
töpörödött, tehetetlen Chorus sunyított,
sírdogált, leselkedett s mindenekelőtt
félt. Pogány Judit színészi alakítása való-
ságos csoda: még a kezei is lötyögő barna
bőrű, kidagadt erezetű vénasszony-
kezekké változtak. Csak gyűrködték egy-
mást: túlélni!

Pogány Judit különös érzékenységgel
tudja színre vinni az emberi elesettséget.
Az elesett, a szerencsétlen ember szo-
rongató belső fájdalmát és alázatát, mely
kívülről olykor komikusan hat. A
nyomorúság groteszksége és e groteszk
komikum megrendítő volta, az életnek az
az alsó rétege, melyhez viszonyítva egy
Clytamnestra és egy Electra választása is
csak szerep, az a réteg, melyhez
Kosztolányinak és Pilinszkynek volt füle,
ahol tragikum és komikum, erény és bűn,
és más ilyen ideologikus kategóriák
felolvadnak a részvétben, ide tud Pogány
Judit lemerülni, s ami még több,
páratlanul tudatos és precíz szerepfor-
málással figurát alkotni belőle. Chorusa
is ebből az illékony, fogalmilag
megragadhatatlan anyagból való. Szánal-
mas és groteszk, komikus és megrendítő.
Allandóan érezhető a jelenléte Clytam-
nestra és a többiek játéka mögött
a bűnről és erényről szóló nagyvonalú

történet ellenpontjaként az esendő, resz-
kető, puszta emberi jelenlét emblémája.

S ez az interpretáció Bornemisza szö-
vegétől sem idegen. Móricz írta a dráma
nyelvéről : „Ez a nyelv annyira az iroda-
lom csecsemőkorából való, abból az idő-
ből, mikor csak épp kezdték magyar
nyelven leírni a szavakat, hogy Borne-
misza úgy volt vele, mint a paraszt, aki
megtanulván írni, élő szavait rakja
papírra."

A Magyar Electrának ez az a rétege,
amely nem fér bele az intellektuális szín-
ház kereteibe. Ama cserzett paraszti kéz
suta betűi váltak valóban élővé, színi
életté Pogány Judit Chorusában. S ez más,
mint amit a 76-os nemzeti színházbéli
rendezés nyújtott, amely a darab politikai
és moralizáló tendenciáira helyezte a
hangsúlyt, és mint amit a Várszínház
folklorizáló-táncos verziója jelentett.

Bornemisza Péter: Tragoedia magyar nyelven,
Electra (Agria Játékszín)

Rendezte: Valló Péter. Díszlet: Éberwein
Róbert. Jelmez: Jánoskuti Márta. Zene:
Sipos András, A rendező munkatársa: Juhász
Sándor.

Szereplők: Koltai Róbert, Reviczky Gá-
bor, Almási Eva, Fehér Anna, Igó Eva,
Szirtes Agi, Pogány Judit, Gáspár Sándor,
Miklósy György.

NOVÁK MÁRIA

Az elszalasztott
lehetőségek vára

Ősbemutatók Gyulán

A Gyulai Várszínház ezen a nyáron is
több ősbemutatóval büszkélkedhetett. Egy
új dráma életre hívása már önmagában
véve is nagy érdem, de életben
maradásáért az alkotók és a művek is
felelősek. Az első bemutató alkalmával
ugyancsak madárjóslás szintjén lehet
szólni a mű további pályafutásáról, ám az
elszalasztott lehetőségeket azonnal
érdemes följegvezni.

Javító-nevelő játék

Fekete Sándor, a francia forradalom, a
magyar reformkor, a Petőfi-életmű tudós
kutatója nem először jegyezte el magát
Thália papnőjével: szívesen kísérletezett
eddig is a drámai műfajjal és a
színpaddal. Színműveit igencsak el-térő
műfajokba próbálták besorolni kritikusai;
az Akar-e ön író lenit intellektuális
kabarénak nevezték, a Hőség havát
történetbölcseleti vitadrámának, az Os-
erdei szümpoziont dramatizált esszének. A
Lilla-villa titka műfaját a gyulai
műsorfüzetben a szerző így jelöli meg:
Javító-nevelő játék két pásztorórában.

Tíz évvel ezelőtt a Vidám Színpad szá-
mára írt darabjáról Fekete Sándor úgy
nyilatkozott, hogy egy hagyományos
szerkesztésű háromfelvonásos vígjátékot
szándékozik útjára bocsátani. Mostanára
alig rekonstruálható, hogy eredeti címe
szerint - a Lilla és az oroszlán két farka
miért nem kerülhetett a közönség elé.
Témája kétségkívül csiklandós, sőt, ha
belegondolunk, főhősének üzelmei ma is
kimerítenék a büntető tör-vénykönyv
valamelyik paragrafusát; de hát
Arisztophanész óta egy valamire-való
komédia mindig a társadalom súlyosabb
fonákságait állítja pellengérre.

Fekete Sándor a szatirikus vígjáték leg-
jobb mestereinek alkotásaiból merített.
Főhősének neve, Varróné és mestersége
(egy balatoni örömtanya tulajdonosa)
szándékoltan utal Shaw kemény szatírá-
jára, a Warrenné mesterségére. Az alap-
konfliktust és a cselekmény utolsó for-
dulatát is Shaw-tól kölcsönzi: Varróné
elsősorban leánya, Viki (Vivie) előtt
igyekszik titkolni jövedelmi forrását, a

Fehér Anna (Electra) és Pogány Judit (Chorus) a Magyar Electra egri előadásában
(Szántó György felv.)



panzió működését. A darab végén pedig
Viki és vőlegénye, joe ugyanabba a
szörnyű kelepcébe esik, mint Vivie és
Frank: kiderül, hogy talán féltestvérek.
Természetesen itt Varróné vallomása után
egyértelművé válik a tévedés, tehát a fia-
talok boldogságát semmi sem akadályoz-
hatja meg.

A félreérthetetlen Warrenné-séma itt
mellőzi a travesztiáknak azt a fegyverét,
amellyel még pontosabban megcélozzák a
társadalmi visszásságokat. Amíg Shaw-
nál súlyos erkölcsi konfliktus bontakozik
ki, melyben a szereplők - és így a nézők
is - határozott állásfoglalásra
kényszerülnek, addig Fekete vígjátéká-
ban fel sem merül senkiben a kétely a
főhős üzletével szemben, sőt a szereplők
mindegyike ilyen-olyan hasznot kíván
húzni belőle. Warrenné és társasága
taszító figurák lesznek, Varróné és ba-
rátai rokonszenves, kedves szereplők
maradnak. A darab végén Viki kacagva
oldja fel anyját - a számára rég is-mert -
„bűn" alól azzal, hogy férjével együtt
majd igazi valutáris nagyvállalkozássá
fejlesztik Varróné óvatos - kizárólag
szocialista országokból érkezett turisták
számára berendezett - kis-vállalkozását.
Varrónék és Kökény Győzők révén tehát
nemigen fogunk elgondolkodni az
érdekük érvényesítése köz-ben
önmagukat feladó emberekről, sem a mai
pénzhajhászó magánkezdeményezésekről.
Pedig volna mit elmondani szem-
léletünkkel oly ellentétes közerkölcseink-
ről, tartásunkról, amibe máig is belefér a
turisták s leginkább a jópénzű nyugatiak
„teljes körű" kiszolgálása ... Nem
beszélve a mai Vikikről, akik csakugyan
latolgatás nélkül felvállalják az amorális
üzletet.

Lilla asszonynak, a hajdani úrinőnek
Kökény Győzővel, „a nyugállományú
forradalmárral" és Viktorral, „a vereség
bölcselőjével" összefonódó cikcakkos
pályafutása - háttérben az egykori hor-
thysta katonatiszttel, aki disszidált - egy
politikai szatíra lehetőségét is magába
rejti. Am a múltbeli események csak
kétértelmű anekdoták, poénok formájá-
ban kerülnek elő, hogy a végén a
„szeressük egymást gyerekek" híg má-
morában oldódjanak föl.

A szatíra műfajánál maradva: a klasz-
szikus minták mindig tartalmaznak hic et
nunc érvényességű társadalmi, politikai
utalásokat. Ebben bővelkedett Fekete
Sándor vígjátéka egyrészt Kökény Győző
és Viktor, valamint Dali elvtárs ürügyén,
másrészt „Tartarescunak, a magas hegyek
fiának" apropóján. Ezek a szövegek
azonban egy zsenge rádiókabaré szintjén
mozogtak, nem szólva arról, hogy a
nívósabb kabarék és a Ludas Matyi viccei
jóformán mindent kifacsartak e
témakörből, s így az előadás közönsége
az ismétlődéseknek örülhetett.

A kibontatlan társadalmi-politikai sza-
tírát, a cél nélküli travesztiát házasította
össze a szerző a vaudeville eszközeivel.
A panzió megszokott életmenetét felka-
varja, hogy titkos szerelmével váratlanul
hazaérkezik Viki, betoppan egy
kellemetlen vendég, „Dali elvtárs, a me-
gyétől" és egy kedves vendég, Viktor,
Lilla asszony régi barátja-szerelme, s rá-
adásul a szomszéd, Kökény Győző a
végső „leszámolásra" készül. A gyors és
könnyed expozíció után megindulhat a
titkolózás, a kergetőzés, a kényelmetlen
helyzetek kibogozására irányuló kí-
sérletek sorozata. Az egyes jelenetek

azonban igen kényelmes tempóban pe-
regtek, az alaphelyzetet alig variálva nem
halmozódtak egymásra mind bonyolultabb
összefüggésben. A vígjáték leg-
nélkülözhetetlenebb effektusa: a váratlan
fordulatok olyan széles előkészületekkel
araszolnak végkifejletükig, hogy közben
elveszítik elementáris hatásukat. Például
Dali elvtársról az első pillanatban lerí,
hogy megvesztegethető, s az eléggé
ötlettelen késleltetés után a megvesz-
tegetés be is következik. Avagy ki ne
sejtette volna, hogy Lilla asszony szíve a
máig is jóképű, fiatalos Viktorhoz húz,
nem pedig az öreg, kötözködő Kökény
Győzőhöz

A bohózat nem támogatta, erősítette
életre a travesztiát, s ez utóbbi pedig
visszafogta a bohózat áradását.

Ezzel együtt a nézőteret zsúfolásig
megtöltő, önfeledt szórakozásra, kikap-
csolódásra szomjúhozó közönség hálás
volt azért, hogy kedvelt komikusait,
Csákányi Lászlót, Kállay Ilonát, Szuhay
Balázst, Verebély Ivánt, Zana Józsefet és
Straub Dezsőt nem a tévé képernyő-jén,
hanem életteli közelségben láthatja. Külön
öröm volt Avar István jelenléte egy olyan
szerepben, melyben ismét megcsillanthatta
sajátos charme-ját, fanyar humorát. A
Vidám Színpad művészei jókedvűen és
természetesen adták önmagukat a rendező,
Bodrogi Gyula vezénylő pálcájának
engedve. Bakó József díszlettervező szép
és hangulatos balatoni villát tudott
varázsolni a komor falak közé.

Ál-történelmi dráma

Módos Péter, az ifjabb generációhoz
tartozó író először debütál a színpadon; ...
Es itt a földön is című történelmi drámáját
a Gyulai Várszínház pályázatára írta.

Múltunkat búvárló drámaíróink inkább
azokat a nevezetes sorsfordulókat vagy
sorsokat támasztották fel, amelyeket
meghatározónak véltek történelmünk
alakulásában. Módos Péter viszont egy
olyan korszakot ragadott ki, amely
évezrednyi távlatból kevésbé tűnhet
érdekesnek. Darabja ugyanis az I. István
uralkodásának utolsó szakaszától,
közelebbről Imre herceg halálától I.
András trónra lépéséig tartó másfél év-
tizedet öleli fel, amely a keresztény-
feudális állam megszilárdulásának idő-
szaka.

Elég azonban egy pillantást vetni a
magyar történelem kronológiai táblá-
zatára, hogy eszünkbe jusson: István

A Lilla-villa titka című Fekete Sándor-darab Gyulán (Avar István és Kállay Ilona)



után korántsem köszöntött eleinkre a
béke és nyugalom időszaka; tíz év alatt
háromszor cserélt gazdát a trón.
Általános iskolai tanulmányainkból is
felködlik, hogy Istvánnak és utódainak
meg kellett birkózniuk a régi vallást,
szokásokat, életmódot nehezen feladó
magyarjaikkal és az idegen hatalom, a
német császárság hódító törekvéseivel.
Mindezt nem a hit szent igéjével győzték,
hanem nagyon is pogány eszközökkel: az
ellenfél lemészárlásával, megcsonkításá-
val. ..

Az író hűséges krónikás: nem vesz el a
múlt eseményeiből , jóllehet, keveset is
tesz hozzá. István király unokabátyja,
Vászoly jogot formált a trónra, orgyil-
kosokkal a király életére tört. István ezért
megvakíttatta, és fiaival együtt száműzte.
Utódául Orseolo Pétert, unokaöccsét
jelölte, aki Velencében nevelkedett. Ot
Aba Sámuel, István sógora űzte cl.
Orseolo Péter III. Henrik német-római
császár segítségével szerezte vissza
királyságát, de rövid idő múlva Vászoly
fia, András a kijevi fejedelem csapatainak
támogatásával véget vetett uralmának.

Ami az ismerttől eltér a drámában, az
már a szereplők felsorolásánál feltűnik;
az író - nyilván koncepciózus - szándéka
szerint István király és a láza-dó Vászoly
szerepét „ugyanaz a színész játssza". A
merészen rendhagyó összeolvasztás új
megközelítésű István-képet ígér.
Államalapító királyunk valóban más
arccal és tartással jelenik meg, mint a
rockopera apoteózisában. Megtört, öreg
ember, fiának, a trónutódnak nevelt,
remélt Imrének halála földre sújtotta,
maga is csak a halált hívja és várja.
Számot vetve életével, így summázza azt:
„Velem valami új kezdődött el, de a régi
törvényeket is magamban érzem." E
gondolat igazolásaként István hófehér
palástjából azonnal előbújik Vászoly,
hogy végrehajtassék rajta a király ítélete.
Mindezt előkészíti Gellért püspök és Be-
nedek szerzetes párbeszéde az első jele-
netben, amely magyarázatául szolgál az
István-Vászoly kettősségnek illetve egy-
ségnek előlegezi a darab témáját,
cselekményét. Ellentétekkel viaskodunk
egyéni, nemzeti, történelmi létünkben -
Benedek szavaival: , ,Ez a kettősség talán
mindörökre, talán mindenkinek"
(tudniillik osztályrésze), s Gellért válasza
világossá teszi, hogy ez vezet a kibon-
takozáshoz: „Itt e földön így jön cl az
isten országa."

Kétféle rend, morál és szokás mérkő-

zik egymással a dráma folyamán. Henrik
császár is azért féli a magyarokat, mert
kétfajta hadseregük van: „A királyi
hadsereg, amelyet Orseolo Péter vezet .. .
Lovagokból áll .. . A másikat a besenyő
vad nomád, Aba Sámuel vezeti."

A drámai konfliktus tehát egy látszólag
konszolidációs korszak mélyebben rejlő
ellentmondásaiból fakad. A nyugati lovagi
viselkedésmódot, harcmodort kép-viselő
Orseolo Péter és a nomád szokásokat
vérében hordozó Aba Sámuel egyaránt
István művét, eszméit vélik folytatni.
Eközben esztelenül pusztítják egymást,
uralmuk mind gyű löletesebbé válik.
Bukásuk szükségszerű , mert egy
átmeneti, tisztázatlan korban - ahogy a
spion jelenti Henriknek: ,, ...minden még
csak ideiglenes" - nem találták meg az
eszmék és módszerek olyan összhangját,
amely egy születőben lévő új világban
rendet tudna teremteni. Az Istvánban
egyesült erő és eszme majd Andrásban
ölt ismét testet, akit ugyan elborzaszt az
esztelenné vált öldöklés, de fellépése
pillanatában végez ellenfeleivel.

Tudjuk, hogy az új nem győz egyik
napról a másikra, hogy a konszolidációs
korszak még súlyos ellentmondásokat
takar. De hogyan lehet ezen felül-
emelkedni? Csupán az eszme és erő
egyesítésével ? A képlet olyan általános
és egyszerű , hogy nincs mit felfedeznünk
a mára vagy a jövőre vonatkozóan. És

nem következett be egy véres játék
látványának katarzisa sem, melynek ered-
ményeképpen átélhettük volna a régvolt
eseményeket, hogy ezáltal vállalhassuk
ellentmondásaival együtt múltunkat és je-
lenünket. Zivataros történelmünk felidé-

zett eseményei csupán színes képeskönyv
lapjaiként peregtek Ie előttünk: a tör-
ténelmi akciók sorozata nem helyettesít-
hette a drámai cselekményt. Mindez
elsősorban annak következménye, hogy a
darab figurái nem igazi jellemek, inkább
csak könyvillusztrációk. Egyik oldalon a
bőrbe-szőrbe bújt, sokat próbált
faragatlan, de jó szándékú magyarok, a
másik oldalon a palástos, kardos, jó
modorú és szintén jó szándékú idege-
nek. Tetteiket csak eme nagy vonalakban
felvázolt külső és belső tulajdonságok
magyarázzák, különösebb egyéni
motiváció nélkül. Mintha túlságosan a fő
vonások, karakterek megrajzolására
törekedett volna az író; mintha attól
félne, hogy összemosódik a két tábor
különbsége, elhomályosul a konfliktus.
Pedig éppen az árnyaltság hiányában
váltak alakjai sematikussá. Aba Sámuel és
Orseolo Péter törekvéseinek mozga-
tórugója - mint korábban említettük
hogy mindketten István életművét akar-
ták folytatni. Konrád császárnak és fiá-
nak egyénítése egy közös szeretőnek,
Bertának öregesen bölcs, illetve ifjontian
vehemens körüludvarlásából állt. Nem
élték át a szereplők előttünk saját életük
és koruk intellektuális konfliktusait.
Módos Péter adós maradt a korszak mé-
lyebb és emberi viszonylatainak föltárá-
sával, az okok és okozatok sokoldalú
megvilágításával.

A történelmi leporellór Sík Ferenc
mozgalmas, gyorsan pergő és látványos
előadássá igyekezett formálni. A darab
rövidjelenetes montázstechnikája ezt le-
hetővé is tette volna, s nem a rendezőn
múlott, hogy az előadás végső soron nem
tudott feszültséget kelteni. Sík ígényesen
komponálta meg az egyes ké-

Módos Péter: ...És a Földön is című történelmi drámája Gyulán (Tyll Attila és Kubik Anna)
(MTI-fotó, Ilovszky Béla felvételei)



peket, azok ritmusát, zenei effektusait,
tömegmozgását -- felhasználva a gyulai
várszínpad kitűnő adottságait. E tekin-
tetben jó alkotótársnak bizonyult Csányi
Arpád díszlettervező. Természetes
játéktérként sokféle funkciót töltöttek be az
emeleti traktusok, a hátsó, sötét ka-
pubejárat, a nézőtér felé meghosszabbított
oldalszínpad és a bejárati lépcső. A darab
változatos helyszíneit minimális
jelzésekkel - például egy fatuskóra ráterí-
tett különböző leplekkel -, a tér más-más
pontjairól való bejövetelekkel, a szereplők
eltérő elrendezésével teremtet-te meg.
Látványos megoldásai - mint a szépen
koreografált csatajelenet, vagy a körülzárt
sereg megsemmisítése a fent-ről ledobált
égő fáklyákkal - tették élvezhetővé a
történelmi leckét. Egyet-len - hatásosnak
szánt - jelenetvég fordult visszájára: Aba
Sámuel a legyőzött Orseolo Pétert és
katonáit lemeztelenítve űzi ki a csatatérről.
A fürdő-nadrág jól látható fehér foltjával a
szereplők inkább a nevetség, mintsem a
megaláztatás tárgyai lettek.

Nem hiányzott a gyulai játékok kedvelt
praeludiuma sem: sámánok, legények,
pásztorlányok, lovasok csapata szaladt ki
a vár előtti tisztásra. Lobogó tűz körül
énekelve táncot jártak, miközben néhány
legény botos párviadalt vívott, a lovasok
pedig nagy ívben kerülgették őket. A
játék - szokás szerint - a darab hangulatát
előlegezte, ha némileg rontotta is hatását,
hogy a sámánok, leányok, botvívók civil
módon beszélgetve sétáltak aztán be a
várba.

Sík Ferenc rendezői ötletei, Szakács
Györgyi jelmeztervező érdekes és érzék-
letes kosztümjei a kiváló színészekkel
együtt sem tudták pótolni a nem létező
jellemeket. Őze Lajos István-Vászoly
szerepében jól megkülönböztethető,
egyéni figurákat próbált teremteni, de ár-
nyalt eszközei is kevésnek bizonyultak
arra, hogy a vázlatból hiteles alakokat
keltsen életre. A népes szereplőgárdából
nehéz volna bárkit kiemelni, minden
színész korra és külsőre „hozta" azt, amit
az író felskiccelt. Fel kellett figyelni a
„gyulai törzsgárdához" felsorakozó fiatal
színészekre, akik valamiféle kamaszos
„tiszteletlenséggel" viszonyulva a
történelmi alakokhoz, izgalmasabb jelle-
meket villantottak fel. Benedek püspök
szerepében Bán János a friss erő és szent
buzgalom keverékét árasztotta, Mácsai
Pál Péter alvezérének, Ottónak
szerepében megnyerő bájjal érzékeltette a
biberachi romlottságot, Andrásként

Funtek Frigyes rövid jeleneteiben el tudta
hitetni, hogy egyedül méltó István
örökségére. Hasonlóképpen emlékeze-
tünkbe véste Aba Sámuel nomád kirá-
lyunkat Csikós Gábor kemény karakteré-
vel és emberi gesztusaival.

Módos Péter drámájában vannak olyan
értékek, például a jelenetek kitű-nő
„összeszerkesztése", a szétágazó és
végeredményben epikus cselekmény kép-
szerű tömörítése - amelyek biztató ki-
bontakozást ígérnek. Külön érdeme, hogy
nem archaikus kifejezésekkel, ha-nem más
stilisztikai eszközökkel - szó-
ismétlésekkel, fokozásokkal, szónoki
kérdésekkel - és az élőbeszéd rövid mon-
datos fordulataival próbált az író drámai
nyelvet teremteni.

Fekete Sándor: A Lilla-villa titka (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Bodrogi Gyula. Díszlet: Bakó
József. Zenei vezető: Rónai Pál. A rendező
munkatársa: Vinkó József.

Szereplők: Kállay Ilona, Nyertes Zsuzsa,
Avar István, Csákányi László, Straub Dezső,
Rátonyi Hajnalka, Kubik Anna, Pregitzer
Fruzsina, Zana József, Szuhay Balázs, Vere-
bély Iván, Kautzky József, Böröndi Tamás,
Jászay László.

Módos Péter: ... És itt a földön is (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Sík Ferenc. Díszlet: Csányi Ár-
pád. Jelmez: Szakács Györgyi. Zenei vezető:
Simon Zoltán. Játékmester: Hegedüs László.

Szereplők: Őze Lajos, Funtek Frigyes,
Bán János, Rubold Ödön, Mácsai Pál, Csi-
kós Gábor, Szélyes Imre, Győrffy György,
Magyar Tivadar f. h., Fülöp Zsigmond,
Szacsvay László, Benedek Miklós, Kubik
Anna, Ferenczy Csongor, Pataki László,
Tolnai Miklós, Tyll Attila, Csurka László,
Fekete Tibor, Tarsoly Elemér, Árva János,
Kassai Károly, Székely Tamás, Izsóf Vilmos,
Balassa Gábor, Árok Ferenc.

A következő számaink tartalmából

Kovács Dezső:

Szép asszonyok a Körszínházban

Nánay István :

Népszínház és helytörténet

Berkes Erzsébet:

„Amennyit a szív felfoghat magába..."

Szakolczay Lajos: Színházi

esték Újvidéken

Földes Anna:

Nancy-i napló

SZÁNTÓ PÉTER

A krónikás

A Rockszínház előadása

Hát bizony, a valóság néha alaposan
rácáfol az irodalomra, mert hiszen az
ezrahita Ethán bizony végül csak meg-írta
azt a dicsőítő éneket Dávid magasztos
nevére, melyet oly igen követelnek tőle
Stefan Heym nagyszerű regényében és a
róla készült rockoperában. (Vesd össze:
Zsoltárok könyve, 89. zsoltár; Dávid
házának Isten ígéretéből vett vi-
gasztalása.) Ebből pedig megtudjuk, hogy
„Igazság és jogosság a te királyi
székednek alapja; kegyelem és hűség jár a
te orczád előtt", s még több ilyesmit.

Kevés ellenállhatatlanabb dolog van az
irodalomban, mint megragadni egy
mellékszálat, egy kétmondatos melléksze-
replőt, majd a cselekmény fővonalává,
központi alakjává tenni, s így egy szőr-
szálánál fogva kifordítani az egész bundát
(mely, mint tudjuk, mégis bunda marad).
Elég csak Stoppard lélegzetállító Rosen-
crantz és Guildensternjére gondolni ez
ügyben, de lélegzetállítás dolgában most
már fölsorakozik Heym Dávid király
krónikája és az ebből készült A krónikás is.

Az ezrahita Ethánról összesen két sort
írt a Biblia - azon kívül, hogy közli
egyetlen fönnmaradt zsoltárát ---: egy he-
lyütt közli, hogy midőn Dávid a Temp-
lomba vitette a frigyládát, sokan kísérték
azt, és „Éneklők: Hémán, Asáf és Ethán,
réz czimbalmokkal, hogy zenge-
dezzenek". (Lásd: Krónika I. könyve 15.
19.) Másutt pedig megtudjuk, hogy „a
Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint
a napkelet minden fiainak bölcsessége és
Égyiptomnak egész bölcsessége. Sőt,
bölcsebb volt minden embereknél, még az
Ezráhita Ethánnál is..." (Lásd: Királyok I.
könyve 4. 3o-31.)

E két mondatból s a már említett
dicsteljes zsoltárból született az a nagy-
szerű regény, amelynek csak ürügye volt
az ötvenes évek, a személyi kultusz
múltat, történelmet naponta újraíró, ró-
zsaszínre glancolt szemléletet hirdető
minden törekvése. Ürügye, mert bár
Heym akkor írta - s nyilván arról írta -, de
mint minden igazi irodalom, ez is
túlemelkedett a hétköznapi praktiku-


