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Szociológiai státusok
az álomban

Hubay-dráma a Nemzeti Színházban

Freud Zsigmond 1938 nyarán, az An-
schluss után Bécsből Londonba emigrál, s
a vonaton álmot lát. Ebben meg-jelenik a
Császár (Ferenc József), a Metresz (Schratt
Katalin), a Királyfi (Rudolf trónörökös), a
Múzsa (aki időnként Schratt Katalin
komornája, máskor például Vecsera
Mária), a Fiatal katona (Schratt Katalinnak
és Kiss Ernő aradi vértanú fiának a fia),
valamint Freud négy lánytestvére mint az
álom főbb alakjai. Freud álma saját
álomtanának mechanizmusai és
lélektanának főbb dinamizmusai alapján
működik. A mű eseménymenete és
helyzetei ennek következtében nem
követik pontosan az ok-sági
összefüggéseket; az időnek és a tér-nek
sincs szabatos meghatározottsága.
Nemcsak 1938 és 1914 csúszik össze,
hanem a vasúti kupé, a Metresz szalonja és
a bordélyház, és ezek együtt a mayerlingi
kastéllyal, Rudolf és Vecsera Mária utolsó
találkozásának színhelyével. A mű alakjai
viszont nem követik az álombélieknek azt
a jellegzetességét, hogy az egyik alak több
is, más is, mint önmaga, és igen gyakran
újra és újra másvalaki. Az alakoknak ez az
átváltozása - általában szólva - a
drámákban egyszerű és nem túl szerencsés
megoldás, noha a színpadon, a színész
átváltozáképessége és lehetősége révén
sokkal jobb mű-vészi eszköz is lehet. Itt,
ebben az álomban minden alak lényegében
azonos azzal az önmagával, amellyel Freud
álma-ként Hubay Miklós művében él. A
Metresz nem változik át például a Császár
anyjává, bár bizonyos pontokon a Császár
anyja az elbeszélésekben igen hang-
súlyosan jelenik meg; Ferenc József sem
veszi magára az apa alakját a Metresz
fiával szemben stb. Csak a Múzsa vált
alakot és személyt; illetve a különböző
időszakok hatalmi erőszakosságát meg-
testesítő férfiak és a „szexuális határokon"

átlépő nők kórusa; ez utóbbiak is az
erőszak fenyegető rémalakjaivá változnak
át.

Freud álma voltaképpen szorongásos
álom, amit az objektív helyzet jogossá és
hitelessé tesz. Még nem álomkép, ahogyan
és amikor Bécsből a nácik elől

menekülve elindul, s amikor az állomáson
szembetalálkozik a zenét kedvelő ifjú
gyilkossal. és a régi világ képviselőjének
sznob besúgójával, a Kalauzzal, illetve a
vonatot szökevények-disszidensek után
átkutató katonákkal. Ekkor nem tudhatja,
sikerül-e neki és az Útitársnak (Anna
lányának) átjutni a határon. Mert ha. nem,
ők is éppúgy a biztos halál elé. néznek,
mint Bécsben maradt négy lánytestvére,
akiknek sorsa miatt éles lelkiismeret-
furdalása van. Az álom szorongásos
jellegének kialakulásához ugyanis
hozzájárul, hogy őket a „járkálj csak,
halálraítélt" helyzetében hagyta. Az álom
szorongásos minéműségét ezen egyéni
okok mellett a. háború kitörésének
fenyegető bizonyossága is eredményezi.
Sőt, szerepe van ebben annak is, hogy
Freud tudományos lelkiismeretből kutatja:
elkerülhető lett volna-e az ő tanainak
segítségével Ferenc József esetleges
analízise révén -- az az első világháború,
amelynek szerves következménye a
második. Azt, hogy az álomban. a Császár
lesz a főszereplő, nemcsak az indokolja,
hogy az első világháborút ő indította el,
hanem az is, hogy sokak -- például a
Kalauz -- szemében az ő neve a boldog
békeidőket is szimbolizálja.

Az álomfejtő álma épp azt deríti ki, és
mutatja föl mint mű, hogy az elegáns
szalonokban, a régi zenélőórák, a békés
kávézgatással eltöltött délutánok, a csá-
szárkeringő hangulatának felszíne alatt a
trónon ülőben és várományosaiban az
apagyilkosság, az apák és fiak ősi, gyilkos
ellenségessége és a szadizmus pszichikai
dinamizmusai élnek.

Ez a drámaiság szempontjából később
elemzendő problémakör gyönyörű dísz-
letben és bútorok között jelenik meg.
Bakó József színpadképe impozáns és
lenyűgözően szép; még akkor is, amikor
a vörös szín .- a vasúti szemafornak mint
tiltó és a bordélyháznak mint a határokat
átlépő helynek a szimbolikus színe -
édeskés rózsaszínre vált át. A nyitó
képben - a pályaudvar jeleként - a ha-
talmas teret hasáhoszlopok szegélyezik,
amelyek élesen csillognak és visszaverik
a fényeket. Az álom elindulásakor ezek
közé ereszkedik Schratt Katalin szalonja
igen szép fehér bútorokkal, régi zenélő-
órákkal, stilizált pálmalevéllel, impozáns
függönyökkel. A színpadi látvány mintha
a legelegánsabb nagyoperett világát
idézné.

Jelentése talán az, hogy az első világ-
háború előtti években. a lélekmély gyil-
kos és szadista dinamizmusai impozánsan
szép környezetben, meghitten csen-des,
nyugalmat és boldogságot sugárzó
környezetben működtek. Azonban az itt
látható 'szépség és elegancia nem annyira
a kor valósága felszínének a
jellegzetessége, hanem a színházi mű-
alkotásban lezajló események látványáé;
az alakok tétbeli elhelyezésének, mozga-
tásának és tablóinak, sőt a világítási
effektusoknak - még az úgynevezett
„sokkoló hatásúaknak" is - a legfőbb
jellegzetessége, minősége. Így ennek
következtében, megítélésünk szerint, a
környezet impozánsan szép fenségessége
csak gondolatilag hordozza azt a jelentést,
amit az imént neki - feltételesen - tulaj-
donítottunk. A néző közvetlen érzéke-
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lésében a látható felszín és a mély vég-
telen különbözőségét, a kettő közti
szakadékot a színpadi látvány szépsége
elsimítja, és a szorongásos álom jelleg-
zetességét sem formázza.

Freud álmában természetesen megje-
lenik ő maga is. Mivel meggyőződésünk
szerint a dráma az alakok közötti viszo-
nyok változásával azonos, lényeges kér-
dés, milyen konkrét tartalmú és jellegű
viszonyai vannak itt Freudnak. Az álom-
béli Freudot a Metresz hívja meg saját
lakására, hogy ott analizálja a Császárt,
akit kínzó álmok gyötörnek. Ez a meg-
hívás annak a szociológiai magyarázata,
hogy Freud egyáltalán miként kerülhetett
kapcsolatba Ferenc Józseffel. A dráma
világszerűségében mindezt elhinnénk
szociológiai indoklás nélkül is, a mű
erővonalainak alakulásából. Persze ez a
jelenet - az első rész második fele -
alkalmat ad az írónak arra, hogy igen
szellemes párbeszédeket írjon meg a
Metresz és most az ő komornáját játszó
Múzsa között; valamint - ha szabad ezt
mondani - írói grimaszra is. Freudot
megérkezésekor a déjá vu érzése fogja el;
természetesen nem a „valódi" Freudot,
hanem a Hubay Miklós darabjaiban élő
Freudot, aki e mű előző változataiban járt
már Schratt Katalin szalonjában.

Az analízisre a Császár először nem
akar vállalkozni; s több szociológiai
megokolásra van szükség, hogy végül
miért veti alá magát a procedúrának. Az
első ilyen ok: az analízis hasonlít a gyó-
násra, az analizáló orvos azokra a papok-
ra, akikben nem lehet megbízni, mert
besúgók. Freud az álom előtti gyötrő
helyzetének megfelelően a háború kitö-
résének okait keresi az analízis során.
Ezek az okok a Császár elbeszéléseiben
jelennek meg.

Ebből következően a mű eseményei
három absztrakciós szinten léteznek. Az
elsőn léteznek az utazás, pontosabban az
elindulás és a Londonba való megérkezés
eseménymozzanatai. A második réteg az
álom, amelyet a mű további két rétegre
bont: az elsőn - lényegében, a mű
világszerűségét tekintve a másodikon - az
analízis előkészületei és annak gyakorlati
aspektusai léteznek; az álom második, de a
mű harmadik rétegében pedig azok az
események, amelyeket a Császár az
analízis során elbeszél. A mű lényege ezen
a harmadik rétegen jelenik meg. Így a
lényeget hordozó események - az analízis
létformájának szükségszerűségéből -
elbeszélésekben formálódnak műbeli létté.
Megjelenési formájuk általában

monológ, amelyeket párbeszédek tör-nek
meg. Az analízis során a Császár
tudattalanjából előtörő események elbe-
szélésének epikus jellege a mikrohelyze-
tek ismérveként is megmarad, még a
szóhasználatban is.

Freud és a Császár a mű második
absztrakciós szintjén találkoznak tehát, s
az itteni alaphelyzetből szükségszerű,
hogy közöttük nem alakulhat ki személyes
és most változó viszony, csak státusaik
között statikus viszony. Először azért,
mert a Császár az álomban is úgy
viselkedik, mint a mű előző változataiban,
amelyekben találkozásuk „reálisabb"

helyzetben és körülmények között - értve:
nem álomban - valósult meg. A Császár
nemcsak beszél többes szám első
személyben, de így is viselkedik;
viselkedése és másokhoz való viszonya a
császár szociológiai státusából
következik, és nem személyiségéből,
egyéniségéből. Kijelenti például, hogy a
doktor úrnak nincs mit mondanunk. Igy
legfeljebb a császár és az orvos státusán
belül a pszichiáter és páciense
szociológiai viszonya lehetséges. Azon-
ban ezt a viszonyt az előbb említetten
kívül újabb szociológiai megokolásnak
kell hitelesíteni. A császárstátushoz
tartozó értékrendben az orvos a lakájokkal
kerül egy sorba, s mivel a lakájok annyira
alatta vannak a Császárnak, a bensőben
lévő diszkrét dolgok „kipakolása" lehetővé
válik: a lakájok előtt nem kell
szégyenkezni. Freud nem is tesz mást,
mint beszédre és az abban elhangzottakról
való asszociációkra készteti páciensét, aki
a feltörő emlékeket elbeszéli.

Az egyik elbeszélés, hogy maga a Csá-
szár kényszerítette lemondásra császári
elődjét, szellemeket játszva, éjjelente
„szellemjárást" produkálva. Ez az elbe-
szélés hordoz személyes ismérveket - ez
épp a lemondásra való kényszerítés
formája -, de közte és elődje, Ferdinánd
közt, aki meg sem jelenik, szükségszerű-
en nem jöhet létre személyes viszony. Am
ezzel a lemondásra való kényszerítéssel
szimbolikusan - a Császár apa-
gyilkosságot követett el, ami egész életére
szólóan beléépítette a saját, lehetséges
utódaitól és így a fiától való rettegő
félelmet. S ez az oka, hogy tőlük meg akar
szabadulni.

Ugyancsak elbeszélésben halljuk, hogy
Ferenc Ferdinánd meggyilkolásához is
lehetett valami köze; akár csak annyiban,
hogy elsiklott a szarajevói úttal össze-
függésben Ferenc Ferdinánd személyes
védelmének bizonytalan és teljesen elég-

telen volta fölött; vagy akár csak annyi-
ban, hogy az előbb említett benső dina-
mizmusa miatt kívánta a halálát. Abban a
jelenetben, amelyben a Szárnysegéd
(Horthy Miklós) jelentené a Szarajevóban
történteket, a szociológiai státus és a
drámaiság egy pillanatra szerencsésen
találkozik. A Császár a szokásos módon,
szociológiai státusának megfelelően vi-
selkedik a mű harmadik absztrakciós
rétegében is, vagyis nem hagyja megszó-
lalni a Szárnysegédet addig, amíg ő nem
kérdezi. Am ezalatt formálódik az utód-
jának halálát vágyó személyes lélekmélyi
erő, amely aztán egyszerre a tudatosság
szintjére tör, s jelentés nélkül is tudja, mi
történt.

A Császár szadizmusa ugyancsak elbe-
szélésből derül ki; a legpregnánsabban a
Királyfi (Rudolf) neveltetésének elbe-
széléséből. A Császár beszéli el, hogy a
nevelő az ő határozott parancsára a fiút
minden reggel pisztolylövéssel ébresztette
kiskorában, ami a fiúban - s ezt már a
Királyfi beszéli el - állandó rettegést,
szorongást és gyűlöletet épített föl. Ezért
is gyűlöli apját és kívánja halálát. Ebben a
jelenetben az apa és fiú között kialakul
némi személyes viszony, de ez sem a
dráma világszerűségén belül most változó
viszony. Ez a viszony ugyanis pusztán
annyi, hogy a neveltetést ők ketten
váltakozva beszélik el. Már nem puszta
elbeszélésben jelenik meg Rudolf és
Vecsera Mária halála. Vecsera Mária a
Múzsa megjelenítésé-ben elénk lép, s
dialógusokat kap. Ők - Rudolffal - haláluk
elbeszélését illusztrálják. A mű
világszerűségében nincs pontosan
meghatározott módja, vagyis nem mutat rá
semmiféle tény, hogy mennyiben és
miként van konkrét szerepe a Császárnak
az ő halálukban. Ez csak sugalmazódik,
például azáltal, hogy rendőrök lesik,
felhangzik-e a szobából a második
pisztolylövés. Ezzel a meg-oldással a
Császárban lévő gyilkos dinamizmus
sugalmazódik, de ez is - ismét - nem most
változó viszonyokon belül.

Freudnak nemcsak a Császárhoz, de
még azokhoz az eseményekhez sem lehet
most változó személyes viszonya, ame-
lyeket a Császár elbeszél, vagy amelyeket
dialogizáltan jelenítenek meg. A Császár
elbeszélésében megjelenő szörnyűségek
csak hatnak rá, s benső világában válta-nak
ki érzelmeket; a másokhoz való külső
viszonyok változása egyszerűen meg sem
jelenhet. Az ő viszonya a tragikus és
szörnyű dolgoknak a tudósi megértése,
amelyek - éppen mert szór-



nyűek és tragikusak - gyötrődést, kín-
lódást, szenvedést váltanak ki belőle, s
nem viszonyváltozásokat. Freud a saját
álmában sem lép be a Császár elbeszélé-
sének aktív szereplői közé. Igy csak az
események továbbmondására biztatja, s
időnként kommentál

Az a személyes viszony, amely változ-
hatna, nemcsak Freud és a Császár között,
de a Metresz és a Császár, illetőleg a
Metresz és Freud között sem jöhet létre. A
Metresz Freudhoz és a Császár-hoz
egyaránt mint két különböző szociológiai
státusban lévőhöz viszonyul, saját
egyéniségéből kiáramló viszony-tartalmak
helyett, A Császárral azon --
szociológiailag bizonyosan hiteles --
mozzanat miatt sem alakulhat ki szemé-
lyes viszonya, miszerint a Császár vele
szemben is csak a lehető legintimebb
pillanatokban hagyja el a státushoz tartozó
viselkedést, Freudhoz pedig csak annyi a
személyes viszonytartalma, amennyi
azáltal jelenhet meg, hogy meghívja,
analizálja a Császárt.

A műben mindazonáltal igen sok
nagyszerű gondolat, megfigyelés, moz-
zanat található. Voltaképpen ilyen az
alapötlet önmagában: Freud és Ferenc
József találkozása, illetve a császár ana-
lízise, amelyből kiderül: apagyilkosság,
apagyilkosságtól való félelem és nagy-
fokú szadizmus jellemzi a lelke mélyén azt
a Császárt, akinek a nevéhez a boldog
békeidők tapadnak. Igy nem véletlenül
történik igen finom írói eszközökkel utalás
a szadizmus kapcsán az aradi ki-
végzésekre és a hóhérkirállyal kapcso-
latban Ferenc Józsefre Arany János A
walesi bárdok című versével.

De nyugodtan állíthatni, hogy - noha
személyes viszonyok változásától füg-
getlenül --• íróilag igen jól formálódnak
meg és jellemződnek az alakok. Azoknak
a szövegeknek az alapján, amelyeket el-
mondanak, amelyeket „kibeszélnek", igen
jól megírt alakok bontakoznak ki. De
ismét hangsúlyozzuk -- az alakok nem
személyiségükből kibomló viszonyaik
változása által jellemződnek, ha-nem
ezektől függetlenül elhangzó szövegeik
által.

Igen kitűnő az is, hogy Hubay Miklós
megláttatja, a Császár lelkialkata --Szondi
Lipót szavával „a galamblelkű hóhér"-
típus - az egész Monarchiában elterjedt; a
Kalauz és a zenét kedvelő ifjú gyilkos
hordozza ezt a jelentést. Ugyanilyen
kitűnő észrevétel egy másik, látszólag két
távoli dolognak, a tudattalannak és a
slágernek az összekapcsolá-
sa. Amikor a Császár a szárnysegédi
jelentés nélkül is tudja, de mégsem tudja,
vagy tudja, de mégsem mondja ki, hogy a
trónörököst Szarajevóban megölték,
mindenki az „Oszkár tudja-a, de nem
mondja-a" operaslágert énekli. Hasonlóan
remek megoldás, hogy Freud álmában
vicceket mesélnek, illetve kezdenek el;
továbbá, hogy a bordélyházi jelenetben
felvillannak Freud lányában, az apa téte-
leinek megfelelően az apa iránti szexuális
vonzalomnak a jelei. Az alapprobléma
azonban minden esetben ugyanaz: nem
most változó viszonyok tartalmai ként
jelennek meg ezek a kitűnő dolgok.

Az, hogy a viselkedések, magatartások
nem egyéniségből, hanem a szociológiai
státus követelményeiből fakadnak, igen
sok esetben nem válik egyértelművé Sík
Ferenc rendezése és a színészi alakítások
révén. Majdnem minden színész úgy
játssza el - csak a mellékalakokat meg-
jelenítők nem -- ezeket a viselkedéseket
és magatartásokat, mintha egy-egy egyé-
niség megnyilvánulásai lennének. Ez a
lehetőség természetesen. a valóságból.
táplálkozik és a színház művészetének
lehetőségeiből, ahogyan később vissza-
térünk rá,

Kállai Ferenc a Császár magatartásá-
nak, viselkedésének és karakterének meg--
formálásában több tényezőt épített egy-
be. Nem azt a képet formálta ki, amilyen
Ferenc József a valóságban volt vagy
lehetett, hanem azt, amely a történelem
mozgásirányainak a szemszögéből rajzo-
lódott ki. És ennek az arculatnak az is-
mérveit mutatta föl a Császár előttünk
megjelenő minéműségében, Ifjúkorának

szimbolikus apagyilkosságát, a „szellem-
játszást" Kállai Ferenc alakításában az
agg császár mint élete nagy tréfáját,
heccét meséli és így is éli át, büszkén
önmaga ügyességére. De ugyanígy élvezi
az anyakomplexus velejárójaként -, hogy
többes szám első személyben
viselkedhet. Ez a jelentés elsősorban
abban a jelenetben alakult ki, amelyben a
Szárnysegédet nem engedi megszólal-ni,
s amellyel kapcsolatban elmeséli, azért
bocsátott el egy előző szárnysegédet
bőbeszédűségéért, mivel egy séta-
kocsizás alkalmával egy szoborra, az ő
kérdése nélkül jegyezte meg, hogy szép.
A viselkedésnek ehhez a kamaszos jelle-
géhez építi hozzá a látszólagos kedélyes-
séget, aztán az öregkor szenilitását,
továbbá a kegyetlen szadizmust és félel-
mét a fiában élő apagyilkossági hajlam-
tól. Amikor ez utóbbiról van szó, Kállai
Ferenc gyilkosan hideggé, konokká
változtatja a Császár magatartását. Ezeket
a tulajdonságokat úgy építette egybe,
hogy Ferenc Józsefnek a történelem által
megrajzolt arculata végül a groteszk
minőséget sugározta. Ez a mi-nőség itt
nem divatból jelent meg: a groteszk
minőséget a félelem telien hát-
borzongatónak, a többes szám első sze-
mélyt szenilisen-gyermekien élvezőnek,
a császárkeringő hangulatán elandalgó-
nak, a békésen kávézgatónak és az apa-
gyilkosnak és hóhérnak, a háború mé-
szárszékét előidéző kegyes, jámbor arcot
mutatónak a szervessé ötvözése hozta
létre.

Ilyennyíre összetett arculatot egy szí-
nész kitűnően. tud létrehozni a maga-
tartásnak, karakterösszetevőknek azokkal
a nem verbális jeleivel, amelyek csak
neki. -- és nem a drámaírónak - állnak
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rendelkezésre. Az ilyen összetett karakter
megformálásához a színpadon elvben
elégségesek az alak igen tág értelmű
színpadi helyzetei. A helyzeteket nem-
csak a dialógusok tartalmai és konnotá-
ciói teremtik meg, miként az írott mű-
vekben, hanem azok a puszta tények is,
hogy ki, mikor, hol, kikkel van együtt
jelen; ami persze már helyzettartalmakat
is jelent. A színész az ilyen értelmű tág
helyzetben akkor is kitűnően formálhat
meg egy alakot, ha a helyzetben lévőkkel
való viszonyai egyfelől szociológiaiak,
másfelől statikusak. Az alakmegformálás
kitűnő lehet pusztán az adott alak álta-
lános magatartását és az elmondott
szövegek metakommunikációját megte-
remtő nem verbális jelek - s azok rend-
szere - által is. Itt ilyenek például azok,
amelyek a szenilitást nyilvánítják ki,
avagy amelyek az utódai halálával kap-
csolatos látszólagos közömbösségnek
jegessé, fagylalóvá formált változatait
hordozzák; s továbbá azok, amelyek ál-

tal a „nagyságos asszony" kávéjának
illata teszi kedélyessé, megelégedetté a
magatartást. De csak Kállai Ferenc
megformálásában minősül olyanná a
magatartás, mint amely az alak egyéni-
ségét-egyediségét jeleníti meg. A Császár
benső dinamizmusaitól nem függ itt
semmi; a lélekmély bármely erővonala
csak demonstrálódik. Az írott drámákban
az összetett benső világ, a sokszínű szel-
lemi arculat megmutatásához az alakok
viszonyváltozásai szükségesek.

Az írott műben a Metresznek is statikus
viszonyai vannak, amelyeknek minden
aspektusát az alak szociológiai státusának
tartalma, vagyis metresz mi-volta alakítja
ki. Az álmodó Freud ezen az alapon
asszociálhat szalonjáról a bordélyházra, a
„szexuális határokat átlépő" helyre;
hiszen csak itt, nála és csak ezen az
egyetlen területen lépi át a Császár az ő
szociológiai státusának határait. A
Metresz az írott szöveg alapján is tudja,
hogy ő metresz, de azt is, hogy nem

akárkié. És Lukács Margit ebből a statikus
alaphelyzetből fakadó viselkedés-nek és
magatartásnak a kettősségét ámulatra
méltó művészettel vegyíti az alak
egyéniségének színeivel. A metreszséghez
mint szociológiai státushoz hozzá-tartozik
az „erkölcsi könnyedség" mint a
viselkedés jellemzője, de ha valaki az
erkölcsileg szigorú császári többes szám
első személy metresze, a szigorúbb er-
kölcsiség vagy legalább annak látszata
éppúgy velejárója a magatartásnak, mint a
ledérség legcsekélyebb jelének az elke-
rülése. Nos, Lukács Margit ezt a két
szélsőséget egyesíti tökéletes mélységekig
megformált középhelyen, de az erkölcsi
könnyedség aspektusából kiindulva. A
szigorúbb erkölcsiséget átváltoztatta tö-
kéletes modorrá, noha járása, mozdulatai,
hanghordozása, a szerelemre-szexus-ra
utaló mondatainak cinkos-könnyed
felhangjai a „magasrendű erkölcsi köny-
nyedséget" nyilvánítják ki; fényévnyi
távolságban valamiféle alpáriságtól. Ebből
a maradéktalanul remek alakításból
egyértelművé vált, hogy Lukács Margit
nemcsak klasszikus drámai hősnőket
képes a legmagasabb művészi szinten
megformálni, hanem császári metreszeket
is.

És ezt a pompás alakítást Lukács
Margitnak is anélkül kell létrehoznia,
hogy a Metresznek változó viszonyai
lennének. Sem a Császárban, sem Freud-
ban nincs olyan erővonal, amely az ő
helyzetét kockára tenné vagy élére állítaná
az ide vagy oda billenés lehetőségével. Ez
csak egyetlen mozzanatban, noha ebben is
halványan formálódik ki: az ő fia is
gyűlöli a Császárt, és meg akarja ölni,
hiszen ebben a fiúban is ott élnek az
apagyilkos ösztönök. És Lukács Margit
ezekben a pillanatokban szinte szavak
nélkül is tökéletesen érzékelteti a fiáért
aggódó anyát.

Freudnak személyes viszonya egyedül
az Útitárshoz van, aki a lánya; noha ezt a
viszonyt is átszövi az apa-lány
szociológiai státusának viszonya. Lányát
Kohut Magda alakítja, minden
pillanatában kitűnően. Alakításának kü-
lönösen az a részlete lenyűgöző, amikor a
bordélyházi jelenetben megjeleníti --apja
tanainak megfelelően - az apjához való
szexuális vonzódást. Ezt Kohut Magda
páratlan finomsággal és színészi
eleganciával jeleníti meg. A komplexus
természetét, jellegét mutatja föl az alakí-
tás, a szeretet vezérelte szexust, amely
még a komplexusban is leplezi magát a
gyermeki szeretettel és halvány zavart-
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sággal, hiszen mégiscsak az apjáról van
szó.

A személyes viszonyok és azok válto-
zásának hiánya nyilván a Freudot meg-
formáló Darvas Iván számára jelent nagy
nehézséget. Hiszen a század egyik
legnagyobb tudósi zsenijét szinte csak
viszonyok nélküli önmagából kell meg-
alkotnia. Hangsúlyoznunk kell, hogy a
társadalmi tudatban is zseninek elismert
embert hitelesen megformálni mind
drámaíróilag, mind színészileg a lehető
legnagyobb feladat. Egy tudósnak vagy
művésznek zseni mivolta sohasem a má-
sokhoz való viszonyában jelenik meg, nem
is ott igazolódik, hanem műveiben. A
zseniálisságot bizonyító mű pedig
sohasem kerülhet részként a zseniről szóló
műbe. Utaltunk az előzőekben arra, hogy a
mű alakjai abszolúte hitelesek, igen jól
megírtak. Az író aspektusából nézve a mű
maradéktalanul nagy érdeme, hogy nincs
egyetlen olyan mondata sem, amely
méltatlan vagy pláne olcsó lenne Freud
zsenijéhez. A színészi alakításra
vonatkozóan ugyanez mondható el Darvas
Iván alakításáról. Minden pillanatában
elhisszük, hogy alakja zseni, s nem olyan
valaki, akinek picit is sikerültebb
munkájára manapság könnyedén rá-
mondjuk: zseniális. És ezt neki is vi-
szonyváltozások nélkül kell megterem-
tenie. Ami alakjával összefüggésben
változik, az a puszta körülmény: Bécsből,
a halálveszélyből Londonba jut. Az ily
körülményváltozás a való életben a lehető
legnagyobb jelentőségű; ám a művilágban
nem helyettesítheti Freud-nak a mű más
alakjaihoz való változó viszonyait. Nem
lehetséges a Császárral való
viszonyváltozás sem; legfeljebb egy tudósi
aspektusban: megtalálja-e a Császárban az
általa felfedezett pszichikai
dinamizmusokat vagy nem. De, ha
megtalálja, ha nem, ez számára már nem
tudósi tét, nem változtat tudományos
életén. Ebből az alaphelyzetbál azonban
elvben ki lehetne növeszteni határozottan
drámai viszonyt. Azt, ami a tudós vagy
akár az író számára a legszorongatóbb
helyzet: ő aztán tudja, hogy a valóságban
mi az adott helyzet mélye és igaz mivolta,
és ennek alapjaiban kellene változnia az ő
tételei, felfedezései vagy kimondásai
alapján és következtében, ám ez a
szükségszerűnek minősülő változás
elmarad. Ez az egyik legősibb és azóta is
gyakran megjelenő drámai alap-szituáció:
olyan viszonyrendszernek a megmutatása,
amelynek okvetlenül változnia kellene, de
nem változik. Ez a

lehetőség itt csak egy-egy pillanatra
csillan fel; noha kibontható lehetne, hiszen
a szorongásos álmoknak amelyekben
tenni-menni kellene valamit és valahová,
de képtelenek vagyunk a mozgásra -
alapvetően ez a jellemzője. Darvas Iván
alakításában nyoma sem volt korábbi
modorosságai egyikének sem; sem például
az „öblögetésnek", sem a „sziszegésnek".
A. manírok helyett minden részletében
hihetően formálta meg századunk egyik
legnagyobb tudását. Pedig kicsinyesen, de
hihetően aggályoskodott az utazással
kapcsolatban, sőt szinte nyüszítően félt a
besúgó kalauztól és a zenét kedvelő ifjú
gyilkostól. Es mindezenközben képes volt
megmutatni. azt a szellemi fölényt,
amelyet az adott életjelenségnek nagy-
nagy távlatokat át-fogó appercipiálása ad
és biztosít. A Kalauzban megtestesülő
magatartás múlt-beli és jövőbeli távlatait
hiába látta, mégis iszonyúan félt tőle; de
szellemi fölénnyel félt. A. mű
világszerűségében később a Császár kerül
a középpontba, s ő --- különösképp a
Császár elbeszélései során - a helyzet
perifériájára kerül, hiszen ekkor csak
kommentál. Ezt a színészileg egyáltalán
nem könnyű helyzetet azzal oldotta meg,
hogy ekkor azt a kínt és gyötrelmet
sugározta maga-tartása, amely egyfelől
abból alakult ki, hogy szörnyűségeket lát,
azokat meg is érti, a következményeket is
látja, de - másfelől - nem tud rajta
változtatni. A műnek és az alakításnak ez
a szegmentuma az, amelyből az imént
említett drámai szituáció
megformálódhatna. Mert így, ahogyan ez
most megjelenik, az aggódás, gyötrelem,
szenvedés pusztán lelki-állapot
megmutatása, s nem a viszony-változások
tartalma.

Szükséges volt a négy főalak színészi
megformálásának a problémájáról mint az
egyéniségmegformálás nehézségeiről is
szólni, hogy látható legyen: a témának a
szerves következménye, hogy az alakok
közötti viszonyok a szociológiai státu-
sokból fakadó viselkedésekből és maga-
tartásokból és nem autonóm egyénisé-
gükből alakulnak ki; valamint az is, hogy
e viszonyokban nem is lehetséges
változás. Vagyis ezt a tényt a téma. kény-
szerítette az íróra. Az alakok elnevezése
sem Freud, Ferenc József, Schratt .Katalin
stb., hanem az Utas, a Császár, a Metresz
stb. Ez persze még nem magyarázza, csak
jelzi, hogy itt szociológiai. státusok

kerülnek viszonyba. Magyarázza és szük-
ségszerűvé teszi viszont az a kiinduló-
pont, hogy egyvalakinek az álmában
másvalakinek az analízise folyik, s hogy
ez a másvalaki éppen Ferenc József.
Hiszen a tudattalannak egy analízisben
felbukkanó tartalmai egy X. Y. kisember
esetében például a Kalauzéban - hiába
lennének talán ugyanazok, ezeknek a
dinamizmusoknak csak Ferenc Józsefnek
vagy a hozzá hasonló státusban lévőnek
az esetében vannak és lehetnek szélesebb
értelemben véve társadalmi-történelmi
következményei. Márpedig a tudattalan
dinamizmusokról úgy lehet jelentős
drámát írni, ha megmutatják a társadalmi-
történelmi következményeket is; miként
ennek hiánya tett nem egy nyugat-európai
és amerikai drámát jelentéktelenné. Az
egyéni tudattalanban dolgozó erők
történelmi-társadalmi következményét a
csak dialógusban megformálódó drámai
világszerűségben akkor lehet felmutatni,
ha az adott egyén a társadalmi hierarchia
magas polcán lévő státusban van. Ezzel
viszont a státushoz tartozó viselkedések
és magatartások a témából következően
szervesen jelennek meg c műben, a té-
mához elengedhetetlenül tartoznak hozzá.
Ugyanakkor, mivel itt Freudnak mint
orvosnak és Ferenc Józsefnek mint csá-
szárnak a státusa a társadalmi hierarchi-
ában igen nagy távolságban van, a szö-
vegben nem valósítható meg, hogy az
ezekből fakadó viselkedések és maga-
tartások személyes viszonyokká változ-
zanak. Ha valamilyen írói erőszakból
azzá válnának, a személyes viszonyoknak
egyetlen tartalma lehetne: a háború vagy
nem háború kérdése. Am ekkor úgy
tűnne, mintha az ő viszonyukon múlna az
első világháború kitörése vagy ennek
elmaradása. Ezzel persze hitelét vesztené a
mű. 1-la viszont az analízis folyamata
nem változtathat a történelmi tényeken,
vagyis nem hordozhatja a háború vagy
béke tétjét, akkor maga az analízis válik
szükségszerűen epikus folyamattá, amely
csak bemutatja, de tét nélkül a Császár
tudattalan dinamizmusait. Ezáltal ter-
mészetesen csak a két szociológiai státus
képes viszonyba kerülni. Ezt a mű még
hangsúlyozza is azzal, hogy a második
absztrakciós szinten - Freud álmában - is
a státushoz tartozó viselkedéseket és
magatartásokat produkálják az alakok,
úgy, mintha nem is álomban léteznének;
ebben a tekintetben ott sem „vetkeznek
le" személyességükig.

Ahhoz, hogy a színészi alakítások során
a nem verbális jelekből kirajzolódó



arculatok mégis egyéniségekként mutatják
az alakokat a színjátékműben, a következő
is hozzájárul. A Ferenc Józsefről és a
Freudról való kép a nézők tudatának
társadalmi és nem egyéni aspektusában
létezik. Am ott nyilván nem az ő privát
személyiségük-egyéniségük arculata for-
málódott ki, és nem azt hordozzák, ha-nem
a szociológiai státusokból (az alap-vető
felfedezéseket tett tudós és a háború
mészárszékét elindító békebeli császár),
valamint a történelem tanulságából ki-
alakult arculatot; vagyis a néző nem
személyiségképet szembesít az írott mű
világával. Elfogadja a státusképet egyé-
niségképnek. Az már a színházművészet
sajátossága továbbá, hogy a színész é lő ,

eleven jelenléte miatt a nem verbális jel-
rendszerrel megformált státusmagatartás és
-viselkedés mint egyéniségekből,
személyiségekből fakadó magatartás ér-
tékelődik. Természetesen manapság en-nek
az értékelésnek a valóságos életben is
megvan az alapja; a társadalmi életben is
gyakran minősítünk státusmagatartást
személyiségből fakadónak vagy abból
kibomlónak.

A valóságban a szociológiai státusok-
hoz tartozó magatartásokból következően
is előállhatnak változások a státusok között
is. A státusok azonban csak akkor képesek
így hatni egymásra, ha a társadalmi
hierarchiának lényegében azonos szintjén
vannak; illetve ha a magasabban lévőnek
az alacsonyabbra tett hatásáról van szó. Ha
viszont ilyen távolságban vannak, mint itt,
nem is képesek egymásra hatni olyannyira,
hogy az akár-melyik státushoz tartozó
viselkedést és magatartást a másik
megváltoztassa; nem is szólva a státushoz
tartozó döntések megváltoztatásáról.

Mindezekből talán látható, hogy hu-bay
Miklós művében és a Nemzeti Szín-ház
előadásában egyaránt jelentkeznek azok az
előnyök és nehézségek, amelyeket
korszakunk egyik jellegzetessége ró a
drámaíró és a színház művészetére.
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Alternatív manzárd

Kertész Ákos komédiája
a Várszínházban

A színpadon kétszintes családi ház váza
áll. A vázrendszerbe illesztett ajtó- és
ablaktokok körül hiányoznak a falak, így a
helyiségekbe akadálytalanul hatol-hat be a
néző pillantása: az elkövetkező
bonyodalmak színteréül ezek szolgálnak
majd.

A berendezés arról árulkodik, hogy a ház
lakói nem újonnan vásárolták bútoraikat,
pontosabban: az örökölt stílustalan
stílbútorok eklektikus zsúfoltságát egyes
jellegtelen praktikus darabokkal
egészítették ki. A konyha korszerűen
felszerelt, látni való, hogy a ház asszo-
nyának egész napos életterepe.

Az első jelenetben őt látjuk, amint a
körülbelül vele egykorú szomszéd-
asszonnyal trafikál. Kisvártatva félszeg
tartású fiatalember jelenik meg, Erzsiké-
nek, a háziasszonynak szánt virágcsokor-
ral. Bátortalanul nyújtja át a krizantémot,
és még zavartabban okul Erzsike dévaj
kacagásából, hogy ilyen virág temetőbe
való, nem asszonykézbe. Rövidesen
kiderül, hogy a sután viselkedő fiú szintén
a ház lakója, úgyszólván családtag-
minőségben, jóllehet nem rokon. Burián
Károly, főművezető és családfő unszolá-
sára költözött be a kihasználatlan man-
zárdba, mivel közös munkahelyükön fény
derült nehéz sorsára, volt alkoholizmusára,
és Burián, aki szociális segítség-
nyújtásban nem ismer tréfát, nyomban
pártfogásába vette a jobb sorsra érdemes
munkatársat. Választ sem várva utalta be
családi házába, s lett szószólója a gyó-
gyulás és a társadalmi beilleszkedés útján
bizonytalanul elinduló Göncöl Pali szak-
mai tehetségének is. Pártoló szenvedélyét
csak fokozta, hogy lévén újdonsült
védence sötét hajú, úgy döntött, hogy
cigány, és mint ilyen, hátrányos helyzetű,
akin még sokkal dicsőbb feladat segíteni.
Mivel a ház lakói csordultig vannak jó-
akarattal, fordulat várható, hogy az idill
egyáltalán elmesélésre legyen érdemes. Ez
be is következik, korántsem meglepő
formában: Erzsike és Göncöl Pali össze-
szűrik a levet, de nem rutinos módon,
kijátszva a jóhiszemű főművezetőt, hiszen
akkor szokványos bohózatra számít-
hatnánk, hanem lelkiismereti gondot

kerítve a történtek miatt. Az új családtag
kötelességének érzi, hogy haladéktalanul
eltűnjön gyanútlan jótevője és főnöke
szeme elől, Erzsike pedig - aki rajongásig
imádja férjét - magára vállalja, hogy
meggyónja a sajnálatos eseményt. Így is
történik. Már a karikatúraszerűen el-
túlzott gyónási kedv, de még inkább a
vallomás módja és a mohón várt ítélet azt
jelzi: „valami más" következik, mint amit
a hagyományos háromszög-komédiáktól
megszokhattunk. Nos, Burián Károly
meghökkenése nem tart sokáig:
progresszív ember, nem engedheti meg
magának, hogy a világtörténelem átlagos
megcsaltjai módjára veszítse el a fejét,
belesétálva veszélyes ideológiai csapdába,
mely szerint a házastársak tulajdonuknak
tekintik egymást, és minden igazolatlan
óra tudomásukra jutásával reakciós in-
dulatok kerítik őket hatalmukba, ahelyett,
h o g y nyugtáznák párjuk szabadság-
fokának magasra szökkenését.

A családfő döntése a már megjelenített
közegben óhatatlanul groteszk, és azzá
válik mindaz, amit az elhatározás
eredményez : Burián egyre inkább bele-
lovalja magát a kényszerű helyzet terem-
tette gyakorlat frissen alkotott elméletébe:
megvilágosodása büszkeséggel és
megnyugvással tölti el. Az új eszmék iránt
kevéssé fogékony, megzavarodott
asszonyka és bűntársa alól ki is húzza a
talajt, amikor új házirendet javasol: az
avult tulajdonosi szemlélet reakciós rutinját
elkerülendő ezentúl külön szobában töltsék
az éjszakát, hogy Erzsike akadálytalanul
érvényesíthesse az őt megillető
szabadságát, a zaz választhasson, Burián
ágya vagy a manzárd felé indul-e el. Az
első, öntudatos új elrendezésben töltött
éjszaka leírása a regény-ben rendkívül
érzékletes és szellemes : egy-szerre
mulatságos és lehangoló. Ahogy a
magányos, puhatolózó vízért osonások
bohózatosan rendre elkerülik egymást,
hogy aztán a korszerű és korszerűségre
kárhoztatott magányosok álmatlanul for-
golódva kínnal várják a megváltó reggelt.
Nos, ha valaminek esélye lett volna, hogy
Kertész Ákos regényéből színpad-ra
kerülve egyenértékű hatást érjen el, éppen
ez az éjszakai elkerülősdi számít-hatott
volna rá. Érdekes módon ez nem valósul
meg, a komikus elemek is elsikkadnak -
igaz, a csődület több ötlet-lehetőséget
kínálna, mint fordítottja, az elkerülés -, a
tragikus hangok is hiányoznak,
végeredményben középfajú motoszkálás
folyik, szinte elhagyható epizódként tálalva
a darab szempontjából


