharzik, akkor csupán annyit mond
még, hogy ez a szemmel láthatóan
nonkonformizmusra berendezkedett alig
felnőtt ma reggel vár valamit az élettől.
Hogy úgy érzi, dolga van a világban. De
mindenképp olyan ügyek kötik le a
figyelmét, amelyekhez képest lakhelye
minőségének nincs jelentősége. Balkay
nem azt játssza el, hogy menekül ebből a
nyomasztó környezetből; az ő sietsége a
közeljövő felé mutat, mint aki' eljegyezte
magát a remény-nyel. Arcán feszült
átszellemültség, kapkodó mozdulataiban
görcsös akarás. Sors, nyiss nekem tért! -
kiálthatná ez a Zsadov, mikor kitépi magát
az ajtón.

Ritka telitalálat röpke jelenet, sűrű a


