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Perújrafelvétel
Tiszazugon

Halála után majd egy évtizeddel még
mindig nem jött el az ideje annak, hogy
Háy Gyula drámaírói pályáját, tanulsá-
gaival együtt, felmérjük. Túl kevés a friss
színházi tapasztalat, mint ahogy igazából
régebbi tapasztalatokkal is alig
rendelkezünk, s ez hozzátartozik a pálya
tragikumához. Háy, aki XX. századi be-
végzett pályájú drámaíróink sorában Mol-
nár Ferenc mellett a legjobban értett a
színpadhoz, a leginkább elsőrendűen szín-
házi elhivatottságú szerzőnk volt, hánya-
tott életének épp abban a szakaszában
jutott hazai nyilvánossághoz, amikor a
zsdánovi esztétika s annak magyar kiága-
zásai a legjobban hatásuk alá kerítették; s
az Isten, császár, paraszt meg a Tiszazug

reprízei helyett színházaink Az élet hídját

meg az Erőt játszották (nem egy korai
darabja pedig még soha nem kapott hazai
színpadot). Háy sorsa előszeretettel visel-
tetett a teátrális fordulatok iránt. Egyidős a
századdal, hogy már születési évével is
jelezze, mennyire tipikus sorsú, minden
hullámzását és viharát megélő, ki-fejező és
megszenvedő fia lesz; s meghal éppen e
század háromnegyedének elkondultával,
1975-ben, mintha sorsa most

azt demonstrálná: ami ezután történik s
már a XXI. századba vezet át, ahhoz már
nincs, nem lehet köze. Hasonló tragikus
ízű teátrális fordulat az is, hogy az a
drámája, amellyel pályáját megújítani
akarja, a Varró Gáspár igazsága 1956
októberében csak a főpróbáig jut el; utána
másfajta premier következik, amelynek
előkészületeiben ugyan az író szintén részt
vett, de túlontúl sok társ-szerzővel,
hogysem a kifejletet előre lát-hassa.
Mikor, a börtönévek után, ismét újra
kezdené magát, királydrámái csak
könyvformában látnak napvilágot; szín-
padra azóta sem jutottak el. Következik a
halálig tartó emigráció, amelyre nem
szánhatta el magát könnyű szívvel; ér-
zelmi okokról most nem szólva, túlsá-
gosan is okos ember volt és tudhatta:
drámaíró még emigrációban nem alkotott
érdemlegeset, tán az egy Brechtet ki-véve,
és az mégiscsak más töltetű emigráció
volt.

Az életpálya maga is sok tanúságot
sugall, s ezek, bár sokkal tágabb hord-
erejűek, mégis tán könnyebben megfejt-
hetők, mint az életműéi, melynek titkait
egyelőre csak holt betűk hordozzák. Pedig
a bemutatók is sok, önmagukon is
túlmutató kérdésre adhatnának választ.
Például arra, hogy mennyiben ha-tó- és
mennyiben fejlődőképes az a típusú
realista dramaturgia, amelyet ma
hajlamosak vagyunk szégyellni, pedig
színészek is, közönség is ma is az e ká-
nonban fogant műveket tudják a legha-
tékonyabban tolmácsolni, illetve be-

fogadni. Háy maga elméleti síkon is sokat
küszködött e problémával, míg-nem
pályája második felében eljutott oda, hogy
- akár modern parabolaszerzőink - már
csak történelmi drámákat írt; úgy tűnik,
bár ezt tudtommal meg nem fogalmazta,
rájött, hogy a kortársi valóság csak a
sematizmus típuskulcsainak segítségével
nyílik meg oly könnyen az ő klasszikus
dramaturgiája előtt. Ehhez viszont
ragaszkodott; áttette hát szék-helyét a
tisztázott erővonalú történelem-be,
amelytől inkább általános tanulságokat
remélt a ma számára. (A Királydrámák
előszavában utal ugyan rá, hogy „a
csírában meglevő, de még nem szárba
szökött témák között nem is egy igen
súlyos mai probléma van" - de ezen ál-
lításra konkrét bizonyítékot legföljebb
csak a hagyaték rejthet magában.) E kései
darabok koncepcióban és dramaturgiában
valahol Szabó Magda és Sütő András
között, Sütőhöz mindenesetre közelebb
állnak (de ez az érintőleges megállapítás
megérne egy részletes, összehasonlító és
elkülönítő értékelő analízist); várható
népszerűségük és hatás-fokuk is hasonló
lehet. Mindenesetre ezt támasztja alá az
Isten, császár, paraszt tavalyi felújításának
kiemelkedő sikere, holott ez az előadás
nem is aknázta ki igazán a műben rejlő
lehetőségeket; igaz, a másik oldalon
viszont a várhatónál is dúsabban
teljesítette ki őket egy parádés formátumú
alakítással, Huszti Péterével. Úgy tűnik,
Háy „királydrámái", az Isten, császár,
paraszt és a Mohács mindenképp, de talán
a többi is, „nemzeti színházi" darabok,
melyeknek a belátható jövőben
mindenképp helyet kellene kapniok a
standard nemzeti repertoárban. Hogy mit
kezdjen a dramaturgia a kortársi
valósággal, azt Háy Gyula az ötvenes
évekig tudni vélte, utána viszont nem
bolygatta többé. Am megbízható válasza-
ink ma sincsenek, tapogatózunk, mint
szerte a világon. Addig viszont, amíg e
kísérletekből általánosítható elveket
szűrhetünk le, illenék is, érdemes is len-
ne ragaszkodnunk ahhoz, amink már
létrejött, amink megvan. (Nincs ebből se
oly sok, hogy megengedhetnők ma-
gunknak a nagyvonalúságot.)

Mindenképp belefér a „nemzeti szín-
házi darab" fogalmába az az egyetlen,
kortársi témájú Háy-darab is, amely a
királydrámák színvonalához hasonlít-
ható: a Tiszazug, bár nem véletlen, hogy ez
nem teljesen fedi a realista dramaturgia
Háy-féle kánonját. Az író képességeit
bizonyítja, hogy meglehetősen he-
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terogén elemeket tudott itt viszonylagos,
mégis meggyőző egységbe forrasz-tani.
Adva volt egy megtörtént „fait divers", egy
hátborzongató gyilkosság-sorozat,
amelynek törvényszéki jegyző-könyvekbe
foglalt háttéradatait az író elég pontosan
átvette. Am amilyen háás, olyan
tiszavirágéletű is az úgynevezett
„törvényszéki" vagy bűnügyi dráma
műfaja, amely annyival nagyobb az
életnagyságnál, hogy óhatatlanul túl-
színezett, elromantizált túldimenzionálásra
csábít, míg a végén legföljebb már csak
önmagára lesz jellemző; tudta ezt már
Georg Büchner is, aki a Woyz

eck-ben az
egykorú napihírnek zseniális ösztönnel
csak az égi (vagy inkább pokoli) mását
szerkesztette meg. A mai írók inkább az
ellenkező póluson keresik az utat, hogy
kitérjenek a buktatók elől:
dokumentumdrámát szerkesztenek, hogy
megőrizzék az eset tiszta példa-szerűségét,
viszont ne is fenyegesse őket a
túldramatizálás veszélye. Háy a közép-utat
kereste. Büchnernél sokkal szorosabban
tartja magát témájához, a tiszazugi arzénes
asszonyok rémtörténetéhez, de sokkal
inkább el is akar szakadni tőle, mint a
dokumentumjáték-szerzők. Montosan
látta, hogy ha a történetet a művészet
szintjére akarja emelni, az el-taszítja
magától a törvényszéki tárgyalás
kihegyezett, mégis csak a felszínt súroló
konfrontációit. Tudta továbbá, hogy a
lényegében köznapi formátumú szereplők
csak hiteltelen erőszak árán kény-
szeríthetők olyan felvonásnyi dialógus-
mérkőzésekbe, mint amilyet, mondjuk, az
Isten, a Császár és a Paraszt vívhatnak
egymással, vagy a Mohács fejedelmi rangú
bajvívói a határ menti vadászaton; ezért
nem élt a rá jellemző felvonás-technikával,
hanem az epikus drámától vette kölcsön a
rövid jelenetek technikáját (amelyet
később, mai témájú drámáiban, azért vélt
mellőzhetni, mert a kincstárinak nevezett
optimizmustól vezérelve hitt vagy hinni
akart az egyszeri nagy összeütközések
mindent eldöntő és megoldó erejében).
Kölcsönzött továbbá a később általa
hevesen bírált expresszionizmustól is,
hogy a kisszerű figurákat a jelentőségig,
sőt időnként az eksztázisig hevíthesse;
Képesné táncának vitathatóan sikerült
mozzanata például ilyen közvetítéssel
került a drámába. Sőt tulajdonképpen a mű
legfőbb gyengesége, a leckeszerűen
megoldott „pozitív osztag" sem csak
zsdánovi hatásra ékelődött a dráma
testébe, hanem nyilván bel-

elemelje a napihír-szenzációtól, szükségét
érezte egy mélyebb társadalmi be-
ágyazásnak - kár, hogy erre túl könnyű és
kézenfekvő recept kínálkozott. (Rész-
letesebb szövegelemzéssel ki lehetne
mutatni, milyen hiteltelen, sőt nemegy-
szer hamis e figuráknak már a szövege is
ebben az egyébként igazán elsőrangú
szakmai tudással és írói nagyvonalúság-
gal dialogizált drámában.)

És mégis, ezek a heterogén elemek, az
epikus drámától az expresszionizmuson
át a „szocreálig", képesek meggyőző
egységbe forrni a Háy-féle realizmus
tégelyében, ami főképp a koncepció
alappillérének, Árva Mari tragédiájának
köszönhető - ez pedig teljes egészében az
író leleménye, és semmi köze a napi-
hírhez (amelyet különben a Csokonai
Színház büféjében kitűnően szerkesztett,
izgalmas kis kiállítás dokumentál). Nem
véletlen itt a rokonság a klasszikus
realizmus tán utolsó kiemelkedő kén-

viselőjével, Arthur Millerrel: Árva Mária
Eddie Carbone-típusú tragikus hős, akit a
„fonák tisztaság" sodor a bűn
mélységeibe; szerelme az ambiciózus
csendőrkáplár iránt oly abszolút, oly
feltétlenül tiszta, hogy ha már formailag
kénytelen rá, ténylegesen elárul-ni nem
képes. E tisztaság védelmében kapkodja
el az első gyilkosságot, és ezért sodrodik
a másodikba. Az ő személves sorsa a
legjobb realista kánon szerint az a
gyűjtőlencse, amelyben egy egész
világrend törvényszerűségei sűrűsödhet-
nek.

Ezért hát, mikor a Tiszazugot épp a
debreceni társulat tűzte műsorára, jól
választott darabot a színház, és jól válasz-
tott magának színházat a darab : a deb-
receni színház, honi színházaink közül
talán leginkább, a klasszikus realizmus
otthona, ezt a nyelvet beszélik minde-
nekfölött, ehhez kötik őket hagyomá-
nyaik. Az előadás közben nemegyszer

Jelenet a Tiszazug debreceni előadásából. (Az előtérben O. Szabó István és Kóti Árpád) (Várday Magda
felvételei)



jutott eszembe az egyik legjobb debreceni
előadás, melyet valaha láttam, Szabó
Magda Kiálts, város !-a, holott azóta
hosszú évek teltek el, más a rendező, s a
szereplőgárda zöme is kicserélődött - a
hagyomány az, ami konstansnak
mutatkozik, s ez olyan hagyomány,
amelyet e helyütt érdemes ápolni s lehe-
tőleg továbbfejleszteni. Továbbfejlesztés-
ről szólva például nagyon is elképzelhető
lenne egy olyan előadás, amely
hangsúlyozza s egyben beépíti a dráma
epizáló-expresszionisztikus vonásait is,
akár már mindjárt a díszletekben, melye-
ket most Kasztner Péter a legszigorúbb
naturalizmusban tart; érdemes lenne ki-
próbálni, mit gazdagíthatna-korszerű-
síthetne a Tiszazugon egy ilyen képileg is,
játékban is felfokozottabb, elrajzolóbb,
izgatottabb kifejezési nyelv.

De persze adott esetben Gali László-
nak, a rendezőnek igaza lehet: egy ilyen,
újítóbb kedvű előadás kíméletlenebbül
leplezné le a társulat gyengéit. Színészeink
átlaga a realizmus nyelvét valamilyen
szinten meglehetős folyékonysággal be-
széli; a stilizálás szintjén többségük csak
dadogni tudna. Gondoljunk például a
lakodalmi jelenetre. Ha ennek mögöttes
régióit, valamennyi szereplő hátsó gon-
dolatainak vonulatát ki akarná fejezni a
színpad, kontrasztba állítva a felszínen
zajló derűs eseményekkel, ahhoz az kel-
lene, hogy az arzénes ifjú özvegyek és
szeretőik alakítói tegnap vagy holnap
főszerepben is megállják a helyüket, s a
rendező tudja: erről sajnos nem lehet szó.
Ezért hát marad egy kellemesen
megkomponált realista „nagyjelenet": az
alapgesztust minden szereplő úgy-ahogy
kifejezi, de szigorúan csak Mari és Dávid
szomszéd esküvőjére vonatkoztatva,
mintegy azt illusztrálva, hol-ott itt
autonóm drámák sokasága olvad-hatna
egybe fantasztikus vízióvá. (Ezt a stílust
az előadás egyszer közelíti meg, az
expozíciós képben, amikor a temetési
menet elvonul a két csendőr előtt. Nem
véletlen; itt a merészebb, sűrítőbb és
eIrajzolóbb ábrázolás megoldható tisztán
rendezői eszközökkel, hiszen a szereplők
némák maradnak.)

Hanem ha realizmus - gondoljunk
vissza e stílus fénykorára, a negyvenes
évek végére, az ötvenes évek kezdetére -,
annak igazi érvényesüléséhez viszont
jelentős színészegyéniségek, hogy ne
mondjam, sztárok kellenek. Á modernebb
hangvételű előadásokat elviszi a
„koncepció", az a többlet, amelyet a

rendező stílusban és felfogásban a szö-
veghez ad (bár persze a teljességhez itt is
legalábbis képzett, s még jobb, ha jó,
netán zseniális színészek kellenek). Gali
lemond erről a többletről; nagyon kor-
rektül, végiggondoltan, kimunkáltan, nem
egyszer igazán hatásosan fordítja le a
képek és hangok nyelvére a szöveget és az
instrukciókat, és ebből kitűnő, a maga
nemében érvényes előadás születhetne -
ha a rendező szándéka jelen-tős, markáns
színészi alakításokban öltene testet,
amelyek változatos és eredeti eszközökkel
teremtenék meg a léleknek csak színészi
eszközökkel felidézhető valóságát. Á most
látott Tiszazug-tolmácsolás mindenekelőtt
nem nélkülözhet egy jelentékeny, az
ellentmondásokat gazdagon és feszülten
megélő és kifejező Árva Marit. Jancsó
Sarolta ez idő szerinti színészi formátumát
azonban meg-haladja ez a feladat.
Lelkiismeretesen követ minden
instrukciót, állapotai, váltásai világosak és
azonosíthatóak, csak épp izgalmat és
örömet nem ébreszt szürke játéka. Az
előadásnak vannak biztos pillérei :
Hegedűs Erzsi tömeg-gyilkos Rézi nénije
precíz kisrealista munka, s ugyanez
mondható el Sárosdy Rezső plébánosáról
és Kóti Árpád csend-őr őrmesteréről is;
ők, ha az előadásnak sikerült volna „tűzbe
hoznia"

őket, többet, nagyobb szabásút is
el tudtak volna mondani figuráikról.
Sárosdy például talán megfejthette volna a
plébános titkát: miért, hogy ez a bölcs,
szomorú és jó szándékú ember semmit
nem sejt a faluban dúló kórról.

Egyéni ösvényeken mindössze is három
alakítás jár. A figurához képest fiatal
színésznőre bízatott Képesné, a port
osztogató bába szerepe, s Agárdy Ilona
pontosan megérezte, milyen következ-
ményeket ró rá ez a szokatlan kiosztás.
Csupa alig leplezett energia, csupa mohó
élni- és bírnivágyás ez a Képesné, és épp
fegyelmezettsége, magára kényszerített
nyugalma a démoni, mert érződik az
állandó vibráló feszültség, ahogy a
jéghűvös és jégsima felszín mögött láza-
san zakatol a vér, érlelődnek, fortyog-nak
a kombinációk. Csak a szerep nagy
buktatójával, a tánccal nem tud mit
kezdeni a színésznő, mert játéka enélkül is
démonikus, és a szimbolikusnak szánt
betét túlfokozottsága már zavaró tauto-
lógiává válik. Az egész előadás hang-
vételétől pedig szinte elüt O. Szab'', István
groteszk Balló Danija, a maga már
látványnak is mulatságosan szuggesztív
chaplini maszkjával. A fiatal

színész rendkívül sokszínűen érzékelteti
szinte az első perctől fogva a már-már
bárgyún gyermeteg naivitás és az őszin-
tének hitt szerelem mögött a primitív
emberekre jellemző monomániás, csökö-
nyös akarnokságot, és így teljesen logi-
kusan juttatja el a figurát a végkifejletig:
ez a Balló Dani egyszerűen már nem is
érzékeli, hogy szerelmese, születendő
gyermekének anyja az, aki számára fon-ni
kezdi a hóhér kötelét. És végezetül: Mari
anyjának, özvegy Árvánénak
epizódszerepében meghökkentően friss, a
figuráról néhány felvillanásában úgy-
szólván mindent elmondó emberábrázolás
látható Szabó Ibolyától.

Á többiekről - pedig hát tucatnyinál is
többen vannak - kevés szó eshet. Nagy
részük szerényen, engedelmesen és
jelentéktelenül simul bele az előadásba.
Csak egy-két esetben, elsősorban sajnos
Zsófi, a kacskalábú mostohalány fontos
szerepében csábul tapasztalatlan meg-
személyesítője, Csoma Judit rikítóan olcsó
külsőségekre, s a tanítóné szerencsére
kisebb szerepében Csáky Magda alkalmaz
hasonló üres megoldásokat. Á szürkeség
viszont előnyére válik a pozitív pólus
három, elég mostoha helyzetű
alakítójának, Sárady Zoltánnak (öreg
Vágó), Bessenyei Zsófiának (Rozi) és
Horányi Lászlónak (kőműves); legalább
nem esnek abba a kísértésbe, hogy élő
figurák sűrűjében szobrokat formázza-nak.

A Tiszazugról tehát Debrecenben szé-
lesebb kör előtt is bebizonyosodott, amit a
mű ismerői már tudtak: hogy nagy
formátumú, erős realista dráma, amely
hagyományos formájában is él és hat.
Hogy van-e benne ennél több is, hogy
nyújt-e fogódzókat új drámaírásunk,
további lehetőségeket mai szín-játszásunk
számára, azt későbbi előadások
remélhetően kiderítik.

Háy Gyula: Tiszazug (debreceni Csokonai
Színház)

Dramaturg: Bernát László. Díszlet:
Kasztner Péter. Jelmez: Greguss Ildikó.
Zene: Kelemen László. Rendezte: Gali
László.

Szereplők: Jancsó Sarolta, O. Szabó Ist-
ván, Kóti Árpád, Sárosdy Rezső, Szabó
Ibolya, Agárdy Ilona, Kiss László, Csoma
Judit, Kőszáli Ibolya, Bálint Mária, Witt-
chen Vera, Farkas Erika, Hegedűs Erzsé-
bet, Dánielfy Zsolt, Horányi László, Sárady
Zoltán, Bessenyei Zsófia, Matkó Sándor,
Hajdu Péter, Vajay Péter, Sz. Kovács Gyu-
la, Csáky Magda, Wellmann György.


