
szer csak emberarcot ölt, és a halál
küszöbén megrendítővé válik. Hogy
Straub Dezső -- ha nem is feledteti Eperjes
Károly remek debütálását Horváth
szerepé-ben - mértéktartó játékával, a szö-
veg alatt érzékeltetett humorával meg-
közelíti a mű kívánta stílust. Kránitz Lajos
és Kovács Gyula bohóckettőse
szerencsésen átvészelte a stílusváltást.
Érdekes módon a legabszurdabb dialó-
gusok humora ebben a sajátosan vaskos,
harsány hangvételben még mulatságosabb,
vagy legalábbis hatásosabb, mint az
eredeti, jóval áttételesebb, félig-meddig
filozofikus előadásmódban.

A József Attila színházbeli előadás
kudarcának - a közönségen kívül -- két
vesztese van. Az egyik. természetesen az
író, akinek drámája nem élte túl a rossz
vágányon indított előadást, és most már
csak az ősbemutató jó emlékében és a
nyomtatott szó erejében bízhat, ha a Halmi

feltámadására gondol. A másik vesztes a
címszereplő Józsa Imre, aki nyilatkozata
szerint inkább csak megbocsát halminak,
de szeretni nem képes ám a színpadon, a
helyzet logikája folytán mégis azonosul
vele. Szenved a nemzedékét megtizedelő
hiánybetegségtől, és a lelke mélyén hisz a
figura még meglevő, utolsó lehetőségében;
éppen ezért képes mélyen átélni
szemlélete és léte kudarcát. Bereményi
Géza képzeletében (mint olvashattuk) jól
megfér egy szörnyeteg és egy áldozat
Halmi, egy nekivadult, egy szomorú, egy
gúnyosan kegyetlen, egy lassú és gyors
Halmi Józsa Imre viszont (a helyenként
kiütköző Hamlet-póz ellenére) egy
dacosan naiv halmit játszik. Megjelenése
is, a figurával való azonosulása is
befolyásolja a közönséget, érzelmi töltést
ad az előadásnak. Ennek és Józsa Imre
néhány szépen megformált jelenetének
köszönhető, hogy a fiatal színész a
sikerületlen előadással is személyes sikert
arat a József Attila Színházban.

A Halmi utóélete ezzel tehát megkez-

Bereményi Géza: Halmi vagy a tékozló fiú József
Atilla Színház)

Rendező: Barlay Gusztáv. L)rantatzao:
Vinkó József. Díszlet: Csinády István.
jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Bánffy György, Józsa Imre,
Straub Dezső, Beratin Gábor f. h., Tyll
Attila, Szirmai Péter, Vogt Károly, Geréb
Attila, Balázsi Gyula, Soós Lajos, Kránitz
Lajos, Kovács Gyula, Kállay Ilona, Borbás
jabi.

SZEKRÉNYESY JULIA

Üvegházi gyilkosságok

A Tájfun Pécsett

1980-ban volt Lengyel Menyhért szüle-
tésének századik évfordulója. A. megem-
lékezést ezúttal semmiféle tolakodás nem
jellemezte. Az író nem tartozik azok közé,
akiknek - az irodalomtörténeti protokoll
szerint- kijár a szokásos agyon-ünneplés.
Lengyel Menyhérttel szemben az utókor
inkább udvariasan tartózkodó, ízlésesen
mértéktartó. A. pécsi Nemzeti Színház a
szerző egykor világsikert aratott
színművét, a Tájfunt mutatta be az
újrafelfedezés tiszteletreméltó igényével;
szolid és jól nevelt előadásban. A
papírforma szerint a. darabnak találkoznia
kellene korunk hangulatával, hisz
manapság divatos a szecesszió. Mert iz-
galomiba ejtőek az erre az irányzatra jel-
lemző erős kontúrok, frappáns, olykor a
kíméletlenségig menően kemény meg-
fogalmazások, a végletekig fokozott,
szinte nyár poénkodásnak nevezhető
keresettség s az a bájolgó finomkodás,
mely épp a határozottan megrajzolt ke-
retben jelenik meg. A Tájfun pedzi ezt a
hangulatot, megpendíti a szerelmi ke-
gyetlenkedés húrjait, de mintha a szerző
megállna a félúton. Lengyel Menyhért
ismeri az etikett szabályait: szenvedélyei
nem kifinomultak, hanem illemtudóak, itt
késsel és villával fogyasztjuk a tragédiát,
és ez a koszt egyébként sem túl fű-szeres,
de nem is zsírosan nehéz. Nem
borzasztanak a mű pusztító lelki örvényei
gondolatokkal sem terhel meg túlzottan a

Tájfun: ösztöneink, érzelmeink és
tudatunk egyaránt könnyű diétára
kényszerülnek. Ez részben a mű. szerke-
zetéből következik, de mégsem csak en-
nek folyománya. A drámában mindig
perdöntő a szöveg minősége. Az aktuális
témák előbb-utóbb elavulnak, a helyzetek
unalmassá válhatnak, az eszmék
megöregszenek, a friss valóság pedig a
gyorsan hervadó női szépséghez hasonlít:
hamari petyhüdtsége riasztóbb az ördögi
csúnyaságnál. A Tájfun a legelső s talán
legerősebb csalódást éppen szövegével
okozza. Szecessziós sodrást, őrjöngő
dekadenciát, káprázatos díszítettséget
várnánk tőle. Mert ezt tanultuk erről. az
irányzatról és Lengyel Menyhért-ről. Ezzel
szemben lanyha társalgási

nyelven folyik a színmű, még a korabeli
stílus burjánzó csacskaságait sem fedez-
hetjük fel benne. Ez a szöveg bizony nem
vérforraló.

Ma is megkapó viszont a szerző szín-
padi helyzetérzéke. Dramaturgiája hatá-

sos, szépen, ravaszul. építkezik, csak hát,
amikor már lihegve várnánk a robbanást,
az egész valónkat megrengető végkifej-
letet, a drámaíró éppen akkor hagy
cserben. Szalontragédiát ír: hiába minden
felajzott érzelem, gyilkosságok, szél-
sőséges megnyilatkozások: a színműből
leginkább a teázva, cigarettázva szenvelgő
hősök emlékét visszük magunkkal

Furcsán tanulságos darab a Tájfun,
továbbá korabeli visszhangja és utóéle-te.
Az 1909-es budapesti premier óriási siker.
Még a kritikusi zseniként tisztelt
Kosztolányi Dezső is rajong érte. Az a
szellemes, sőt bravúrosan okos dolgozat,
amely A Hét 1909. október 31-i számában
jelent meg az ítélet milyenségétől
függetlenül , joggal irigyelt minta -
kritika. Iskolapéldája a műtől elegánsan
elszakadó recenziónak. Kosztolányi látott
egy színdarabot, amely erről és erről szólt,
de ez mind csupán másodlagos, ne-ki, a
kritikusnak egy sereg szebbnél szebb,
illetve jobbnál jobb gondolat jutott
eszébe, miközben az előadást néz-te.
Hálából még dicsérni is hajlandó a
szerzőt: minden magyar drámaíró fölé
helyezi és ez-az adott pillanatban még
csak túlzott hazugságnak sem tűnhetett.
Már csak azért sem, mert az új magyar
dráma mindig csakis a viszonylagosságon
dőlt el. A Tájfun nem különösebben rossz
dráma, elfogadható, nézhető, valami
gondolatocska is mozog benne. Mi kell
ennél több a kritikusnak, aki rá-adásul
impresszionista természetű is, hogy
ünnepelje a művet.

A siker persze már ekkor sem volt

egyértelmű. Nagy Péter Lengyel Meny-

hértről írott tanulmányában felsorakoz-

tatja az elmarasztaló írásokat is (Nagy
Péter: Drámai arcélek. Szépirodalmi Kia-
dó, 1978). A legjellegzetesebb a fiatal Lu
kács György véleménye, ő egyenesen az
akkori új magyar drámairodalom bánya-
rémének kiáltja ki a szerzőt. így ír:
„Lengyel Menyhértnek, úgy látszik, az a
szerep jutott a legutolsó generációban,
mint az előzőben Herczeg Ferencnek és az
ezt megelőzőben Csiky Gergely-nek: ő a
divatos színműíró, aki a legügyesebben
írja meg a leghatásosabb jeleneteket,
akinek gondolatai és kérdései azok,
amelyek a színházak széles közön-



Jelenet Lengyel Menyhért Tájfun című drámájának pécsi előadásából (Keleti Éva felvétele)

ségét is foglalkoztatják, és ahogy tárgyalja
őket, sohasem megy túl színvonalukon. Az
ilyen írók nem az élet végső gyökereit
teszik tudatossá minden emberben, akire
hatnak, mint az igazi nagy drámaírók,
hanem kellemesen könnyen érthető
»válaszokat« hoznak a hétköz-napi élet
triviális »kérdéseire«." (Lukács György: A
modern dráma ,fejlődésének története.
Magvető Kiadó.) A tartalmatlanság vádja
egyebütt is megfogalmazódott. Bálint
Lajos így emlékezik a szerzőről: „Akkor
Lengyel Menyhértet út-törőnek tartottuk.
Szerettük volna ben-ne a magyar Gerhardt
Hauptmannt lát-ni. De egyre fejlődő
technikai biztonsága hamarosan
elcsábította a könnyebb és biztosabb
anyagi sikert ígérő útra, a Tájfun és az
Antónia világsikeréig s azon túl, hogy innen
is elhódítsa a Hollywood filmvilága."

(Bálint Lajos: Mind csak színház.
Szépirodalmi Kiadó.)

E véleményekben példaszerű tisztaság-
gal nyilatkozik meg a siker és művészi
mélység kibékíthetetlen ellentétének kép-
lete. Elméletileg e szembeállítást elfo-
gadhatjuk és meg is cáfolhatjuk. Évszá-
zadokban, sőt évezredekben gondolkodva
a tétel érvényessége természetesen
támadható. De ezek a teoretikus
szempontok pillanatnyilag érdektelenek.
Ezzel az ellentéttel azért érdemes foglal

kozni, mert foglalkoztatja korunkat. E.
közismert modern szakadék művészi
következményei nemcsak a mai napig
nyugtalanítóak, de úgy tűnik, még sokáig
erősen befolyásolják esztétikai köz-
érzetünket. Miért kerül ellenkező, sőt
egymással ellenségesen szemben álló tá-
borba a szakmai tudás, a technikai felké-
szültség és a mondanivaló, a művészi
mélység. Miért vetődik fel éppen Lengyel
Menyhérttel kapcsolatban a szemre-
hányás: drámaíró helyett színpadi szerző
lett. A kérdést ma már kár feszegetni. El-
sősorban azért, mert az utókor szenvtele-
nül szemtelen ítéletet hozott szerzőnk
ügyében. Közönyösen nyugtázza a mű-
vet, múzeumi tárgyként kezeli. Hát is-
tenem, ilyen is volt. Pedig - éppen a Tájfun
tanúsága szerint - a színműíró mindent
megtett azért, hogy a minden-kori néző
gyermeteg és csapodár kívánságait
kiszolgálja. De miként a század-végi és az
e század eleji írók érzékeny írásaiban
gyakran olvashatjuk, az efféle kósza
szerelem a legkegyetlenebb. A gyönyörök
papnői időnként megleckéztetik
hódolóikat. A közönség nem lett sem
okosabb, sem műveltebb az elmúlt hosszú
évtizedek alatt. Mégis elsőként hagyta
cserben Lengyel Menyhértet. Nem azért,
mintha mélyebb gondolatokat vár-na a
színpadról, hanem pusztán azért,

mert ebben a műfajban mindig új é új
ügyeskedésekre és közhelyekre vá gyik. A
Tájfunt végérvényesen az él( színpad
feledte el. A pécsiek legutóbb kegyeletes
gesztusa pedig inkább ron totta a mű
további esélyeit, mint javí totta. Ennek a
legendás műemléknek bi zony nem
nagyon használt a friss levegő

A bemutató tájékán lelkes sorokat ol
vashattunk a Tájfunról a Magyar Nem zet
hasábjain, a dráma és a szerző him nikus
szószólója, Hubay Miklós oh odaadással
ír a Tájfunról, oly meggyőző en, hogy
cikke elolvasása után valóba" nem
vágyunk másra, mint hogy szeressül ezt a
shakespeare-i magaslatokba emel darabot.
Miután az Othellóhoz méri
művet, így folytatja a méltatást a szerző
„A dráma keletkezésének az ismeretében
ma már tudjuk, hogy e dráma bölcsőjébe
odatette ajándékát mind a háron istennő: a
Közügyeké, a Szívügyeké é a Szerencsés
Véletleneké." Nem akarunk ünneprontók
lenni, de kevesebb ez úttal is több lenne.
A Tájfun igazi gyúlékony drámai magva a
szerelmi törté net. Egy hiúságában
megalázott férfii megöli kissé hisztérikus
és kurvoid ter mészetű kedvesét. A
szerelem, nem min szenvedély vagy, uram
bocsá', örömforrás jelenik meg ebben a
darabban, hanen mint lélektani
kínzóeszköz. Ez jó téma,



néző mindig élvezettel asszisztál végig
olyan mutatványokat, melyekben a szere-
tők felváltva tördelik egymás ujjperceit,
tördelik az imádott lény csigolyáit, il letve
a legnagyobb kéjérzet közepette részesítik
magukat és egymást az elektrosokk
felemelő élményében. Talán nincs is
olyan eltompult értelmű , meg-viselt érzék
ű , tapasztalataiba belefásult vén roué, aki
ne villanyozódna föl az efféle kis intim
autodafékon. A Tájfun legizgalmasabb,
máig elevenen ható része ez a kis
szerelmi inkvizíció. Sajnáljuk is, hogy a
férfi hős olyan hamar meg-öli kedvesét.
Ebben a kettősben még sok lehetőség
rejlett. A hősnő, Ilona a féktelen hatalmi
vágy, a dölyf és az undor csapdáiban
vergődik. Jellemző módon a lelki
betegségeknek ezt a veszedelmes elegyét
ő szerelemnek hiszi. Ezért kell meghalnia.
Mert partnere, egy csendes japán férfi, a
maga együgyűségé-ben azt képzeli , hogy
ha egy nő és egy férfi intim viszonyra lép
egymással, akkor abból egyértelműen
gyengédség, megértés, kellemesség meg
egyéb efféle, valóságban alig létező
jelenségek következnek. Egy szecessziós
boszorkány tündöklését és bukását
élvezhetnénk te-hát a darabban, ha a
szerző megelégedne e nagyszerű témával,
s nem tarkítaná művét holmi kötelezőnek
hitt környezetfestéssel, kávéházi
okoskodásokkal meg némi falmellékien
olcsó keletieskedő misztikummal Abban a
pillanatban, amikor a szerző kilép abból a
világból, melyben otthonos, melyet jól is-
mert, bántóan közhelyszerűvé válik. Ked-
ves anekdota az, amely szerint a darab
ötletének megszületéséhez az is hozzájá-
rult, hogy amikor l eng ye l Menyhért
Berlinben élt , a lakásával szemben levő
konzulátus névtáblája nem volt jól lát-
ható, ezért az ablakán kinéző író nem
tudta mire vélni a kapun belépő japáno-
kat. Mit csinál ilyenkor az irodalmias
fantáziájú ember? Ahelyett , hogy ér-
deklődne, netán kérdezősködne vagy
utánajárna a dolognak, inkább rákap az
első és legolcsóbb feltételezésre: nyilván
összeesküvők, kémek azok a kis fürge
sárga emberek. Az efféle életrajzi
adalékok esztétikailag persze sohasem
igazán jövedelmezőek. Messzemenő kö-
vetkeztetéseket ezúttal sem vonhatunk le
belőlük. Mégis kísérteties az írói meg-
figyelés, illetve az írói feldolgozás fel-
színességének hasonló volta. Bántóan
nevetséges a darab japánkodása. Ezek a
figurák ma úgy hatnak, mintha a legpri-
mitívebb képeskönyvből vágták volna ki

őket. Az a hamis Kelet-ábrázolás, melyet
például a Pillangókisasszonyban vagy a
Mosoly országában bohókásnak fogadunk
el, efféle komoly igényeket támasztó pró-
zai műben mégiscsak tűrhetetlen. Ezek a
gyermetegen megfogalmazott motívumok
végül is a megrendülés nyomait is kitörlik
belőlünk. Hiába a krimiszerűen
hangulatkeltő középső rész, hiába az
újabb gyilkosság, a darab szelleme még-is
rendkívül alacsonyan száguldónak tűnik.

A pécsí előadás alkotói becsületesen
küzdenek a darab hitelességéért. Ízléses
rendezés - Nógrádi Róbert munkája ,
hangulatos díszlet, szép jelmezek, finom
fényhatások, érzelmes kísérőzene: mind-
ez mégis kevés az üdvösséghez. Kelle-
mesen mozgó marionettfigurákat látunk a
színpadon, szenvedélytelen múlt-beli
árnyakat, akikbő l a vér és az agyvelő
egyaránt réges-rég kiszáradt. Talán a
mértéktartás túlzott igénye okozhatja,
hogy még a mű legizzóbb része, a szerel-
mi konfliktus sem oly szívbe markoló,
mint amilyen lehetne. Győry Emil nagy
szakmai lelkiismeretességgel, de mégis
némi beletörődéssel játssza el a szerelmes
japán férfi , dr. Tokeramo szerepét.
Gyöngyössy Katalin túl előkelő Ilona
figurájához: az a nő, akit ő alakít, nem
alázza meg szeretőjét, nem ingerli a vég-
sőkig, hanem boldog tespedésben teázik
vele az idők végezetéig. Bregyán Péter
némely pillanatában üdítően hányaveti
egy berlini irodalmi strici szerepében -
mai szemmel nézve persze ez a típus is
kacagtatóan naivul ábrázoltatik, ezzel a
„deviáns" magatartással Lindner ma-
napság legfeljebb nyugdíjas akadémikus
lehetne, nem pedig érző szívű kávéházi
aranyifjú. Csíkos Gábor a tőle megszo-
kott elszántságot és szilárdságot hozza a
színpadra. Ezúttal egy sohasem létezett
japán figurának adja kölcsön tömör meg-
jelenését.

Lengyel Menyhért: Tájfun (pécsi Nemzeti Színház)
Renrdezte : Nógrádi Róbert. I rendező

munkatársa: Molnár István. Jelmeztervező:
Vágvölgyi Ilona m. v. Díszlelttervező: Men-
czel] Róbert m. v. Zene: Papp Zoltán.
Maszkmester: Léka László.

Szereplők: Győry Emil, Szalma Lajos, Csí-
kos Gábor, Vajek Róbert, Gyöngyössy Ka-
talin, Koszta Gabriella, Bregyán Péter, Fa-
ludy László, Pintér Gyula, Fülöp Mihály,
N. Szabó Sándor, Tomanek Gábor, Melis
Gábor, Cserényi Béla, Péter Gizi, Szivler
József, Fekete András, :Monori Ferenc.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Drámai közéletrajz

Maróti Lajos drámaírói pályaképe

Maróti Lajos alkotói pályaképe ismert: a
természettudománytól vezet a szép-
irodalomig, a fizikától a színházig. Írói
működését versekkel kezdte, regények-kel
folytatta, s jelenleg szinte kizárólag
drámákat ír . A most ötvenéves író élet-
pályája korántsem lezárt, mégis dráma-
írói munkásságában pontosan meghatá-
rozhatók bizonyos törvényszerűségek,
törekvések és fejlődési szakaszok. Helvét
a drámai realizmus új vonulatában
Fejes Endre, Karinthy Ferenc, Kertész
Ákos között kell kijelölnünk.

Maróti szerencsés drámaíró. Az elmúlt
évtizedben csaknem valamennyi műve
színpadra került: Az utolsó utáni éjszaka és A
számkivetett a Nemzeti Színházban (1972
illetve 1978), a Vénasszonyok nyara a győri
Kisfaludy Színházban (1972), a Közéletrajz
a szegedi Nemzeti Színházban (1979), az
Érdemei elismerése mellett (mely a Közéletrajz
átdolgozott változata) és a Pályamódosítás

a József Attila Szín-házban (1979 illetve
198o). A hetedik, Az állam még
bemutatásra vár.

Drámaíróinktól leggyakrabban a köz-
életi szemléletet és tartalmat kérjük szá-
mon. Maróti egész eddigi életművét egyik
kölcsönvett drámacímével jellemezhetjük:
közéletrajz. Közéletrajz a korról,
amelyben élünk, az emberekről, akik e
kor letéteményesei. Maróti elkötelezett
író, aki felelősnek érzi magát a világ
sorsáért, életünk alakulásáért, hibáinkért
és eredményeinkért. Ennek ad hangot
valamennyi drámájában.

Drámai konfliktusok

Maróti drámaírói pályáját műveinek
konfliktusvilága egyéníti. Egyetlen lé-
nyeges konfliktus variálódik legtöbb da-
rabjában: az értelmiség és a hatalom vi-
szonya. „Értelmiséginek lenni - ez nem
foglalkozás kérdése, még kevésbé be-
osztás, munkakör vagy diploma dolga.
Hanem magatartás ... aminek lényege a
saját fejjel való g o n d o l k o d á s . . . Mert
nem mindenki értelmiségi, aki szellemi
munkát végez." ( E g y válás története.) A
gondolkodó ember szerepe a történe-
lemben és napjaink társadalmában - ez
Maróti drámáinak közös képlete, amely


