
A látványi elemekben végigkísérhető
„bartóki gondolat" a kékszakállú alak-
jában összpontosul (Gáti István illetve
Kováts Kolos). Elegáns, szürkéskék kö-
penyét, fekete kalapját a paraszti viselet
ihlette, de a bő köpeny, a fényes kalap
egyúttal titokzatos, varázslatos külsőt is
kölcsönöz lényének. Az öltözet hideg
fénye zárkózottságot, finom motívumai,
laza formája emberi szándékot hordoz.
Összetett, miként a jellem, s egyszerre
magyar és egyetemes, az opera egészéhez
hasonlóan. Eltemetkezése kettős jelentésű:
az ő segítségével megelevenedő világ
veszi körül, az élet; de ha ez a világ ő
maga, úgy a reménynek is vége.

Sötétség borul a lenyugvó herceggel a
gyulai várra, de megelevenedik az est
második részének színhelye, a vár melletti
tó és környéke, a Cantata profana
természetes színpada. Keresve sem le-
hetne jobb helyszínt találni. A díszletter-
vező itt is, mint minden munkájában, az
abszolút tisztaságra törekedett. A román
népballada környezetének meg-idézéséhez
elegendőnek találta a gyulai természetes
adottságokat. Csupán egy
hozzátennivalója volt: a puritán építmény
a tó közepén. Ez a kórus és zene-kar
helye, de a fa oszloperdő felett vonul át a
szarvassá váló kilenc fiú, imigyen
érzékeltetve a mesés elemet, az átválto-
zást, s a faszerkezetű falusi házat is idéző
támasztórendszer az apa környezete a
hídon túljutott, a tiszta forrást megtalált,
egy másik, súlytalan, minden mesterséges
elemet nélkülöző, képzeletbeli világban
otthonra lelt fiaival való párbeszédekor.
Az építményt a túlsó parttal összekötő
könnyed híd igazi szakadék felett ível,
amelyen csak a ruhájuktól megszabaduló,
a természetben feloldó-dó fiúk tudnak
átkelni. Az így szélesre kitágított színtér
egy gondolatsort is közvetít: a mítosszá
válás folyamatát a táncmozdulatokkal
jelzett egyszerű népi környezettől a
szavakban is megformált történeten
keresztül a vártorony tetején égő
fáklyákkal szarvasalakot fel-idéző kilenc
fiú, a szimbólum felragyogásáig. Ez a
jelkép a tiszta forrásé, az egész est
szokásostól eltérő megformálásának ars
poeticájáé.

Noha a színtér kissé szélesre húzott,
kicsit zsúfolt az egyidejűleg mozgó, tán-
coló csoportok kompozíciója, mégis úgy
hisszük, a szinte tökéletes Kékszakállúval
együtt évente feleleveníthető programja
lehetne a gyulai várjátékoknak.

VINKÓ JÓZSEF

Meg kell (ene) csinálni
a leckét

A Halleluja a Játékszínben

Három nemzedék tehetetlenkedik Kornis
színpadán. Miksa, a nagytata, a Boldog
Békeidők gyermeke, kilencven-éves
aggastyán, akinek a fejében a Kettős
Kereszt és a Szent István-korona
összemosódik a sarló és kalapáccsal, a
Kárpát- Duna Nagyhaza a Csonka-Ma-
gyarországgal, a Himnusz és a Gotter-
halte az Internacionáléval, s vaksi szemé-
vel hiába hunyorog, nem tudja megkü-
lönböztetni Ferenc Józsefet, Horthyt,
Kun Bélát és Rákosit. Nem szenilitás ez
vagy aggkori érelmeszesedés, csupán a
történelem körforgásának reménytelen
következménye: hosszú élete során
Miksa annyi ismétlődő történelmi szituá-
ciót élt át, hogy felfejtésükhöz (az ő
számára) bőségesen elegendő ifjúkorá-
nak néhány tömény jelszava, amelyekhez
ragaszkodik is. „Abcug Tisza!" -
harsogja tövig égett szivarral a szájában,
s elemében igazán akkor érzi ma-gát, ha a
Kunz és Társa kereskedősegéde-ként
originál TURUL-folttisztítót, IKKA-
kakaót, kanadai szaharint és dán vajat
árulhat a megrettent mai Nepper-nek.

Fia, a középkorú, gőzhenger-vitalitású
Pista tudatában a második világháború
szorongásaira ráépül az ötvenes évek
világa. Ágyában a személyi kultusz
puffatag politikai jelszavai a fogyasztói
társadalom reklámszövegeivel kavarog-
nak; hihetetlen zűrzavarban különböző
fogalmak élnek itt: bélista és differenciált
bér, micisapka és Braun-Sixtant
villanyborotva, keretlegények és ávéhá-
sok, élelmiszerjegy és hulahopkarika,
bakancs és farmernadrág. Ez az Apa (aki

az előadásban többféle alakban is megjele-
nik) nem tudja, mit mondjon, mit KELL
mondania, erkölcsi bizonyítvány után
szaladgál, öngyilkos lesz, szívrohamot
kap, kinevez, kineveztetik, lebukik és
lebuktat. Ámultan szemléli a hetvenes
évek megváltozott társadalmi struktúrá-
ját, zavartan kapkod: „ . . . kisfiam, iri-
gyellek - mondja -, most jön be a Ká-
naán, mikor a bőség, mikor a mindenki,
mikor a szellem - én meg mehetek a tus
alá! Pá!"

Á Fiú, Lebovics. Miksa unokája, Pista
fia. A harmadik nemzedék. Végig a
darabban meg kellene csinálnia a lec-
kéjét. Ez a feladata. De Lebovics nem
tudja megírni a leckét. Nem tud osztani.
Nem tudja, hová kell írni a maradékot.
Bizonytalan. Kétségbeesett. Támponto-
kat keres, begubózódik, a gyermekkor
pajzsa mögé rejtőzik. Harmincévesnek
látszik, de maslit köt és búgócsigázik,
körülötte kibelezett játékai: fakockák,
vízipisztoly, villanyvonat, gombfoci,
tolótetős tolltartó. Lebovics ezekkel ját-
szik, éppúgy, mint az aktákkal, pecsét-
nyomóval, az emberekkel. Hol pólyás,
hol lakásügyi főfütyi, hol úttörő, hol
határőr, padtárs és riporter, pattanásos
kamasz és nehézfiú. Nem tud, nem akar
felnőtté válni. Átalakulásai: menekülések;
ha döntenie kell, mindig vissza-szökik a
gyermekkor védett és tiszta területére.

A három generáció nem érti egymást,
kommunikálni nem tud, kapcsolatuk
felszínes és deformált. A családot mint
legkisebb egységet a történelem meg-
csonkította, szétzilálta; Lebovics hiába
várja egész idő alatt az anyját, a Mama
nem jön. A hagyományos értékek fiúk,
szülők és nagyszülők között felborultak,
Miksát, Pistát és Lebovicsot nem a
kölcsönös szeretet és tisztelet, ha-nem a
félelem tartja össze. Á Nagytata a múlttól
fél, az Apa a jelentől, a Fiú a jövőtől.

Miksa félelme a legtárgyiasabb. Ő vitéz

Kornis Mihály: Halleluja (Nemzeti Színház, Játékszín). Agárdi Gábor (Miksa), Bodnár Erika (Cica) és
Márton András (Lebovics)



Lábasi Lipót századparancsnoktól fél, „az
emberbőrbe bújt fenevadtól", aki Poldi
fiát kiköttette. Bizonyos zajokra
összerezzen, rémülten rohangál, eltor-
laszolja az ajtót, rimánkodik: „Há .. . há ...
jönnek!!! ... Csendőr úr ... csak egy kis
IKKÁ-kakaó ... se! . . . Mamu, ne üss ...
én nem vagyok! Itt nincs senki! Nem
laknak! Tessék tovább-menni !"

Pista a Szabványtól, a Végrehajtási
Utasítástól, a Stemplitől, a Láttamoztatás-
tól fél; attól, hogy nem ismeri ki magát a
Hivatal útvesztőjében, hogy a hirtelen
megváltozott körülményekhez alkalmaz-
kodni nem tud, végzetesen lemarad, ki-
hullik. Szorongásai nem morális jellegűek,
inkább gyakorlatiak, etikai ön-vizsgálatra
egyetlen alakváltozatában sem vállalkozik.

A darab főszereplője, Lebovics a jövőtől
szorong. Attól, hogy nem tud
beilleszkedni. Alapvető élménye ez
legújabb próza- és drámatermésünk
hőseinek. Bereményi Kiskatonája éppúgy
légköbméterhiányban szenved, mint
Csörsz matrózinasa vagy Czakó indulatos
figurái. Ugyanaz az identitás-és
múltkeresés jellemzi Nádas Péter,
Hajnóczy Péter hőseit, mint Halmit vagy
Esterházy fiatal számítástechnikusát. Ezek
a hősök (a „történelem-szünet",
„vákuumlét", „lézengő hős" elcsépelt
sablonkategóriái után) következetesebb
nemzedéki helyzetelemzés-re, személyes
hitelű történelmi-politikai analízisre
vállalkoznak, s megpróbálnak
szembenézni azokkal a „hiánybetegsé-
gekkel", amelyek generációjukat rág-

A Halleluja „fekete vonat" jelenete

szabadító hatására támaszkodva autentikus
drámai formát teremt. A Halleluja szakít a
drámai cselekményszövés elfogadott
szabályaival, nincs egységes konfliktusa,
hagyományos értelemben vett szerkezete.
Az író látszatra erősen szubjektív formát
hoz létre, rapszodikus asszociációs
rendszert, ahol bármi bármi-kor bárkivel
megtörténhet, ahol a realista dráma ok-
okozati összefüggéseit költői logika, a
jelenetváltásokat álomdramaturgia
helyettesíti. Itt nincs szabályos helyszín,
Lebovicsék lakása iroda, pálya-udvar,
házasságkötő terem, hálószoba és utca -
tetszés szerint, a valóságsíkok az adott
szituációnak megfelelően alakul-nak,
miként átrendeződik a színpadi tér és az
idő is; a hősök idő nélküli közegben
préselődnek egymás mellé, a tér és az idő
koordinátái egybeesnek. A darabban
(jóllehet legkevesebb harminc év
montázsjelenetei peregnek le a szemünk
előtt) valójában mozdulatlan az idő:
többször megkérdezik, többször meg-
mondják; végig negyed hat van. A Halleluja
egyetlen pillanatnak a színpadi története,
akár Golding híres regénye, a Ripacs
Martin, ahol a hajótörött matrózról (aki egy
zátonyra evickélve Robinson módjára
megküzd a természeti erőkkel) kiderül,
hogy a másodperc tört része alatt meghalt,
hiszen még a csizmáját lerúgni sem volt
ideje.

A Halleluja úgy kezdődik, hogy Le-
bovics felhúzza a búgócsigát, és elénekli a
John Brown-dal három strófáját, egészen
az utolsó szótagig. Ez alatt a hiányzó
utolsó egy szótag alatt zajlik le a há-
romórás előadás, aminek a végén forog a
búgócsiga, és Lebovics énekli: „Glóri glóri
halleluja / Glóri glóri halleluja" stb. Mindez
a sűrítés persze csak akkor lehetséges, ha
elfogadjuk, hogy a Halleluja egyetlen
pillanat alatt játszódik le - Lebovics
képzeletében.

„Ha minden idő örökké jelen, / Úgy
minden idő helyrehozhatatlan" - választ-ja
kötete mottójául T. S. Eliot sorait Kornis, s
idézetével alátámasztja feltételezésünket:
az emberi tudat az, ahol minden idő
„örökké jelen" van, s ahonnan az ember
kedvére előhívhatja - a tér és az idő
szabályai ellenére,- öt-, tizen-öt,
harmincéves emlékeit. Így lehet Lebovics
(aki egytől harmincéves korig bármilyen
átváltozásra képes) egyetlen szereplője a
történetnek - a többiek mind képzeletében
élnek.

Hasonló eredményre jutunk egy másik
(talán szokatlan) megközelítési mód felől
is. A Halleluja egy politikai, egy tár-

ják. Az analízis kegyetlen és nemegyszer
kegyeletsértő. A közelmúlt feltárásához
egységes világnézet, históriai tárgy-
ismeret kellene, hőseink azonban mind-
ezt nélkülözik. Sőt: mintha valami li-
bikókában ülne ez a nemzedék: biztos-nak
hitt eszmék elárultatnak, a vélt és a valódi
érték naponta felcserélődik. Nem csoda
hát, ha Lebovics is érzelmi deficitben
szenved, s úgy érzi, agyveleje közepében
egy vágány áll, amelyen -
megállíthatatlanul - két mozdony-igazság
robog egymással szemben.

És ebben az értelemben a Halleluja:
közérzetjelentés, egy egész nemzedék el-
bizonytalanodásának, érzelmi zűrzava-
rának a látlelete. Hősének tudatában
három (egymástól függetlenül érvénye-
sülő) nemzedéki élmény a meghatározó: a
gyermekkor-ifjúkor emlékei, az ötvenes
évek közhelyszerű álpolitizáltsága és az új
gazdaságirányítás nyomán ki-alakult
feszültségek.

Kockázatos feladatra vállalkozik Kor-
nis, amikor nekilát, hogy megírja kor-
osztálya leckéjét. „Ellenőrzője pecsétes,
füzete rongyos", szobájába be-bevillog a
KERAVILL lázpiros fénye, és ez idegesíti
is őt, ám ugyanakkor büszke is, hogy egy
olyan országban él, ahová már bevezették
a neont. Ez az ambivalencia végigkíséri a
darabot. A Halleluja „könyörgés
szeretetért" s agresszív düh-kitörés
egyszerre, a remény komédiája és
blaszfém passió. Kornis tudja, hogy az
anekdotikus, formailag hagyományos
drámaszerkezet nem alkalmas hőse lé-
lekállapotának kifejezésére, s Örkény és
Mészöly, valamint a lengyel dráma fel-



sadalmi és egy metafizikus szintet olvaszt
össze. A darab szimbolikáját talán épp e
metafizikus szint felől közelíthetjük meg
leginkább. Ki ez a Miksa? És ki ez a
Demeterné? Es a Nyuszi-Gyuszi, a
„legbensőbb én", aki „a legfontosabb az
egészben"? Ha követjük Kornis célzásait,
különös következtetésre juthatunk. „Én az
Úr vagyok, a te istened . . ." - mondja
Miksa lekvárt kanalazva, majd
Demeternének arra a kérdésére, miért nem
imádkozik inkább, röhögve azt válaszolja:
„Kinek imádkozzak? Magamnak?!" De
Istennek, az Öreg Istennek tekinti őt
Lebovics is. Amikor Miksa ráüvölt:
„Gyere ide!" - ő a helyén marad, és így
duzzog : „Nekem az Isten se
parancsoljon!"

Demeterné alakja még összetettebb.
Démétér a görög mitológiában a termé-
kenység istennője, a füvek, a virágok, a
gabona istenasszonya. Alakja azonban
többarcúságot mutat; személyében a ga-
bonacsíra, az anyaság-lányság és a Hold
szimbolikája egyaránt kifejezésre jut.
Kornis komédiájában Demeterné (akit az
író utasítása szerint „jól maszkírozott fiatal
színésznőnek" kell játszani) a darab végén
Nyuszi-Gyuszival együtt --vakító villanás
közepette - magasba emelkedik, hiába
keresve a doktor urat, aki „eddig a Hold
utcában rendelt".

E szimbolika legkényesebb eleme
Nyuszi-Gyuszi, ez a „három-négy év
körüli, fehér bőrű, fehér hajú, csaknem
meztelen gyermek", akinek a nyakán ró-
zsaszínű masli és rózsaszín póráz, s akit
Lebovics először káposztalevéllel etet,
babusgat, simogat, majd félig öntudatlanul
megfojt. Ha igaz, amit Kornis nyilatkozott,
hogy a Nyuszi-Gyuszi a személyiség
„legbensőbb én"-je, az a legtitkosabb
belső mag, amely minden ember-ben
ártatlanul megmaradt, akkor ez az aktus
ugyanolyan elkedvetlenítő, mint-ha
Nyuszi-Gyuszi „csupán" az újjászületés (a
megváltás) lehetőségét rejtené magában,
amit Lebovics elutasít. Mindenesetre itt a
folytonosság ugyanúgy megszakad, mint a
búgócsiga esetében, ami talán az élet örök
körforgását jelképezi; búg-zúg-forog,
aztán zötyögni kezd, meg-megakad, s
éppen akkor billen fémesen oldalra,
amikor Miksa testét a tepsibe rakják,
anélkül, hogy bárki észrevenné.

A Halleluja ugyanis az elmulasztott
szeretet komédiája is, a közöny és az ér-
tetlenség drámája. Lebovicsban hihetetlen
szeretetvágy tombol, ugyanúgy, mint
Demeternében, Borzasban vagy a Ci

g
r
n
V
z
M
a

k
i
a
d
ú
m
„
m
a
m
h
m
k
e
a
e
c
e
a
k
t

A

ányban, aki így kiabál: „Engem ki sze-
et?! Ki szeret, ki szeret, ki szeret? Kö-
yörgök szeretetért! Nem adtok ...
erjetek agyon!" Lebovics a szeretetház-

al fenyegeti a magánytól reszkető
iksát, s közben elfullad minden zajra,

miről azt hiszi, anyja érkezését jelenti.
A Halleluja különös értékét mégsem a
étes szimbólumrendszer s még csak nem
s a kellőképp aláhúzott szeretet-himnusz
dja. Kornis drámaszemlélete és
ialógustechnikája azért meghökkentően
jszerű, mert szinte esszenciáját adja
indazoknak a kísérleteknek, amelyek a

fiatal" drámairodalom legjobbjainak
unkáiban fellelhetők. Lebovics, mint az
bizonyos ló a biológiatan-könyvben,

agán hordja az úgynevezett „lézengő
ős" összes jegyét: közösségtudata nincs,
últhiányban, szeretet-hiányban,

apcsolathiányban szenved, apját egy
gész darabon át várja, ám amikor ez az
pa megérkezik, kiderül, nem tudnak
gymással mit kezdeni, hasznos
selekvésre képtelen, óriáscsecsemő, aki
lutasítja a felnőtt szerepet, hiszen retteg

hierarchikus megkötöttségektől, a
ényszerű mechanizmusoktól. A
ársadalom modelljét ő is igyek-

szik leegyszerűsíteni a család modelljére,
ez a család azonban bizonytalan, biztos
világképet nem nyújt a világban való
eligazodáshoz.

Es Lebovics nem tud a világgal mit
kezdeni. Közismert tény: a nyolcvanas
években minden eddiginél reménytele-
nebb a kommunikáció, nyelvünket el-
borították a sablonok, a közhelyek, a
hivatali-zsurnalisztikai szaknyelv klisé-
fordulatai. Kornisnak esze ágában sincs
javítani ezen a „romhalmaz"-nyelvezeten,
ellenkezőleg, hangyaszorgalommal
felkutat minden nyelvi hulladékot, s mint
valami kukaszótárt a nyakunkba borítja:
kifacsart szállóigét, Biblia-idézetet,
aszfalt-argót, graffitit, hivatali bor-
zalomszlenget, untig csépelt slágertöre-
déket, klotyó- és padköltészetet, sír-
feliratot, kiszámolósdit, mozgalmi nótát
vagy éppen agyonismételt népdal-vagy
operettrészletet. És az író sajátjának
tekinti ezt a városi keveréknyelvet; „ez az
én anyanyelvem - mondja
ezen beszélek. Budapesten születtem".
Majd rögtön hozzáteszi: „Budapest -
vérfürdőváros".

Á feszültséget többnyire nem is a vá-
ratlan gondolattársítások, a meghökken-

z Apa: Sinkó László



tő és nemegyszer triviális rigmusok, ha-
nem sokkal inkább a látszatra ártatlan
mondókák mögöttes politikai-érzelmi
tartalma adja. Az író szándékosan zúdít
ránk őrületig elkoptatott politikai tabukat,
amelyek évtizedekig birizgálták a
tarkónkat, s most egyszerre üresnek bi-
zonyulnak és szétpukkadnak: „Tegnap-
előtt uthner én dönök / Tegnap uthner te
dönsz / Mauthner Ödön." Vagy: „Oda lett
a rend a béke - taknyán csúszik Árpád
népe." Ez a nyelvi játék egy-fajta
bakugrásos dialógustechnikát igényel; a
gondolat és annak megfogalmazása
elcsúszik egymásról, felfeslik a lap-pangó
tartalom. Kornis ügyesen kés-lelteti a
találkozást, bizonyos (közismert) poénokat
elhallgat, más rigmusoknak csak az első
vagy a második felét mond-ja ki, néha
ümmög egy-két szót, s a nézőre bízza a
rejtvény megfejtését. Ez a technika
hihetetlenül kitágítja a szöveg holdudvarát,
szabad asszociációs sort teremt: a
publikum nyelvi játszótárssá válik, azt
gondol hozzá az elhangzottak-hoz, amit
akar. Talán ez a nyitottság adja a Kornis-
féle dialógusnak azt a lebegését, ami
olyannyira a sajátja.

A dráma kohójában ez a hordalék-anyag
persze nem egyformán ég. Bizonyos
elemek hamar lángra kapnak, másokat
hiába nyaldos a szituáció tűznyelve -
ellenállnak. Kornis ugyanis számolatlan
ontja a poénokat (néha egészen al-
páriakat), az ismétlésekre nem figyel, s
egy-egy ötletért - ahogy mondani szokás -
nem a komédiáját, de még az anyját is
eladja. Ez a tobzódás nem használ az
eredeti szándéknak, a meghökkentve-
nevetve gondolkodtatásnak, amely a
nyelvi leleményt s magát a kornisi dialó-
gustechnikát nem célnak, hanem pusztán
eszköznek tekintette.

A Nemzeti Színház játékszínbeli elő-
adása (Fodor Géza dramaturg és Zsám-
béki Gábor rendező jóvoltából) jótéko-
nyan enyhített e már-már unalommal fe-
nyegető szó- és poénáradaton. Zsám-
békiék alaposan meghúzták a szöveget, a
gyengébb vicceket, bemondásokat ki-
hullajtották, a szereplők számát (főleg
szerepösszevonásokkal) csökkentették.
Megváltoztatták a darab szerkezetét is; az
előadásban mindkét rész egy-egy hatásos
tömegjelenettel ér véget, az első a
násznép bódult fogócska-kavalkádjával, a
második a fekete vonat apokaliptikus
tömegnyomor-víziójával, illetve a hul-
laszállítókkal, akik „csontig csupaszítják
az ágyat". E két tablót az előadás kulcs-
jelenetének szánta a rendező, s Magyar-

országon ritkán látható infernót hozott
létre. Zsámbéki e statisztaszegény világ-
ban valódi figurákkal (jellegzetes nász-
néppel, közömbös lakótársakkal, nyírségi
ingázókkal) töltötte meg Lebovicsék
szobáját, de olyan ijesztő hatással, hogy a
Játékszín parányi színpada néhány pil-
lanatra a Pokol bugyrához hasonlított:
lélegzett, lüktetett, mint valami amőba.

A .,Fekete vonat" az elmúlt évad lidérces
látomása volt, zenei mestermű, ahol a
batyuk, bőröndök, szerszámosládák és a
különböző utasok (az idős tanyai
tanítóházaspár, az izzadt kispolgárcsalád,
az ingázó cigányok, az újságárus, a
szörpárus) megkomponált egysége
másodpercekre a néző torkára fagyasztotta
a nevetést, hogy azután sisteregve újra
felbugyogjanak a részletek, és
megelevenedjék ez a Jarry Agyatlanító
Masinériájára, Zola emberfaló Pat-
kányfogójára, Bosch tátott szájú ször-
nyeire emlékeztető „életkép", és a sok,
egymás testén tapadó-hempergő ember
egy szempillantás alatt ugyanúgy eltűnjön,
ahogy jött: be a szekrénybe, ki az ajtón, le
a zenekari árokba.

Zsámbékit (aki ezzel a két beállítással,
akár Horvai a Házmestersirató utolsó
jelenetében, provokálóan felfokozta a
darab aktualitását) láthatóan jobban ér-
dekelte a darab társadalmi, mint a politikai
vagy metafizikai síkja. Számára a
Halleluja mai tudatunk nak a keresztmet-
szete, ahol a Csárdáskirálynő összekevere-
dik a Fel vörösök, proletárokkal, s ahol a
történelem különböző rétegekben rakódik
egymásra. A rendezőt nem a kronológiai
tisztázás, hanem az időbeli össze-függések
rejtett rendszere érdekelte, a múlt
nyomása, ami búvópatakként behálózza
gondolkodásunkat. Lebovics a
sztálinizmus megkerülhetetlen (ám máig
feldolgozatlan) időszakában volt úttörő, a
konszolidáció éveiben kezdett dolgoz-ni, s
a fogyasztói társadalom keretei között élte
át a tudat és létforma konfliktusát. Életét
hamis sémák, közhelyes frázisok, régről
ittrekedt édes-bús nosztalgiák irányították,
s most ez a pillanatnyi szembenézés
minden bizonytalanságát, tehetetlenségét
felöklendezi. Zsámbéki a tíz-egynéhány
szereplőből négy alapvető típust teremt:
Miksa, Lebovics, az Apa és Demeterné. A
két utóbbi alak összetett figura lesz az
előadásban: az Apa inkarnálja az Ipsét,
Sóstait, a Szivest, Jakotát, az Öngyilkost,
a Neppert, Demeterné pedig (kitágítva a
mitológiai kört) magába olvasztja Cicát,
Lebovics babáját és Villőt, Lebovics
terhes fele

ségét. A szerepösszevonásokkal Zsámbéki
a Pistiből ismert tanulságot erősíti;
egyszerre lehetünk gyilkosok és áldozatok,
másokat mentők és magunk elárulók, több
alakban, egy orcával, ahogy a történelem
fordul, aszerint.

Ez a felfogás természetesen négy bra-
vúrszerepet kínál, és még inkább tudato-
sítja Kornis szándékát: az idő linearitá-
sának nincs jelentősége, lelkünkben i t t és

most együtt él mindaz, ami az elmúlt
harminc esztendőben belénk ivódott.

Az előadás Lebovics és Miksa párosán, a
duetteken és az áriákon nyugszik. Kornis
leleményes dramaturgiai érzék-kel a
magyar színházi tradíció két legbiztosabb
pillérére épít; kabaré- és operettklisékre
alapozza mondanivalóját. Miksa Öregisten
és trotty operettbáró egyszemélyben,
Gugyerák bácsi és szenilis mágnás:
„Szivehem oly tele-tele / Nehem fért ő
bele . . . / Behelehe . . ." - énekli révetegen.
Kettősükben felfedezhető valami Hacsek
és Sajó dialógusaiból éppúgy, mint a
nagypapa-unoka páros gügyeségéből.
Mindenképpen archepárost alkotnak;
fizikai-érzelmi közelségben élnek
egymással.

Miksa (Agárdi Gábor) szipákol, krákog,
böförészik, vaksin tapogat, rég-múlt
időkről, a Monarchia légköréről;
naccságos Olga kisasszonyról, Regináról,
szuppécsárdásról, Csekonicsról ábrándo-
zik, tudata mélyrétegéből egymás mellett
bukkan napvilágra a flanell lábdunyha, a
patentos inggallér, a Meseautó, a Krisztus-
függés, amit a gyűrűhintán csinált
vízszintes karral a MAC-ban, az SZTK, az
OTI, a pengő, a forint és Klein néni, akit a
keretlegények a Dunába löktek. Valójában
már nem is emlékezik, csak vegetál:
toporzékol, ha nem kapja meg idejében
borsó- vagy lekvár-adagját, és csámcsog,
szürcsöl, leeszi magát. Időnként felemeli
mutatóujját, és figyelmezteti unokáját:
„Tanulj inkább! Első a kötelesség!" És ez a
döntő különbség közte és az Apa között -
Lebovics generációjának morális tartásért,
használható hagyományért a nagyapák
korosztályához kell visszanyúlnia, mert az
apák generációja nem tud nyújtani semmit.

Agárdi biztos szakmai tudással, belső
sugárzással játssza el ezt a történelemből
kikopott, de az élethez és a napi ká-
saadaghoz foggal-körömmel ragaszkodó
vénembert. Szerepformálása fegyelmezett,
olcsó hatásokra nem törekszik, a
helyzetkomikumokat, poénokat vissza-
fogottan kezeli. Agárdi egész eddigi
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zínészetének eszenciáját adja ebben a
igurában; megérti, hogy a darabban

iksa az egyetlen valódi értékekkel, va-
ódi hittel rendelkező figura, akinek tra-
édiája az, hogy tudását-tapasztalatait
nokájának átadni nem tudja. Miksa - a
aga korlátai között - teljes életet élt;

ártyázott, szeretett, dolgozott, szenvedett,
most észrevétlenül pusztul el, égő

zivarral a szájában, s családtagjai: fia és
nokája szenvtelenül hagyják, hogy
sszeaszott testét fémtepsibe csúsztassák,
ngóságait (féltve őrzött fényképeit, rész-
ényeit, szerelmesleveleit) kenderzsákba
öpörjék. Ha van a darabban Lebovicsnak
ragikus vétsége, akkor ez a közöny
indenképpen az.
A főszereplő kétségtelenül Lebovics.

em találja a helyét, felnőtté válni nem
kar, lehetőségeivel élni nem tud. Sérült
s zavaros kissrác, akit kettős stressz szo-
ít: nem tudja megcsinálni a leckéjét, és
iába várja haza a szüleit. Agresszivitása a
zeretethiány reakciója: „Ha nem jöttök
aza ... - kiabálja vadul -, kinyitom az
sszes vízcsapot ... és nem csukom be
oha, úszni fog a lakás, el fognak úszni a
útoraink, kereshetitek a vagyonunk.
emmink se marad, hahaha. Ha nem

öttök haza, én se jövök haza többet,
lmegyek világgá, belépek a honvédségbe,
zredes leszek és megparancsolom, hogy
ékaügetésben kússzatok fel a negyedikre
yalog, és csókoljátok meg a kezem, és
gérjétek meg, hogy nem mentek el soha
öbbé ..

A darab feszültségét (akár a Godotban)
várakozás adja. Márton András

lakításában képes ezt a háromórás vára-
ozást fenntartani, minden porcikája,
zeme villanása az ajtóra, a csengőre
igyel, fokozódó dühe a becsapottság
rzéséből fakad: „Elfelejtettek hazajön-
i!"

A szerep másik jellegzetessége a per-
anens úttörőlét. Lebovics nem tud sza-

adulni a vörös nyakkendő élményétől, az
sokk, amely a személyi kultusz évei-nek

ttörővilágában érte, úgy látszik,
eloldhatatlan. Lebovics, aki az egyik no-
ellában megnyeri a „vörös csütörtök,
érvörös péntek" úttörő-szavalóversenyt, s
zért kéthetes csillebérci nyaralást kap
jándékba, az undortól és a kiszol-
áltatottságtól rókázni kezd. A hamis tár-
adalmi gyakorlat átszivárog a gyermeki
özösségbe, a nap evőeszköztisztítással,
örletcsinosítással és napiparancsokkal
elik, a „belül-kopasz-fejűek" - ahogy
révert fogalmazott - csírájában meg-
ojtják, regulák közé szorítják a gyerek

szárnyaló álomvilágát, összetörik, satuba
fogják az egyéniséget. A személyi
kultusz úttörővilága így devalválja a dalt,
amiben Lebovics hinni szeretne, s a
gátlás, ami ezekben az években lelké-ben
gyökeret ver- életre szóló. Talán nem
véletlen, hogy ugyanez a görcsös igye-
kezet jellemzi Czakó Gábor tragikomé-
diájának, a Mint a mókus... című drá-
mának a hősét is, és szinte törvényszerű,
hogy e gyermeki tiszta hit elrongyoló-
dásával Gyurkovics hőse, Dona Lazaro (a
Magyar menyasszony végén) régi úttörő-
nyakkendőjére akasztja fel magát.

Márton András bizonytalan és tehetet-
len, úttörőövének csatjába kapaszkodik, s
néha arra gondol, mi lenne, ha elfednénk
az egészet „egy nagy szorgalmival", vagy
mi lenne, ha kisormintázná, esetleg
kiszínezné (munka helyett) a füzetet.
Furcsa profilja, szögletes gesztusai, suta
mozgása mintha csak Lebovicsnak
teremtette volna a színészt. Márton
vadállatian selymes, sunyi, kissrácosan
kedves, kamaszosan ügyetlen, gonosz és
penetráns - közben iszonyú félelem tom-
bol zsigereiben, reménykedő várakozás.
Lebovics-Márton mindent a szülők
megérkezésétől vár; választ kérdéseire,
szeretetet, csokit, megértést, magyaráza-
tot - csalódása ezért egyetemes a darab
befejező pillanatában, hiszen rá kell
döbbennie, apjától semmilyen választ
nem várhat, Nyuszi-Gyuszit maga foj-
totta meg, s Miksa meghalt. Á kör így
zárul be, így jut Lebovics nulláról - há

romórás álom-történelem-kavalkád után -
nullára.

Az előadás legördögibb jelenete egyéb-
ként rávilágít Lebovics tehetetlenségére
és manipulálhatóságára. Dakota, a főfejes
(Sinkó László) és Ferenczi, a dörzsölt
agyú, de pitiáner osztályvezető (Raksányi
Gellért játssza a tőle megszokott hite-
lességgel) társaságában - a „felettes
szervekkel való közös egyetértésben"
magasabb pesztra helyezi Lebovicsot, aki
- noha kézzel-lábbal tiltakozik a
kinevezés ellen - megbízható hit és vi-
lágnézet hiányában „lendületesen alá-írja"

az okmányokat. A magasabb poszt
agyatlanító-hóhér-mesterség, amire a
generációs felfrissítés jegyében beszélik
rá a megszeppent fiút: „ ... külön kis bi-
rodalma lesz az alagsorban; újracsempéz-
zük a Kikészítőt, szívó-lefolyók a terem
négy sarkában; nem sajnáljuk a pénzt;
már behozattunk Nyugatról székeket is,
amiket majd a negyedévenkénti tö-
megbúcsúztatók alkalmával bekapcsol-
hat . . ." Kafkai lidércvilág ez, ahol Le-
bovics a viani Nyúzóverem sintérmestere
lesz, hiszen „vállalatunknál a ká-
derutánpótlás elkerülhetetlen".

Erős társadalmi hangsúllyal bírnak a
Sinkó László alakította figurák is. Az
Ipse, aki micisapkában és viharkabátban
végig a darabban erkölcsi bizonyít-
ványért kutyagol hivatalból hivatalba,
ugyanannak a Sóstainak az alakváltozata,
aki megvesztegeti Lebovicsot, a
lakásügyi főfütyit. Ő lesz Öngyilkos,

Lebovics (Márton András) az iskolapadban (Iklády László felvételei)



amikor az idők múltával minden össze-
keveredik, s már a Lelki Tanácsadó sem
tud hathatós tanácsot nyújtani. Sinkó
eredeti humorral, rendkívüli karakter-
formáló készséggel ábrázolja e különböző
típusokat, amelyekben valahol mélyen
hasonló kétarcúság rejtőzik, s még arra is
marad ereje, hogy a betétszámokban
felvillantsa egy-egy lehetőség (egy-egy
életút) pozitívumait vagy zsák-utcáit.
Végső alakját az Apa szerepében nyeri el,
itt az eddig játszott összes szerep
együttesen jelentkezik, Sinkó valójában
összefoglalja a darabot.

Hasonlóan izgalmas Bodnár Erika
feladata is. Cica, a „harminc év körüli,
csinos, fekete nő", hol csitri, hol érett
asszony, hol kamaszlány, hol kurva, nya-
fog és dorombol, az egyik pillanatban
Mata Harinak képzeli magát, a másikban
kibukik belőle az átlagnő átlagpanasza,
mindez átmenet nélkül, ahogy a szerep -
és írója-rendezője - kívánja. Bodnár Erika
meglepetés, legalábbis számomra;
könnyedén és elegánsan vedlik át Cicából
őszülő Demeternébe, „vallásos néniké"-
ből szőke hajú terhes nőbe, aki
kismamaruhában, klaffogó papuccsal
mosott-fáradt-töredezett kör-mű asszonyt
hoz a színpadra; vajúdása torokszorító -
az egész asszonyi sors tükröződik benne.

Nyilván sokakat irritál Kornis komé-
diája. S bizonyos túlzások joggal az író
szemére is vethetők. Á játékszínbeli elő-
adás azonban meggyőzően bizonyította,
h o g y társadalmunk lényeges kérdéseinek
valósághű ábrázolása többféle drama-
turgiai és stiláris eszközzel lehetséges, s
ha színműirodalmunk és színjátszásunk
megpróbál elszakadni az anekdotikus,
formailag hagyományosabb (és nem ala-
csonyabb rendű) drámaszemlélettől, ak-
kor nincs eleve kudarcra ítélve, sőt meg-
nyerhet magának széles közönségrétege-
ket is. Színmű, előadás és közönség egy-
másra találásának ilyen ritka pillanata a
Halleluja előadása.

Kornis Mihály: Halleluja (Nemzeti Színház
vendégjátéka a Játékszínben)

Rendező: Zsámbéki Gábor. A rendező
munkatársa: Thuróczy Katalin. Dramaturg:
Fodor Géza. Zeneszerző: Jeney Zoltán. Zenei
vezető: Simon Zoltán. Díszlettervetiő: Csányi
Árpád. Jelmeztervező: Scháffer Judit.

Szereplők: Márton András, Agárdi Gábor,
Sinkó László, Bodnár Erika, Ardeleán
László f. h., Bognár Monika f. h., Gyalog
Ödön, Károlyi Irén, Surányi Ilona, Horkai
János, Raksányi Gellért, Tarsoly Elemér,
Dániel Vali, Sarlai Imre, Zsolnay Zsuzsa,
Németh János f. h., Kun Tibor, Szersén
Gyula, Versényi László.

TARJÁN TAMÁS

Nemzeti dráma

Hubay Miklós színművei -
avagy jegyzetek egy szenvedélyről

Mikor helyezték el a színházban az első
pokolgépet?

Aligha azon a Lear király-előadáson,
amelyet „egy vendégjáték során, más
világrészben - sőt: a másvilág határán"
játszat Hubay Miklós Te Imre, itt valami
ketyeg című egyfelvonásosában. Ez a való-
ságos bomba a színészeket és a publiku-
mot röpíti mennybe: miért éppen a
színházzal kivételezne a XX. század végi
terrorizmus ? Az egyetlen túlélő, „a
talpától a feje búbjáig gézbe pólyált" tanú,
az Ellen-súgó ennyit adhat hírül nekünk, a
„színház a színházban" innenső
közönségének: „Csodálatos elő-adás volt!
A színészek privát halálfélelmük sokkjai
miatt, de a halál félelmét mégis legyőzve -
rendkívülit produkáltak. Hogy mi lett
velük ? Elmondhatom. Hivatásuk
teljesítése közben érte őket a halál, így
mind a mennyországba jutottak. Együtt a
színház többi dolgozójával . . . Sőt, együtt
az egész közönséggel, mert a kivételes
művészi élmény mindnyájukat a
megszentelő kegyelem állapotába hozta.
Ritka dolog, hogy egy egész színház
üdvözüljön. Több száz ember - a
vértanúság pálmaágával szálljon föl a
mennyországba ..."

S közben itt a színházban csendesen
kezdődik s egyre erősebben hallatszik a
pokolgép ketyegése.

Ezt a neszt, ezt a zajt hallja évezredek
óta mindenki, aki amfiteátrumban vagy
piacon, várkertben vagy kőszínházban
színi látványosságba feledkezett. Minden
színház - ez tűnik ki Hubay darabjaiból -
pokolgépre épül. Az a robbanó alapköve.
A színház robbanásveszélyes; ez a
nagyszerű benne. A drámaíró pedig,
Aiszkhülosz óta, bombákat helyez el a
színházban: ,,... a költő rokona a
terroristának. Mindketten fel akarják rázni
a világtörténelem közönyös kibiceit." A
drámaköltő drámákat robbant, hogy
kiszerelje a valóságos pokolgépek
robbanószerkezeteit. Pokolra száll - el-
lenük.

Az 1560-as évek három részre szakadt
Magyarországán játszódó Színház a Cet-hal
hátán című drámában hangzik el: „Színház
lesz a csűr, az iskolaterem, a

palotaudvar, a vásártér. Európában az
utóbbi években megtízszereződött a drámai
művek és a színházi produkciók száma ...
Minden színház! Minden szín-ház!"

Minden színház - és minden dráma
Hubay Miklós számára. A dráma és a
s z í n h á z drámájaként éli meg drámáinak
tárgyát. Nála a dráma színházában a
színház drámáját játsszák. Tematikailag,
műfajilag szinte áttekinthetetlenül gazdag
eddigi - vaskos kötetekbe gyűjtött -
drámaírói életműve, a hőstípusok szerinti
csoportosítás azonban világosan,
határozottan rendszerez. Két állandó hő-se,
alapvető hőstípusa: a drámaíró (vagy
költő) és a színész (vagy a szerepjátszó
ember, esetleg maga valamelyik szerep).
„Katonák, rabok, ördögi kísértetek, szent
asszonyok, próféták, táncosok" között a
Balassi Menyhárt árultatásáról szóló
comoediát író Bornemisza Péter szárnyal:
neki, „Angyali Péter-nek" tulajdonítja a
szerzőséget Hubay. Új drámai keretbe
foglalva nyújtja át a színháznak az egyik
legrégebbi magyar drámai emléket, s
megfesti mindjárt a talán legelső magyar
drámaíró portré-ját is. A kollégáét.
Meglehet, irigyelve a modellt: a Színház a
Cethal hátán hősé-nek megannyi
hányattatása, halálveszedelme közt
legalább arra lehetősége van, hogy -
fejével játszva - comoediáját is eljátszassa.
Hubay munkásságának ezen - egyik
legsikerültebb darabja viszont, Major
Tamás értő rendezése és a kitűnő
szereposztás ellenére, kevés elő-adást ért
meg a Nemzeti Színházban 1973-ban, s
vegyes kritikai fogadtatás közepette merült
el az újra nem játszott magyar drámák
tengerében. Vajon lesz-e újabb pár száz év
elteltével valaki - megszállott drámaíró -,
aki újra keretbe foglalja a keretet?

A z Istenkísértő, amelynek Szophoklész a
hőse, egyáltalán nem is jutott színpad-ra. S
már aligha is jut, mert a színházi
visszhangtalanság arra késztette az írót,
hogy átdolgozza művét. Így keletkezett a

Búcsú a csodáktól - Apa és Fiú drámája.
Athén virágkorának és az athéni dráma
virágkorának a drámája.

Nemcsak a mennybement színészek
kötnek angyalszárnyakat a Te Imre, itt
valami ketyeg ajánlott tapsrendjében, ha-
nem Bornemisza Péter, az Angyali is,
még itt e földön. Mert így mentheti a bő-
rét, és mert minden drámaíró színész is.
Nem kivétel a kilencvenéves Szophok-
lész, és tud és szeret játszani az Egy sze-
relem három éjszakájának fiatal költője,


