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Az élősdiség
bizonytalan anatómiája

Visszatekintés az elmúlt évadra

A jó darabokhoz olyan utak vezetnek,
melyeken jó, közepes vagy rossz darabok
is vannak. Corneille-hez is vezetett Hardy,
Racine-hoz is vezetett a késői Corneille, s
Ibsenhez is a korai Ibsen. Egy-szóval
nagyon sok mindenből lehet fejlődés. A
mai drámához vitathatatlanul vezetett
Németh László is, Örkény is, Csurka is,
Szakonyi is, és sok más író. Vagyis most
nem azt akarjuk megítélni, hogy az idei
évad hozott-e Szuzai menyegzőt vagy
Tótékat, Különcöt vagy Házszentelőt, csupán
azt, hogy vajon felfedezett-e valamit, ami
új, még akkor is, ha ezt nem a legjobb
színvonalon fedez-te fel.

Ijesztően indult. Nem azért, mert Cse-
hovot játszottak tömegben, s nem is azért,
mert ezek között az előadások között nem
találtunk volna elsőrangút. Például az
elsőrangúak között tartom szánion a
Katona József Színház A Manó-előadását.
De attól féltem, hogy a következmények
mégiscsak a csehovi dráma szintjén és
nem megírásbeli, hanem gondolati
ismétlés szintjén maradnak. Vagyis be
fogják mutatni azt, mennyi fölösleges
ember van nálunk, miként élnek a
fölösleges emberek, és végül is a csehovi
gondolat valahogy elburjánzik, szétterül,
és semmi új nem lesz felfedezhető az évad
magyar drámáiban, előadásaiban.

S ha felületesen nézzük a dolgot, akkor
úgy tűnik, mintha alig mozdultunk volna
el erről az álláspontról. Hiszen láttuk azt,
hogyan vonzza a Manó az embereket,
mert tenni akar valamit, mert őbenne
még van lehetőség, s nem sokkal később
kiderült a Ványa bácsiban, hogy már neki
sincs lehetősége. Úgy gondoltuk, hogy a
Sirály Nyina összeomlott életével,
tragikumával meg fog valamit indítani, de
végül is sok tekintet-ben belefulladt a
rutinba, s végül maradtunk ott, hogy a
Csehov-kampány kampány maradt - ami
a pesti előadásokat illeti - egy emlékezetes
és két felejthető, bár értékeket tartalmazó
előadással

S hirtelen néhány produkció révén
ugyan nem hullt fény az útra, de valami-
féle érdekesség kezdett földerengeni. Ha

elszigetelten nézzük az olyan produkció-
kat, mint a Várszínházban Békés András
Volpone-rendezését, majd a Madáchban
bemutatott két darabot, A Noszty fiú esete

Tóth Marival, továbbá az Isten, császár,

parasztot, akkor persze ezek lehetnek
érdekesek, lehetnek furcsák, lehetnek sok
helyütt hibásak - egyszóval egy-egy kritika
elmondhat róluk sok mindent, de nem
árulják el, hogy milyen irányba megy a
magyar színpad. Tudniillik ez a színpad
önkéntelenül egyáltalán nem célzottan,
mégis valamit elmond arról: hol van ma
az emberekben egy furcsa aggály, hol érzi
a magyar közvélemény ma-gát
bizonytalannak.

Mert nézzük meg mindjárt a Volponét.

Szellemesen van rendezve, ötletesen meg-
oldott díszlettel játsszák., és semmi külö-
nöset nem ad, mégpedig azért, mert Kállai
Ferenc szerepfelfogása szerint - és a
rendezés szerint - Volpone alakjának
pusztán dobnia kell a labdát, Moscának
kell elkapnia és visszadobnia. Viszont
Székhelyi, különösen a darab első részé-
ben, nem tudja ezt a feladatot vállalni.
Most is csak akkor van igazán sikere Vol-
ponénak, amikor megjelenik Corbaccio.
Ezzel az alakítással annak idején Major-
nak, sőt már Szigeti Jenőnek is nagy sike-
re volt, és most Őze Lajos mégis valami
teljesen újat tudott hozni. Az új, amit az

előző nagy alakításokhoz képest Őze hoz,
az, hogy Corbaccio nemcsak fukar,
hanem undorító, visszataszító, és ezen
felül van benne már valami teljesen ki-
számíthatatlanul utálatos parazita jelleg is.
Penészszínű ruhája szinte a penész-
gombára asszociáltat, a karvalyjelleg
majdnem teljesen elmarad ebből az ala-
kításból, viszont felerősödik a mindent
aláásó pénzhajhász figurája, aki az egész
életet, az egész társadalmi létet hajlandó
volna a maga pénzimádatának alávetni.

Corbaccio sikere tehát nem véletlen.
Éppen úgy nem véletlen, még ha ebből a
szempontból nem is tudatos színház-
politika eredménye a Noszty fiú újabb
színpadravitele sem. Nem kell magyaráz-
ni e helyen, hogy a Noszty a maga egész
anyagában miként hozza a magyar kö-
zönség elé a múlt század végi dzsentri
parazitizmust. Haumann Kopereczkyje
nemcsak Haumann színészi képességei
miatt válik az előadás legnagyobb élmé-
nyévé, hanem azért is, mert Koperecz-
kyben ez az élősdiség még butasággal is
párosul, illetve a totális butaság egyetlen
oldalon vált át éleseszűségbe: ott, ahol
nyerészkedni lehet. Nos, Őze és Hau-
mann alakításai - két karakterszerep --már
kezdték jelezni, hogy valami új
problematika birizgálja az embereket, s a
színház - nolens volens - éppen azért,

Őze Lajos mint Corbaccio a Volpone várszínházi előadásában



Husztí Péter (Zsigmond császár) Háy Gyula Isten, császár, paraszt című drámájában
(Madách Színház)

mert színház, ezt ki akarja és ki is tudja
fejezni.

S ehhez a fordulathoz tartozott végül is az
Isten, császár, paraszt is. Háy Gyulának ez a
műve, amely a weimari színdarab-írásnak
egyik legjellegzetesebb produktuma,
ugyanabba az irányba hatott, melybe a
82/83. évad általában. Mint ismeretes,
Zsigmond, akit Huszti Péter játszik, e darab
szerint a legzseniálisabb szélhámosok közé
tartozik. Mikor éppen kivégzéséről lenne
szó, akkor német-római császárrá kénytelen
lenni, mikor pedig a pá-pával találkozik
Konstanzban, akkor megalázkodik, mert
másképp nem győzhet. S ez a
megalázkodó, akinek az érv-rendszere, a
szerénysége, a magatartása mindenkit
meggyőz, aki azért király, mert máshoz
nem ért, mert ez az egyet-len foglalkozás
számára, ahol egyáltalán valamiféle
tevékenységet folytathat. Egy-szóval ez az
ember tudja, hogy mit kell tennie ahhoz,
hogy végletesen élősdi lehessen. A császár
és a paraszt ellentéte most nem a weimari
demokratikus gondolat kifejezése, hanem
azé az ideáé: a parazita meg van róla
győződve, hogy a saját logikájával, a saját
tevékenységé-nek abszolút
lefedezettségével valami po-

tasztikus benne. Ez lehetne a drámai mag
Sárospataky darabjában. Kár, hogy ez
nincs kellőképpen kidolgozva. Mert van
egy embertípus, akit semmiféle sokk nem
mozdít ki, akármi történik, megmarad
annak, ami volt, ugyanazt gondolja később
is. Nemcsak az élethazugságot őrzi meg,
hanem az élethazugság formáját is. S ha
azt nem lehet megőrizni, akkor ki-
kényszeríti. Bármi áron. Mert az ő élet-
hazugságát mindenki köteles fönntartani. S
megvetendő az emberiség, ha nem tart-ja
fönn. Hogy ez mit jelent a fasizmus
kialakulása szempontjából, különösen ha
dramaturgiailag kiteljesedetten ábrázo-
lódik, most nem tartozik szorosan
tárgyunkhoz. De hogy mit jelent ez ma
Magyarországon, vagy mit jelenthetett
volna - ezen érdemes elgondolkozni.

S ebből a szempontból nem az a fontos,
hogy a Szemfényvesztők alkalmat adott Kohut
Magdának, Lukács Margitnak és Kálmán
Györgynek, valamint Kállai Ferencnek
kiemelkedő alakításokra. Még csak nem is
az az érdekesség, hogy Garas Dezső
rendezői szerepkörben valami érdekeset
tudott csinálni, hanem az, hogy ez a
szemfényvesztőlét a legkülönbözőbb
formákban él nálunk is. A magyar élet
történelmi szemfényvesztései, melyeket
éppen a Madách Színház Noszty-előadása
hozott a szemünk elé, a dzsentri színjátszás
az életben és a dzsentri életművészet
legalább olyan fontos hagyományunk,
mint a német junkerélet. S a dzsentroid és
junkeroid találkoznak is valamiképpen.
Hisz éppen az előbbi évad végén
találkoztak egymással Zilahy Fa-
tornyokjában, ugyancsak a Várszínházban.

Természetesen sokkal hatásosabb volna
megmutatni azt, hogy honnan ered az a
parazitizmus, mit mindenki - legyen
színpadi szereplő vagy néző - érez. Mert
van, az kétségtelen. S nagyon nehéz azt
mondani, hogy ez az új vállalkozások jel-
legzetessége. Még azt sem lehet kitapo-
gatni, hogy a gyáron belüli vállalkozások,
a sajátos kereskedelmi umbuldák, vagy
mik azok, ahol ez a meglehetősen furcsa és
káros magatartás nálunk megbújik. Nem
tudni. Nem tudja ezt a magyar színpad
sem, csupán keresi. Néha lézer-sugár
kíséretében. A lézersugár sem nem jó, sem
nem rossz, sem nem döntő, csak-hogy azt
a passiójátékot kíséri, melyet Ördögh
Szilveszter írt A koponyák hegye címmel. S
ez a passiójáték erőtlenebb, mint a
Csíksomlyói passió, kevésbé új, kevésbé
szellemes, mint akármelyik né-

zitívat tesz, s ez a hit erősíti meg a para-
zitát.

Ezek után térjünk rá azokra a magyar
darabokra, melyek az idén ugyanebbe az
irányba mutattak. Nem hiszem, hogy
különösen jó darabok lennének. A kritika
Sárospataky István Szemfényvesztők című
darabjáról már részletes elemzéseket
nyújtott. Amivel egyetértek, nem ismét-
lem. Hiszen valóban arról van szó, hogy
miként alakult Németországban ki a hú-
szas években az a réteg, melynek szín-
padi képviselője, Hermann von Schütz, a
porosz hadidicsőség emlékét éppen úgy
fönntartotta, mint ahogy azt a tudatot,
hogy neki csodálatos képgyűjteménye
van, s mint ahogy meggyőződése volt:
feleségének és lányának kötelességük
gondoskodni az ő mindennapos habos
kávéjáról. S mikor megérkezik Albert
Schwaan, aki képeket szeretne vásárolni,
s akiről úgy vélik a hölgyek, hogy
lánykérőbe érkezett, von Schütz, a már
megvakult junker világképe lelepleződik.
De nem az a probléma, hogy lelepleződik.

Tudniillik annak az embertípusnak, aki
már beállította életét az élősdiségre, a
lelepleződés nem számít. S ez a fan-



pi passió, csupán egyetlenegy pontja van,
ahol hirtelen mellbe vág.

Mint ismeretes, Júdás árulta el jézust,
S minden úgy zajlik a Radnóti Szín-pad
előadásán is, mint ahogy minden
passióban. De a Júdás árulása új színben
tűnik fel, mert maga Jézus az, aki meg-
bízást ad Júdásnak az árulásra. Milyen
furcsa helyzet. Egy hős, aki megbízza az
ellenkaraktert, egy hős, aki el akar vesz-
ni, mert csak saját elveszettsége árán vált-
hatja meg az embereket. S ezt az elve-
szést maga készíti elő. Ez az a pillanat,
ami érdekes. S ugyanez, ami valami pi-
káns tartalmat hordoz. Vannak nálunk
emberek, akik maguk készítik elő az elle-
nük irányuló támadást? De hát akkor ezek
nem jótevők! Nem másokat váltanak meg,
csak önmagukat. Hiszen hányan él-nek
abból, hogy üldözve voltak. Hányan
élnek abból, hogy kritizálták őket. Há-
nyan válnak messiássá azért, mert áldoza-
tai voltak egy korszaknak, melyet ma
nem szeretünk. Telítve vagyunk az ilyen
álmessiásokkal. Persze egyiküket sem vá-
dolom azzal, hogy maguk bérelték fel
Júdásukat, de ha látták volna a jövőt, ta-
lán megtették volna.

Mert íme Cseres Tibor Parázna szobrok
című regénye is megjelent a szokásos
népművelő színházi átiratban a Thália
színpadán. S mivel most olyan nagy divat
Bárczy, Boldizsár, Simonffy, Kádár
Gyula stb. könyvei alapján a doni ka-
tasztrófa újraelmesélése, ennek ismét meg
kellett jelennie színpadainkon. Az előz-
mény a Rekviem egy hadseregért volt, Ne-
meskürty és Örkény munkája. Most a
Parázna szobrok szintén lélektani drámát
csinál a II. Magyar Hadsereg pusztulásá-
ból.

S ennek a lélektani drámának van egy
nagyon is idevonatkozó jelenete. Szabó
Gyula játszik egy ezredesfigurát, és a
színpadon szidja Rákosit. Most már szid-
hatja, és lehet, hogy az eredeti figura szá-
mára Rákosi valóban olyan ellenszenves
volt, mint ahogy itt Szabó Gyula szájából
halljuk. A probléma csak az, hogy
mindaz, amit ez a színpadi hős mint to-
lószékben ülő rokkant katona elmond
nem igaz, vagy legalábbis nem úgy igaz,
ahogy elmondja. Arról panaszkodik
ugyanis, hogy Rákosi arra akarta rávenni
a fogságba került magyar tiszteket, hogy
Eduard Benessel harcoljanak együtt a
németek ellen. S ezután az 1942-től 45-ig
tartó események kapcsán elmondják azt,
hogy milyen bűnös volt Benes a trianoni
szerződésben. Akinek a II. Magyar
Hadsereg katasztrófája alkalmá-

val legalább olyan fontos gondja Benes
viselkedése 1920-ban, mint a II. Magyar
Hadsereg tragédiája, az valahol olyan
távol áll a valóságtól, hogy semmiképpen
nem érdemli meg azt a tiszteletet, amiben
a színpadon részesül. Az egész
történelmünk tele van olyan történelmi
mertségekkel, melyeket - ha a pár-huzam
nem túlzó - Jézus bízhatott Júdásra. Mert
mikor a német elien harcoltunk, akkor
igazunk volt, hiszen a németek gyakran
megsértették a magyar függetlenséget.
Mikor a török ellen, szintén. De egy
Bocskai, egy Thököly vagy előbb egy
Hunyadi Mátyás számára mindig a
konkrét kérdés volt a kérdés, s nem az,
hogy mi mindent kell egy-egy harcba
„történelmileg belekalkulálni".

És az a sajátos, hogy itt is megjelenik
egyfajta érvrendszer, mely a szellemi
élősdiségnek az érvrendszere. A szellemi
élősdi abból él, hogy valamikor bántot-
ták. Vagy őt, vagy a népét. A tatárokat a
tatárjárás alapján ítéli meg, a törököket a
törökdúlás alapján, a németeket a
dollárjuk alapján. Vagy éppen megfor-
dítva.

Azt hinnők, hogy az úgynevezett tör-
ténelmi dráma valóban történeti, és fel-
szabadít éppen ez alól az említett problé-
ma alól. Székely János drámája az egyre
divatosabb magyar középkorba visz, hi-
szen a magyar egység problémája volta-
képpen a középkorban kezdett égetővé
válni. Vak Béla király a dráma címe. S
annak a Vak Bélának a történetét tár-
gyalja, aki megvakítottan is királlyá
emelkedik, akinek valóban építő tervei
van-

nak, s aki mégis megbukik. Vak Béla
alakját Lukácsi Sándor megformálásában
látjuk. S Lukács úgy hozza elénk, hogy a
megvakított fiatalember eleinte éppoly
biztos abban, hogy meg fogja ragadni a
kormánypálcát, mint ahogy a darab be-
fejezéséig biztosan kezében is érzi azt. S
mégis mi történt? Az egyre értelmesebb
király egyre inkább átlátja a teendőket, s
mégis mindenben valami olyan akarat-
nak kell engedni, melyet nem ismer.
Döbbenetes dolog ez. Mert akárhányszor
helyesen látunk dolgokat, valami rejtett s
általunk fel nem fedezhető komplott más
irányba viszi azokat, mint akartuk.

Történelmi dráma ez? Csak annyira,
mint minden történelmi dráma. Szimbo-
likus ? Csak annyira, mint minden dráma.
Vak Béla mindent megért, mindent szám-
ba vesz, de azokat a föld alatti mozgáso-
kat nem ismerheti, melyek a vak ember
előtt, de a nem vak előtt sem tárulnak fel.
S ő az az ember, aki bár hihetetlenül
okos, mégis járszalagra kerül. Felesége
éppen úgy csatlakozik az erősebbnek
látszó párthoz, mint ahogy ő maga sem
tud semmit ellene tenni, s végül is a kor-
mánypálca megragadójából irányított
lesz, a bensőleg egyéniség jellegű ember-
ből egyéniségnélküli uralom, és a nagy-
szerű gondolkodóból - megzavarodott
gyermek. S mindezt Lukács valami olyan
finoman tudja' adni, hogy még az utolsó
pillanatokban is azt érezzük: Vak Béla
előszedi majd rejtett tromfjait, nemcsak
őelőtte bujdokol a történelem, hanem ő
maga is bujdokol a történelem előtt. De

Kállai Ferenc, Kohut Magda, Kálmán György, Lukács Margit Sárospataky István Szemfényvesztők című
drámájában (Vársz ínház)



a tisztaság legyőzetik. Igába hajtatik, és
éppen ez a tanulsága ennek a nem szim-
bolikus történeti drámának.

Hogy mi magunk Vak Bélák vagyunk-
e, hogy a vakság fiziológiai nehézség-e
vagy pszichológiai probléma számunkra -
ez könnyen eldönthető. Mert a vakság a
magyar történelem számos lehetőségének
elmulasztásához vezetett, hiszen ez a
történelem éppen úgy az el-mulasztott
lehetőségek történelme, mint a helytelen
kérdésfelvetéseké. És ha Székely János
most éppen Vak Bélában találta meg
ennek a pszichikai vakságnak őspéldányát,
akkor ez nem lehet véletlen. Ami
Magyarországon valamikor jelen-tett
valamit, vagy csak úgy lehetett, úgy
bontakozhatott ki, hogy a hős meg volt
áldva a vaksággal vagy a kancsalsággal
vagy a félvaksággal, de legalábbis bizo-
nyos rövidlátással, mert Magyarországon
mindig számolni kellett azzal, amivel ez az
évad számol: a legfurcsább, a legrejtettebb
önzéssel és ugyanakkor a legsze-
mérmetlenebbel is. S ez az, amit reális
osztályviszonyok mellett ki lehetne szá-
mítani - nálunk kiszámíthatatlan.

Ez a kiszámíthatatlanság - hogy idő-ben
századokat utazzunk - ott van Müller Péter
vidám színpadbeli Szomorú vasárnapja
mögött is. Ez a Seress Rezső - eredetileg
vendéglői zongorista - valóban nem tudja
fölmérni azt, hogy mit jelent a siker. Nem
tud semmit. Még a kottát sem ismeri
igazában. S mégis világ-sikert arat.
Világsikert, amit nem tud ki-használni.
Van világsikerű műve, hívják is
Amerikába, ott várja is a dollármillió, de ő
marad. Furcsa kis figura, hiszen pontosan
azt teszi, amit senki sem vár tőle.
Egyszerűen szereti Pestet, s itt marad,
nehogy elkésse a munkaszolgálatba vivő
vonatot.

Látszólag csak egy pesti figuráról van
szó. De arról is, hogy miképpen megy
tönkre egy élet, midőn nem veszi észre a
lehetőséget. Mert nem az a lehetősége,
hogy valaha is megtanuljon a „szakma
szerint" muzsikálni. Hanem az a lehető-
sége, hogy bezsebelje a pénzt. Néha pon-
tosan megérezte, hogy mi van a korban, ki
is fejezte ezt mindennemű technikai tudás
nélkül. Milyen érdekes, hogy Seress Rezső
története - akit Bodrogi Gyula alakít,
kedves melankóliával - ismét csak igazi
magyar történet. A technika fejletlen. A
tehetség megvan, de a kihasználás az
megfelel a technikának. S miért nem
használunk ki valamit? Talán azért sem,
mert kisebbrendűségi érzéseink vannak,
mert még mindig fogyatékosak

vagyunk. Mert még nem tudjuk a bo-
nyolultabb kottákat leolvasni, mert még
nem tudunk blattról énekelni, hanem né-
ha csak úgy cigányosan. S az elmulasztott
lehetőségek mögött így kicsit a saját
felkészületlenségünk is ott van.

A darab vége az, hogy Seress Rezső
öngyilkos lesz. Szinte kilép az életből. De
az életből való kilépés önítélet is. Seress
többet adott és többet produkált, mint ami
eredetileg feladata lett volna. S ez a
többletprodukció szinte ránehezedik.
Emiatt válik iszákossá, emiatt érzi fe-
leslegesnek magát. Így válik önmagához
képest élősdivé. S ez az önítélet mind az
elmulasztott lehetőségek feletti fájdalmat,
mind a társadalmi megvetettséget, mind
pedig a személyes megvetettséget is, az
önmegvetést is magában foglalja.

Ahol azonban az évadban talán legin-
kább érvényesül ennek a nehezen meg-
fogható parazitizmusnak a keresése, az
Schwajda György darabja. A Katona
József Színházban játsszák egy cseh da-
rabbal együtt Két bagatell címen. Az egyik
bagatell, Schwajdáé, mely eredetileg
egész estét betöltő darab volt, natura-
lizmusa ellenére is igen tanulságos. Mert
nálunk a parazitizmusnak van olyan jel-
legzetessége, ami meglehetősen ritka. A
parazitizmusnak nálunk nemcsak oka van,
hanem indoka is, magyarázható, sőt lehet
érvelni is mellette. Olyannyira, hogy végül
is az találtatik élősdinek, aki nem az, és az
pedig felmentetik, aki valójában csak
mások vérét szívja. Nem utolsó-sorban
Gobbi Hildának köszönhetjük, aki a darab
főszereplő öregasszonya, hogy ez a téma
hihetetlenül szórakoztat.

Egyébként félre is értették nemegyszer a
darabot, s ez legalább olyan tanulságos.
Miért értették félre? Azért, mert nálunk
nap mint nap szó kerül emberekről és
emberi problémákról, melyek a következő
néhány évben olyannyira „súlypontiak",
hogy már csak így lehet az egész témáról
beszélni. Ez a nagyon súlyponti téma
ezúttal azoknak a gyerekeknek a ke-
gyetlensége, akik magára hagyják sze-
gény, önmagát ellátni nehezen képes sze-
rencsétlen öreg szülőjüket. S íme itt van
egy öreg néni, akinek van négy gyermeke,
s mégis egyedül él. S vannak, akik csak
ezt hajlandók kihallani ebből a
szituációból, mint ahogy néhány éve,
amikor az elvált szülő gyerekét állították
színpadra, ha ez a gyerek maga a III.
Richárd volt, akkor is a szülő marasztal-
tatott el.

Itt azonban korántsem ez a darab tárgya.
Ez legfeljebb az érvrendszer, melyet

mindenki szívesen ismétel, mely az adott
képlet láttán kikívánkozik az emberből.
Szegény asszony, akit négy gyermeke
egyedül hagy. S észre sem veszik sokan,
hogy ez a szegény asszony közben egyik
gyermekénél lakott, de nem lehetett vele
együtt élni, hogy azok a gonosz gyerekek
sűrűn látogatják, de azért gonoszak
maradnak. Még azt sem veszik észre so-
kan, hogy a szegény egyedülálló özvegy-
asszony csupán azért lopott az önkiszol-
gálóüzletben, hogy valami kellemetlen-
séget okozhasson fiának, aki a Belügy-
minisztériumban fontos pozícióban van.

Ez az az öregasszony, akinek ha a fia
pap volna, nagypénteken vinne neki az
utca szeme láttára sertéskarajt, akinek ha
a fia orvos lenne, mindenképpen eldi-
csekedne azzal, hogy fia mennyi műhibát
követett cl. S nem is rosszaságból teszi
ezt, hanem azért, mert a gonoszkodás
elszórakoztatja. Ha valaki élősdi, akkor ez
az öregasszony az. Ez szaladgál-tat
mindenkit, ő az, aki befekszik az ágyba,
aki betegnek teszi magát, csak hogy
mindenkinek lelkiismeret-furdalása
legyen. Ez a darab végül kimondja azt,
ami ennek az évadnak a titka: nálunk az
élősdiség mindenféle társadalmi hi-
szemmel, akcióval éppenséggel mosttal, az
aktualitással fedezi le magát, s így
mindenki inkább látszik rossznak, mint ő
maga. Sinclair Lewis regényeiben me-
rültek fel először az ilyen figurák, akik a
„mosass e héten" vagy „szánd meg a
szegényeket" hónapban, vagy minden
egyéb hasonló akcióban úgy éltek, mint
hal a vízben. Amint a történelemben el-
mulasztott lehetőségeink vannak, itt az
adódó, az éppen adódó alkalom-kihasz-
nálás karikatúrája születik meg. Mert más
a lehetőség és más az alkalom. A lehető-
ség mélyebb. A lehetőség valóban sors-
fordulókra vonatkozik. Az alkalom azon-
ban nemcsak tolvajt szül, hanem - Goethe
szavával - maga a legnagyobb tolvaj.

De ez a darab sem annyira általánosan
és annyira elvont általánosan rajzolja az
élősdiséget, mint Moldova György Nem-
zeti Színházban bemutatott Titkos zára-
déka. Ezt is regényből kanyarították
színpadra. (Szándékosan mondom a ka-
nyarítani szót, mert még Moldovának is
kevés regényrészlete van, mely ily kevés-
sé való színpadra.) Az ötlet ugyanis, hogy
Hitler csak tetszhalott volt s feléb-
reszthető, önmagában jó, de nem színpadi
tartalmú. Azért nem, mert egy szín-padi
tartalmú ötletnek valamiféle új jel-
lemvonást kellene kihoznia az alakokból.
Itt azonban egy náci bűnszövetkezetről



van szó, melynek új jellemvonását nem
ismerhetjük meg, csupán azt, hogy lelki-
ismeretlen bűnözők. Nos, ez az ötlet sem

epikailag, sem drámailag nem elegendő.
Nem jön ki belőle annyi sem, mint Scapin
egyetlen furfangjából. Legfeljebb arra jó,
hogy azután Hitler Magyarország-ra
érkezvén, kiderüljön az: minden kaba-
rétréfa igaz.

A kabarétréfák azért kabarétréfák, mert
igazak is, nem is. Ha például nem volna
egyáltalán igaz a Vonósnégyes tréfája, akkor
semmit sem érne. De ha tényleg igaz
volna, hogy négy ember, akik közül
mindegyik legfeljebb csak ultizni tud,
vállalkozik vonósnégyes előadására
bizonyos körülmények között, akkor a
világon semmiféle értelem és gondolko-
dás, társadalmi berendezkedés nem létez-
hetne.

Most már mit csinálhat ezek után Mol-
dova életre kelt Hitlere? Végig kell cso-
dálkoznia a mai Magyarországon, hogy
itten mindenki „sáros", hogy az ellenfor-
radalmat mindenki könnyedén elfogadná,
hogyha volna, de az ellenkezőjét is
elfogadja, ha van, hogy tehát mindenki
emberbőrbe bújt vámpír, a. vérszívók
igazi fajtájából. S láthatóan maga a vezér
és kancellár sem képes ezt a fajta
ősszevisszaságot és rendetlenséget felfog-
ni, midőn a szavaknak már semmi értel-
mük sincs, s végül is kisebb bűnösként
játszódnak le vele azok. az események,
melyek egy jó magyar vidéki anarchia
közepette lejátszódhatnak.

Nehéz eldönteni, hogy a Parázna szob-
rok vagy a Titkos záradék átírása, szín-padra
állítása sikerült-e rosszabbul Mindenesetre
az utóbbi ítélete az, ami a mai
Magyarországra vonatkozik. De figyel-
meztetni kell arra, hogy lehetséges vala-hol
sok élősdi, lehetséges kevés is. De az
élősdinek valakin, illetve valakiken élős-
ködni kell. S csak élősdi már nem lehet-
séges. Az állatorvosi főiskola híres lovát
szokták ezzel kapcsolatban idézni, de ez
most helytelen volna. Mert az lehetséges,
hogy egy lónak minden lehető betegsége
meglegyen - különösen boncoláskor. Az
azonban nem, hogy az élősdiek csak
magukban létezzenek, csak egy-más vérét,
nyiroknedveit és gondolatait szívják. Az,
élősködésnek éppen úgy fel-tétele, hogy
legyen kin élősködni, mint ahogyan az élet
feltétele a levegő. Igaz, hogy az egyes
mondatok mulatságosak Moldovánál, de a
mondatfűzés már hihetetlen, s így elveszít
minden komikai tartalmat.
De attól függetlenül, hogy a Titkos zá-

radék mint darab és mint előadás sem
sikerült, vitathatatlan, hogy ébren tartja
még ez a mű is az élősdiség, úgy lát-szik,
rendkívül aktuális problémáját. Mert az
sem tekinthető véletlennek, hogy a
fölújítások jó része szintén nem a fölös-
leges emberről ad képet, hanem a kimon-
dott élősdiről. A már említett Csehov-
sorozatban például még soha ennyire erős
Szerebrjakov professzor rajza nem volt,
mint a Madách Ványa bácsi-előadásán. Pe-
dig Szerebrjakov már maga is túl van a fö-
lösleges ember kategóriáján.. ()érte áldozta
fel életét maga Ványa bácsi is.

És ha tovább folytatjuk a felújítások
felsorolását, akkor elég lesz csak arra em-
lékeztetni, hogy Görgey Gábor színpadi
abszurdja, a Komámasszony, hol a stukker
szinte múzeumot rendez be a teljesen fö-
löslegessé vált emberekből, akik parazi-

tává züllenek adott helyzetben. Az az
egyszerű igazság, hogy akinek a kezében
fegyver van, az uralkodik, itt nemcsak
azért érdekes, mert mindenki annak meg-
felelően szól, amint a fegyver tulajdonosa
elvárja tőle. Azért fontos ez, mert a
színpadi játék szereplői éppen amiatt
képesek erre, mivel elvesztették a
valósággal való kapcsolatukat, mivel
csupán másodlagosan tudnak a
valósággal elméletileg és gyakorlatilag
foglalkozni. S akinek nincs meg az
elsődleges kapcsolata a valóság
valamilyen szeletével, szükségképpen pa-
razitává válik.

S nem említjük most itt a kaposvári
színház kiváló Revizor-előadását, mely
már azt mutatja meg, hogy mi történik
az élősdivel akkor, ha szintén élősdivel
kerül szembe. Vagyis azt látjuk, hogy
ezen a kategórián belül vannak fokoza-

Bitskei Tibor és Szabó Gyula Cseres Tibor Parázna szobrok című darabjának Thá l ia
sz ínházi e lőadásában



tok. Olyanok, mint a pokol bugyrai. Azt
már tudjuk, hogy a parazitizmus, még ha
nem is elsőrangú produkciókban
tükröződik, de mégis egységesen ér-
dekelte az idei színházi évadot. Ha nem
is tudatosan, legalább spontán módon
valahogy végigszőtte az egész évet. Hogy
miért nem jobbak a darabok és a
produkciók? Hogy miért kerülhetett
színre például Moldova vagy Ördögh
Szilveszter rendkívül gyenge produkció-
ja? Annak is megvan az oka. Tudniillik
ennek a parazitizmusnak az érzése van
mindenkiben benn. Az ugyanis minden-
ki számára világos, hogy a magyar társa-
dalmi életben az élősdiség feltörőben van,
s nem visszahúzódóban. Az azonban nem
áll tisztán előttünk, hogy vajon ezen az
élősdiségen belül, melyet mint nagyon ál-
talánosat érzékelünk, milyen benső kohé-
ziós erők vannak. Határozatlanok va-
gyunk abban a tekintetben, hogy valójá-
ban mit tekintsünk tiszta élősdiségnek, és
mit az élősdiség érvrendszerének. Ez
utóbbiról tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy
perrendtartásszerűen minden nap-lopó be
tudja bizonyítani, hogy mások, akik
egész nap dolgoznak, és keveset ke-
resnek, sokkal inkább naplopók, mint ő.
Csak azt nem tudjuk még világosan, hogy
hol rejtezik az igazi parazita.

Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy
megmondjuk: szatírák fognak születni
akkor, ha erre a drámaírók, a színházak
rájönnek, vagyis a társadalmi tudatban
világosabb lesz az értéktelenség helye és
szerepe a világban. Ezek azonban valódi
szatírák lesznek, s nem kabarétréfa-so-
rok.

S éppen a fentebbiekből következik,
hogy az egész problematika egyik
legpregnánsabb kifejezőjévé Szakonyi
Ká-

roly Holdtölte című darabja vált. A Ma-
dách Kamarában bemutatott dráma címe
már önmagában is mutatja, hogy a
legvilágosabb éjszakáról szól. Minden
sötét, és mégis világosnak érezzük. A
hold süt, teljes fényével, de mégis sötét
van. A darab szereplőpárja vendégeket
várt, de a vendégek nem jöttek. Marad a
telefon, és marad az a játék, melyet az
emberek önmaguk és egymás kínzására
kitalálnak akkor, ha nem tudnak idejük-
kel és energiájukkal mit tenni. Önma-
gukra zúdítják a parazitizmust, s nem
tudni, vajon ilyenek-e vagy csak egyet-
len estére váltak azzá. Eljátsszák a félté-
kennyé tevést és a feloldódást, eljátsszák
mindazokat a problémákat, amelyek le-
hetnének a valóságban, ha vannak. Itt
nem tudni, hogy vannak-é vagy sem,
csak holdtöltére találtattak ki vagy a
holdtölte fénye világítja meg ezeket.

Így jön létre az a játék, mely azt is sej-
teti, hogy mialatt általában a közvéle-
mény elítéli a nem hasznos életet, nálunk
ennek ellenére a haszontalanság játékai is
folynak. A színpadon és az életben is.
Sikk lett haszontalannak lenni vagy an-
nak látszani. Ugyanúgy, mint sikk lett a
haszontalanságot érvekkel és ürügyek-kel
az ellenkezőjébe fordítani. S ha a
Szakonyi-drámának más érdeme nem
lenne, azért ennek a problémafelvetés-
nek az értékei mégis becsülendők.

Érdemes tehát elgondolkozni ezen az
évadon. Nem annyira az egyes produk-
ciókon, mert azokról lényegileg csak azt
lehet elmondani, amit minden színházi
produkcióról; fel lehet sorolni erényeiket
és hátrányaikat, ötletességüket és ötlet-
telenségüket. De egészben mégis valami
mást mutatnak, mégis van bennük valami
tendencia, s ha ez a tendencia letisztul...

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekszínházi
állapotrajz

Az elmúlt évad közepe táján mintegy hat
hét alatt végigjártam az ország azon szín-
házait, amelyek gyerekdarabokat játsza-
nak. Ezáltal nemcsak a szezon új bemu-
tatóit láthattam, hanem a repertoáron le-vő
régebbi produkciókkal együtt a szín-házi
élet egy szektorának viszonylag teljes
keresztmetszetét figyelhettem meg.

A gyerekelőadások készítőit fokozott
felelősség terheli: átmenetileg megnőtt az
igény vidéken és a fővárosban a
gyerekelőadások iránt, ám ezt az igényt
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem
lehet kielégíteni. Még azokban a városok-
ban, ahol egy-egy vidéki színház játszik
gyerekdarabot, vagy ahol a Népszínház
gyerekelőadásai láthatók, csupán a gye-
rekközönség egy része tekinthető szín-
házba járónak, de az ország nagyobb ré-
szében a gyerekek gyakorlatilag nem ré-
szesülnek a színház kínálta élményben
vagy pedig csak a rendkívül különböző
színvonalú hakniműsorok áldásos tevé-
kenységét élvezhetik. Másfelől nézve: az
előadások művészi, pedagógiai, pszicho-
lógiai szempontokból a legtöbb esetben
átgondolatlanok, esetlegesek, mivel az al-
kotók híjával vannak a kellő és megala-
pozott elméleti és gyakorlati ismeretek-
nek.

A gyerekszínjátszásban kimondva vagy
kimondatlanul két meghatározó szemlélet
létezik. Az egyik a gyereket életkoránál
fogva kevesebb tapasztalattal, egyszerűbb
fogalmi gondolkodási készséggel, ám
korlátlan fantáziával és
beleérzőképességgel rendelkező teljes
értékű lénynek tekinti, a másik viszont a
fejlődés alacsonyabb fokán állónak. Ebből
következik, hogy az első szemlélet hívei a
gyerekeknek is bonyolult és teljes művészi
élményt kínálnak, és építenek a gyerek
fantáziájára, a másikéi pedig lekerekített és
redukált világképet, preparált tanulságokat
jelenítenek meg. A hazai gyerekelőadások
túlnyomó része a második szemlélet
jegyében készül, annak ellenére, hogy a
hazai és a nemzetközi szakirodalom egyre
inkább az elsőt részesíti előnyben.

Vizsgálódásom során tizenhét együttes
harminchárom előadásának elemzé-

Végvári Tamás és Gobbi Hilda Schwajda György A szent család című színművének Katona József
színházi előadásában (Iklády László felvételei)


