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Sorsválasztók

„Az a rongy (vagy az a kitüntetés)
lekerül egykettőre a ruháról.
Tudom, hogy helyén seb fog maradni és
csak akkor fáj majd: mélyéig ki-
tárul." (Szégyen-bélyeg)

, Rangrejtve", bujkálás közben írta lllyés
Gyula a Rangrejtve című ciklust, amiből
ezek a sorok valók. Nem a jóvá-tétel,
hanem a szolidaritás jegyében, a
megszenvedett jelen időben, még 1944-
ben. A vers marokba szorított, keserű
próféciájára - „csak akkor fáj majd ..." - a
feloldás szándékával felesel a záró-sor:
„De lesz gyógyulás és lesz pihenés."

Vajon gondolta-e akkor a költő, hogy a
két sor, a két jóslat közt feszülő ellent-
mondás oldására évekre, évtizedekre,
talán egész történelmi korszakokra van
szükség? Hogy a felszabadulás harmin-
cadik évfordulóján még mindig élő kér-
désként szegezhetik szegezik - mellé-nek a
kérdést, hogy vajon hogyan látja az
antiszemitizmus problémáját korunkban
és a mai magyar társadalomban? Amikor
erre sor került, a költő válaszában fel
merte vetni a magyar irodalom
felelősségét is: „Nem vagyok megelégedve
távolról sem azzal, amit a magyar szellemi
élet és elsősorban a magyar irodalom ezen
a téren tett. Sokkal többet kellett volna
csinálnia, sokkal bátrabban kellett volna a
fogalmakat tisztázni ..." (Zsadányi Oszkár
interjúja Illyés Gyulával, Új Élet, 1975/3.)

A fogalmak tisztázása természetesen
nem egy író, de még csak nem is az iro-
dalom feladata. Nem Illyés Gyula és nem
is néhány írástudó felelős azért, hogy a
sebek lassabban gyógyultak, mint ahogy
hittük, vártuk. A folyamat elhúzódásához
alighanem hozzájárult a rosszul
értelmezett tapintat is. Hogy amikor a
szégyen-bélyeg - ami Illyést versre ihlette,
és ami annak idején forró szégyenfoltot
égetett az azzal tanúként szembenéző
költő homlokára - végérvényesen a
történelem szemétdombjára került,
egyszer csak kimondhatatlanná lett az azt
egykor viselők közös jelzője is. A magyar
zsidóság, amelynek tagjai számarányukat
meghaladó mértékben vettek részt 1848-
49-ben a nemzetőrségben, a század elején
a magyar progresszió harcaiban, a
felszabadulás előtt elvárta, hogy
izraelitaként tüntessék fel a hivatalos
nyilvántartásokban; a felszaba

dulás után pedig talán maga is ragaszko-
dott az együttérzésre, részvétre apelláló,
eufémisztikus „üldözött" szóhoz.

A hatszázezer emberéletet követelő
történelmi tragédiát, a magyar történelem
hamuszínű lapjait először az Apo-
kalipszist megjárt túlélők maguk tárták a
világ elé. A kitörülhetetlen szenvedések
mulandó dokumentumai, riportok, naplók
között kivétel volt egy-egy irodalmi
igényű és értékű számadás - Déry Tibor
Tansúkja, Keszi Imre Elysumja. A hetvenes
évek fordulóján a téma reneszánsza
következett be, az üldöztetés ténye,
tragédiája és traumája, az antiszemitizmus
anatómiája legalább a legjobb művekben -
az egyetemesség szintjére nőtt. Sorra
születtek azok az alkotások, amelyek írói
a gyerekkori élmények indíttatásától
eljutottak oda, hogy már nem saját
sorsukat, nem „a" zsidókérdést, hanem a
magyar történelem egy gyötrelmes
korszakát vizsgálták. Az irodalom - Illyés
igényeinek szellemében - lassanként
eljutott a fogalmak tisztázásához.
Csakhogy ezek a történelmi művek, ha a
megkülönböztetés, a kiközösítés
egyetemes problémájáról szóltak is,
mindig szigorúan múlt időben íródtak. A
begyógyult sebet, bár-milyen szörnyű a
forradás, egyszerűbb vizsgálni, mint azt,
amelyik már nem életveszélyes, de még
mindig gennyesen lüktet .. .

Tételes törvények soha nem mondták
tabunak a témát. Ellenkezőleg: az al-
kotmány betűje is, szelleme is az elő-
ítéletekkel való szembefordulásra, vég-
leges leszámolásra buzdít. Miért, hogy
mégis ekkora bátorság kellett hozzá?

Talán, mert a jelenség maga paradox: az
előítéletek legáltalánosabbika napjainkban
az, hogy már nincsenek előítéletek ...

De vajon valóban csak a bátorság
hiányzott mostanáig a téma jelen idejű
feldolgozásához? Ha így lenne, akkor is
megkülönböztetett tisztelettel kellene
szólnunk arról, hogy a nagy öregek korá-
ba érkezett poéta, Illyés Gyula vállalta
magára azt, ami elől a nála fiatalabbak
kitértek, hogy Szent Györgyként meg-vív
a társadalmunk egységét megbontani
képtelen, de kikezdeni még mindig elég
erős sárkánnyal ... Csakhogy a problémát
több oldalról is éles reflektorfénybe állító,
a felelősséget komplex módon taglaló
Sors-választók megírásához (és be-
mutatásához) nemcsak erkölcsi bátorságra
volt szükség. Kellett hozzá az a
meggyőződés, hogy „növeli, ki elfödi a
bajt". És az a „mesterségbeli önnóga

tás", amiről a szerző a műsorfüzetben
szól, hogy zeneszerszámával olyan han-
gokat is kifogjon a levegőből, amiket a
társadalom más antennái alig képesek
kellő árnyalattal megszólaltatni. Az an-
tennák érzékenysége tehát a következő
feltétel . . . De a „kifogott hangokból"

dallamot teremteni mindennél nehezebb.
Hőst választani, történetet találni

ez az író mindenkori feladata. De a
hangokból csak olyan módon lehet zene-
művet komponálni, hogy a megtalált
motívum szervesen kapcsolódjék a zene-
kari mű egész kompozíciójába. Illyés a
Sorsválasztók kommentárjában nagy
hangsúllyal figyelmezteti a nézőt: „Ez a
dráma érinti, éspedig szándékosan azt,
amit világszerte ma is zsidókérdésnek
neveznek, de magva nem az."

Ha nem válna a színpadi hősök polé-
miájában - szerencsére - félreérthetet-
lenné, hogy az író mindenfajta emberi -
faji, nemzeti, kisebbségi -- megkülön-
böztetés ellen, és az egyén identitásának
védelmében, az élethazugságok leleple-
zésére és a sorsválasztás jogáért rántja ki
drámai kardját.

„Én a század egyik legnagyobb átkának
és a legnagyobb szégyenének látom, hogy
a közösségek türelmetlensége egy-más
iránt elképzelhetetlen mértékben elfajult.
Hogy ez a múltban hova vezetett, arra a
legszomorúbb példa a náci koncentrációs
táborok voltak" mondotta Illyés,
korábban már idézett, 1975-ös
nyilatkozatában. Az elfajult türelmet-
lenség bírálatának szándéka vezette
Illyést, amikor ugyanezt a példát - az
antiszemitizmusét állította színpadi
reflektorfénybe, most már jelen időben.

A Sorsválasztók, amikor a példához
kötődik, megint csak példát teremt. Nem
olyan tragikusat, nem olyan végzeteset,
de társadalmi jelenléte és jelentése
következtében mégis felzaklatót. Illyés
történelmi drámáival kapcsolatban köz-
hellyé lett a megállapítás, hogy minden
darabja -- szolgálat. A nemzet elmu-
lasztott történelmi lehetőségeinek szá-
monkérése, a közösségi feladatok meg-
oldására mozgósító színpadi program-
beszéd. A jelen idejű .Sorsválasztókban is
ez a kettős szolgálat vezeti tollát: a nem-
zeti egység hiányát és megteremtésének
szükségességét hirdeti, nem publiciszti-
kus, de költői hevülettel. Erre vonat-
kozóan hadd idézzem a szerző engedel-
me nélkül, de, talán nem akarata ellenére,
amit a bemutató szünetében egy beszél-
getésben mondott: A Sorsválasztók meg-
írásakor az a felismerés vezette, hogy



á magyar progresszió egykor (a század-
forduló idején és a tízes években) töret-len
egysége, ami az ellenforradalom és a
fasizmus idején végzetesen széttört,
megbomlott, azóta sem állt tökéletesen
helyre. Ő maga erkölcsi (és generációs)
kötelességének érzi, hogy ennek a nemzet
szempontjából is létfontosságú egységnek
a helyreállításán munkálkodjon, és ezt
szolgálja a Sorsválasztók is.

Illyés nem egyszerűsíti le hősei gond-ját
a kisebbségi jogok elismerésének jogi,
politikai aspektusára. Amikor hősei egy-
mással és önmagukkal viaskodnak, a vá-
lasztott és a végzet által rájuk méretett
sorsot szembesítik, az integráció és a
megőrzött identitás etikai, magatartás-beli
következményeit kutatják. A kér-
désfeltevés, ami annak idején a Tisztákban
egy más népcsoport aspektusából
közelítette meg a kis és nagy közösségek
egymásra gyakorolt hatását is, mára a
baszkok, írek és székelyek válaszával
együtt már elhallgattathatatlan korkérdés,
több fókuszban és variációban lüktető
neuralgiája. Válasznak tekinthető a
testvérháború, az emigráció, az önfel-adás,
sőt a gyökerek felkutatása is. Illyés
drámájában - amely mint műegész
ugyancsak válasz a kornak erre a kihívá-
sára - a hősök saját múltjuk, karakterük,
helyzetük sugallata szerint válaszolnak és
választanak.

A szorosra zárt, hatszereplős kamara-
dráma elsősorban a főhős, Gábor válaszára
épül. Gábor fiatal kora ellenére ismert, sőt
elismert színész. Az abszolút igazságok
fékezhetetlen bajnoka, latinovitsi alkat
Sinkovits szerepkörében. Érzékeny, tépett
idegzetű, szélsőséges. Zaklatott és
szertelen: kiszámíthatatlan reakciói -
kiszámíthatóan szélsőségesek.

Az expozícióban szeretőjével és pálya-
társával - a Fruskának becézett Fruzsinával
- éppen turnéra készülnek: azt tervezik,
hogy a tisztes mellékkeresetet biztosító
nyári hakniból megalapozhatják jövendő
otthonukat. A műsor nem éppen tipikus:
Gábor és Fruska Racine Berenice-ének egy
jelenetét próbálják a színész rendező
barátjának, Tibornak lakásán. Gábor
tehetséges és lelkes, Fruska viszont
bizonytalan, és nemcsak saját
tehetségében. Az antik témát is
túlhaladottnak érzi, és feszeng a poros-nak
tudott, klasszikus sorokban. Kit érdekel
ma már az, hogy a vezér idegen asszonyt
hoz az ágyába vagy akár a trón-ra . . . A
néző tudatában is csak jóval később, a
konfliktus kirobbanása után kerül helyére
a példázat.

Amikor kiderül, hogy a Tibor lakásába
berobbanó vendég, a külföldi film-
producer feleségeként hazánkba - hazájába
- látogató Kati, nemcsak kül-földi turnéra
csábítja Gáborékat, de már az expozíciót
megelőzően - a szín-falak mögött --
akarva-akaratlanul fel is borította az
életüket. Elfecsegte Gábornak azt a titkot,
amivel a saját eredetét, múltját kutató
Oidipusz útjára kényszerítette ... A
történet, amit el-mesélt, valószínűtlen, de
nem hihetetlen. Megtudjuk, hogy Kati,
akit 1944-ben csecsemőként egy a Duna-
parti halál-menetben őrjöngő asszony
karjából, a biztos pusztulásból mentett ki
későbbi nevelőanyja, nemcsak gyerekkori
barátja, de sorstársa is Gábornak. Mert a
nemzet ünnepelt hősszínésze ugyan-úgy
nem édes gyermeke szüleinek, mint Kati;
őt is a halál torkából ragadta ki 1944-ben
az a jólelkű asszony, akit eszmélése óta
édesanyjának tud és szeret; őt is
megmentői nevelték fel, természetesen
már a maguk nevén és a maguk hitében.

A színész a legelső percben nevetéssel,
kézlegyintéssel próbálja elhessegetni
magától az elképesztőnek érzett infor-
mációt, de a következőben már meg-
rendül. Elveszti biztonságérzetét, és fel-
foghatatlan csapásnak érzi, hogy ereiben
zsidó vér folyhat. Belegondol, hogyha a
történet hiteles, akkor az igazság fel-
ismerése által másodszor vesztette el
szüleit. Zaklatottságában attól tart, hogy
jóvátehetetlenül, összebogozhatatlanul
kettészakadt életének fonala, hiszen ha
nem az, akinek hitte magát, akkor múltját
és önmagát is elvesztette. Így érzi, hogy a
kapott információ által megváltozott a
helye a társadalomban, a maga szűkebb és
tágabb közösségében, környezetében is.

Létérdeke lenne, hogy ne higgyen
Katinak. Hogy elfogadja Fruska meg-
nyugtató szavait és visszautasítsa a „rá-
galmakat". De önmagához, szélsőségekben
lobogó énjéhez válna hűtlenné, ha nem
venné fel a sors felé hajított kesztyűjét, ha
nem törekedne teljes szenvedéllyel az
igazság felderítésére. Rettegve, de
elszántan indul el a titok nyomában, hogy
megfejtse származása titkát. Élete perében
az első tanú az anya, aki vallomásában vér
szerinti gyermekének vallja Gábort, és
ezzel legalábbis megingatja Kati
történetének hitelét. De a színészt most
már gyötri a kétely és a váratlanul
rászakadt két sorscsapás: zsidó volta és
árvasága.

Nem egyszerűen s talán nem is elsősorban
a világra (a jelenkorra), de Gábor
mentalitására jellemző, hogy ezek hatására
egész gondolkodásmódja megváltozik.
Származásának felfedett titka vér szerinti
anyjától, egész harmonikus múlt-jától,
problémátlanul vállalt személyiségétől is
megfosztja. És Illyés drámai ítélete szerint
ez az utóbbi a legsúlyosabb:
talajvesztéséért Gábor önmaga is
felelősséggel tartozik.

Bűne, hogy eltűrte és elfogadta a kör-
nyezetének szemléletébe beépült előíté-
leteket: mielőtt tudatát felbolygatta a
rejtély, még ő is hajlandó volt „meg-
magyarázni", megideologizálni Katinak a
hazai közéletben létező, lappangó szár-
mazási előítéleteket. Valójában éppen
ezzel - a diszkrimináció tudomásul-
vételével - hívta ki maga ellen a Kati
szavában megnyilatkozó sorsot is. Saját
korábbi nézeteivel - akarva-akaratlanul -
szentesíti szakmai környezetének
megváltozott magatartását is. Tudomásul
veszi, elfogadja, hogy származásának
„titka" valamiféle új helyzetet teremtett
körülötte. Hogy irigyei most könnyűszerrel
letaszíthatják arról a piedesztálról, amelyre
mint a nemzeti hősök és nemzeti
karakterek kiváló alakítója került. Ezzel a
hősére szakadó, többszörös teherrel
motiválja Illyés Gábor igazságkutató
ámokfutását. Megértjük, hogy anyja
vallomása után is tovább nyomoz, a
könyvtárban írott bizonyítékra vagy
cáfolatra vadászik, és hiába vonja vissza
Kati később - részben az igazság ütötte seb
láttán, barátságból, részben Fruska
kérésére - az elmondottakat, Gábornak
most már minden áron teljes bizonyság
kell.

Saját Oidipusz-sorsával viaskodva
hamleti csapdát állít: az apjával, az öreg
Gáborral elhiteti, hogy „mindent" tud, és
ily módon kiprovokálja, hogy az apa saját
gyanútlanságával egyértelműen igazolja a
talált, illetve megmentett gyerek felemelő
históriáját. Nem tiltakozik az ellen, amit
Gábor állít, hogy sajátjukként nevelve az
árvát, másodszor is kimentették őt a
bélyegesek seregéből. Ez a megnyugtató,
nyugtalanító bizonyság véglegesen letéríti
Gábort korábbi útjáról: sértettségében úgy
érzi, le kell vonnia a rászakadt igazság
konzekvenciáit. Származásának látványos
demonstrálására - és a külvilágból feléje
áramló, valóságos és képzelt támadások,
sértések és provokációk már-már groteszk
ellenhatásaként - széles karimájú fekete
kalapot ölt, (képzelt) zsidó jel-



mezbe öltözik, nem létező pajeszát csa-
vargatja, hogy ezzel is megtagadja korábbi
lényét, múltját, önmagát. A fordulat
ugyanolyan túlzott, aránytalan, mint az azt
kiváltó társadalmi reakciók szövevénye.
Hiteltelen is, ha a bennünket körülvevő,
valóságos világ megtapasztalt tényeihez
mérjük. Csakhogy a valószínűt-lenül
eltúlzott gesztusban Gábor szerep-
játszásának kritikája is érződik. (Csak egy
színész reagálhat így: aki nem éli, ha-nem
játssza azt, hogy zsidó . . .) A komikum
határát súroló külsőségeknél lényegesebb,
hogy Gábor identitásával együtt korábbi
biztonságérzetét is el-veszti. De ennek már
- a darab cselekménye szerint - objektív
okai is vannak. Hiszen valóban kihúzzák a
kitüntetendők listájáról, elveszik tőle
legkedvesebb szerepét. Környezetének
bosszúja odáig fajul, hogy postájába kóser
éttermi étlapot, héber nyelvű izraeli
prospektust csempésznek. Ezek szerint
nem csoda, hogy kiközösítettnek érzi
magát -- mikor valóban ki is közösítik.
Való igaz, hogy ezen a ponton a dráma
szövege nem nyújt támpontot, nem érzé-
kelteti félreérthetetlenül, hogy vajon mi-
lyen arányban keveredik ebben a hecc-
kampányban a személyes ellenszenv, a
zseni szerepében tetszelgő sikerember
iránti irigység, Gábor túlérzékenysége és a
tényleges antiszemitizmus. De Illyést
nyilvánvalóan a diszkrimináció
megjelenése, elfajulása és a jelenség
virulens társadalmi gyökerei izgatják: ezért
vállalja az arányok elrajzolását is.

Sem a hős, sem a probléma nem mér-
hető a hitelesség hétköznapi mértékével.
El kell fogadnunk őket - Illyés szavával
élve - a maguk nagyító, „fény-sűrítő" léte
szerint, a vonásaik végletességéből
következő, szélsőséges színpadi
szituációkban éppen azért, hogy eltúlzott
magatartásuk igazibb legyen a kis-
realizmus ismerős, köznapi igazságánál. A
„sűrített" ábrázolás általában mélyebb
társadalmi és lélektani törvényszerűsé-
gekre ébreszt bennünket, mint a valóság
szolgai másolása. Miért várnánk el
Illyéstől, hogy a tényekhez tapadva, szo-
ciografikus hitelességgel szóljon drámájá-
ban a reflektorfénybe állított társadalmi
kórokozókról és az általa kipellengérezett
magatartásról? A Sorsválasztóknak nem
gyengesége, hanem erénye, hogy az író a
konfrontáció mindkét oldalán megidézett
erők felnagyításával maximálisra

mementóvá! - fokozza a hős és a kör-
nyezetének összeütközését. Más kérdés,
hogy Illyés még a darab metafori

kus motivációját is megtámasztja és rea-
lisztikus elemekkel hitelesíti: Gábor ki-
közösítettségét pl. olyan köznapian
paradox reflexiókkal is jelzi, színezi, mint
hogy mostanában „a liftkezelő is másképp
szalutál, de melyik oldalról ?".

Gábornak a származás titkára adott
válasza - hogy megtagadja korábbi esz-
ményeit, a közösséget, amely felnevelte, a
kultúrát, amelyet magába szívott, és hogy
a zsidóságot választva, kivándorló-
útlevelet is kér Izraelbe, egy helytelen
vagy legalábbis számunkra teljességgel
elfogadhatatlan logikai sor végeredmé-
nye. Csakis a hős szélsőségekre, szerte-
lenségekre hajlamos jellemével, fanatiz-
musával pszichológiai összhangban le-vő,
morálisan alátámasztott döntés. Ami-kor
Gábor azt mondja, hogy „Oda-állok eleve
a kiközösítettek közé" - Illyés írói
intencióinak szellemében a társadalom és
önmaga felett is ítélkezik.

A dráma gondolati csúcspontja - a
kisebbségi létben gyökerező két lehet-
séges életelv és magatartás konfrontációja
- Gábor döntése után következik be,
amikor Tibor, a színész zsidó barátja és
rendezője, számon kéri tőle az új
helyzetből levont konzekvenciákat. Ti-
bor az asszimiláns magyar zsidóság év-
százados, választott útját járja: Balázs
Béla és Lukács György útját. Nem tagadja
meg zsidó vallású őseit, de magától
értetődő természetességgel és világ-
nézete által alátámasztott tudatossággal
vállalja a közösséget azzal a néppel,
amelynek hazája az ő hazája is, nyelve az
ő anyanyelve, s amelyet tudásával, művé-
szetével szolgál. Gábor, amikor zsidó

származására hivatkozva mindezt meg-
tagadja, Tibor eszményeit, kettőjük
egyenjogú barátságát is elárulja. Kár,
hogy Tibor alakját, sorsát Illyés nem
növelte meg, nem teljesítette ki eléggé
ahhoz, hogy Gábor dramaturgiai szem-
pontból is egyenrangú partnere, ellen-
játékosa lehessen. Az összecsapás után
úgy tűnik, hogy Gábor és Tibor útja
végletesen és véglegesen szétválik. A
„különféle téglákból" - ahogy Illyés
mondja ily módon nem épül, nem épülhet
közös ház. Ám ez a következtetés vagy
tragédiába torkollik, vagy visszájára
fordíthatja lllyés mondandóját.

Ennek elkerülésére, a szakítás kulmi-
nációs pontján váratlan fordulat - az író új
titokba avatja hősét: Vilma asszony, az
anya, mielőtt fiát elvesztené, nagy
lélegzettel és visszafogott pátosszal
világgá vallja az igazságot. Kiderül, hogy
Kati „titka" csak az igazi, a bevall-
hatatlan titok elkendőzésére szolgált év-
tizedeken át, és most le kell végre hulla-
nia a hetedik fátyolnak. Lelepleződik,
hogy Gábor nem a halál előszobájából
kimentett zsidógyerek, hanem a halk
szavú, fegyelmezett úriasszony egyetlen
lázas és tiszta lánykori szerelmének, bot-
lásának, a frontról szabadságra érkező
ludovikás vőlegény szerelmes sürgetésé-
nek gyümölcse. A hadiözvegy meny-
asszonysorsot követő, titkolt anyaságból,
az eltitkolt múlt terhével keserített
házasságból Vilma asszony hirtelen fel-
ismert - sőt a történelem által kínált! -
kiútja a legendateremtés volt. Az önnön
fiáért rettegő anya szomszédasszony„
ának hőstettéből Kati megmentésé-
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ből - ötletet és erőt merített: 1944 egy
vészterhes napján hazalopta vidéken rej-
tegetett másfél éves magzatát. Azóta
titkolta férje, fia és a világ előtt a teljes
igazságot. A vallomás, amellyel az anya
most saját szobrát is ledönti, súlyosabb és
fájdalmasabb számára, semmint hogy el
tudná viselni. Fiát ugyan megmenti a
beismerés által a tudatát megroppantó
töréstől, a gyanakvástól és a vélt
gyökértelenségtől, de egyeneslelkű, derék
férje előtt - úgy érzi - örökre eljátszotta
becsületét. Ennek tudatában, élete ha-
zugságvárának romjai alá temetkezve, a
dráma végén halálra ítéli saját magát.
Áldozatos életének méltó, de valójában
értelmetlen és szörnyűségében is groteszk
befejezése ez az utolsó áldozat. Gábor
maga is rádöbben felelősségére. Megérti,
hogy az ő eredendő bűne társadalmi
jellegű: a körülötte kialakult konvenciók
elfogadása. Ezért már a zsidósors
képzeletbeli átélésekor meg-bűnhődik. A
második drámai vétsége (amelyért végül is
édesanyja fizet) az igazság mindenáron
való akarása volt. De vajon bűn-e
végigjárni az igazsághoz vezető utat?

Illyés drámájának katartikus záró-
akkordja is félreérthetetlen: Oidipusznál
Iokaszté bűnösebb, Gábor vétkénél
nagyobb az ártatlan anyáé, aki hazugságban
élte le az életét. De a legsúlyosabb bűn a
kort, az anya társadalmi osztályát terheli,
amely a maga úri konvenciórend-szerével
előbb szégyenbe, azután egy látszatélet
vállalásába kergette a lányt, az anyát, és
még a következő nemzedék válláról sem
képes levenni a hazugságok terhét. A
„szétszakadás pokla" ez, ami-ről Illyés
szól. A gyűlölködés, a más anyától
születettek, más fajhoz, néphez, valláshoz
tartozók diszkriminációja, ki-közösítése, a
valóságos és képletes kút-mérgezés bűne
alól a költő senkinek sem ad felmentést.

Meggyőződésem, hogy Ambrus Zoltán
nem véletlenül, nem kényelemből időzött a
megbírált drámák cselekményénél. Illyés
kortársi Oidipusz-drámájának eseménysora
is magában hordja a mű lényeges értékeit,
és érzékelteti a művészi megoldás
problémáit is.

Realista írók mai témájú, cselekményes
darabjainál hajlamosak vagyunk egy az
egyben olvasni, látni az elénk táruló
világot. Illyés drámája azonban logikusan
felépített, valószerűen motivált
cselekménye ellenére sem tekinthető
realista drámának: a történetnél lénye-
gesebb a példázat. A mű megemelt köl

tői nyelve, vállaltan stilizált vitastílusa is
ezt húzza alá. Az expozícióban próbált
Racine-jelenet szövege szinte alig válik el
Illyésétől. De nem azért, mintha Illyés
nem tudná (vagy legalábbis ne érezné),
hogyan beszél a jelenkor és a legközelebbi
múlt ifjúsága. Hanem azért, mert ő nem a
jelenség, hanem a lényeg szintjén, az
egyetemesség igényével, a mának és a
holnapnak is szól a problémáról.
Történelmi drámáinak félig archaizált,
eleven veretességét itt a mai köznyelv
költői szintre emelése pótolja Illyés hősei
saját végletesen felfokozott érzelmeiket,
gondolataikat majd-nem oratorikus
versprózában tolmácsolják.

A példázat szabadsága: törvények közé
szorított szabadság. Illyésnek gondja van
rá, hogy a történet szempontjából lényeges
fordulópontokat lélektanilag is hitelesítse.
(Ilyen például a Katiból ki-szakadó
„igazság", amit talán soha nem fecsegett
volna ki, ha nem képeszti el, nem
háborítja fel Gábor bűne: a társa-dalmi
megkülönböztetésnek mint kor-
jelenségnek a tudomásul vétele, meg-
ideologizálása.) A probléma csak ott van,
hogy az író hősével azonosulva, a nézőtől
várja el a szubjektív reakciók objektív
minősítését, és ehhez nem mindig ad elég
támaszt.

Az anya regényét Illyés egy a miénket
megelőző kor hétköznapi mitológiájából
merítette: a történet hitelessége tipikus
voltában rejlik. Mégis: a cselekmény íve
ezen a ponton megtörik. Az anya titka
túlságosan romantikus, köz-helyszerű
ahhoz, hogy elfogadjuk, s hogy a történet
a tényeken túl bármilyen jelentéssel
rendelkezzen. A cselekmény sodrában ezt
a történetet Illyés nem jeleníti meg, csak
felidézi. Á . Vilma asszony
monológjában - az elő-adásmód által - a
szöveg még szorosabban tapad az
unalomig ismert társadalmi és érzelmi
sztereotipiákhoz. Az anya létében,
szemléletében anakronisztikus figura, aki
szinte az általa olvasott regények szintjén
ismeri önnön titkát is, és még öregkorában
is a belénevelt erkölcsi normák és
illemszabályok szerint ítéli meg saját
múltját, és eszerint viselkedik. Ennek
következtében a dráma mai nézője az
azonosulást követelő csúcsponton még
jobban elidegenedik tőle, és ez a katarzis
rovására válik.

Illyés drámáinak többnyire inkább
eszmeisége, költői megvalósítása az
erőssége, nem a jellemrajz. A Sors-

válasvtók, ebből a szempontból is előre-

lépés. Gábor szertelensége, önzése, fana-
tizmusa, érzékenysége - a látszólag össze
nem illő, egyedi vonások - révén mint
individuum hiteles és ismerős, de egyben
saját maga, sorsa jelképe is. Minden
ízében színész - a színészlét tipikus
képviselője. Magatartásában, a ma-
gatartásbeli szélsőségek feltétel nélküli
vállalásában Diderot Színészparadoxon-
jának igazságát is érezzük: a színész nem
játszhatja büntetlenül a Shakespeare-
hősök, bűnös királyok, végzetek és
végletek között vergődő lelkek sorát, a
szerepek jellemképlete gyakran civil
magatartására is visszahat. Diderot még a
nevetségesség árnyát is felfedezi az ilyen
magatartáson. Illyés portréja idáig nem
megy el, de a mai, főként a fiatal néző,
ennek felismerésében alighanem túllép a
szövegen, és talán a meg sem valósított
írói szándékhoz közelít.

Fruskával, úgy érzem, túlságosan bő-
kezűen bánt a szerző. Nemcsak talpig
szerelembe, hűségbe öltöztette, de meg-
ajándékozta őt Vilma asszony titkának
tudásával is. Visszamenőleg ez magya-
rázza meg -- és nem a kezdetben érzé-
kelhető asszonyi féltés és féltékenység -,
hogy Gábor szeretője egyetlen percig sem
hitt Katinak. Csakhogy a tudásnak ezt az
állítólagos otthonról, a gyerek-korból
magával hozott terhét Fruska aligha lenne
képes végig egyedül cipel-ni. Nehéz
elképzelni, hogy a leendő anyós iránti
szeretet, tisztelet vagy a női szolidaritás az
utolsó percig visszatarthatta volna a lányt
az igazság kimondásától, különösen
amikor szerelmese boldogsága és saját
jövője forog kockán.
Őszinte együttérzéssel és lírával min-

tázta az író az apa árnyékban hagyott, de
sugárzó emberségével mégis példa-adó
alakját is. Nem bölcsességének és
naivitásának sajátos társulása, inkább a
szövegben felvillantott és elhallgatott
titkainak jelenléte zavar. A dráma zárt
szerkezete valóban nem kívánja öreg
Gábor választott remeteéletének,
visszahúzódásának indoklását. Az ezzel
kapcsolatos szövegbéli utalások azonban -
főként egy titokfejtő, a múltat nyomozó
cselekménysorban - olyan várakozásokat
keltenek a nézőben, aminek később a
dráma nem felel meg.

Ezek a mű margójára rajzolt kérdő-jelek
természetesen nem halványítják azt a
nagy-nagy tiszteletet, amit a Sorsválasztók
megírásának bátorsága, tisztessége ébreszt
a kritikusban, és nem gyengítik
lényegesen a színpadot és a nézőteret
mindvégig összekapcsoló drá-



mai áramkör feszültségét sem. A hatvanas-
hetvenes években mintha egy sajátos
munkamegosztás alakult volna ki a
drámairodalomban: a jelenben játszó-dó
drámák a mikroközösségek kis gondjait, a
magánélet és az életforma kérdéseit járták
körül, a nagy társadalmi, nemzeti
problémák felvetését meghagyták a
történelmi keretben, archaikus kulisszák
között játszódó színműveknek, a hatalom
kritikájára vállalkozó paraboláknak. Illyés
Sorsválasztókja történelmi jelen időben,
kortárs környezetben, új, mostanáig csak
lappangó kérdésekre keresi a választ.
Drámaiságát nyíltsága is erősíti. Végre egy
mai dráma, amely új sorskérdésekről szól:
közéleti töltése, tétje van. Ezért
meggyőződésem, hogy nem a polémia,
nem a jelentéktelen dramaturgiai döccenők
számonkérése, ha-nem a mű irodalom- és
társadalomtörténeti jelentőségének
felmutatása a kritika elsőrendű feladata.

A Sorsválasztók, mint ezt a pécsi Nem-
zeti Színház műsorfüzete is jogos büsz-
keséggel hirdeti, a tizedik Pécsett be-
mutatott. Illyés-dráma. A színház nagy,
közösségi műhelyén belül létrejött két-
személyes műhely - Illyés Gyula és
Czímer József dramaturg alkotó együtt-
működése ma már irodalom- és szín-
háztörténeti példa. Nem arról van szó,
hogy Illyés Czímer rendelésére írta drá-
máit, az ő „megrendelője" mindenkor a
társadalom. A Sorsválasztók témáját is a kor
saját lelkiismerete kényszerítette rá. De
valószínű, hogy a színház baráti
ösztönzésének, sürgető várakozásának, az
együttműködés korábbi tapasztalatának is
része van benne, hogy a ma gondjaira
változatlanul, sőt fokozottan fogékony
hetvennyolc éves költő vállalta a
Sorsválasztók megírásának (nemcsak mű-
vészi) kockázatát.

Sík Ferenc tiszteletreméltó alázattal
vállalkozott a dráma színpadra állítására.
A mű sokirányú érzékenységet horzsoló
témaválasztása, a szöveg közlését megelőző

ősbemutató eleve kizárta a rendező
önmutogatásának lehetőségét. Hiszen
ezúttal végképp nem támaszkodhatott a
rendező a közönség korábbi vagy
olvasmányélményére, viszont tudnia
kellett, hogy a vita egyetlen érve, a
monológok egyetlen mondata, a színészek
egyetlen szava sem sikkadhat el. Az
önkifejezés, a rendezői vallomás, a
drámaértelmezés itt kizárólag az író
mondanivalójával való azonosulás alapján
születhetett. Ezért is hivatkoztam

elismerően - a rendezői alázatra.

Az előadás kulcskérdése, Gábor alak-
jának méltó megjelenítésén túl, a dráma
társadalmi-lélektani hitelének és a valóság
kereteit kitágító metafora jellegé-nek,
megemelt stílusának megfelelő szintézise.
Erre érzett rá Sík Ferenc és a dísz-
lettervező Selmeczi György, amikor ket-
tős keretbe foglalták a játékot. A szoba
(Tibor, illetve a szülők otthona) a hét-
köznapok naturális környezeteként jelenik
meg, de a színpadot kitágító két
szárnyfalon elvontabb vizuális effektusok,
jelképek érzékeltetik a mű távlatait. Az
egyik oldalon a fóliába burkolt, kötéllel
megkötözött testek és testrészek a lengyel
Szajna Apokalipsis vízioit idézik. Az ősi
héber betűkkel és alig ki-vehető
tervrajzokkal dekorált óriás poszterportré
bennem semmilyen határozott
asszociációt nem keltett. Ha csak nem az
ősi és a modern zsidó lét kettősségére
kívánt a díszlettervező figyelmeztetni.
Kár, hogy a kétszintű meg-jelenítésnek ez
a koncepciója az elő-adás gyakorlatában
nem funkcionált: a játék egy lényegében
realista keretben, környezetben zajlott, és
az elvontabb díszletelemeknek kizárólag
dekoratív szerep jutott. Tibor modern és
nagy-vonalú otthonára a nyolcágú
gyertya-tartó fénye és a Calder-mobilokra
emlékeztető tárgyak látványos
eleganciája, a hagyomány és a modernség
együttes kultusza nyomta rá bélyegét, és
ez a kicsit stilizált, esztétikus színpadkép
legalább összhangban marad a szöveggel.
A szülők otthonába bebólogató virágzó ág
kulisszaköltészete és a kékes hold-fény
már-már giccses effektusa ezzel szemben
túlságosan Vilma asszony íz-lése szerint
való, s ezzel majdnem kontrakarírozza a
mű szikárabb igazságát.

Ha sor kerül - és remélem, sor kerül - a
Sorsválasztók budapesti bemutatójára,
talán lehetőség nyílik rá, hogy megbizo-
nyosodjunk róla, mennyiben szolgál-hatja
egy jóval elvontabb játéktér a dráma
tágabb értelmezésének lehetőségét.

Az előadás legerőteljesebb vizuális
effektusa a játékteret keretező, gazdát-
lanná lett, levetett cipők szomorú sora:

ezt a Duna-parti gyilkosságok tragikumát
kifejező, irodalmi-filmi-képzőművészeti
idézetet voltaképpen sem-milyen fizikai
aktus, konkrét utalás nem köti-kapcsolja a
színpadi játékhoz, és ennyiben öncélúnak
tekinthető. A látvány jelértéke azonban
önmagában is eléggé közismert és eléggé
kifejező ahhoz, hogy mementónak
tekintsük, s ezáltal egy képre fordított
siratóének szuggesztivitásával kísérje és
kövesse a színpadi történést 1944-től --
Kati valóságos és Gábor vélt végzetétől -
a jövendő elkerülhető tragédiáiig.

A dráma és az előadás terheinek leg-
nagyobb részét Csíkos Gábor hordja a
vállán, olyan nagyvonalú eleganciával és
olyan magas hőfokú belső izzással, ahogy
Latinovits Zoltánon kívül talán egyetlen
magyar színész sem játszhatta volna el ezt
a figurát. A tökéletes azonosulás, amely
alakítására jellemző, egyáltalában nem
gátolja meg abban, hogy a megfelelő
szituációkban (például nem létező
pajeszát pödörgetve) egy árnyalatnyi
iróniával is fűszerezze a jellemrajzot,
megkönnyítve ezzel a néző állásfoglalását
is.

Hálátlanabb, de majdnem ugyan-
ennyire lényeges, gondolatébresztő szerep
jutott Bregyán Péternek (Tibor), aki
főként kettőjük nagyjelenetében borotva-
élen táncol. Mértéktartásának is kö-
szönhető, hogy az elvek megfogalma-
zására szorítkozó szerepben, érvek tol-
mácsaként, a maga szócső voltában is -
hús-vér ember maradt a drámai cselek-
mény sodrában.

Gyöngyössy Katalint az anya szerepé-
ben tulajdonképpen csak akkor tudjuk
elfogadni, ha eleve eltekintünk az élet-
kori realitásoktól. A színésznő - aki
nyilvánvalóan túl fiatal ahhoz, hogy a hős
sokat szenvedett édesanyját hitelesen
eljátszhassa - nem maszkkal, ha-nem
belülről kifelé sugárzó tudással,
magatartásával hidalta át ezt a problémát,
és azzal, hogy a társadalmi hazugságok
egyéni hazugságra kényszerített
áldozatának szerepében - lényegében
kortalan, de nagyon is plasztikus figurát

Bregyán Péter és Csíkos Gábor a Sorsválasztókban (Keleti Éva felvételei)



teremtett. A szerep és Gyöngyössy
Katalin alakításának kulcsa az az át-
alakulás, amely a szemünk láttára megy
végbe, amikor Vilma asszony kilép a
színjátékon belül vállalt (életbeli) szín-
játékból, kilép a magára vállalt szerepből,
és ahogy lehull arcáról a rákövült maszk -
egyszer csak védtelenné válik. Nem
Gyöngyössy jellemábrázoló ere-jén,
színészi érzékenységén múlt, hogy Vilma
asszony melodramatikus monológja az ő
mértéktartó előadásában is
melodramatikus maradt.

Vallai Péter (Apa) és Hartmann Teréz
(Kati) pontosan éreztek az általuk játszott
figurák lelki habitusára, Leviczky Klára
viszont üresebbnek, súlytalanabb-nak és
hisztérikusabbnak is ábrázolta Fruskát,
mint Illyés. Az asszonyi szenvedély és a
férfival való azonosulás tirádái az ő
szájából egy karrierista színésznőcske
betanult, megjátszott szövegeként hatnak,
és ez nyilván ellentétben van az írói
szándékkal. Az, hogy a szereplőgárda
egységét a premierig Sík Ferencnek nem
sikerült teljesen meg-teremtenie, részben
Fruska harsány játékstílusán múlik.
Csíkos Gábor - játékának intenzitásával -
az előadás egyed-uralkodójává válik. S a
rendező ennek tudatában tudatosan is neki
rendelte alá a produkció egészét. Ezt azért
is helyes döntésnek érzem, mert a
szereplők közül egyedül Csíkos tudta
megvalósítani az extremitásában ismerős
konkrét kor-társfigura és az egyetemes
érvényű, nemzeti sorskérdésekkel
viaskodó, modern Oidipusz egységében
az egyszeri és az általános színpadi
szintézisét. Ehhez hozzájárult az is, hogy
szebben, emelkedettebben is beszél, mint
(Gyöngyössy Katalinon kívül) a többiek.
Ez a meg-emelt, stilizált játékmód el is
idegeníthetett volna bennünket a mű jelen
idejű igazságától. Ám Csíkosnak az egész
szín-padot betöltő szenvedélye,
szuggesztivitása egyszerre és egyformán
jól szolgálta a színpadi játék feszültségét
és a költői mű gondolatainak messze
sugárzó érvényét.
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VINKÓ JÓZSEF

Balekok és lázadók

Divatba jöttek a balekok. Fölfigyeltek
rájuk, a hónuk alá nyúltak, és most a
színház is felkarolta őket. Ivan Antonovot,
a szófiai tanárt, aki selejtes zakójáért
nemhogy kártalanítást nem kap, ha-nem
még ő fizet birkaadót. A Félszeg Pistit,
Goldnágel Efráimot, a sanda bohócot, aki
kétszeres balek, hiszen látszatra
mindenkinek az eszén túljár, ugyanakkor
mégis egy életen át kergeti Aglája
szűzleányt. Nem is szólva a két
legfiatalabb ősbalekról, Józsiról és Bélu-
ciról. Ok már a balekség minden szimp-
tómáját magukon viselik. Folyvást há-
lálkodnak, miközben kibabrálnak velük.

A himnuszos Józsi

Ő a szívgárdisták áldozata. Minden éj-
félkor felkelti a feleségét, Arankát és
három apró gyermekét, elénekelteti velük
a Himnuszt, mindenkinek boldog jó napot
kíván, majd nyugovóra tér a
szenesládában. Ez az élet rendje. Egyéb-
ként pontos, becsületes munkásember,
vekkertől vekkerig él, a maga módján
szereti a családját. De a társadalom nem
tűri a rendbontást. Keményen meg-torolja
szerény kicsapongásait: felkarolja a

családot. A segítség abszurd intézkedések
sorában ölt testet. Polgárné (Thirring
Viola) és a Tanácsi dolgozó (Korompay
Vali) „elintézik", hogy az amúgy is a
létminimum határán vegetáló munkást
megbírságolják, pellengérre állítsák,
gyerekeit állami gondozásba vegyék. A
tévések elrettentő filmet készítenek róla,
kollégái, az Április 4. brigád tagjai
„önkéntes" tetvetlenítésre érkeznek a
parányi szoba-konyhába, a kandi
kíváncsiság, a nyárspolgári álsajnálkozás
benyálazza életüket.

Iszonytató Józsiék megalázása. Ijesztő a
napi gondok csapdája is, amiből nem
szabadulhatnak, de rémisztő az az ál-szent
„gondoskodás", az az önelégült
„humanizmus" is, amellyel sorsukon vál-
toztatni akarnak.

Schwajda a komédia miskolci változatát
gyúrta át a Radnóti Miklós Szín-padra: a
teljes estét betöltő anyagot egy
felvonásnyira tömörítette, a több mint
húsz szerepet nyolcra csökkentette.

A darab szűkszavúsága, koncentráltsága
miatt drámaibb, lényegretörőbb lett. Szó
sincs itt nyüzsgő televízió-stábról,
vöröskeresztesről és gyámügyi előadóról,
Kisjózsiról, Kisjancsiról, Kis-arankáról,
mindezekről a történésekről a furcsa
hajnali párbeszédek tudósítanak. A

H i m n u s z n a k , szemben a korábbi vál-
tozattal, éppen az a nagy előnye, hogy
dramaturgiailag kiemelte a két főszereplőt,
s lehetőséget teremtett, hogy Schwajda
különös dialógustechnikája - az
információk groteszk késleltetése -
érvényesülhessen. Ez a látszatra bak-
ugrásos, néhol az abszurd dráma mód-
szereire emlékeztető mondatszerkesztés,
amely az absztinenssé váló családfő haj-
nali másnaposságait is érzékelteti, különös
feszültséget, váratlan izgalmat ad a
darabnak. Ráadásul Schwajda ebben
sziporkázóan szellemes. Ezért érthetetlen,
miért torpant meg félúton, és miért nem írt
egy kétszemélyes abszurd kamaradarabot
? Miért kellett a szűk szín-padra zsúfolni a
csonka szocialista brigádot? Ezzel nem
színesebbé, lendületesebbé tette a játékot,
pusztán elkabarésította. A szocialista
brigád persziflázsa elcsépelt, untig ismert
klisé, a brigád-naplóba való beíráson
gúnyolódni nem vall különös eredetiségre.

Az átdolgozás persze így is össze-
hasonlíthatatlanul jobb, mint a hajdani
változat. Schwajda kegyetlenebb és
durvább, nem enged semmi remény-
sugarat, az ősváltozat idillikusan idióta
happy endjét elsöpörte a haragja. Itt nincs
boldog egymásratalálás, itt minden rohan
a tragédiába.

Nyilván felvetődik majd, nem torz-e a
munkásosztály egyik rétegének ilyen
hátborzongató ábrázolása? Tipikus-e a
lumpenlét határára sodródott munkás
esete? A csonkítatlan valóság tükröződik-
e darabjában?

Hivatkozzunk a Ro.rdatemető vitájára?
Schwajda, akárcsak annak idején Fejes,
nem törekszik totális társadalmi helyzet
ábrázolására, nem latolgat, nem mutatja
sorra a valóság minden oldalát: dühét és
felháborodását kiáltja világgá.
Elgondolkodtatni, felrázni, felkavarni
akar. Provokál. Közben szorong ő maga
is. A sorok közül harag és meleg líra árad.
Schwajda szereti Józsit. Átérzi a
kiúttalanság tehetetlenségét. Legszíve-
sebben rákiáltana hősére: ne legyen már
ilyen balek, miért hallgat, miért tűri
mindezt, miért nem csap az asztalra?
Miért nem lázad fel? A kérdésre nincs
megnyugtató válasz, mert Aranka és


