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Historia ex machina

Az Isten, császár, paraszt
a Madách Színházban

Könnyen zavarba kerülhet, aki Háy Gyula
írói és emberi arcát akarja felvázolni. Ez a
portré csupa ellentmondás, legendák és
ellenlegendák, tabuk és köz-helyek lengik
körül olyan színpompás összevisszaságban,
hogy még a XX. századi magyar
értelmiségi-pálfordulásokon edződött
kritikusok is visszarettennek; kifejlett
szimatuk sugárveszélyt szimatol. Ráadásul
mi mítoszteremtő ország vagyunk, nálunk
nem is számít valamirevaló művésznek az,
akinek ilyen-olyan legendája ne volna, s
akire időről időre rá ne akaszthatnának
valamilyen megbízható (és a kellő
pillanatban egyet-len mozdulattal
cserélhető) címkét.

Nos, ez a Háy-legenda mégis kissé
vaskosra sikeredett. Nevét olyan hosszú
ideig nem volt ildomos még csak kiejteni
sem dramaturgiáink háza táján, hogy a Háy-
darabok rejtett árfolyama emelkedni kezdett
a magánbeszélgetések tőzsdéjén, és sokak
(főleg a fiatalabbak) szemében kialakult
valami mítoszféleség, egy méltatlanul
elfelejtett, zseniális „európai" drámaíróról,
akinek remek-művei hazai felfedezésre
várnak.

Tipikus példája ez annak, ahogy mi egyik
végletből a másikba esünk. Mert nézzük
csak kicsit közelebbről a Háy-jelenséget. A
világon talán ő a leghíresebb magyar
kommunista drámaíró (aki-nek műveit
közel félszáz országban játszották, még
kínaira is lefordították), világhírét
ugyanakkor látványos anti-kommunista
megnyilvánulásainak köszönheti. Irt néhány
remekművet (a Mohács című tragédiát és a
Tiszazug című drámát), több nagy hatású
színdarabot (például A ló című komédiát és
az Attila éjszakái című tragédiát),
ugyanakkor megszámlálatlan kerültek ki
kezei közül a múló aktualitás fércművei, az
atomkérdést és a békéért folyó harcot
példázó Erő, a Kossuth-híd építőiről szóló
sematikus A z élet hídja, a Németek című
agitprop dráma vagy az 1968-ban a bécsi
Theater in der Josefstadtban színre került
Főinkvizítor, amit a sajtó egyszerűen
„képeslapokba illő történetkének" nevezett,
s amiről a Siüddeutsehe Zeitung így írt:
„Két szereplő keres egy szerzőt!"

problémái mellett"), valamint Priestley,
akinek darabjai „csak nagyon elvétve
alkalmasak arra, hogy harcba szólítsák a
szovjet embert a világ rnegváltoztatá-
sáért". A „drámaiatlan irányok"-kal
szemben a Háy-féle dramaturgiai credo
így hangzik: „Ha a költő a szocialista
munkafegyelem kérdéseivel foglalkozva
képes alakjait odaállítani a kapitalizmus
nyomora és a szocializmus jóléte közötti
történelmi vízválasztóra, akkor sikerül-ni
fog neki olyan drámai konfliktust
alkotnia, amely a szocialista társadalom
nagy problémáit a hozzájuk méltó fény-
ben mutatja..."

Az Isten, császár, paraszt című színmű
szerencsére nem a fenti dramaturgiai út-
mutatások birtokában íródott, 1931-32
táján a szerző még nem rendelkezett
ezekkel a felismerésekkel. Ekkortájt még
a fordulatos cselekményvezetés, a hatásos
felvonásvég, a szellemes dialógus és a
szemléletes emberábrázolás volt a legfőbb
szempont. Nem is eredménytelenül. A
Zsigmondról szóló királydráma hatásos,
remek irodalmi bulvárdarab, „pièce bien
faite

" (és ez csak egyes epikus és abszurd
drámaírók szemében sértés), ám nem
remekmű. Nem is tartották annak sehol.
Sőt. A darabot élesen bírálta Lukács
György a „nagy történelmi konfliktusok
vulgarizálását" és a parodisztikus és
tragikus elemek kettősségét felróva a
szerzőnek, a francia sajtó pedig (1966-
ban) szabályosan kivégez-te; az Arts című
folyóirat szerint „konvencionális és
szívfájdító, nehézkes semmitmondás",
„egy lelkiismeretes mester-ember
ácsolmánya", „alapfokú marxista
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Nagy felkészültségű szellemes poeta
doctus, a dramaturgia egyetemi tanára -
ugyanakkor sokszor könnyed, felszínes,
hevenyészett. Halála előtt pár évvel
(németül) megjelent önéletrajzában szel-
lemesen csipkedi a személyi kultuszt
(amelynek egyik legfőbb bírálójaként, sőt
áldozataként tartják számon nyugaton),
ugyanakkor megfeledkezett arról, hogy a
második világháború utáni évek-ben nem
volt olyan rang, méltóság, ki-tüntetés,
amit meg ne kapott volna, s Háy Gyuláról
rossz kritikát írni (anélkül, hogy ne
keveredett volna reakciós hírbe a kritikus)
egyszerűen lehetetlen volt. (Most ennek a
helyzetnek épp a fordítottja látszik
előállni.) Különösen dramaturgkörökben
burjánzik a legenda Háyról mint a
dramaturgia szellemes, európai tanáráról.
Bevallom, ezt értem a legkevésbé.
Minden malícia nélkül -összefoglalóul -
egy kis dramaturgiai lecke Háy-
rajongóknak. Íme néhány 1947-ből való
esztétikai útmutatása: „Jancsi nem szereti
Juliskát: ki áll közébük? A kapitalizmus.
Péter agyonüti Pált: ki vitte idáig? A
kapitalizmus. Mindig, mindig: a bűnös a
kapitalizmus. Ez az igazság, ezt kell
megmutatnunk." Másutt, a polgári
drámairodalmat bírálva ezt írja: „A
cselekménydráma bőven virágzik
detektívdarabok képében majd minden
ország színpadán, és rejtve a legcsúnyább
reakciós propagandát űzi (például az
angoloknál az imperializmust és az
lntelligence Service-t dicsőítő
darabokban)." Helyére kerül ebben a dra-
maturgiai okfejtésben Hemingway és
Čapek (akik „elbeszélnek a kapitalizmus
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történetfilozófia, amelynek egyetlen ér-
deme, hogy a felháborodott nácik 1932-
ben betiltották, mert sértve érezték a
nemzetiszocialista eszményt". A L e Monde

„lapos"-nak tartja, „sem nem jellegzetes,
sem nem mozgalmas", „húszszor feladott
lecke". A Le Figaro szerint „annyira
középszerű, hogy szinte karikatúrának
hat".

Ma már persze nehéz rekonstruálni,
vajon mekkora szerepe volt a negatív
sajtóvisszhangban a Georges Wilson ren-
dezte előadás színvonalának, esetleg a
fordítók (Bernard Sobel rendező és Jean
Tailleu) pontatlanságának, vagy
egyszerűen annak a ténynek, hogy Háy
Gyula a történelmi anyag marxista el-
rendezésére tett kísérletet.

Az azonban szimptomatikus, hogy a
darabot, amelyet a francia sajtó idestova
húsz esztendeje „porosnak és unal-
masnak" ítélt, mi 1983-ban kis híján
remekműnek látjuk, de mindenképp kor-
szerű „hiánycikknek" érezzük a hazai
drámatermésben. Mit tud Háy, amit a
hazai szerzők többsége nem? Mitől válik
az Isten, császár, paraszt élőbbé, szín-
padképesebbé, hatásosabbá, mint Németh
László Husz János című drámája, Katona
József Ziskája, Kós Károly Budai Nagy
Antala, hogy csak azokat a színdarabokat
idézzük, amelyek azonos témakörből
merítenek? Elegendő válasz-e a kérdésre
a dramaturgiai iskolázottság, az a tény,
hogy Háy alaposabban ismeri a
szerkesztés titkait, mint a többiek, hogy
szellemesebb, korszerűbb dialógusokat ír,
s hogy elsajátította a Molnár Ferenc-i
iskolát éppúgy, mint a Brecht-módsze-
reket? A szituációteremtő erő, a jellem-
ábrázolás, a dialóguskészség nyilván
sokat nyomnak a latban. Úgy érzem
azonban, hogy Háy történelmi drámája és
a magyar történelmi drámák többsége

király után színészi tehetségének teljes
eszköztárával alakítja ezt a nagystílű,
mindenre elszánt kalmárkirályt, aki finom
érzékkel kapaszkodik föl a történelem
szekerére, s machiavellizmusát álszent
szomorúság mögé rejti. Huszti mai
reálpolitikust játszik, aki a „semmiből
császárt csinál", mert a történelmi pillanatot
felismeri, aki „a csupasz darab kenyérről",
a „megélhetés"-ről beszél őszinte
pillanataiban, és alkalmazkodik, alkudozik,
kufárkodik, hazudik, ha kell - mindent
alárendel a politikai hatalomnak. A színész
finom szkepszissel szövi át alakítását,
végig érzékelteti, hogy Zsigmond tisztában
van azzal, hogy a zseniális
manipulációsorozatnak személyisége fog
áldozatul esni, legrejtettebb belső énjét kell
föladnia hatalmi érdekei miatt. Ezért a
gúny, az öngúny, az enyhe cinizmus, s
talán ezért érezzük, hogy Zsigmond sokkal
inkább rokonszenves kalandor, mintsem
áruló, aki máglyára juttatja a husziták
filozófiai alapítóját. Huszti jágósan kétélű,
vissza-fogott játékát a figura kettősségének
következetes érzékeltetése teszi
érzékennyé.

Az első felvonásban kitűnő partnere
Schütz Ila makrancos Borbálája, a bo-
szorkány-királylány, aki rögvest, ismer-
kedésük első percében biztosítja Zsig-
mondot, hogy az ő ura az ő vérét a nász-
éjszakán nem fogja látni, ám aki pillanatok
alatt felméri, hogy Szent István koro-
nájának bitorlója zseniális szélhámos, ér-
demes asszonymunkatársául szegődni.
Később szerep és színésznő egyaránt el-
halványul, s egyre többször felmerül a
kérdés, vajon nem szereposztási tévedés-e
a kitűnő cserfes színésznőre osztani a
német-római császárnét? A Madách
Színháznak azonban (ha szakítani akar az
Almási Éva-Huszti Péter királynő-király
kettőssel) jelen pillanatban nincs más - erre
a szerepre alkalmasabb - színésznője.

De korántsem ez a darab és az elő-adás
legproblematikusabb pontja. Isten, császár,
paraszt foglalja össze remek dramaturgiai
érzékkel Háy darabjának tartalmát: XXIII.
János pápa és az egy-házszakadás;
Zsigmond császár és a feudalizmus
válsága; Ziska és Husz János, a plebejus
mozgalmak: a korszak három fő
meghatározója. A tétel pedig: Zsigmond
egyezséget akar a főurakkal (ezt a játszmát
a siklósi várban megnyeri), az egyházzal (a
konstanzi zsinaton túllicitál a pápán) és
szövetséget kínál Husznak. (Itt kudarcot
vall.) Ezen a ponton azonban kudarcot vall
a dramaturgiai

között a politika és az erkölcs viszonyának
megítélésében van a döntő különbség. A
magyar történelmi drámák többsége a
hatalom és az erkölcs, a nemzeti önismeret
kérdéseit tárgyalja, történelmi tragédiáink
mögött mindig morális válaszokat keres.
Háy Gyulánál a politikai szféra szélesebb,
mint az erkölcsi. A kettő nem azonos. Háy
tudja, hogy a politikailag helyes nem
feltétlen esik egybe az erkölcsi jóval,
tisztában van a szándék és a következmény
dialektikájával, s tudja, hogy egy politikai
tett megítélésekor sokszor naivnak tűnik
erkölcsi kategóriákra hivatkozni.
Zsigmond machiavellista uralkodó,
szószegő, és még-sem érezzük
erkölcstelennek. A politika ugyanis őt
igazolja, s mint A nagy feje-delem írója
mondja: „szószegő uralkodók vitték
véghez a nagy dolgokat... és a bölcs
uralkodó ne legyen szótartó, ha ez a
magatartás kárára válik".

A Madách Színház érdeme akkor is
elvitathatatlan volna, ha a Háy-legenda
tisztázása érdekében egyszerűen csak
felmutatta volna az Isten, császár, parasz-
tot, korrekt, „Madách színházi" stílusban.
Ez az előadás azonban többre vállalkozik.
A darab - Ádám Ottó rendezésében -
bonyolult lélekrajzzá válik, ahol világosan
megfogalmazódik korunk egyik
legkényesebb kérdése, a politikai és az
erkölcsi tartalom divergenciája, a
történelmi személyiség tragédiája.
Zsigmond tragikus alak, kifelé sikeres,
pályája megállíthatatlanul ível felfelé,
belül azonban megtöretik, vereséget
szenved; a helyes politika érdekében (és ez
elsősorban a német-római császárság
érdeke) arra kényszerül, hogy saját meg-
győződése ellenére cselekedjék, azaz az
etikai rosszat válassza - feláldozza Husz
Jánost.

Igaz, Huszti Péter régen volt ennyire
meggyőző. Sok sápadt, színtelen falusi



szerkezet is. A nagy kérdésre: állhat-e az
uralkodó osztály vezetője a nép mellé?
Megvalósulhat-e a külön osztálybéke
császár és paraszt között? Háy meg-
lehetősen didaktikus válaszokat ad. Ami-
lyen szellemes és erőteljes Zsigmond és
XXIII. János pápa (Szabó Sándor) elegáns
évődés mögé bújtatott kegyetlen hatalmi
tusakodása, olyannyira vértelen és statikus
a híres börtönjelenet, amely-ben „a cseh
nép vágyainak szószólója-

Husz János parasztprófétával talál-
kozik Zsigmond. Husz, akit néhány kri-
tikus a darab „peremhős"-ének nevezett,
ül a börtönben zsámolyán (ülve is elesve),
és pedánsan felmondja antitéziseit.
Balázsovits Lajos (darócban és
torzonborz szakállal) nem hús-vér pa-
rasztfilozófust alakít, hanem önmagát
eleve mártírhalálra ítélt átszellemült ván-
dorprédikátort, így a megszeppent király
és közte nincs igazi disputa, az egész
jelenet hatástalan, sőt már-már hiteltelen.

Hasonló illusztráció marad a negyedik
felvonás első, úgynevezett prágai képe is.
Itt Ziska (Papp János) agitál túlbuzgó
neofita hévvel, a statiszták (akár egy
szavalókórus) engedelmesen rázzák az
öklüket, a jelenet sematikus operarész-
legnek hat a szellemes, fanyar előadásban.

És mindez nem véletlen. Az Isten és a
Császár hatásosan megírt irodalmi bul-
várdarabja kiveti magából - mint valami
oda nem illő illusztrációt - a didaktikus
politikai leckét; s előáll az a képtelen
helyzet, hogy egy színdarab eszmei
hősének egy rosszul megírt epizód-
szereplőt képzel az író, aki az erkölcsi
igazságot hordozná, szemben a remekül
megjelenített -- erkölcstelen -- főhőssel.
Az eredmény előre sejthető: a néző in-
kább viszolygást érez Husz sorsa iránt,
mintsem rokonszenvet, s minden idegszá-
lával szurkol a svihák Zsigmondnak.

Érezte Ádám Ottó is, hogy az epizód-
szerepek erősítésre szorulnak, ezért a
legkisebb figurákban is jelentős
színészegyéniségeket vonultat fel (Cseke
Pétert, Cs. Németh Lajost, Gyabronka
Józsefet, Dunai Tamást, Zarabella,
firenzei bíboros szerepében Pataky Jenőt,
akinek Mainz püspökével, Horesnyi
Lászlóval nyílik lehetősége rövid, de
színészileg pontos jellemábrázolásra).
Bárhogy is csűrjük-csavarjuk: az Isten,

császár, paraszt Huszti Péter színészi
jutalomjátéka. Zsigmond önmagával és a
történelemmel küzd, s a történelem arra
kényszeríti, hogy megtagadja önmagát.
Győzelmének ez az ára. Íme, Háy-féle
dramaturgia lényege: „historia ex
machina".

FÖLDES ANNA

Vonó Ignác feltámadásai

A Vonó Ignác színháztörténetté lett ős-
bemutatójára 1969. december 14-én, két
nappal a hasonló című rádiójáték bemu-
tatója előtt került sor a Madách
Kamarában. Azóta a darab - elvben és
érdeme szerint - beszáguldhatta volna, ha
nem is Európát, de legalább hazai
színpadainkat. Nem ez történt: a nagy
sikert nyolc-esztendős téli álom követte.
Tizenhárom év alatt mindössze Miskolc
és Veszprém vállalkozott Fejes
drámájának felújítására.

Az idei évadban viszont csak néhány
hét választotta el egymástól a dráma
ötödik (józsefvárosi) és hatodik (szolnoki)
bemutatóját. Ez az újrafelfedezés ad
alkalmat arra, hogy közelebbről is
megvizsgáljuk a dráma színházi történetét
és mai érvényét, s hogy mit tudott ebből
felmutatni az a két társulat, amely perbe
mert szállni dramaturgiáink járványos
feledékenységével.

Életrajzi dráma?
Vonó Ignác novellában látta meg a nap-
világot. (Vidám cimborák, 1966.) A hat-
vanas évek derekán publikált rövid el-
beszélés a hős jellemének és a történelem
folyamatában változó (és változat-

lán) helyzetének szinte keresztmetszetét
tartalmazza. Benne van Vonó Ignác al-
tiszt életének minden lényeges sorsfor-
dulója, történelmileg és társadalmilag
meghatározott, egyediségében is hiteles
magatartásképlete, az első világháború
lövészárkától 1956 novemberéig. A drá-
ma ismeretében újraolvasva az elbeszé-
lést, ráismerünk nemcsak Vonó Ignácra
és az életét kísérő mellékfigurákra, de a
dráma illetve a dialógusok egész sor
későbbi kulcsmondatára is. Viszont nem
szerepel a történetben az a figura, aki a
drámában Vonó Ignác egyenrangú
partnere, ellenfele, társa, mércéje -
egyénisége lenyomatának jellegzetes ne-
gatívja a Vonó lgnácnak rendeltetett,
méltatlanul elhagyott szerelmetes prole-
tármúzsa, özvegy Mák Lajosné. Vonó
Ignác és Mákné színpadi és történelmi
kettőse csak a később elkészült drámai
változat leleménye.

Ha arra gondolunk, hogy Örkény
drámáinak epikus előzményei - a Tóték és
a Macskajáték című kisregények -
cselekmény dolgában, az ábrázolt világ
szélességében, gazdagságában lényegé-
ben egyenértékűek a színpadra transzpo-
nált változattal, szembetűnő a módszer-
tani különbség. Míg Örkény drámává
szerkesztette, sűrítette írásait, Fejes a
Rozsdatemetőben a drámai jellegű és drá-
mai hatás ébresztésére alkalmas epizódok
kronologikus rendbe állított, filmszerűen
lepergetett sorával; a Vonó Ignác esetében
pedig a novellában megközelített
életélmény részletes kibontásával terem-
tett színpadi alkotást. A kibontás ezúttal
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