
vényszerűt mutatják. Ezt a. létszerűséget, a
történelmi és lélektani törvényszerűségek
írói felmutatását gátolta meg A vadorzó-

ban a heterogén motívumok zsúfolódása.
Ennek következménye, hogy végül is a
megpendített drámai lehetőségek között
elsikkadt a megírandó dráma, és el-
sikkadt maga az írói gondolat is.

Mindennek következtében Szegvári
Menyhért rendező nem tehetett sokkal
többet, mint amit tett: a lehetőséghez
képest hatásosan felmondatta a darabot.

A pécsi előadás vizuális kerete megle-
hetősen szegényes. Kiss Anikó díszlete
többé-kevésbé híven követi a szerzői.
utasítást, megfelelő járásokat biztosít, de.
a táj szépségéből, a vadőr házának a
szereplők hangulatával ellentétes meg-
hittségéből semmit sem érzékeltet. .A be-
rendezés a kiaggatott trófeák ellenére is
szegényesebb annál, hogy elhiggyük: a
gazdag osztrák ifjú éppen ebben a kör-
nyezetben kíván búcsúzni nejétől. Á hát-
teret alkotó hatalmas ablak tábla fólia-
szemein hol erősebben, hol sápadtabban
ragyog be a holdfény, de mindig úgy,
ahogy ez egy valamirevaló melodrámában
elvárható. (Hasonlóan konvencionálisnak
éreztük a tomboló vihar hang-effektusait
is.) A falon kívüli, terepszínű háttér
éppoly sivár, mint a darab hősei-nek
házassága. A. jelmeztervező Gyurász
Ferenc - mintha nem bízna, nem hinne az
ifjú Szentannay grófnő rangjában és
sugárzó szépségében: talán Kódor József
szobalánysorból avanzsált leánya
járhatott vasárnaponként ilyen elegáns
ruhákban Bécs városában, mint ami-
lyenben Ibolya színpadra lép. Az arany-
barna bársonyruha már jobban illik vise-
lője rangjához, annál kevésbé illik viszont
a helyhez és az alkalomhoz, ami-ben
viseli.

A dráma leghálásabb szerepe Áts Gyu-
láé, aki vendégként játssza Kódor bácsit,
ezt a félig romantikus, félig mesebeli népi
hőst, aki Percsihin is, Luka is egy sze-
mélyben és aki bujdosó katonatiszt fia-
ként öntudatos marginalitásával köny-
nyedén átlépi az osztálykorlátokat.
Átsnak nagy színészi rutinnal sikerül
valami-féle színpadi egységbe foglalni a
figura egymásnak ellentmondó
tulajdonságait, bár néha harsányabb,
teátrálisabb a kelleténél igy megérdemelt
sikert arat. Megérdemli a tapsot már csak
azért is, mert kollégáinál jóval tisztábban,
szebben, minden pillanatban érthetően
beszél.

Á szereplők színpadi hierarchiájában a
főszereplő Georg a második helyre
szorult, pedig valójában övé a legössze-

tettebb, a legérdekesebb feladat. Kulka
János indulatkitöréseiben jó ízléssel elke-
rüli szerepének csapdáit, nem hisztériku-
sabb, mint amilyennek lennie kell, A sze-
mélyiség hiányát talán nem is illendő a
pályakezdő színész szemére vetni: re-
méljük, az évek és néhány esztendős szín-
padi gyakorlat ezt is meghozzák.

Oláh Zsuzsa f. h. - a harmadik előadá-
son - minden elfogultság nélkül birkózott
a női főszereppel. Nem ő tehet róla, hogy
szerepének lélektani buktatóit nem
sikerült feledtetnie. Igaz, elképzelhető,
hogy ha nem tiszta lelkű naivát, hanem
egy élettől duzzadó, csupa temperamen-
tum fiatalasszonyt játszik, aki arisztokra-
taként könnyebben áthágja a polgári er-
kölcs korlátait is, inkább elhisszük neki,
amit tett. De azért, hogy bárónő létére
végül mégis szolid kispolgári asszony-
kának ismerjük meg, valószínűleg inkább
a rendező a felelős, aki ezzel is a
közönséghez kívánta közelíteni a dráma
világát. A színház budapesti vendégjáté-
kára Oláh Zsuzsa alakítása érzékelhetően
gazdagodott: a házasságában elszenvedett
fájdalmas vereséget őszintén és ár-nyaltan
érzékelteti. A szöveg bizonyosfajta
korrekciójára, saját szerepének átértel-
mezésére egyedül Melis Gábor vállalko-
zott, aki lehántotta Hans szerepéről az ör-
dögmaszkot, és némi leplezett iróniával,
világfias cinizmussal emberközelbe hozta.

Ha nem hallgattuk el a darabbal és az
előadással kapcsolatos kételyeinket, em-
lítsük meg a rendezés szembetűnőerényét
is: Szegvári Menyhért a filmrendezők
éleslátásával találja meg a tárgyak helyét a
színpadon. A szoba közepén hagyott bő-
rönd, az ágyra hajított tollas kalap, a szé-
ken strázsáló tiszti zubbony a maguk tár-
gyi rendeltetésénél lényegesebb, másod-
lagos jelentést kapnak a színen, és ezzel
hozzájárulnak az egyes jelenetek hangu-
latának, feszültségének érzékeltetéséhez.

A pécsi Nemzeti Színház a kortársi
magyar dráma műhelyeként olyan rangot
vívott ki magának az elmúlt két évti-
zedben, hogy félig sikerült vállalkozásai-
ért is elismerés jár. Hogy is mondta
Páskándi Géza? „Egy sokfigurás képen a
hátul, árnyékban meghúzódó, csupán
derengő arcnak is van funkciója, nem-
csak az előtér impozáns alakjainak."

Páskándi Géza: A vadorzó (pécsi Nemzeti
Színház)

Rendező: Szegvári Menyhért. Díszlet: Kiss
Anikó. Jelmez: Gvurász Ferenc.

Szereplők: Kulka János, Oláh Zsuzsa f.h.,
Áts Gyula m.v., Cserényi Béla, Melis Gábor,
Paál László, Fülöp Mihály.

KISS ESZTER

Gondolatok
egy új magyar drámáról

Zám Tibor: Pokoljárás

Kecskeméten a Katona József Színház
Kamaraszínházában egy magyar dráma
ősbemutatóját láthatjuk: Zám Tibor Po-
koljárás című tragikomédiáját. A bemu-
tató - tartalmilag és a formai-műfaji
megoldást illetően is - sokféle reagálást
válthat ki, ami természetes is, hiszen új
művek első bemutatásának fogadtatása
sohasem egyöntetű.

A dráma egy önmagával és ezáltal kör-
nyezetével meghasonlott író élettörténe-
téről szól, arról a küzdelemről, melyet
azért folytat, hogy elvesztett identitását
megtalálja. A küzdőtér: elrontott házas-
sága és házasságából szerteágazó konf-
liktusai, viszonyulásai. A főhős azonban
lényegében belső harcot vív, önmagával
folytatott küzdelme jelenik meg
házasságában, kapcsolataiban és beteg-
ségében, mert mindezek nem okok, ha-
nem okozatok. S végül egy szívinfarktus
és egy öngyilkossági kísérlet után talál
vissza önmagához, a megtisztulás lehe-
tőségéhez és az értelmes emberi tevé-
kenységbe vetett hithez. Ez az út azon-
ban áldozatokat követel. Jákó, az író
megtosztatik szerelmétől, hitétől, las-
sanként elveszti barátait, magára marad,
kiüresedik körülötte a világ, mintha va-
lami fertőzést, pusztító erőt hordozna.
Zsolt barátja igazságtalanul börtönbe jut;
barátnője, Timea baleset áldozata lesz;
humánus orvosnője megvakul;
pszichiátere megőrül; a Fődoki, aki meg-
mentette őt, szívinfarktusban meghal;
Főügyész ismerősét hitvese hűtlensége
töri össze. Zsályával, feleségével való
kapcsolata pedig érdekharcok és kicsi-
nyes hosszúállások sorozatává fajul.

Ebben a szituációban indul a darab:
öngyilkossági kísérlete előtt Jákó visz-
szatekint Múltjára, végigperegnek előtte
az események, s ez a számvetés juttatja el
az öngyilkosság gondolatához. De saját
végzetét senki nem kerülheti el, a kötelet
tartó kampó leszakad, s az öngyilkosság
komikus sikertelensége döbbenti rá Jákót
arra, hogy az utat végig kell járnia, hogy
helye és feladata van a világban, mely elől
nem szökhet el. Mert „a sokféle halál
közt mindenkinek megvan a magáé, de
az, amelyet én választottam



illetlen önkénnyel, akarnok módon, az
nem az enyém". Ez a felismerés vezeti el
ahhoz, hogy újra értelmét lássa az al-
kotásnak, s hogy vállalja a rá kimért sze-
repet.

Látszólag ez a dráma nem több egy
vidéki kisvárosi ember magánkálváriá-
jánál. Valójában azonban túlmutat ezen.
Környezete a vele való kapcsolatban jele-
nik meg, s minden emberi kapcsolat köl-
csönhatás és kölcsönös felelősség is egy-
ben. Ha valaki önmaga és felelőssége
elől pótcselekvésbe menekül, nemcsak
saját magát veszejti el, hanem menekülé-
sével megmérgez mindent, ami vele vo-
natkozásban van. Jákó „struccpolitikát"

folytat mindaddig, amíg rá nem jön, hogy
írói szembesülése önmagával emberként
is megmenti. A pokoljárást tehát az az út
jelenti, melynek során Jákó eljut

az emberi és az írói (alkotói) felelősség
összefonódásának felismeréséig:

„Hiszek abban, hogy a jó könyvek jók.
Hiszek az öntisztulásban. Hiszem, hogy az
én ember-kínjaimat érezvén minden poklot
járt lélek megtisztul."

Szemére vethetnénk Zám Tibornak,
hogy a konkrétabb társadalmi háttér
hiányzik a drámából, s csak utalásokkal
jelzi a közeget, pedig mint szociográfus a
bonyolult társadalmi összefüggések,
mozgatórugók jó ismerője. Azonban az
alkotás dilemmái, az alkotás értelmébe
vetett hit elvesztése és keresése olyan
probléma, amely nem köthető egy-egy
meghatározott korhoz, bár bizonyos tár-
sadalmi szituációkban fokozottabban ki-
éleződik. E drámában - melyben az ír ó
alkotói és egyéni létének egymásrautalt-
ságáról van szó - elegendőnek tűnik a

mai kisváros fojtott légkörének felvázo-
lása. Ugyanakkor a társadalmi közeg ár-
nyaltabb megjelenítése gazdagabbá tette
volna a dráma jelentéstartalmait.

Á Pokoljárás eredetileg kisregénynek
íródott, Túl a poklon címmel jelent meg
1980-ban. Sándor János rendező kérte föl
Zám Tibort - felfigyelve az anyagban rejlő
drámaiságra -, hogy dolgozza át művét
drámává. S valóban, sokkal inkább drámai
téma ez, mint amennyire epikus, annak
ellenére, hogy a színpadi feldolgozásban
eléggé következetlenül igen sok epikus
elem maradt. S talán nem véletlen, hogy
Zám Tibor, az ismert szociográfus, drámai
szemlélettel nyúl a jelenségekhez, hiszen a
szociográfia szemléletében és
anyagkeresésében közel áll a drámához.

A Pokoljárás tehát valódi drámai szi-
tuációt rejtő mű, mert a főhős önmagával
való meghasonlottsága - író lévén - csak
környezetéhez fűződő viszonyában
mutatkozhat meg, s e viszonyulás kölcsö-
nös megváltoztatása mint „öngerjesztő
folyamat" sodorja végig útján. Minden
egyes akció változtat vonatkozásain, s az,
hogy belső konfliktusa (saját helyének
meg nem találása) miatt a világgal kerül
összeütközésbe, eljuttatja oda, hogy vi-
szonyulása nemcsak környezetéhez, ha-
nem a halálhoz, az élethez, a hithez is
megváltozik.

Sajnos azonban drámaként a mű for-
mailag kidolgozatlan, sok tekintetben
„nyersanyag" maradt. Egyik oka ennek az,
hogy Zám Tibor az egyes szám első
személyű elbeszélő formát (sőt néha a
regénybeli egyes szám második személyű
önmegszólító elbeszélő módot) keveri a
jelenidejűségben kibomló, dialógusban,
viszonyokban megjelenő cselekmény-
bonyolítással. E következetlenség egy-
részt egyenetlenné teszi a drámát (annál is
inkább, mert dialógusai erőteljesebbek,
szellemesen megírtak, szemben a monoló-
gokkal), másrészt így az író lényegileg
megmaradt a múlt idejű, emlékező, tehát
voltaképpen elbeszélő-epikus ábrázolás-
módnál. Itt kell még megjegyeznünk, hogy
a mű tulajdonképpen monodráma - még ha

több szereplős is -, ám a mono-dráma is
csak akkor drámai, ha emberi
viszonyokban tükrözteti hősének énjét. Á
drámában ugyanis minden hősnek pusztán
azok a vonatkozásai érdekesek és
érvényesek, amelyek a világhoz, a többi
emberhez való viszonyát hordozzák,
ahogy ebben a műben is. (Nehéz volna
például egy tudatfolyamot megjelenítő
regényt drámába átültetni, mivel

Tolnai Miklós Zám Tibor Pokoljárás című drámájában (kecskeméti Katona József Színház
Kamaraszínháza) (Karáth Imre felv.)



ott az alapszituáció a személyiséget nem
tényleges társadalmi kapcsolatrendszeré-
ben jeleníti meg, tehát az nem a külvi-
lágból tükröződik vissza kapcsolataiban,
hanem épp fordítva: a külvilág tükröződik
őbenne, de már egy a hős tudatában
homogenizálódott, szintetizálódott világ-
ként.)

A kidolgozatlanság másik megnyilvá-
nulása - mely szintén az elbeszélő-emlé-
kező formából fakad - az, hogy a drámai
szituáció fordított irányú realizálódása
játszódik le előttünk, ami a drámai fe-
szültséget némileg csökkenti. Valójában
szükségtelen volt a visszaemlékezés-jelleg,
a keretes szerkezet megtartása, visz-
szafogta a drámai megvalósulást. Ezzel
együtt mégis meggyőzőbb a mű dráma-
ként, mint eredeti kisregény alakjában.

Ebben pedig nem kis szerepe van a
Katona József Színház alkotógárdájának.
Sándor János rendezése, ábrázolásmódja
inkább szimbolikus, mint realista. Ez már
az indító jelenetnél is hangsúlyt kap, a
gyászruhás Zsálya és az élő Jákó dialógusa
figyelmeztet, hogy itt nem a történések szó
szerinti értelme az elsőrendűen fontos.
Ugyanígy jelzésszerűen ábrázoltak és
szimbolikus értelműek többnyire a
mellékszereplőkkel játszódó jelenetek
(például Jákónak a Főjogásszal vagy a
pszichiáterrel folytatott párbeszédei), me-
lyeknek megvan a saját „koreográfiájuk";
ilyen még a Hullavivő állandó át-vonulása
a színen, ami éppen groteszkségével a
halálfélelem folyamatos jelenlétét érezteti.
S az öngyilkossági jelenet Fellini-filmekbe
illő légiességével és szinte
szürrealizmusával, a gyászruhás árnyak
megjelenésével Jákó egész személyiségét,
tehetetlenségének tragikomikumát magába
sűríti, megelőlegezve a valóságos és a
jelképes földre huppanást. Emellett a
rendezés jól megoldotta a tragikum és
komikum egyensúlyát; kiaknázta a hely-
zetkomikum lehetőségeit, de nem annak
rovására, hogy komolyan vehessük a
hozzánk szóló üzenetet.

Hasonlóképpen szimbolikus tartalmakat
hordoz Szakácsi Márta jelzésszerű, több
funkciójú díszlete és Poós Éva jel-mezei.
Fekete, szürke és fehér színárnyalataik a
helyzetnek megfelelően az emlékezés, a
nyomasztó lelki vívódások hangulatát
keltik, máskor a házastársak vérre menő
küzdelmét állítják groteszk fény-be, vagy a
halállal kapcsolatos asszociációkat idézik.
Maga a díszlet játéktér-ként is kitűnő,
meghatározhatatlanságában kórház, tanya,
kisvárosi utca és pa-

nelház lakásának szerepét egyaránt be-
tölti.

Érződik az előadáson, hogy a színészek
lelkesedéssel, szerepükkel belülről
azonosulva játszanak. Tolnai Miklós ki-
váló alakítást nyújt Jákó szerepében, ösz-
szetettebbé, finomabbá teszi a figurát,
mint amennyire az az írott szövegből
érzékelhető, s eléri, hogy a közönség
azonosuljon vele (bár érthető módon az
elbeszélő részeknél erőtlenebb a játéka,
mint a párbeszédes szituációkban). Zsálya
alakja egysíkúbb, egyénisége nincs
kibontva, mivel csak Jákóval való kap-
csolatában jelenik meg, és Jákó szemszö-
géből ábrázolja az író. Várkonyi Szilvia
lehetőségeihez képest jól megoldja szere-
pét; úgy mutatja be Zsályát, ahogyan az
Jákó belső konfliktusainak megértéséhez
szükséges. Az összes többi figurát két
színészre osztotta a rendező. Á női mel-
lékszereplőket Egyedi Klára alakítja, aki-
nek megírt figurája, s így játéka is, hal-
ványabb a többiekénél. A férfi mellék-
szereplőket megszemélyesítő Balogh Ta-
más viszont még ezekben az epizód-
szerepekben is sodró helyzet- és jellem-
komikumot teremt, mindig megújulva,
átváltozva. Találó rendezői ötlet volt
azonos színészekkel eljátszatni e figurákat,
hiszen nem külön-külön jellemük a fontos,
pusztán az, hogy létük mit jelent Jákó élete
szempontjából. E figurák-nak ugyanakkor
némi komikusan allegorikus felhangjuk is
van, mint a halál, az őrület, a számítás
vagy a humánum bele-szólásai egyéni
létünkbe.

Sikeres volt a helyválasztás is, a Kama-
raszínház éppen kicsinysége s a közönség
kis létszáma miatt a darabnak megfelelő
intim hangulatot teremt, ki tudja alakítani
a játék és a nézők közvetlen kapcsolatát.

Annak ellenére, hogy első drámai pró-
bálkozásként kissé kiforratlan Zám Tibor
műve, a Katona József Színház Kamara-
színházában egy sikerre vitt új magyar
drámát és egy jó előadást üdvözölhetünk.

Zám Tibor: Pokoljárás (a kecskeméti Katona
József Színház Kamaraszínháza).

Rendező: Sándor János. A rendező
munkatársa: Pallai Ágnes. Zenei összeállító:
Palásti Pál. Díszlet: Szakácsi Márta. Jelmez:
Poós Éva.

Szereplők: Tolnai Miklós, Várkonyi Szil-
via, Egyedi Klára, Balogh Tamás.

BÉCSY TAMÁS

Egy legenda legendája

A Liliom Szolnokon

„Hol van már az a liget?" - kérdezte
Kárpáti Aurél 1929-ben Molnár Ferenc
Liliom című darabjáról írott kritikájának
első mondatában. S noha megállapította,
hogy az a liget összes kellékével és a
jasszromantikával együtt már akkorra
eltűnt, azt is megjegyezte, hogy „Liliom
mégis itt van". Nos, valahogyan itt van
1982-ben is, amikor már nemcsak az a li-
get tűnt el, de már több évtizede vidékről
felkerült naiv cselédlányok sincsenek.
Vagyis itt maradt a „külvárosi legenda" a
nélkül az alap nélkül, aminek a legendája
volt valaha.
Mint minden drámában, vagy akár

minden „jól megcsinált" színműben, csak
az marad fenn, ami a mű írói látás-
módjából fakadó szerkezetébe van beépítve.
Vagyis sem a szerkezetre csak rá-aggatott,
akkoriban akármennyire is aktuális
tartalmú mondatok, sem a megírás
korszakának a műbe bevitt hangulatai nem
maradnak elevenek, élők. A mű szer-
kezetébe pedig az van itt beépítve, hogy
egy tanulatlan-műveletlen cselédlány ész-
reveszi a durva és „férfi-fensőséggel" élő
hintáslegényben (Kosztolányi Dezső még
arisztokratának és csirkefogónak
minősítette) az emberi-erkölcsi értéket.
Azt, hogy inkább kirúgatja magát állá-
sából, de nem ígéri meg, hogy minden
valódi ok nélkül lelöki a ringlispílről a kis
cselédlányt, pusztán azért, mert a kör-
hintásnő féltékeny rá. Ez a tény köti össze
egy életre Julit Liliommal. És hiába veri,
egész életében csak őt szereti. Molnár
Ferenc tehát már 19o9-ben észrevette azt,
ami majd csak jóval később válik
hangsúlyos életténnyé: mily fontos az
életben is, két ember szerelmében is, hogy
objektív helyzetekben, másokkal szemben
kiálljanak egymásért.

De Molnár Ferenc 19o9-ben még mást
is észrevett. Hogy tudniillik életünkben
olyannyira lényeges a benső világ, hogy
egy drámai mű jelenetei játszódhatnak ott
is. Hiszen itt a túlvilág úgy elevenedik
meg, ahogyan Liliom belső világában,
elképzelésében él. Mivel az akkori ligeti
vagány számára a másvilág csak
„hivatalos hely" lehet, s mivel ő csak
egyetlen hivatalos helyet ismer, a kerületi


