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Levonulás a színpadról

Monodrámaszemle Gyöngyösön

Idén májusban Országos Monodráma-
szemlét rendeztek Gyöngyösön, immár a
másodikat. A szemle ténye bizonyítéka
annak, hogy Magyarországon a mono-
dráma-előadások bizonyos fokú jelentő-
ségre tettek szert. Az igény minden va-
lószínűség szerint a színészek részéről a
legnagyobb, lévén e műfaj - jó eset-ben -
színészi indíttatású. Ugyanakkor a magyar
monodrámának mint írói attitűdnek az
előtérbe kerülése jelzi, hogy ez a -
egyébként a szakma által kevésre tartott -
műfaj a színészi igényen túlmutatóan is
önálló jelentőségre kíván szert tenni.
Olyan írói gesztus szülötte, mely úgy véli,
hogy a monológ, ez a gyakran
színpadiatlannak tartott szerepattitűd,
kiszakítva akcióbeli környezetéből, intim
megfogalmazója lehet szájról szájra
adandóan közérdekű, nézői nyilvánosságot
igénylő gondolatoknak. Feladatom a
szemle tapasztalatai alapján az, hogy
megfejtsem ennek az íróból és a színészből
feltörő indulatnak az okait, melyek egy
monodráma-előadást életre hívnak,
legyenek ezek az okok akár „oktalanok",
akár érthetőek. Értékelésem ennek
következtében inkább elméleti jellegű,
átfogó képre törekvő, és nem konkrét
előadások - ez esetben - esetleges
bírálatainak halmaza.

Ha egy színházba csak elvétve járó pesti
embert ma megkérdeznék, emlék-szik-e
valamely monodráma előadására, biztosan
azt felelné: Darvas alakítása az Egy őrült
naplójában. Magyarországon egészen a
hetvenes évek végéig ez az előadás
számított egyszemélyes színpadi
előadásnak. Valószínűleg azért - Darvas
Iván csodálatra méltó színészi tettén kívül
-, mert e műfaj még nem létezett önállóan;
az egyszemélyes irodalmi est, mely ma
már nyugodtan elmehetne monodrámának,
akkoriban még szerényen önálló estnek
nevezte magát. Darvas Popriscsinje
egyedülálló szülötte volt a magyar
színháznak, a színészi alakváltozás és
típusteremtés megismételhetetlen
szólóbravúrja. A mai monodrámák között
nem is állná meg a helyét, mai ér-telemben
nem is volt monodráma; nem önkényes
színészi indulatok terméke volt,

legkevésbé pedig egy sorsüldözött sze-
mélyiség példázat-tragédiája. Egyszerűen
felső fokon művelt és színpadi-színészi
teljesítmény volt, nem pedig színészi
attitűd valami másról, gyakran magáról a
színpadidegenségről.

Darvas alakításakor arra döbbenhettünk
rá, micsoda Popriscsineket szül egy
embertelen, a bürokráciára és rangokra
épülő, elnyomó hatalom; a mai monodrá-
maelőadások többsége azt sugallja: mai
színházi gyakorlatunkkal minden valószí-
nűség szerint komoly bajok vannak, ha a
színész, e közösségi alkotó azzal demonst-
rálja ígyléte abszurditását, hogy úgy tesz,
mintha egyedül inkább tudna létezni,
vagyis játszani, az író pedig hősének ma-
gányával abszolutizálja az egyén törté-
nelmi szerepének totális csődjét. Hiszen
mindkét hozzáállás színházi értelemben
maga a színházidegenség, kivonulás a
színpadról, a küzdők ringjéből a tehetetlen
hétköznapokba.

Érdemes megvizsgálni a színházak és a
monodrámák előadóinak viszonyát. Nem
mernék ilyen - számomra jobbára
ismeretlen vagy csupán pletykákból is-
mert - kulisszatitkokban vájkálni, ha a
gyöngyösi konferencián Bereczky Er-
zsébet, a Nemzeti Színház dramaturgja
nem említette volna meg azokat az
összeütközéseket, melyek gyakorta előfor-
dulnak monodrámaügyben a színházak és
a színészek között, mindezt annak bizo-
nyítékául, hogy a monodráma-előadások
mind a színészi játék, mind a színház
egész működése szempontjából inkább
károsak, mint üdvözítőek. Tapasztalatai
szerint, az a színész, aki elkötelezi magát
az egyszemélyes drámák előadásainak,
képtelenné válik az újbóli beilleszkedés-
re, a többiekhez való alkalmazkodásra a
nagyszínházi előadásokban.

Tény, hogy a beilleszkedni nem hajlandó
vagy mellőzött színész önkifejezési
eszközévé vált a monodráma, és ha dá-
tumhoz kellene kötnöm, hogy ez a folya-
mat a színésztársadalomban mikor indult
el, akkor - tapogatózva bár - a hetvenes
évek elejéig nyúlnék vissza, még-pedig
Berek Kati átszerződéséig a Huszonötödik
Színházba, ahol a színésznő is szárnyakat
kapott, és igazi személyiség-dráma-
remekeket produkált - egyébként általában
többszemélyes darabokban, és színészi
sértettségét becsülendő módon színészileg
aknázta ki, hiteles emberi sor-sokká
gyúrta. Mindenesetre a színésznő-nek ez a
számomra pozitív művészi meg-
nyilatkozása nem jelenti azt, hogy ebben a
dologban színészpárti lennék. Egy időn

túl én is negatívnak tartom az ilyen sér
tettségi kiruccanásokat, függetlenül attól.
kinek van igaza: számomra ugyanis egy
drámai előadás idegeket emésztő önmar-
cangolás helyett valódi színpadi küzde-
lem, mely nemcsak színészi többes szá-
mot igényel, de jó, ha a nézőhöz is köze
van, azzal is felesel.

Mi a monodráma ? A teória nem szereti a
műfajt; ennek ékes bizonyítéka, hogy nem
foglalkozik vele. Szívem szerint én sem
mennék bele a monodrámaműfaj elméleti
zsákutcájába, de sajnos, ezt ma már meg
kell tennem. A gyöngyösi szemle idején
látott ugyanis napvilágot az első magyar
monodrámakötet, Kocsis István
monodrámáinak gyűjteménye, ezt a tényt
pedig azért sem lehet elhallgatni, mert a
szemlén e kötetből két dráma is szerepelt,
az Árva Bethlen Kata és a Boyai es t e . E
drámakötetre hivatkozva bátran lemondok
a monodráma általános műfaji
meghatározásáról - tudván, hogy ez
ügyben még a szaklexikonok sem
bölcsebbek nálam -, és csak a magyar
történelmi monodrámával foglalkozom.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk a
magyar történelmi monodrámák szer-
zőinek viszonyát a drámai műfajhoz, az
ábrázolt személyiséghez és a színészhez.

Mi az oka például annak, hogy Samuel
Beckettet még ma is csak abszurd szerző-
nek tartják, és nem sütötték rá a mono-
drámaíró bélyeget, holott ha még ír, akkor
már csak egyszemélyes darabokat
produkál. Valószínűleg azért, mert egy-
szereplős darabjai nem személyiségdrá-
mák. Ha a monodrámának létezik vala-
milyen meghatározó vonása, akkor az
valószínűleg egy személyiség gondolatai-
nak és cselekedeteinek a bemutatása.
Nyugaton - ha elvétve is - írtak már ilyen
monodrámát; éppen Franciaországban
született Rousseau-ról hasonló ihletésű
darab. Beckett viszont nem személyiségek
drámáit érzékelteti, hanem ellenkezőleg:
bizonyos típusjegyekkel, rétegvonásokkal
ellátott elszemélytelenedett egyedek,
homo sapiens-maradványok gondolat- és
élettöredékeit mutatja be. Csökevényes
létükben is sokkal inkább típusok, mint a
tipikustól elütő, afölé emelkedő
„emberszabású nevezetességek" morális
példázatok gyanánt. Az Egy őrült naplója
sem monodráma, ha-nem típusdráma, egy
jellegzetes XIX. századi orosz típus, a
csinovnyik helyze-



tének művészi kinagyítása, A kettő közötti
különbséget érzékeltetendő: egy emberre
hasonlatként mondhatjuk azt, hogy ez egy
Popriscsin, de azt már alig-ha, hogy ez egy
Széchenyi vagy ez egy Rousseau.
Bármennyire furcsának hangzik, mégis
valahol itt fogható meg a lényeges
különbség egy egyszereplős dráma és egy
par excellence monodráma között.

A magyar történelmi monodráma,
melyet nevezhetünk erdélyi monodrámá-
nak is, nagy többsége erdélyi írók alkotása,
eszmei alapja a protestáns etika, történelmi
háttere pedig Trianon. Ebbe a kettős,
tudati-történelmi objektivációba ékelődik
be példázat gyanánt a hős, a történelmi
személyiség tragédiája. Árva Bethlen
Katáé, Bolyai Jánosé, Széchenyié
Kocsisnál, Székely János Dózsája, Tömöry
Bethlen Gábora.

Á dráma a protestáns hazafiság és a
történelmi tény között zajlik; a hős pedig e
nem emberre mért „küzdelem" terméke és
elszenvedője. A protestáns etika oly
mértékben meghatározója és egyedüli
mércéje e drámáknak, hogy e művek
céljának jobb megértéséhez érdemes külön
foglalkoznunk vele.

A protestantizmus szerint mindenki, aki
a hitre tér, kiválasztott. Bármi történjék
vele egyébként, morális küzdelme, vagyis
Isten akaratának teljesítése igazabb
valóság számára, mint maguk a tények. Az
isteni kiválasztottság, mely még a nagy
bűnök elkövetését is megengedi, elnézi, a
nagy szenvedések és megpróbál-tatások
idején krisztusi sorssá nemesedik, Isten
emberbe bújtatott példázatává,
messianizmussá válhat. Á protestáns
állandóan perlekedik Istennel, de oka is
van rá: ha már feláldozol, adj bizonyságot
arról, érdemes-e a valóság ellen, a tények
ellen önmagam feláldozásával,
szenvedéseim sorozatával vétkez-nem,
emberi szempontokkal nem törődnöm.
Székely János Dózsája még jobb híján,
„jövőtlenül" adja meg magát a sorsnak,
Kocsis Bolyaija őrült magányába zárva azt
hirdeti : csak az ember, aki a lehetőségek
közül mindig a legnehezebbet, a nem
emberre szabottat vagyis a szenvedést és a
bukást választja.

Ebből a hozzáállásból következik e
drámákban a személytől gyakorlatilag
független konfliktus : a protestáns etika és
a történelmi tények „közötti" ideológiai
harc, melyben az egyénnek, a személyi-
ségnek csupán az a feladat jut, hogy lété-
vel és főként bukásával, igazságtalan sor-
sával igazolja az etika mindenhatóságát

az elkerülhetetlen tényekkel szemben. A
történelmi személyiségnek az a feladata,
hogy mint valóban létezett személyiség,
sors, történelmi hitelt adjon az elvont
eszmeiségnek. E drámák esetében tulaj-
donképpen mindent a történelem jelent,
az adja a példázat hitelét, pontosabban a
személyiség relikviái. Mint megannyi
jelkép és példázat a történelemmel
szemben.

Ezeknek a drámáknak - függetlenül az
eszmeiségüktől - van egy igen baljós
színpadi hátulütőjük. Ebből tűnik ki
leginkább, hogy ezeknek a drámaíróknak
a többsége nem annyira színpadi művet
akart írni, mint morális dörgedelmeket
zengeni. Bár a monodrámaíráshoz nem
kell feltétlenül mélyreható dramaturgiai
ismeret, egyvalami azért elkerülhetetlenül
szükséges: az ember és a színész is-
merete. Ezek a monodrámák - többsé-
gükben -- az embert és a színészt mint va-
lami- fikciót kezelik, ugyanakkor hűs-vér
valóságnak képzelik a relikviákat. Az írói
hozzáállás következtében ezeknek a
drámáknak az előadásakor három
„személyiség" néz egymással
farkasszemet: az etikus író, a történelem
számkivetettje és a színpadé.

Hogy állunk a magyar monodráma és a
színész viszonyával? Nem hiszem, hogy
színészeinket különösebben taszítanák
magyar történelmi személyiségek életre
keltésének feladatai. Széchenyi, Bethlen
Gábor, Dózsa György robusztus
személyének megformálása annak a fajta
kicsit klasszicizáló romantikus igénynek a
beteljesülését jelentheti egy magyar
színész számára, ami mondjuk Angliában
egy angol színésznek az angol királyok
iránti vonzódását mutathatja - ha egyál-
talán létezik ma még ilyen igény.

Mindenesetre egy monodráma eseté

ben ez azért kevés, mint ahogy kevésnek
tűnik monodrámát írni pusztán nemzet-
etikai szempontok alapján is. Jelen eset-
ben három személy áll egymással szem-
ben: a megidézett alak tetteinek tükré-
ben, az író és a színész. Mi a biztosíték
arra, hogy e három, egymással „nem
diskuráló" személy egyesül egy estére a
maguk egy igazáról meggyőzni kívánván
a publikumot? A biztosíték valószínűleg
egyes-egyedül a színészi személyiség,
ezáltal a probléma is sokkal gyakorlatibb,
mint az az eddigiekből ki-tűnhetett. Mivel
azonban ezek a drámák nem igazán
színpadi termékek, a probléma mégiscsak
dramaturgiai: az írói aktus és az
egyszemélyes színpad, a színészi-színpadi
attitűd adott problémája.

A Gyöngyösi Szemle

A Gyöngyösi Monodrámaszemlén tizen-
egy előadás vett részt. Ebből öt történelmi
monodráma volt: a már említett két
Kocsis-mű, az »írva Bethlen Kata és a
Bolyai este, Székely János Dózsája, Tö-
möry Péter Bethlen Gábort megidéző A z
idő alkalmatos volta című darabja és a
Széchenyi naplója alapján Siklós Olga
által összeállított A legnagyobb magyar.
Részt vett a szemlén két bulvár jellegű
egyszemélyes darab két színészsorsról:
Kaló Flóriánnak Domján Editet megidéző
Egyedül című darabja és a Melina Mercuri
önéletírása alapján összeállított
Görögnek születtem című produkció. Két
költői mű is szerepelt a szemlén: Weöres
Psychéje és Gálffi László Rimbaud-estje.
Gálvölgyi János egyszemélyes kabarét
adott elő az Astra bábegyüttes közremű-
ködésével Szakonyi Kulisszatitkok című
darabjában. És végül Jordán Tamás
alakításában láthatta a gyöngyösi közön-
ség Szókratész védekezését az athéni nép
előtt Platón színpadon már többször
előadott filozófiai művében, a Szókratész
védőbeszédében.

Csíkos Gábor Székely János: Dózsa című monodrámájában (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv.)



Valahogy ezek az előadások jobban rá-
mutattak színházaink jellegtelenségére és
heterogén, saját arccá nem épülő mű-
sorpolitikájára, mint egy úttörő, éppen a
színház szűk keretein kibújni akaró vagy
azt ledönteni akaró tettre. Pedig a
monodráma-előadásoknak mégiscsak az
lenne az értelmük - legyen a szöveg akár
drámaadaptáció vagy akár vers-
összeállítás -, hogy e műfaj színpadi
igénytelenségét kihasználva, szabad kí-
sérleteket mutasson fel, hogy új tartalmi-
formai utakat járathasson be a színház
tagjai számára, magyarán, hogy ami a
művész szívén fekszik, az a szájára is
kerülhessen a megfelelő időben és he-
lyen.

Néhány nem túlságosan felemelő gon-
dolat, kép és hangulat maradt meg több-
nyire bennem az előadások megtekintése
után. Gyuricza Liliann minden vadócsága
ellenére melankolikus Psychéje, Melina
Mercuri negédes és öntelt, baloldaliságát
tömény nárcizmussal és arisztok-
ratizmussal népszerűsítő alakja Pécsi
Ildikó visszafogott „felolvasásában", a
közönség felszabadult kiengedése Gál-
völgyi nevettető profizmusának köszön-
hetően. És nagyjaink megtört sziluett-
jeinek panoptikuma: Csendes László
csökönyös huszártisztje, a skizofréniájá-
ban papírcsákóban virtuskodó matema-
tikus Bolyai - maga a megkövült, kény-
szerzubbonyos etika; Bánffy György bő-
beszédű, ízes magyarsággal és precíz

történelmi ismerettel s már-már isteni
nyugalommal megáldott öreg Széchenyi-
je a döblingi elmegyógyintézetben - in-
kább megnyugtató orvosi kórlelet; Dobos
Ildikó fanatikus Bethlen Katája mollban
előadva, melyet a rendező, Kerényi Imre a
paraszti mozgás merevségé-nek
rafinériájával vont be.

És két igazi színházi - színészi élmény:
Csíkos Gábor Dózsája és Jordán Tamás
Szókratésze.

Székely János Dózsája Csíkos Gábor
előadásában írónak, színésznek és törté-
nelmi személyiségnek egyedülálló talál-
kozása volt. Dózsa bibliai példázatba illő,
ugyanakkor az író egészséges szem-
léletével és verses monológjainak költői
erejével emberi példázattá emelkedő
alakja, a színész egyszeri - talán megismé-
telhetetlen? - érzelmi-emberi diszpozí-
ciójával élő példája lett, nem a protestáns
etika, e színpadi esetlegesség, hanem a
színészi szándék és tett érvényességé-nek
és hitelének.

Jordán Tamás Szókratésze Platón filo-
zófiai, elvont bölcsességével mit sem tö-
rődő gyakorlati bölcsességével, agya-
fúrtságával vett le a lábamról. Ha tényleg
esküdt lettem volna és nem csupán nézői,
színházi esküdt, egy ideig valóban
gondolkodtam volna az „öregúr"
felmentésén. Fehér György, a rendező és
a színész együttesen kitalált valamit vagy
rátalált valamire ebben a filozófiai
dialógusban, ami képes volt - a szöveg

től sok szempontból függetlenül - emberi
hitelt adni Szókratész igencsak nehezen
követhető filozofikus védekezésé-nek. A
két alkotó tulajdonképpen nem tett mást,
mint a szituáció függvényévé tette,
akcióvá avatta a platóni logikát. Emberi
reakciókra, természetes emberi reflexekre
bontotta le. Igazi színháznak, egy
személyiség tragédiájának lehettem
tanúja!

Jordán először is mindent elkövetett,
hogy a közönséget ne a filozófiai, e szín-
padon mindig csak relatívként ható igaz-
ságok, érvelések kössék le, hanem Szók-
ratész „gyarló" emberi indulatai, mikor a
bőrét féltve védekezik. Jordán alakítása
arra az emberi felismerésre épült,
természetesen ezzel a felismeréssel meg-
ajándékozva a bölcs Szókratészt is, hogy
ha egy filozófus a saját filozófiai érveinek
igazságával védekezik, pusztán logikai
meggyőzőerővel érvel a nép kép-viselői
előtt, akkor biztosan halálra ítélik. Viszont
ha okosan kezeli ezeket az „igazságokat",
úgy, mint a plebszet meghatni képes
emberi gyöngeségeket, megindítani képes
kitárulkozást, akkor meghathatja a nép
szívét és felmenthetik. Ezzel az ügyvédi
hozzáállással kezdődik Szókratész igazi
drámája. Hiszen ez a magatartás
tulajdonképpen a filozófus életművének
nyílt feladása, és Szókratész, ez a minden
ízében mozgékony, agyilag és fizikailag is
fürge, minden hájjal megkent kis
öregember Jordán alakításában el is jut az
önmeghasonlás-nak egy olyan fokára,
mikor már nem képes tovább alakoskodni.
Jordán Szókratésze ettől kezdve nem
„hazudik", nem tartja érdemesnek, se
érdekesnek a kicsinyes önvédelmet, se az
esküdteket nem tartja érdemesnek arra,
hogy meghasonlásán zokogjanak és azt
jótékonyan értékeljék. A történelmi
ténynek megfelelően így Szókratész jogo-
san, vagyis elkerülhetetlenül ítéltetik ha-
lálra. Jordán intő keze és ennek a moz-
dulatnak kimerevedése az utolsó szavak
után egy meggörnyedt, törékeny testben,
ennek a magatartásnak a tragikumát
érzékeltette. A filozófus saját logikájának
áldozatává vált, amikor saját magát, önnön
emberi tartását és hajlíthatatlanságát nem
kalkulálta bele a végső menetbe.

*

Ezek az alkalmi előadások, melyek vagy
a színházakon belül megtűrve, vagy
azokon kívül, külső segédlettel jöttek
létre, a mai magyar színház válságának,

Jordán Tamás a Szókratész védőbeszédében (Dunai Károllyal) (Fábián József felv.)



paradox voltának kifejezői voltak több-
ségükben. Mivel úgy gondolom, ezek az
előadások lehetnének mások, lévén mind
technikailag, mind szellemileg függetlenek
az adott színházi struktúrától és
színházpolitikától, ezért volt fájdalmas
felismerés számomra, hogy e műfaj sem
termelt ki magából egyebet e pár év alatt,
mint ugyanazt a színházi rossz köz-érzetet
és az ezzel járó alkotói felemásságot, mint
amit a nagyszínházi előadások ma már
„profi módon" művelnek. A színész kibújt
a színházi, számára rossz közegből, és
belebújt saját rossz közérzetébe, és ezt
vagy titkolva, vagy kiteregetve eljátszik a
monodráma gondolatával. Többnyire, mert
azért a Dózsa és a Szókratész védőbeszéde
nem ez volt, hanem igazi színházi este.

Pedig a jó monodráma-előadás - füg-
getlenül a műfaj esztétikai és egyéb teo-
retikus szempontjaitól - a XX. század jó
értelemben vett primitív színpadi műfaja
lehetne. Kísérlet arra, mit képes a szín-ház
testközelségével, közvetlen színpadi
megnyilvánulásaival, primér szinten, in-
dulatokban a színészből és a közönségből
előcsalogatni. A monodráma lehet-ne az a
primitív drámai műfaj, az az indulati-lírai
monológ, mely színpadi egy-szerűségével
és érzelmi gazdagságával kérdőjelezné
meg az adott színjátszási konvenciókat,
feleselve mindazzal a hamissággal, amit a
mai színház magában hordoz. Ezáltal
egyáltalán nem lenne önálló műfaj - a
színész sem önálló, ha-nem társulati lény,
az író pedig, ha drámát ír, ugyancsak
színházi ember. Nem lenne független sem
az adott drámaterméstől, sem a
nagyszínházi előadásoktól, sem a színházi
struktúrától, sem a társadalomtól.
Látszólag önállósodott, valójában par
excellence feleselő léte mind-azzal, amit
ma a színház jelent, valami olyan
politikusi indulatot hordozhatna és kellene
hogy hordozzon, amit Brecht songjai
hordoznak a maguk tömegindulataival,
soha nem egyénien, hanem par excellence
társadalmian. Nyilván ez a hasonlat is
paradox, csak éppen termékenyebbnek és
drámaibbnak tűnő, mint a létező
monodrámák kulisszákból ki-növő
paradoxonai. Talán el kellene ismer-ni,
hogy a monodráma mindenképpen
paradoxon, csak éppen lehetne terméke-
nyítően is az. De ahhoz mindenekelőtt a
színésznek ki kellene bújnia privát in-
dulatokat szülő rossz közérzetéből, és
onnan indulnia el újra, ahonnan még ka-
maszos álmai idején elindult - a hivatás és
a színház szeretetéből.

DÉVÉNYI RÓBERT

Bábjáték - bábok nélkül

Heltai-Gozzi: A Szarvaskirály
az Állami Bábszínházban

A gyerek- és ifjúsági színházak, felnőtt
társaikhoz viszonyítva fokozottan réteg-
érzékenyek. Négytől tizennégy évig, az
egymást követő korcsoportok ízlését és
kívánalmait egy világ választhatja el
egymástól, és csak az a társulat tud hű-
séges és értő közönséget nevelni magának
(és ezzel egyben a majdani felnőtt
színháznak), amely a változó érdeklődés-
hez igazodva képes a próteuszi alakvál-
toztatásra. Hogy ez mennyire így van, azt
az Állami Bábszínház tudja a legjobban.
Felnőtt produkcióikat itt nem említve:
szinte tudományos megalapozottsággal, a
gyermeklélektan és pedagógia
iránytűjével felszerelkezve készülnek a
műsorok az óvodások, kisiskolások, si-
hederek sajátos befogadói szintjéhez,
illetve igényeihez alkalmazkodva. Annál
meglepőbb, hogy új, Heltai Jenő A
Szarvaskirály című játékának bemutató-
jánál mintha eldöntetlen maradt volna,
hogy kinek szánják. A varázsmese színes
látnivalóival betelni vágyó picinyeknek, a
fordulatos kalandokért hevülő
kamaszoknak vagy a szellemes
„szövegelésre", esetleg ínyencműfajra
nyitott fel-nőttebb korosztálynak.
Heltai szövegkönyve első megközelítésre

szabályos mesejátékot ígér. Valójában
természetesen nem az, a szónak a
gyerekirodalomban érvényes értelmé-ben.
Ízig-vérig felnőtt mese ez is, akár Az
ezerkettedik éjszaka vagy A néma levente.
Nem feladatunk itt Heltai szín-padi
munkásságát értékelni, azt mérlegelni,
hogy népszerűségét irodalmi kvalitásainak
vagy simulékony ,,fogyaszthatóságának"
köszönheti-e. Annyi bizonyos, hogy
Heltai szándéka szerint a meseköltés a
hétköznapok nyomasztó szürkeségét
elviselhetővé színező képzelet működés,
védősánc, csengő-bongó rímekbe
menekített igazságosztás, csekélyke
lázítás a kor prózai kötöttségei ellen. Épp
ezért ez a mesejáték csak akkor hat
élvezetesen, ha az is megjelenik benne,
amit elrejt: a valóság, amit Heltai bölcs
iróniával, vérbelien pesti, naprakész
asszociációkkal véleményez, csipked. Ter-
mészetes, hogy az ötvenes évek elején
íródott Szarvaskirálynak ezek a fel-

hangjai felfoghatatlanok a gyermeki érte-
lem számára. Az ő kedvükért tehát le
kellett egyszerűsíteni a darab számos
mozzanatát bizonyos szövegrészek el-
hagyásával vagy hangsúlytalanná tételével
Az előadásban például Deramó király
makulátlan mesehős, akivel a közönség, a
gyermekszínház örök törvényei szerint,
hiánytalanul azonosul. Heltai viszont
sokkal bonyolultabb mesefigurát alkotott.
Deramó ármányos ellenfelének,
Tartagliának kénytelen bevallani, hogy
gyakran tapadt uralkodói kezéhez vér, és ,,
...szomorú, de így van, / Tovább csak úgy
maradt enyém a trón / Hogy olykort egy
barom bőrébe bújtam". Átértelmezi Heltai
a feleségválasztás próbatételét is. Ez a
szituáció a maga nép-vagy gyermekmesei
közegében soha nem kelt zsarnoki
képzeteket. Heltainál igen.

felajánlkozás megalázza, meggyötri a
kényszerű jelentkezőket, és Deramó éppen
barbár énjétől váltódik meg szerel-
mesének, Angelikának őszintesége révén.
Természetes, hogy a gyerekelőadás a
jellemfejlődéssel és általában a lélektani
finomságokkal aligha tudna mit kezdeni.
Heltai darabjának irodalmi többletét
viszont éppen ezek adják. Mint ahogy
áldozatául esett az életkori irányzéknak a
játék kellemesen fűszerezett erotikája,
mindenekelőtt a Truffaldino-Smeraldina
buffópáros enyelgése, pedig gondolom, a
szövegkönyvet nem ismerők is elhiszik
becsületszóra, hogy Heltai épp e
berkekben van igazán elemében.

Heltai a darabot Gozzi játéka nyomán
verselte meg, illetve korszerűsítette.
Felmerül hát a kérdés, hogy talán az ere-
deti darab meséje olyan remeklés, ami az
átdolgozás vakolatát itt-ott lehántva is
gyönyörködtet. Sajnos, ez sem áll. Gozzi
fantasztikus-regényes-érzelmes, lélek- és
szerepcserékre épülő szövevényes
kanavászai nem többek a felnőtt-
közönséget ajzó ügyes rutintákolmá-
nyoknál, amelyeknek csak színészi lehe-
tőségei ígérnek esztétikai létjogosultságot.
A S

z
arvaskirály csupasz története is

önmagában felszínes, formailag ormótlan.
A hosszadalmas expozícióból meg-tudjuk,
hogy Deramó király Farfarelló főmágus
oltalma alatt áll. 0 küldi udvarába
tanítványát, Brighellát is, hogy el-
lenségeinek ármányát meghiúsítsa. Bri-
ghella, akinek ez mágusi vizsgafeladata,
egy mellszobrot készít a királynak, ami
vigyorával figyelmezteti, ha arra méltatlan
nőt kívánna a trónra maga mellé ültetni.
Ettől függetlenül korábban Farfarelló egy
amulettel is megajándékozta


