
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.
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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,



ahol lehet, ott két-három szereplőre kor-
látozva, ahol elkerülhetetlen, ott nagyobb
tömegeket felvonultat, amelyek-kel,
érthetően, végképp nem tud mit kezdeni ez
a dramaturgia.

(Egy báli leírás, amely a történet köze-
gének tárgyalása, akár egy fejezet lényege is
lehet. Ám a regényben túllapozott sze-
replők a színpad valóságában még mindig
ott állnak, mikor a regényben hőseink a bál
zajából már eljutottak egy sarokba, intim
titkaikat kicserélendő. Mindez már-már
alpárian egyszerű s valóban nem nagy és
nem teoretikus kérdés. Ám a gyakorlat és a
színpadképesség szem-pontjából
megkerülhetetlen. Ezen az előadáson
minduntalan feltűnik az ott-felejtett közeg,
nagyobbrészt a dzsentrik, egy esetben a
„nép". E jelenetek szinte teljes abszurdítása
pontosan e problémára mutat.)

Az eredeti műhöz való érthetetlen ra-
gaszkodásból született az apró és lehető
legkevésbé színházi jelenetekből összeál-
lított, ennek megfelelően vontatottá váló
szöveg. Hiába, a dialógus s a benne rejlő
drámai mag nem azonos két ember be-
szélgetésével, még ha épp nagy aljassá-
gokról beszélnek is. A beszélgetésben - mint e
darabban is - a hősök elmondják terveiket,
majd később végrehajtják, ami egyrészt
igen mechanikus, másrészt kevéssé
érdekfeszítő. Ellenben a dialógusban fény
derül a tettekre, a tettek és a személyek
viszonyára. Ott a szálak összekuszálódnak,
nem követhetőek olyan szépen, túlzottan is
tisztán, mint jelen esetben. (Így például
Noszty Feri az első jelenetben kölcsönt kér,
majd hamis vál-
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előadás. Pontosabban: ebből a szövegből
azzal a rendezői világlátással és ízléssel,
amellyel Lengyel György nyúlt e műhöz,
nem születhetett semmi teljes, semmi
színházra jellegzetes élmény. E szöveg
legfeljebb oratóriumszerűen felmondható,
de arra a szándéka szerint realista és józan,
mértéktartó s még a pszichológiai
hitelességre is igényt tartó játékmódra,
amelyet Lengyel megvalósítani szándé-
kozott, alkalmatlan. És itt van az előadás,
az egész rendezés kulcskérdése is. E re-
alizmusigény önmagában véve a lehető
legkevesebb. Ám a realizmus - s félek,
hogy nem csupán számomra - az élet
színpadra állítását jelenti, azt a csodálatos-
nak minősíthető alkímiai folyamatot,
amelyben való bizonyossággá válnak az
írott szöveg esélyei. Ám ebből az elő-
adásból épp ez hiányzott, szinte már ijesztő
mértékben. Nevezetesen az élet. Ez a
Noszty olyan légüres térben játszódik, ami
már-már elfogadhatatlan. Lengyel György
realizmusa ugyanis azt jelentette, hogy az
anekdotikus illusztrációkat (azaz az egyes
jeleneteket) a lehetőséghez mérten
precízen berendezte és el-mondatta.
Életszeleteket mutat be a szín-padon, ám
ezek nem jellegzetesek, és mindössze
egyetlen rétegük van, a dramaturgiai
funkció, azaz a történet továbbvitelének
funkciója. S ez megint elemi kérdés.
Karinthy szövege éppen úgy, mint Lengyel
rendezése egy percre sem több önmagánál.
Nincsenek olyan összefüggések, amelyekre
ráébredhetünk. Nincsenek rejtett aknák,
amelyek az előadás folyamán
felrobbanhatnak; minden, amit a színpadon
kimondanak, úgy van, ahogy mondják. Aki
hazudik, az hazudik, aki igazat mond, az
igazat mond. Mindez egyértelműen, tisztán
és élettelenül eljátszható. Mindazok a két-
értelműségek hiányoznak, amelyek a
színházi játékot egyébként a maga művi-
ségéből realitássá emelik fel, azok a bo-
nyolultságok, amelyek képessé teszik az
embert arra, hogy partneréül fogadja el a
színészt. Ha egy darabban például azt
mondják, „öt óra van", az sem többet, sem
kevesebbet nem jelent, a mondat nem utal
semmi másra. Es e sterilitás száműzte az
életet, amely az egyébként megvalósított
korrekt szövegmondás értelme lehetne. Az
apró jelenetek ilyen dialógusokkal
játszhatatlanok. A színész-nek itt nincsen
szerepe; mire egy-egy jelenetben lassan
belerázódna a figurába, úgymond „hozná"
a formáját, már ki-fordul vele a színpad,
mindvégig helyzet-gyakorlatnyi időkről
van szó, ám szó

tót ír alá, és legnagyobb meglepetésünkre
a következő jelenetben már arról van szó,
hogy a pénz hiányzik, és lám, a hitelező
botrányt csinálna. És ez ugyanígy,
ugyanilyen mechanikusan és ráérősen, a
maga szűkreszabottságában is terjengősen
folyik az egész előadásban.)

Mindezzel együtt jár az is, hogy a mik-
száthi nyelv sajnálatosan elveszett, az a
beszédmód, ahogy e színpadon hőseink
társalognak, ha imitálja is a regény nyelvi
gazdagságát, legfeljebb valami rossz,
nyelvkönyvi szinten. Igaz, ezek az embe-
rek tudnak, sőt beszélnek magyarul, és
némelyikük pontosan is fejezi ki magát.
Ám éppoly gépiesen és mereven, mint egy
- a felsőbb osztályok számára írott -
nyelvkönyv leckehősei.

Az összefüggéseken túl tehát a szöveg-
nek nincsen köze Mikszáthhoz. (Mind-
össze annyira, amennyire például a Száz
híres regény azt állíthatja magáról, hogy
autentikus lenne Tolsztoj vagy például
Flaubert ügyében.) Így aztán be lehet
látnunk, hogy e kritikában nem érdemes
Mikszáthtal foglalkoznunk, hiszen ha
például Spielberg, e korszak vitathatatla-
nul jó szaglású üzleti zsenije holnap Ho-
mérosz Iliászát dolgozza fel, a klasszika-
filológusok nem fognak összehasonlító
vizsgálatokat végezni, hogy az új mű
mennyiben tér el az eredetitől, és mennyi-
ben autentikus. Nyilván semennyire, és
nem is az a dolga. A kérdés tehát nem az,
hogy jelen előadás mennyiben hű a mik-
száthi szellemhez, hanem hogy mennyire
áll meg a saját lábán.

Világosan be kell látnunk: semennyire.
Nem áll meg sem mint szöveg, sem mint



sincsen a helyzetgyakorlatok sűrítettsé-
géről és tempóváltásáról.

E kamarajelenetek kiegészülnek a már
említett tömegfelvonulásokkal. Noszty
Feri és Tóth Mari köztudottan egy bálon
találkoznak először, majd hetekkel később
korcsolyázás közben fut-nak össze megint.
Ennek megfelelően hol parasztbálon
francianégyesező műnépi figurákat látunk,
hol a forgószínpadot lepik el a
korcsolyázást imitálandó helybenjáró
úriemberek tucatjai, s e l -dönthetetlen,
hogy melyik csoport idétlenebb és
feleslegesebb.

Mindez arra vezetett, hogy az előadás
gyakorlatilag leírhatatlanná vált. Nem
rendelkezik azokkal a sajátosságokkal,
amelyek a maga egyediségében megra-
gadhatóvá tennék. Az előadás leírása
egyszerűen hiányainak felsorolását jelenti.
Es szinte mindent hiányolhatunk. Az
elmaradt és lehetséges szintek mindegyi-
két, amelyek többet jelentenének és túl-
vezetnének a korrekt szövegmondáson.

Mindezek után kérdés, hogy mi áll egy
ilyen előadás mögött, pontosabban mik
lehettek azok a tényezők, amelyek erre
vezettek. Miért történt meg, hogy a
gyakran használt és ugyanakkor nehezen
megfogalmazható Madách színházi „stílus"

ezen az előadáson gyakorlatilag meg-halt s
érvénytelenné vált. Ha csak egy pillantás
erejéig is, de figyelembe vesszük a pesti
színházak lehetséges játék-módjait, akkor
belátható, hogy a Madách - s Lengyel is -
az elmúlt években egyaránt törekedett az
óvatosságra, a problémák
megfoghatóságára, a pontosságra, azaz a
valóban méltánylandó precizitásra s
egyfajta „polgári" közönségigény szem-
pontjából való közérthetőségre. Ez utóbbi
talán a legtöbb problémával járó foga-lom,
hiszen mindig csak a színház saját
közönsége szempontjából érvényes. Egy
színház annak akar érthető lenni, akinek
játszik, és elég nagy mértékben rajta mú-
lik, hogy kinek játszik. Úgy tűnik, hogy a
jelszó a kockáztatás elkerülése lett, a
színház biztonsági fékekkel való ellátása.
Az óvatosság, a mértéktartás, a kultu-
ráltság és a közérthetőség két szinten
megragadható kérdéskör.

Mit jelent mindez? Nagyrészt nyilván a
darabválasztás bizonyos konzekvenciáit,
másrészt stílust, a színházra jellemző és
kiürüléssel fenyegető játékmódot. (Ezzel
függ össze az is, hogy ezen az előadáson a
Madáchra valóban jellemző pontosság és
korhűség szinte teljesen meg-

szűnt. Lengyelnek nem sikerült színpad-
ra állítania azt a miliőt, amelyben a Noszty
története zajlik, s ez is nagyban hozzá-
járul az előadás ürességéhez. A szereplők
képtelenek hordani korabeli ruhájukat.
Láthatóan nem tudják úgy fogadni a
köszönéseket, ahogy azt társadalmi hely-
zetükben egyébként kellene. Rosszul áll
kezükben az „úri módon" tartani kívánt
pohár, és nem képesek helyesen bánni
késsel s villával. Mindez önmagában
véve nem lenne haj, ám egy egyébként
idézőjelektől mentes, távolságot nem
tartó előadáson a miliő precíz megvaló-
sításának hiánya jóvátehetetlen.)

Ám nem pusztán a darabválasztás le-
tagadhatatlan konzervativizmusáról van
szó, s az ebből adódó problémákról.
Sokkal inkább a már említett kérdés a
lényeg: a realitás hiánya, a Nosztyban
nyilvánvalóvá váló színházi sterilitás.
Nem azt a színházat kérjük tehát számon,
amit Lengyel nem akart eljátszatni,
hanem annak a minőségnek a hiányát,
amelyet egyébként megcélzott. Önnön
lehetőségeinek és kérdéseinek megvaló-
sulatlanságáról van szó. A sterilitás egy-
fajta korszerűtlenséget jelent, pontosab-
ban a világban lévő problémák - lassan
szándékos - tudomásul nem vételét.
Holott a színháznak, ha élni akar,
tudomásul kell vennie, hogy milyen
időben és hol létezik, mert csak önmagán
kívülről nyerheti el életét. Mindössze
saját hagyományaiból, a lecke
felmondásából nem egzisztálhat,
önnönmagából nem lesz gazdagabb. A
Noszty világosan megmutatja azt is, hogy
túl a technikai problémákon, az előadás
egész egyszerűen érdektelen. Azért nem
képes a miliő meg-teremtésére, mert
valójában nincsen rá oka. A színpadon
mindössze történelmi relikviák láthatóak,
amelyeknek a drámai

súlya enyhén szólva kétséges. Sem az át -
dolgozásból, sem a rendezésből nem derül
ki, hogy miért került e mű a színpadra.

3.
Mindezek után igencsak itt az idő, hogy
valamelyest felidézzük az előadás képét.
Forgószínpad működik, az apró jelenetek
elkerülhetetlen kényszereként. Ennek
következtében az egyébként naturalista
ihletésű díszlet inkább csak jelzésszerű,
ám ez önmagában véve nem okozna
problémát. Minduntalan apró enteriőröket
látunk, hol korhűen, hol csak
jelzésszerűen. A jelmezek viszont
pompásak. Az előadás végén annyi dísz-
magyart látunk, amennyi a színpadon
csak elfér. De általában mindenki elegáns
és fess, még a nép is relatíve jólöltözött-
nek mondható. Ugyanakkor e tekintet-
ben is vannak szinte érthetetlen melléfo-
gások. Noszty Feri vadászkalapja például
olyan meghökkentően nevetséges - hol-
ott az előadáson nincsen szó az értelmező
iróniáról -, hogy már csak azért is
megemlítendő, mert jó példa arra: mi
minden múlik egy csekélységen.

A színészek többsége alkalmazkodott a
feladathoz, szövegfelmondásból vizs-
gázott és nem színjátékból. Ugyanakkor
ezen belül is ingadoztak az egyes teljesít-
mények. Cseke Péter valóban nagyon
rossz, mert nem Noszty Ferit, hanem in-
kább Noszty Ferikét játssza el. Ama bizo-
nyos eredeti szerint itt egy stílusos bi-
tangról van szó, nem egy tejfölösképű
mamlaszról, és ebben nem a színész
külseje a döntő, hanem a játékmódja.
Cseke infantilizálja a figurát, és ugyanak-
kor igyekszik szeretetre méltóvá is tenni.
E két dolog együtt kicsit sok. Mert egy-
részt, ugye, egy senkiházival, másrészt
pedig egy úriemberrel, egy igazi „ma-

Haumann Péter (Kopereczky) és Körmendi János (Bubenyik) a Noszty fiúban (Iklády László felvételei)



gyar vérből" származó figurával van
dolgunk. Mikszáthnál érthető és az ol-
vasásban figyelemre méltó az a tárgyila-
gosság, ahogy az ismert és szeretett réteg
elaljasulását figyelte az író. Lengyel sze-
retete és ellágyulása ez esetben érthetet-
len. Viszont ha nincsen szó szeretetről,
akkor a szereplőválasztás szorulna ma-
gyarázatra. Noszty Pál, az apa - Pataky
Jenő -, beöltöztetve a magyar úr alakjába,
felmondja a szerepet, és igyekszik
semmivel többet nem tenni, és ezzel, bár-
milyen kézenfekvő is, sokat segít. Ha
nincsen jellem és nincsen helyzet, akkor
ne tegyünk úgy, mintha volna. Ez a
kényszerű fölismerés önmagában véve is
bizonyos bölcsességre utal.

Haumann Péter nagy színész, de Ko-
pereczkyként nem tett mást, mint alaposan
bemutatott egy soha nem volt á-zó
tájszólást. Szorgalmasan összecserélte a
magyar magánhangzókat, vörös parókát is
viselt, és mindehhez hozzáadta a saját
egyéniségét, ám azt nem mondhatjuk,
hogy felejthetetlenül.

Kicsit nehezebb a dolgunk az állandó
Madách színházbeli kabinetalakítással,
Körmendi János Bubenyikjével. Mert ha
igaz is, hogy Körmendi jó színész, az
mégsem megoldás, hogy az előadásból
teljesen kilógva alakítja magánszámait,
amelyet a közönség hálásan nyugtáz és
boldogan megtapsol. Itt lenne az ideje e
színészt bevonni a társasjátékba, annyi
nagyszerű magányos bohóckodás után.

Sulyok Máriát kell még kiemelnünk,
mert megrázó volt látni e nagy színésznő
vergődését, figyelni küzdelmét a szerep-
maradékkal. Arról, amit itt csinál, már
egyáltalán nem tehet.

Feleslegesnek tartanám kielemezni Tóth
Enikő Tóth Mariját, mert a fiatal
színésznő ezen az előadáson szinte sem-
milyen teljesítményt nem nyújtott.
Ugyanakkor mégsem hiszem, hogy egy
rendezői csőd esetén jogunkban állana a
színészeket felelősségre vonni.
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Drámai regény -
epikus színház

A Parázna szobrok a Tháliában

Történelmünkben - főként a félmúlt és a
közelmúlt történeti idejében - sok olyan
téma, terület van, melyek hosszú ideig
tabunak számítottak, nem mertük, nem
akartuk a rájuk kövesült frázis-általáno-
sításokat elmozdítani.

A fölmerülő kínzó kérdésekre adható
válaszok többértelműsége, a szembenézés
fájdalma, kockázata elől sokszor
menedéket jelenthet a felejtés. A hallgatás
azonban nagyobb kárt okoz, mint
amekkora a jótékony feledés haszna. Tör-
ténelmi tudatunkban fehér foltok kelet-
keznek, homályos, kerülendő zárványok.
S részben ennek következménye a
mostanában gyakran emlegetett nemzeti
identitástudat oly sokszor - s főleg a
fiatalok körében - tapasztalható zavara
vagy épp hiánya. A fiatalokat érdekelnék
ezek a kérdések, de nehezen kapnak ki-
elégítő választ. Trianont, a második világ-
háborút, a személyi kultusz időszakát csak
hírből ismerik. Apáink, nagyapáink
szerepét múltunk és jelenünk folyamatos-
ságában tankönyvízű tudásunk elidegeníti
tőlünk.

Éppen ezért hivatkozott Cseres Tibor az
átélők s ezen belül elsősorban az írók, az
irodalom felelősségére a múlt tisztázá-
sában, amikor Parázna szobrok című re-
gényében éppen egy ilyen témához nyúlt.
Könyvében Magyarország második vi-
lágháborúban való részvételét vizsgálja,
azokat a társadalmi gyökereket, indíté-
kokat, melyek a magyarság sorsát meg-
határozták ebben az időszakban, s melyek
elemző megértése nélkül jelenünkben is
tájékozatlanok vagyunk. A történelmi
szükségszerűségek szövetében az eset-
leges alternatívákat keresi, nem belenyu-
godva az értelmetlen és céltalan áldozatba.
Tehettek volna-e többet vagy mást a
Horthy-hadsereg tisztjei, főként akik sej-
tették, látták a háború értelmetlenségét, s
tudták, hogy embereiket idegen célokért
viszik a pusztulásba? A kényszerhelyzetek
hálójában vergődve voltak-e lehetőségei is
a különböző szinten álló politikai és
katonai vezetőknek, a kompetens
cselekvőknek? Mennyiben ők felelősek a
magyarság e tragédiájáért? Cseres Tibor
differenciáltan mutatja be ezt

a társadalmi csoportot, és így a felelősség
kérdésében is árnyaltabb eredményre jut.
A regény - mint műalkotás - lehetőséget
nyújt arra, hogy az egyéni felelősség
szemszögéből értelmezze a történéseket, s
nem fogadja el azt a szemléletet, mely ezt
a réteget egyértelműen fasisztának
minősíti.

Regény és színpad

A könyv fülszövegében írja a szerző: „ ...
beletörődhetünk-e a felejtésbe,
mondhatjuk-e, hogy fölösleges a háború
minden mozzanatát felidézni és megörö-
kíteni? . . . Nem vetem talán el a sulykot,
ha azt gondolom, ez az emlékezés tartja
fenn a békét Európában. S ha a háborús
nemzedékek ébren tartott emlékező
lelkiismeretének részt adok abban, hogy
földrészünkön három évtizednél régebben
nem lángolnak a fegyverek, nem
tagadhatom le benne teljesen az írók, az
irodalmi alkotások részét és érdemét sem.
S amint a nagy nemzedékváltás el-
következik, és a feledés, a feledékenység
esélye és veszélye nő, az irodalomra egyre
hatalmasabb feladat és felelősség hárul."
Ezt a feladatot és felelősséget az író most
megosztja a színpaddal, a színházzal:
„Történelmi regényemet, a Parázna
szobrokat színpadra szólítottam, mert
szűknek érezte könyvbéli vászonruháját -
írja a színlapon. - S tán azért is, mert
némely igazságot előbb-utóbb hangos, sőt
kiáltó szóval is ki kell mondani." De
vajon megmaradtak-e ezek az igazságok,
át tudta-e ültetni üzenetét a színpadra
Cseres Tibor, amikor a Thália Színház
számára átdolgozta regényét? Nem bi-
zonyult-e szűkebbnek a színház a maga
paramétereivel, zárt, feszes kristályszer-
kezetet követelő világával, mint az eredeti
vászonruha?

Jogos ez a kérdés, már csak a témának a
cél által meghatározott eredendő epi-
kussága miatt is. Cseres Tibor egy törté-
nelmi folyamat mélyére ás le, melynek
árnyalt megmutatásához elkerülhetetlen a
szükségszerűségek és véletlenek bonyo-
lult összeszövődésének komplex, azaz
totalitásra törekvő feltárása. Vagyis a
téma az elemzést, nem pedig a színpadon
és a drámában nélkülözhetetlen sűrítést
követeli meg.

A mű alapját képező cselekmény pár-
huzamosan folyik a hatvanas évek elején
és a háborús években. A múltidézés ürü-
gye egy külföldről érkezett „felbujtó le-
vél", melynek feladója után Thormay
Béla, a néphadsereg őrnagya nyomozni
kezd. A levél szövege 1939-re, a Kassa


