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Dúr téma, mollban

A Holdtölte
a Madách Kamaraszínházban

A kétszemélyes kamaradrámát azért
találták ki, hogy időtartama révén a kö-
zönség számára is átélhetővé tegye az
igazság pillanatát: azt, amelyben két ember
egymásra néz és eldönti, hogy elválik
egymástól avagy képes-e, illetve kényte-
len-e együtt maradni. Itt természetesen a
férfi és nő között játszódó válfajra gon-
dolok (bár valahol nyilván már megszü-
letett az azonos neműek szerelmi kon-
frontációjának intim műfaja is). Mert
persze vannak egyéb kétszereplős művek
is, például olyanok, amelyek hóhért és
áldozatot állítanak szembe (kínálkozó
példa Ghelderode Escurialja vagy Pinter
Ételliftje), de ez a típus most távol esik
témánktól, hiszen e cikk apropójául a
klasszikus kétszereplős drámának legújabb
képviselője, Szakonyi Károly Hold-tó/te
című műve szolgál.

A műfajt - tudjuk - kedveli a bulvár is, és
e vonzalom jó néhány jeles mesterségbeli
tudással megírt, joggal sikeres művet is
termett. Nem kell szégyenkezniök
azoknak, akik annak idején könnyes
derűvel élvezték Niccodemi Hajnalban,

délben, este című művét, Jan de Hartog
Családi ágyát vagy William Gibson
Libikókáját; csupán egy-két generáció
ízlésváltozásait s nem mélyreható
szemléleti módosulásokat tükröznek ehhez
képest az olyan újmódi sikerek, mint
Bernard Slade rekorddöntögető játéka, a

Jövőre veled ugyanitt, vagy az olyan álcázott
kétszereplős darab, mint Neil Simontól A

88. utca foglya. (Hiszen a legtöbb
kétszereplős darab nem nélkülözheti a
mellékszereplőket, akár tény-leges fizikai
valójukban, esetleg csak hangjuk révén
találkozunk velük, akár telefonon
avatkoznak be a színpadon zajló drámába.)
A különbség: valamivel kevesebb
érzelmesség vagy épp érzelgősség, több
erotika, hegyesebb, poentírozottabb,
esetleg ironikusabb dialógus. A lényeg
azonos: korábban is, ma is a közélettől
leválasztott magánélet mini-drámái
bontakoznak ki, még akkor is, ha a
hitelesség kedvéért a szerző néhány ügyes
konkrét utalással időben-térben szituálja a
cselekményt.

A fentiekben importcikkekről esett szó.
A magyar drámaírók, mint köztudott,
ügyetlenül művelik a bulvárt; nálunk a
színpad mindig sokkal fontosabb-nak
tűnt, semhogy magánügyek taglalására
vesztegessék lehetőségeit. (Meg az-tán: a
mi történelmünk aligha kedvezett a
függetleníthető magánéletről szőtt il-
lúzióknak.) A mi szerzőinket mindig is a
közérdekű, nyilvános igazságok pillanatai
izgatták, és világképükben, a házasság, a
szerelem olyan közegek, melyek-ben ezek
a pillanatok a legkedvezőbb feltételek
között szikrázhatnak fel. Olyan emberi
kapcsolatokról van szó, melyek
természetüknél fogva a legmélyebbek és
legtotálisabbak, amelyekben a legtö-
kéletesebb az őszinteség, a kitárulkozás,
és ugyanakkor a legkimunkáltabb a vé-
dekezési, rejtőzködési ösztön, hiszen az
egyéni szuverenitást ebben a kötésben
fenyegeti a legnagyobb veszély. És mivel a
szerelem, a házasság egyszersmind
hadüzenet a halandóságnak és szövetség a
külvilág támadásai, egyetlen ember szá-
mára túl primer, túl heves ingerei ellen, ez
a kapcsolat - ilyen irányban érdeklődő író
kezén - mindennél alkalmasabb lehet rá,
hogy mikrokozmoszában kirajzolódjanak
az adott környezet, az adott társadalmi
valóság legfőbb erővonalai.

Mindez persze nem magyar találmány,
hisz bőséggel sorolhatnánk világirodalmi
példákat is. Épp most látható Buda-pesten
egy ismét csak álcázott duett, Strindberg
(valójában háromszereplős) Júlia

kisasszonya, amely egy társadalmi
hierarchia által a megfelelő figurákból
kiváltott pszichológiai torzulásokat üt-
közteti és fokozza tragédiáig; jól emlék-
szünk Albee (ugyancsak álcázottan két-
személyes) Nem félünk a farkastól című
művére, amely egy túlszilárdult, megkö-
vesedett sikerelvű társadalmi berendez-
kedésnek az emberi kapcsolatokra gyako-
rolt hatását mutatja be komplex, közvetett
utakon; ismerjük Pinter Szeretőjét, amely
az élethazugságok és életszerepek
útvesztőjébe gabalyítja két hősét, a derűs
befejezés ellenére is mély keserűséggel;
vagy itt van az Ó, azok a szép napok., amely
szerzője kozmikus pesszimizmusát már
úgy tükrözteti, hogy az egymástól még
méternyi távolságban sem elő pár még
csak érinteni sem bírja egymást. A lista
hiányos és a megfogalmazások persze
szimplifikáltak; de általuk csupán azt
kívántam kiemelni, hogy a magas irodalmi
értékű négykezesek szerzőinek körül-belül
ugyanannyit kell tudniok az emberi

kapcsolatok öntörvényű dzsungeléről,
mint a környező valóság törvényszerű-
ségeiről s azok rejtett beszivárgási mód-
jairól a legintimebb kötésekbe.

A szóban forgó drámatípus az utóbbi
évtizedekben nálunk is termett igen sikeres
műveket. Nem annyira Karinthy Ferenc
híres Dunakanyarjára gondolok; ez, a hozzá
kapcsolt Bösendorferrel egyetem-ben, inkább
színvonalas irodalmi eszközökkel
megformált szórakoztató darab. Többet
árul el a műfaj mélyebb lehetőségeiről a
Gellérthegyi álmok, vagy Hubay Miklós
kitűnő Késdobálókja. Mindamellett látni kell,
hogy itt az írók bizonyos értelemben
megkönnyítették a maguk számára a
feladatot; vagy inkább a súlyos történelem
könnyítette meg számukra, hiszen mind a
nyilas téboly sokszoros halálveszélytől
terhes, mindent és mindenkit megmérő
időszaka, mind az 1956 októberét követő
nagy belső erőpróbák a legvékonyabb,
legvérszegényebb emberi kapcsolatokba is
meghatározó módon szóltak bele,' és a
magán-- és közélet közötti kapcsolatot
másként, mint direkt eszközökkel meg se
lehetett volna ragadni. Ennek a történelmi
kihívásnak mindkét író magas szinten,
irodalmi és egyszersmind
dokumentumértékű szövegekkel felelt meg,
és az olvasóban, nézőben semmiféle
hiányérzetet nem kelt az a tény, hogy
hőseik emberi személyiségéről kevesebb
információt kap, mint a konfrontációjukat
meghatározó történelmi tényezőkről -
ebben a konstellációban ugyanis ezek a
tényezők játsszák a főszerepet, akárcsak
például Zorin ugyancsak nagy sikerű Varsói
melódiájában, ahol a személyi kultusz egy
súlyos, emberellenes megnyilatkozása
emeli drámaivá, típus-értékűvé két amúgy
nem túl jelentős emberke sorsát. Ilyen
esetekben amúgy is segítségül jön a
színház, a játék órái során körüljárhatóvá
váló színészi egyéniségek, amelyek kitöltik
az individualitás réseit, és emberi hitellel
ruházzák fel a lezajló történelmi drámákat.

Szakonyi Károly bonyolultabb feladat-
nak vágott neki, mert egy csendes, sza-
kaszait tekintve békésen egymásba kap-
csolódó, de ugyanakkor mégis ellent-
mondásokkal terhelt időszakból próbálta
kihasítani a maga emberpárjának privát
purgatóriumát. Típusában tehát hasonló
vállalkozásról van szó, mint, mondjuk,
Albee vagy Pinter esetében, s ezt a típust
Beckett viszi el a maga legvégső konzek-
venciáiig. Ezeknek a daraboknak filozó-
fiájuk van, amellyel - egészében vagy



részleteiben - nem kell egyetérteni, de az
alighanem bizonyos, hogy rangjukat ez a
nyugtalanságában, meggyötörtségében is
kerek filozófia adja meg. Ilyenkor nem
segítenek a történelmi kataklizmák, a
külső valóság - drámaírói szempontból -
szerencsés beavatkozásai. Ilyenkor a
képet az írónak kell elrendeznie és ér-
telmeznie.

Engedtessék meg még egy kitérő. Fut
most Budapesten egy másik, ugyancsak
mai témájú kétszereplős darab is, Alek-
szandr Gelman Magasfeszültsége. Ez a mű
par excellence közéleti; a népszerű szov-
jet szerző mintha eddigi vállalkozásai-nak
megfordítottjával próbálkozott volna. Ha
eddig - az Egy ülés jegyzőkönyvében, a
Visszajelzésben - a termelési drámát akarta
humanizálni, most a privát drámát akarja
„termelésiesíteni", sajnos kevesebb
sikerrel. Ez a darab, rokonaihoz ha-
sonlóan, szintén az igazság pillanatára fut
ki: a férj elvtelen karrierizmusa miatt a
feleség végül úgy dönt, hogy nem él-
hetnek tovább együtt. Ez azonban így
csak tétel marad. A házastársak közéleti
magatartása természetesen visszahat a
privát együttélésre, de sokkal közvetet-
tebb, lassúbb sodrású csatornákon. A férj
amellett, hogy építésvezetőnek lelketlen,
karrierista, sikerhajhász, még lehet kitűnő
szerető, színvonalas szellemi partner,
jóvágású, népszerű társaságbeli figura, az
asszony főztjének lelkes érté-kelője,
közös programok és vállalkozások ügyes
szervezője, az asszony családjának
előzékeny, megbecsült rokona avagy
mindennek az ellenkezője, s ha esetleg
egy végső döntésben egyetlen tényező -
netán épp a közéleti funkció - játssza is a
főszerepet, előkészítésében,
megérlelődésében mindezek a motívumok
összejátszanak. A feleség kemény,
elvszerű ítélete így csak afféle, az írói
mondanivalót funkcionálisan szolgáló
ellensematizmus. A „virtigli" sematizmus
idején a férj, az apa akkor járt volna

el mintaszerűen, ha a terv teljesítéséért
családi boldogságát, akár fia egészségét is
feláldozza, és negatív hős lett volna a
munkateljesítmény elsőbbrendűségét nem
méltányoló feleség; most a terv csak holt
betűk és számok halmaza az emberi
értékekhez képest. Csak természetes,
hogy ez a rokonszenves, az átélhető
mondanivaló (és Gelman „termelési"
drámáiban épp ez a mondanivaló ölt jó
művészi színvonalon testet), de ebben a
privát drámában hatását lerontja a ko-
rábbról túl jól ismert eszközök lényegbeli
azonossága.

Szakonyi Károly óvakodott az ilyen
direktségtől, tételszerűségtől. Jó érzék-
kel, de egyben túlságosan is. Mert ez az
óvatosság a gyökere annak a ki nem elé-
gítő hatásnak, melyet a Holdtölte kelt.
Szakonyi - akárcsak Hubay-Vas István
musicaldrámájának, az Egy szerelem há-
rom éjszakájának Sándora - „szelíd költő",
s ez ha költőnél nem is, de drámaíró-nál
időnként problémát okoz. Igaz, nem volt
mindig ilyen szelíd; az Életem, Zsóka, az
Adáshiba, de még a Hongkongi paróka is
szerencsésen vetítették ki azt a belső
feszültséget, amely az író valószínűleg
alkati lágysága, békés humanizmusa és az
általa elítélt jelenségek iránti indulata
között fennállt. Aztán hosszú hallgatás
következett, talán a belső küzdelemnek be
nem avatottak előtt ismeretlen évei.
Mindenesetre a hallgatást végül megtörő
Holdtöltében a feszültség-nek már kevés a
nyoma. Erőteljesen dúr téma kel életre
következetesen mollra hangszerelve.
Szakonyi ugyanis egy mai házasság
kapcsán (nem ürügyén persze, hiszen
elsőrendűen valóban az emberi
viszonylatok érdeklik) arról akar szólni,
hogy a hetvenes-nyolcvanas évek fordu-
lójának magyar társadalmi viszonyai kö-
zepette hogyan alakul két átlagos-tipikus
értelmiségi házassági kapcsolata. Vagyis
amennyit Albee az amerikai, Pinter az
angol társadalomról, Beckett az egész

emberiségről el akar mondani, annyit
kíván közölni Szakonyi is - elvégre nem
bulvárjátékra adta a fejét - a mai magyar
társadalomról, egy a saját lakásába zárt
emberpár megkerülhetetlen konfrontá-
ciójának tükrében. Ebből azonban csak
valami meghatározatlan rossz közérzet
szűrődik le; annyi érződik, hogy nem lehet
problémátlan az a társadalmi közeg,
ahonnan Sándor és Ágnes esténként neu-
rózisokkal megpakolva otthonukba tér-
nek. De ez a homályos rossz közérzet lírai
effektus - drámához kevés.

Megjegyzendő: egyáltalán nem a konkrét
utalásokat keveslem. Ezekből ugyan
valóban kevés van (Sándor utalása apjának
ötvenes évekbeli letartóztatására, az
öröklött rettegés-, hazugság- meg gyű-
löletgénekre, bevallott érdektelensége a
külpolitika iránt, egy lengyel élmény kap-
csán hivatkozás a nemzeti érzés kontinui-
tásának hiányaira), de még kevesebb is
elég lenne, annál is inkább, mert ezek az
utalások nem mennek át a darab szöveté-
be. Szó sincs tehát holmi csiklandós le-
leplezések, keménykedő kritikai oldal-
vágások számonkéréséről - ez nem az a
műfaj. Itt mindenekelőtt az embereknek, a
két embernek, férjnek és feleségnek
kellene magukban hordoznia e közérzet
eredőit és kihatásait, őket kellene sokkal
markánsabban a mai kor típusértékű
megélőivé formálni. Ehhez persze az
írónak véleményt, sőt, netán ítéletet al-
kotnia róluk. De ha Sándort és Ágnest
jellemezni próbálnánk - vajmi keveset
tudnánk róluk mondani, s félő, hogy ez a
kevés is inkább Sztankay István és Piros
Ildikó színészi lényére lenne jellemző.
Még a Gellérthegyi álmokból s az Albee-
darabból ismert motívumot: hogy e há-
zaspárnak állítólag rég kimunkált, ön-és
egymást gyötrő s ugyanakkor szellemet
próbáló rituális meccsei lennének, ezt is
csak becsületszóra hisszük el; a darabból
kirajzolódó szellemi profiljuk nem sok
ilyen jellegű munícióval kecsegtet.

„Hol rontjuk el?" - kérdezte címé-ben az
egyik kritika. Mármint a házasságot.
Őszintén szólva ez a téma, amennyire
érdekel a Nők Lapja riportjaiban, a szo-
ciológiai tanulmányokban vagy a statisz-
tikai közleményekben, annyira nem érde-
kel a színpadon. Lényegében azért rontjuk
el, amit Karinthy Frigyes már minden
időkre klasszikusan megfogalmazott: mert
különneműek vagyunk, mást-mást
akarunk: a férfi a nőt, a nő a férfit. De
azért másképp rontjuk el ma, mint tíz,
húsz, száz vagy ötszáz évvel ezelőtt.

Sztankay István és Piros Ildikó Szakonyi Károly: Holdtölte című színművében (Madách Kamaraszínház)
(MTI-foto - llovszky Béla felv.)



Ez érdekelne, s nem az, ami Szakonyi
színpadán oly nagy terjedelmet foglal el:
járt-e Ágnes a Török utcában a fiatal
kollégával, avagy visel-e bugyit a lila
gézruha alatt.

A "Hol rontjuk el?" kérdéséhez a darab
befejezése mintha egyébként konkrét
adalékot szolgáltatna. Kitűnik, hogy bár -
az örök nemi szerepeknek megfelelően -
Ágnes játssza a rátartit, a vonakodót, a
kacéran oda-, majd visszatáncolót, Sándor
pedig az agresszív, örökösen akcióra kész
hímet, az érzelmi kapcsolatok Ágnesnél
maradtak épebben, s a házasság válsága
végső soron Sándor lelki elhidegülésének
köszönhető. Erre utal Ágnes végső,
könyörgő kitörése: ,,Eng e m . Engem

szeress! Engem ! Engem !"

Sándor pedig erre csak „szomorúan, szá-
nakozva" tud felelni: „Drágám! Szegény,
szegény drágám!" Eszerint hát Sándor nem
lenne "szegény"? Neki semmi nem hiányzik
az életéből? Tudjuk persze, hogy a nőt az
érzelmi válságok mélyebben viselik meg.
De van, ami a férfit (sőt, mint embert, a nőt
is) megviseli. És Sándorról ezt is
feltételeztük volna, mindvégig remélve:
erről is szó lesz a Holdtöltében.

Milyen lehet egy átlagos, harminc és
negyven közötti értelmiségi házaspár át-
lagos estéje - erről Szakonyi valóban sokat
tud. Még fel-fellángol az érzéki szenvedély,
fűzik a hajdani nagy emlékek is, tengerparti
eksztázisok, a tökéletes eggyéforrottság
egykori pillanatai, de ez a fűtés már
mesterséges - kicsit unják egy-mást.
Összefűznek a gyerekek, a közös érdekek-
szerzemények - eltávolítanak a munkahelyi
gondok, a háztartási robot, az egyre
kínosabban érzékelt ízlésbeli különbségek,
a szükségképp magányos küzdelem a
kopással, az árnyékát már rájuk vetítő
öregedéssel. Mindezt Szakonyi sokszínűen,
jó színpadi ökonómiával bontja ki, a
közönség élvezi is. Mind-ebben Sándor és
Ágnes olyanok, mint nézőtéren ülő
sorstársaik; a ráismerés, az azonosulás
könnyű, kellemes élménye - kivált ha az
élek gömbölyűre csiszoltak, az írói
hangnem a szelíd, együttérző megértésé, s
mindezt még jóízű poénok-bemondások is
tarkítják - meghozza a sikert. De miben
mások e házasfelek mindenki másnál?
Miben sajátszerűek, két-ezermillióból az
egyetlenek? Miben - drámai hősök, akik
nemcsak ráismerésre, azonosulásra, de
rádöbbenésre, gondolkodásra, kérdések
feltevésére és megválaszolására késztetnék
a nézőt? Méghozzá nemcsak magánéletük,
családi estéik,

hanem közéletük, a valósághoz való vi-
szonyuk s a valóságnak hozzájuk való
viszonya témakörében is?

A sajátszerűségről itt jóformán csak a
két színész gondoskodik, akik számára
Szirtes Tamás hasonlóan szelíd, önálló
arculatról lemondó, a darab kontúrjait
még tovább oldó rendezése láthatóan
szabad kezet adott. Így aztán Ágnes olyan
éretten, asszonyosan szép és görcsös-
visszafogottan érzelmes lesz, mint Piros
Ildikó, Sándor pedig - és ez az amúgy
hamar feledhető előadás legnagyobb po-
zitívuma - olyan villogóan játékos, vál-
tásaiban izgatóan kiszámíthatatlan, hol
elmélázó, hol kegyetlen és végeredmény-
ben halálosan boldogtalan, mint a színész
Sztankay István, aki a legjobb korban és
erőben lenne ahhoz, hogy korunkat sűrítő
főszerepek sorozatát játssza el. Bul-
várdarabban ennyi elég is lenne, nem tá-
madna hiányérzetünk. Igy azonban ke-
veselljük a színészek hozadékát; egyéni-
ségüknek gazdagítani kellene a figurák
személyiségét, nem pedig megteremteni.

A fentiekben elmondottak lényegét
Szakonyi Károly nem is vitatja. „A da-
rabírás számomra - mondja előzetes nyi-
latkozatában - az élet, a személyes, érzé-
keny emberi kapcsolatok vizsgálata, nem
egy-egy viselkedés kritikája. Nincs jogom
isten ostoraként lesújtva elítélni Sándort
vagy Ágnest." Kár. A drámaíró ugyanis
per definitionem isten ostora, és ehhez a
jogot magától az istentől kapta. Minden
Sándorok és minden Ágnesek csak
annyiban érdekesek, amennyiben az író
ítéletet mond fölöttük (amely ítélet lehet
felmentő, sőt, felmagasztaló is). Szakonyi
ugyanebben az interjúban szín-padi
novellistának vallja magát. Nem hiszem,
hogy a novella mint műfaj ki-zárná az
ítélkezést; de persze létezik szelíd, lírai
novella is, teljes létjogosutsággal. És
létezik szelíd, lírai dráma, amely bizonyos
kvalitásokkal ellensúlyozni képes a benne
rejlő lényegi ellentmondást. Lehetnek,
mint a Holdtöltében láthattuk, értékei.
Irodalmi értékei. Lírai értékei. Sőt:
külsőleges színpadi értékei is (a szer-
kesztés, a dialogizálás, a technika terén).
Ám vérbeli, belső drámai értékeket csak
az ítélkezés teremthet.

Szakonyi Károly: Holdtölte (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Felkai
Anikó. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Piros Ildikó, Sztankay István.

GYÖRGY PÉTER

A tehetetlen néző esete

A Noszty fiú esete Tóth Marival
a Madáchban

I .

E dráma szövege ezúttal már nem csupán
Mikszáthé. Az átdolgozás Karinthy Ferenc
munkája, s e szöveg minősége az előadás
mellett tárgyalandó külön kérdés. Ugyanis
egyrészt vitathatatlan, hogy a Nosztyban
benne rejlik a drámai feldolgozás
lehetősége, ha más nem is, de erre vall a
Gellért-féle 1950-es bemutató s az 1953-
as felújítás is. Ám mindez nem jelenti azt,
hogy a Noszty minden körülmények
között és minden szövegváltoztatás
ellenére is sikeres lehet. Bár a történet a
XIX-XX. századi valóságunk bizonyos
szempontból valóban reprezentatív
eseménysorozata, mindössze lehetőség a
sikerre, ám nem garancia.

Egy regény átdolgozása drámává -
elemi okoknál fogva - mindig nehézkes,
hiszen az akárhogy felbontott vagy át-
strukturált linearitásból adódó szerkesztés
az esetek többségében gyakorlatilag
színpadképtelen. A próza más irányult-
ságú és szervezésű szövete csak egyenran-
gú teljesítménnyel szabható át dialógusok
sorává, hiszen szinte minden szerkezeti
elemet át kell írni abba a módba, amit a -
megint csak lehető legszélesebben értett -
dráma megkövetel, épp előadhatóságá-
nak, színpadszerűségének érdekében.
Mindez azt jelenti, hogy esetenként a
regény átdolgozása annak teljes átformá-
lását követelheti meg, hiszen ami a re-
gényben például a fejlődés íve, az a szín-
padon már vontatottság és nyűg lehet.
Ugyanígy a tárgyilagosság, a nagy epika
hűvössége a színpadon kezelhetetlen, az
epizódok sorozata széteséshez vezet, az
asszociációs leírások pedig követhetetle-
nek és indokolatlanok maradnak. Szinte
bizonyosan járhatatlan az az út, amelyet
sajnos most Karinthy követett: mindvégig
ragaszkodni az eredeti regény menetéhez,
és az egyes leírásokkal teli jeleneteket a
lehető legegyszerűbben átírni
dialógusokba; ha leegyszerűsítve is, de
megtartani a regény szerkezetét, s ezt a
vázat elrejteni a dialógusokkal. Ez az el-
járás azt eredményezi, hogy a dráma
mindössze „követi" a regényt, így a dia-
lógusok sem állnak másból, mint a re-
gény időnként már kínos felmondásából,


