
tők megzenésített versei elmélyítik és
egyben távlatosabbá, általánosabb érvé-
nyűvé is emelik. A Tamás bátya által el-
mondott példázat a fénylajtorján a naphoz
kúszó megfeketedett és egyben meleg-
séget, örömet nyert néger ősapáról, és a
holdhoz kúszó, tőle fehérré, hideggé, szo-
morúvá vált első fehér emberről szóló ősi
néger legenda egy öntudatosodó szemlélet
mitikus megfogalmazása. Míg a Higvéről,
a néger vízitörpéről szóló mese még tovább
lép ezen az úton, a törpe mélybe rántja a
bőrük színétől szabadulni vágyó néger
gyerekeket. Megbünteti azt, aki nem tartja
szépnek saját színét. Ezek a népmesében,
legendában testet öltött vágyak, erkölcsi
magatartásnormák már bőven szétfeszítik
a XIX. századi megkönnyezett „kunyhó"

idillikus falait, egy saját értékeire ébredt
néger világ napjainkban egyre erősödő
„black is beautv" folklorisztikus költői
meg-fogalmazásai, amelyek a tragikus
véget feloldó „hopsza néger" songgal
egyetem-ben felerősítik a jövőbe mutató
lázadó magatartás igazságát.

A Népszínház vándortársulata Karinthy
Márton vezetésével egységes stílusú (tiszta
szövegmondással, énekkel, kulturált
stilizált mozgással) összjátékot pro-dukált.
A zene Mártha István, a mozgás Bartha
Judit munkája. Hall János (Tamás bátya),
Sebestyén András (George), Kóti Kati
(Choe) és Gruiz Anikó (Peggy)
vezetésével egy-két gyengébb alakítást,
mint például az ál-szent, embertelen
lelkész ironikusnak szánt szerepét
leszámítva - a kis társulat hihetővé tudta
tenni a sok szereplős darab (többen két-
három szereppel is megbirkóztak) alakjait.

Mese, mítosz és megzenésített költészet
ezúttal is olyan varázsszernek bizonyult,
amely még az ilyen színdarabba is mai
rálátást és csipetnyi költői lebegést tudott
csempészni.

Bescher-Stowe: Tamás bátya kunyhófa (Nép-
színfiáz, Józsefvárosi Színház)

A. Brustein színpadi változatát fordította:
Gábor Andor. Rendező: Karinthy Márton.
Z e n e : M á r t h a István. Dramaturg: Márai
Enikő. Díszlet: Lovas Pál m. v. Jelmez:
Tordai Hajnal m. v. Koreográfus; Barta Judit.
Asszisztens: Bocskay Izabella.

Szereplők: Horváth Ferenc, Mészáros
Mihály, Nyerges Ferenc, Sebestyén András,
Barsi Géza, Somfai Éva, Téren Gizi, Hol]
János, Köti Kati, Dienes Kálmán, Illyés
Mari, Gruiz Anikó, Koldus Nagy Laszló,
Végh Ferenc, Molnár Miklós, Komlós
Róbert, Szlonka Márta, Harangozó
György.

NÁDRA VALÉRIA

Bohémélet 1981

A Jogászok a Thália Színházban

Rolf Hochhuth neve azokat is elcsalogatta
a Thália Színházba, akik nem rajongói a
színpadra alkalmazott regény-
folyamoknak, eposzoknak vagy belső
monológoknak. Csalódásuk, ha egy ilyet
látnak, minden bizonnyal kisebb lett volna,
mint a Jogászok bemutatója után.

A színpadon egy manzárdszoba, egy
diáktanya, az 1981-es Bohémélet díszletei,
amelyek hatásukban később szürrealistába
szeretnének átcsapni. Ez a szoba könnyű
célpontul szolgálhat az esetleges
terroristák nak Moro holttesté-nek
megtalálása napján.

Majd elfelejtem: a darabot, az elő-adást
mint művészi produktumot szeretném
értékelni, nem mint politikai manifesztu-
mot. Gondolom, a színház is a művészi
produktumot akarta bemutatni.

Ez a darab és az előadás minden két-
séget kizáróan megbukott, nem mint
politikai mondandó, hanem mint művészi
teljesítmény. Mentséget nem keres-hetünk
rá, mert nincs. Lehet, hogy az átlag
magyar néző járatlan a nyugatnémet
belpolitikában, mindez nem menti fel a
szerzőt az alól a feladat alól, hogy ha
színdarabírásra adja a fejét, annak el-
játszhatónak, komolyan vehetőnek kell
lennie. Hadd idézzük példának A hely-
tartót. Nem valószínű, hogy az átlagnéző a
Vatikán fasizmussal kapcsolatos tevé-
kenységének a részleteiben túlságosan já-
ratos lett volna. Ennek ellenére, mivel A
helytartó valóságos drámai szituációkat
ábrázolt, minden nemzetiségű átlag-néző
megértette, sőt, átélte, miről szól a dráma.
Nem kellett mellé könyveket vagy
levéltári dokumentumokat olvasnia. Csak
a drámát figyelnie, nem pusztán a
„háttértudásra" támaszkodnia. A nézőnek,
legyen bármely nemzet tagja, joga nem
jártasnak lenni, mégis élvezni tudni,
élvezni akarni egy szín-házi előadást.

A helytartót éppen a Thália Színház
mutatta be, vitte sikerre mintegy másfél
évtizeddel ezelőtt. E mű tanúsága szerint
Hochhuth jó drámaírónak bizonyult. Ezért
előzte meg olyan kellemesen türelmetlen
várakozás a mostani bemutatót. Kissé
félreinformálta a kö-

zönséget az a tény is, hogy a dráma Moro
holttestének megtalálása napján játszódik.

A darab problematikus volta nem a
témaválasztásból adódik, nem is abból,
hogy írtak-e már a terrorizmusról, ki,
hogyan és mikor, hanem abból, hogy
Hochhuth felskiccelt valamit, ami olyan,
mintha dráma lenne.

A manzárdszobában családi vacsora
készül abból az alkalomból, hogy a
miniszter édesapjától eltávolodott leányt
jogi doktorrá avatták, továbbá egy eset-
leges merénylet megelőzése végett ka-
tonák és elhárítók veszik körül a házat,
mert idelátogat Heilmayer, a miniszter.

A fiatalok természetesen „ellenállók",
abban az értelemben, hogy nem értenek
egyet az apáik által létrehozott világgal.
Eddig igazuk is van. De úgy tűnik, mintha
„hivatásos ellenállók" lennének,
ellenvéleményük ugyanis nem valami
konkrét társadalmi-politikai elképzelésből
fakad, inkább csak általában következik a
rendszerből, amelyben ilyen a
szereposztás.

Hogy konfliktus jöhessen létre, ahhoz
szükséges a másik pólus, az a valaki, aki-
nek ellenállnak. A darabban ezt a miniszter
úr, valamint őrzői és volt fasiszta
fegyvertársai, barátai képviselik.

Az ellenfeleknek tehát a vacsora keretei
között kell összecsapniuk. Hochhuth jobb
és ravaszabb drámaíró annál (noha nagy
kedvélője a dokumentumműfaj-nak),
hogy ne tudná, pusztán szópárbajjal nehéz
lekötni a nézőket, ehhez vala-mi esemény
is kell. Az „esemény" idejében meg is
érkezik. Jön egy fiatal orvos, akinek elege
van már az ellenállásból, az ugyanis nem
fizetődik ki. Még ifjúkorában részt vett
egy tüntetésen, ezért most elveszítette az
állását. Heilmayer segítségét szeretné
kérni, hogy újra munkát kapjon egy
kórházban. A másik két fiatal elvei
ellenére -- vagy azzal együtt? - nem fűz
különösebb kommentárt a készülő
akcióhoz. Megkönnyítik barátjuk útját a
hatalom kegyeibe való viszatéréshéz,
ahogy annak idején nyilván az
ellenállásban is támogatták. Van rá
mentségük : élni mindenkinek kell
valahogy - legalábbis ebben a drámában.

Pikantéria: a katonákkal, jelző- és
ellenőrző-berendezésekkel telezsúfolt
házba bejön - ha feltartott kézzel is - egy
„kétes elem". Ez még hagyján, behoz
magával egy táskát, amit nem vizsgálnak
át. Akkor miért a nagy előkészület? A
táskában ugyanis lehet bomba, heroin,



méreg, tőr, pisztoly és egyéb gyilkos esz-
közök. A színpadra még egy - a „szerepét
kiválóan alakító" - rendőrkutyát is
felvonultatnak, ezzel együtt vagy ennek
ellenére becsempészik a táskában a kis
híján gyilkos eszközt. A gyilkos eszköz
ezúttal dokumentum. Heilmayernek, aki a
lányához és a nem különösebben szeretett
leendő vejéhez siet meghatottan
vacsorázni, a vacsora mellé feltálalják az
ifjú dezertőr kívánságát, amelyet a mi-
niszter úr pozíciójából következően
megtagad. Szó szót követ, majd szót a
dokumentum.

Újabb pikantéria: kiderül, hogy a fiatal
orvos, aki annyira azért nem politizál,
magánnyomozást folytatott vidéken, és
„mintegy véletlenül", a Heilmayer urat
fasiszta múltjával kompromittáló iratokat
talált. A két fiatal barátja - az iratok
fotokópiájával - megélhetése érdekében
megzsarolja a hatalom jelenlevő kép-
viselőjét, majd elrohan. A viharos vacso-
rának a miniszter úr szívrohama vet véget.
A lány orvosért szalad, ahelyett, hogy a
rendőrtiszt URH-készülékén hívna
segítséget. A fiú kimegy cigarettázni, ki
kell ugyanis üríteni a színpadot a
szívrohamban szenvedő politikus láto-
másai számára. A múltból különböző
alakok bukkannak elő, akikkel Heilmayer
együtt dolgozott a fasizmus alatt, vagy
akikkel szemben vétkezett. A miniszter úr
látomása minduntalan meg-kettőződik.
Mindaz, amiről hallottunk a
dokumentumokban, megelevenedik, talán
hogy az emlékezetünkbe vésődje-nek
Heilmayer úr rémtettei. Ennek meg-
felelően a manzárd hátsó része hol cellá

vá, hol vesztőhellyé, hol tárgyalóteremmé
alakul. Ezért persze még nem kellett volna
kiüríteni a színpadot, elég lett volna
elsötétíteni. Kiüríteni azért kellett, mert a
jelenések átterjengtek a színpad egyik,
majd másik, végül a középső részére is.
Amikor a legbambább nézőnek is már a
könyökén jön ki, hogy a miniszter úr
valóban fasiszta volt, most pedig az
NSZK egyik vezető politikusa, amikor
már azt is a szájába rágták, hogy mindezt
egy jogász tette, akinek az igazság aktív
védelme lenne a feladata, akkor felmentő-
ként (a nézőt felmentőként) megérkezik a
másik jogász, a politikus lánya. Láto-
mások lejátszottak. A lány melodrama-
tikus sikolyban tör ki, először atyját, aztán
hivatását, aztán szerelmét tagadja meg,
végül komolyan foglalkoztatni kezdi a
gondolat, hogy nem kellene-e ez okból
kéthónapos terhességétől is meg-
szabadulnia. Szerencsétlenségünkre a
végsőkig fölzaklatott lány elalszik, és ezt
a látomásokra berendezett színpadot
megint jelenések özönlik el. Üldözők és
üldözöttek közelítenek az ágyhoz, na meg
a kutya. Amikor a rettenetes álmából
felébredő lány apjának náci múltja miatt
már gondolatban mindent eldobott
magától, visszajön a szerelme. Lírai
sikollyal vetik magukat egymás karjaiba,
és elhatározzák, hogy mégis szeretik egy-
mást, és megtartják a gyereket. Olyan
ismerős ez a befejezés a magyar nézőnek,
bár most nem hangzik el a szokott mon-
dat: „mondottam, ember, küzdj és bízva
bízzál!"

A darabban világosan elkülöníthető egy
dokumentumrész, egy politikus múlt

jának és karrierjének a története, és hogy
ebből dráma legyen, az író hozzákapcsolt
egy banális magántörténetet. A kettő nem
tud egymásba simulni, ettől lesz felületes a
mű, így katartikus hatása sem lehet. Nem
lehet, hogy egy politikus darab
megtekintése után unott, közömbös
arcokat lássunk a nézőtéren. Márpedig ez
a helyzet. Mindehhez: a cselekmény Moro
holttestének megtalálása napján játszódik,
így ide kapcsolódik a terrorizmus
problémája is, habár szervetlenül lóg ki a
világba, mint egy el nem kötött
villanydrót.

A rendezés a maga eklektikusságában
néhol szinte komikus. A lány például fel-
feltörő indulatai hatására felrohan egy
tetőre vagy padlásra, és onnan kiabál le
nemzőjére. Nem tudom megérteni, miért
nem lehet elmondani ezeket a mondatokat
a szobában. A padlástól még nem lesz
„megemelve" a mondandó.

A főszerepben Inke László küszködik.
Vannak jó pillanatai. Rolf Hochhuth,
valamint a dramaturg és a rendező az oka,
hogy csak pillanatai. Nagy tévedés a két
fiatalt Drahota Andreával és Benkő
Péterrel játszatni. Párosukról sok mindent
el lehet hinni, kettőt nem: hogy
szerelmesek, és hogy lázadnak. A darab
felületessége, sokszor motiválatlansága
játékukban az elviselhetetlenségig fel-
erősödik. Bitskey Tibor a karikatúráig
túljátssza Hámmerling szerepét. El kellett
volna dönteni, legalább az előadásban,
hogy ezek az alakok karikatúrák-e, vagy
annál sokkal veszélyesebb, súlyosabb
elemek. A groteszk felé is tesznek egy-egy
fél lépést. Ilyenek a Buss Gyula által
előadott epizódok. Mindenképpen sze-
rencsésebb lett volna, ha a naturalizmus
helyett a groteszk elemek erősödnek föl az
előadásban. Attól talán félelmetes -
egyáltalán, komolyan vehető lett volna az,
amit a színpadon láttunk.

A fordítás Tandori Dezső, a rendezés
Romhányi László, a díszlet Makai Péter
munkája.

Minden külön értesítés helyett: a do-
kumentumdráma és a melodráma házas-
ságából gyermek nem született.

Rolf Ilochhuth: Jogászok (Thália Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Rendező:
Romhányi László. Művészeti vezető: Kazimir
Károly. Irodalmi munkatárs: Elbert Zsuzsa.
Díszlet: Makai Péter m. v. Jelmez: Székely
Piroska. Zenei vezető: Prokópius Imre.
Rendezőasszisztens: Szabó Sipos Márta.
Szereplők: Inke László, Drahota Andrea,
Benkő Péter, Mécs Károly, Bitskey Tibor,
Buss Gyula, Rátonyi Róbert, S. Tóth József,
Kollár Béla, Verebes Károly, Konrád Antal.

Inke László, Drahota Andrea és Benkő Péter Hochhutn fogászok című színművében (Thália Színház)
(Iklády László felvétele)


