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Sarkadi Imréről,
drámáról, színházról
Beszélgetés Hubay Miklóssal

- 1948-ban Genfben olvastál egy Sarkadinovellát, A szökevényt. 1961-ben, amikor
búcsúztattad az írás szerzőjét, elmondtad:
annak idején ujjongó örömet jelentett felfedezni
őt a magad számára. Évek óta el-szigetelten
élvén a magyar szellemi élettől, a mű hatása
felfokozott lehetett. Föl tudnád-e idézni,
milyen?
- Egy nagy tehetség felbukkanása, egy

remekmű olvasása semmi máshoz nem
fogható öröm. Ritka öröm, ami-ben nincs
semmi önzés. Ebből az írásból sugárzott a
valóságismeret, a részvét, az elbeszélni
tudás. Főképp az utóbbit említem
nyomatékkal, mert nagyon kevés olyan
prózaíró van, aki ilyen varázslatos
könyedséggel tud intonálni, a legtöbben
valahogy kimódolják. Hogy valaki úgy tud
beszélni, elbeszélni, hogy a valóságos
térnek és időnek dimenzióiban legyen
otthon az ember, ez számomra a
legirigylésreméltóbb képessége néhány
kivételes írónak, így Sarkadinak is.
Kritikusok ritkán elemzik ezt a képességet,
mert van benne valami elemi, és ezért
elemezhetetlen. Az írók pontosan tudják
egymásról, kinek van meg, kinek nincs.
De ők is ritkán beszélnek róla. Sarkadi
nem volt „ösztönös" - szinte túl tudatos
volt. Vitákban tetszett ki, milyen
spekulatív, milyen filozófus elme. Miután
mindez, amit elmondtam, birtokában van,
csinál egy olyan bravúrt, amire a
legrafináltabb modern hatásvadászat és
stílus sem képes. Fordít egyet az időn, s az
oly fontos novellisztikus „csattanó"
pillanatában egy-szerre csak felébreszti az
emberben a kétséget: olyan történetet
hallottunk, amit tulajdonképpen nem is
hallhattunk. Hiszen ezt valaki az élete
legeslegutolsó pillanatában meséli nekünk,
vagy már azon is túlról. Hogy léphetek én
át, ha egy tapodtat is, a szökevény
túlvilágába? Az ember esze belekáprázik:
minek voltam tanúja? És ebben a
káprázatban ott az az esély is voltaképpen
az
egyet-len
logikus
magyarázat -, hogy csak nem velem
történt meg mindez? ... Lehet, hogy én
voltam a szökevény ? Hiszen abból az
utolsó, kettős értelmű mondatból ez is
kitelik: „ ... úgy aludtam el".

- Ugyanevvel a novellával még egyszer dom, Sarkadi Imre hasonló vonzalmakkal
kapcsolatba kerültél, amikor rövidfilm készült viseltetett a régi magyarság irodalma iránt.
belőle. Te írtad a forgatókönyvét.
Én nem ismertem annak idején az ő
 Akkor is izgatott még, hogy a tör- rádiójátékosított Balassi Menyhárt ját,

ténetet egy friss halott mondja el a kivégzése pillanatában. A halálnak végenincs pillanatában. A novellában arról van
szó, hogy a főhőst kivégzői kazal elé
állítják, nekik háttal. A forgató-könyvbe a
kazal helyett én a szérűskert végében egy
fehér meszelt falat írtam, a kivégzés
pillanata „helyszínének". A falon éles az
árnyék, fehérsége pedig vakít. A film első
pillanattól kezdve e napsütött fehér fal
előtt álló jelenlétét sugallja. Az orrunk
előtt a fal - mikor tűnik fel rajta az árnyék
? Az árnyékunk. A fegyvercsattogtatás
ideje alatt zajlik le a szökevény utolsó
napjának a története, egy olyan megtágult
pillanatban, amibe hiedelmünk szerint
minden belefér, akár egy egész élet. Ez az
utolsó nap is a maga csalóka békéjével, a
holtra fáradt ember tudatában megragadó
oly konkrét részletekkel. A film kezdetén
azon a fehér falon egy bogár tűnik fel, s
ami-kor végül megint látjuk a falat, már a
kivégzendő árnyékával, ez a futóbogár
még csak két centit haladt. Azt gondoltam, hogy ezt az infinitimális idő-múlást
talán így érzékeltetni lehet képekkel...
 Ki volt a rendező?

 Szinetár Miklós. Gondolom, 65-ben
lehetett, mert egy felszabadulási műsor
része - fénypontja - volt ez a film a
Sarkadi-novellából.
 Ugyanabban az évben, amikor A szökevény íródott, Sarkadi rádiójátéknak dolgozta
át a Balassi Menyhárt-komédiát. Vajon
miért fordult ehhez a darabhoz? Neked milyen
a kapcsolatod ezzel a művel?

 A magyar dráma kezdetei iránt különleges rokonszenv, vonzódás volt bennem, nagyon korántól. Bizonyíték erre
első színdarabomnak, a Hősök nélkülnek a
könyvbeli kiadása 1942-ből, melyhez a
Balassi Menyhárt előszavából idéztem egy
mondatot mottóul. Ezzel mintegy el is
jegyeztem magam azzal az ismeretlen,
„misztikus" drámaíróval, aki az i 500-as
évek közepén kora két közéleti kitűnőségét, az akkori magyar közélet két leghatalmasabb alakját rángatta bele ebbe a
„Comediá"-ba, s olyan drámai hőfokot ért
el, amit nem lehet eléggé csodálni. Mint
ahogy a névtelen író bátorságát, tehetségét
sem. Inkognitóban is életveszélyes
lehetett, amit csinált. (Nincs át-látszóbb az
írói inkognitónál. Széchenyi-nek sem
nyújtott menedéket.) Úgy tu-

különben biztos hozzá fordulok, amikor
engem is az kezdett foglalkoztatni, hogy a
darabot színpadra állíthassam. Számomra
mostanában derült ki, meglepetésszerűen,
hogy ő is gyürkőzött a legelső magyar
„társadalmi" drámával. Visszamenőleg
nagyon jólesik ezt tudni, mert egy okkal,
egy motívummal több ahhoz a boldog
bizonyossághoz, hogy van valami
korrespondencia az érdeklődésünkben,
életünkben. Ezt Leibnitz felejthetetlenül
szép megjelölése fejezi ki legpontosabban:
„praestabilita harmonia", vagyis előre
elrendelt harmónia. Ennek felfedezése
olyan pillanat, amely-ben Bolyai és
Lobacsevszkij ujjonghat azon, hogy a
másik is azt csinálja, amit ő. Remélem,
minimum azt a lelki emelkedettséget
elérjük ilyenben, hogy nem az a fontos,
hogy ki találta ki hamarébb, mert
csakugyan nem ez a fontos. Hanem hogy
valóban van előre elrendelt harmónia a
világban, s a barátok nemcsak a baráti
együttlét ihletett óráiban cserélnek eszmét,
hanem
akkor
is
párhuzamosan
eszmélkednek, amikor nem is tudnak
egymásról.
Én a Balassi Menyhártot színpadra
akartam eljuttatni. Az én kísérletem sem
volt szerencsésebb Sarkadiénál - hiszen
úgy tudom, átírása rádióban nem valósult
meg. Ahhoz, hogy a Nemzeti Színház
színpadán végre elhangozzék a Balassi
Menyhárt árultatásáról szóló komédia jó
négyszáz évvel azelőtt írott teljes és
eredeti szövege, tizenöt-húsz esztendős
küzdelembe tellett.
- Sarkadi színházi kritikáiból fogok most
részleteket olvasni. Olyan kérdésekről lesz szó Leibnitz-idézeted szellemében -, melyek téged is
sokat foglalkoztatnak. A szövegeket nyilván
ismered, de így kiemelve úgy hathatnak,,
mintha először találkoznál velük. Arra
kérnélek, mondd el, ami felidéződik benned
ezek
hallatán.
Kezdjük
Az
ember
tragédiájával. „A Tragédia kétségtelenül a
legjelentősebb alkotása irodalmunk-nak, annak
a magyar irodalomnak, amelyik a XIX.
században a maga nemében hibátlan klasszikus
alkotásokat is hozott létre. A Tragédia pedig
nem
hibátlan,
akár
a
műfaji
törvényszerűségeken, akár a gondolati egység
töretlenségén át nézzük. A legsikeresebb
közelítési módnak, hozzá mindeddig a
dialektikus szételemzés bizonyult: az egymást
követő színek tézisei és antitézisei hogyan
oldódnak fel a következő vagy végső szirt-

tézisben. De az egészen végighaladva ez az
elemzés és értelmezés se ad teljes képet, ha
eleinte pontosan is megy: a teremtés és megkísértés szintézise a bűnbeesett jövőbe vágyása.
A hatalom és a szabadság szintézise már a
hedonizmus, s innen kezdve el is veszti szabályos taglalását a darab, s a végső szintézis, a
változhatatlanban való megnyugvás bizony
indokolatlan, kifogásolható. A klasszikus
magyarázat egyébként is elég tarthatatlan,
hiszen a végzet elleni küzdelem tulajdonképpen
a XI. (londoni) színben kezdődik, addig
legfeljebb a társadalom s a társadalom
pillanatnyi kialakultságának kiábrándító volta
viszik egyre újabb utakra Ádámot. Ez az út elég
pontosan váltakozik a szubjektív és tárgyi
kiábrándultságokat illetően, hol saját magát
marasztalja el - hol a tömeget. Egyiptomban a
fáraó bukik,, Athénban a tömeg, Rómában a
dőzsölő dám, Bizáncban a tömeg, Keplerben a
tudóssá vált ember, Párizsban a tömeg;
Londontól kezdve aztán elveszti mindegyik az
eddigi jelentőségét, s jön a »végzet«, hogy vele
szemben egyre súlyosabbakat bukjon a küzdő
ember." (Válasz, 1947. október.)
- Ez nagyon pontos. Tulajdonképpen
Madách mintha az egész Tragédiát úgy is

írta volna, hogy a londoni színnel befejezi.
Hogy tovább ment olyan szép új világok
vagy orwelli 1984-ek felé, amelyekben mi
most élünk, számunkra természetes.
Szontágh Pál, Erdélyi János vagy Arany
János számára nem volt az. Valamiféle
science fictionbe jutott ugyan-is, ami még
ma is óhatatlanul komolytalan, ha csak
nem ironikus. De hogyha hittek is benne, s
komolyan
vették
a
kortársak,
a
futurológusokat illető enyhe kétely az első
olvasói részéről nyilván-valóan körülvette
Madáchot. A dolgokba való beletalálása,
az, hogy falanszter-utópiáról és űrutazásutópiáról ír, és fokozódó kétségbeeséssel nekünk épp ez a megkapó az utolsó előtti
színekben. Á maga korában az lett volna
természetes, ha pontot tesz a londoni szín
után. Szinte meg is tette -- hiszen finálét írt
e szín végére, amivel akár be is fejeződhetnék az egész darab. Tökéletes,
szabályos goethei finálé ez: mennybe
meneszti Évát, aki parádés sztriptízben
lehullatja magáról a földi mezt ... Az örök
nő apoteózisa. Különben ne felejtsük el,
hogy Heléna - a Goethénél is visszatérő ősi asszonyiság volt Trójában, de ettől még
szintén mennybe ment a görög mitológia
szerint, mert a szépség olyan érték, ami
mellett minden egyéb elhomályosul.
Évánál is nyilván a biológiai szépség, ez a
nem racionális érték

az, ami túlemeli őt a síron, melybe a kor
szülöttei belebuknak, furcsa, bizarr dalokkal kísérve a maguk elmúlását. Tehát
megvolt a finálé, ami után Madách
odaírhatta volna, hogy vége. S akkor
valami lendülettől hajtva nekifogott annak
a folytatásnak, amit Imre említ. S azt
hiszem, hogy Sarkadi itt mindenkit
megelőz, minden Tragédia-elemzőt: felismeri, hogy ebben a részben minden más
lesz, mint eddig volt. Idézzük még
egyszer: „A klasszikus magyarázat egyébként is elég tarthatatlan, hiszen a végzet
elleni küzdelem tulajdonképpen a X I .
(londoni) színben kezdődik, addig legfeljebb a társadalom s a társadalom pillanatnyi kialakultságának kiábrándító volta
viszik egyre újabb utakra Ádámot." Ez
nagyon lényeges. Eleddig ideológiákról
van szó, és ideológiák halandóságáról,
amire hogy Ádám megtanította itt KözépEurópában legalábbis a magyarságot,
nekünk Madách óta nagyon fontos szellemi támaszunk a történelemben. Hogy
higgyük el, „Minden, mi él és áldást
hintve hat, / Idővel meghal, szelleme
kiszáll, / A test túléli ronda dög gyanánt, /
Mely gyilkoló miazmákat lehel / Az új
világban, mely körüle fejlik. - Ládd, így
maradnak ránk a múlt idők / Nagyságai."
Tehát hogy semmilyen társadalmi forma
nem örökérvényű. És ellentétben a
kilencedik színben szereplő finom
márkinő Évával, aki szerint „Az elhagyott
oltárnak is lehet / Mártírja", a Tragédia arra
tanít, hogy az el-hagyott oltárok túlélik a
saját hivatásukat, és „Az ortodoxot, akit
bámulánk - / Komédiásnak nézi az utó-kor
. . .". Ez olyan tanítás, amelyért nem lehet
eléggé hálás a magyarság Madách-nak. S
utána jön az, amit Sarkadi borzasztó tisztán
lát: a londoni szín végénél kezdődik
valami, amire már Hegel tézis-antitézisszintézise nem érvényes. Innen kezdve,
ahogy Sarkadi írja -- „jön a »végzet«,
hogy vele szemben egyre súlyosabbakat
bukjon a küzdő ember". Olvassuk csak
tovább: „A mű felépítése nem ad hát
választ arra, hogy milyen formában
találhatjuk meg az alap-vető értelmezést",
igen, tehát nincs egyből leolvasható
geometriája, „és nem járunk sokkal
jobban, ha az eszmei oldalról próbáljuk
mint klasszikus művet megközelíteni. A
klasszikus értelmezés szerint az emberért
a jó és rossz küzd, s a jó
győzedelmeskedik végül is. Éppen ezért
szeretik optimista műnek tar-tani a
Tragédiát sokan, amit a befejező jeleneten,
de még inkább a befejező

két-három mondaton kívül semmi sem
indokol". Amivel itten Sarkadi küszködik,
az teljes paralellizmusban van azzal, amit
ebben az időben - s mind-végig a maga
rövid életében - Camus csinált, amikor
eljutott
az
optimizmus-nak
vagy
pesszimizmusnak ahhoz a formájához,
amit a Sziszifusz-mítoszban fogalmazott
meg.
A
pesszimista,
elkeseredett
hősiesség, az indokolatlan hősiesség ez,
amit Sarkadi a Tragédiával kapcsolatban
Camus-től függetlenül közelít meg. Az
Oszlopos Simeonban aztán megírta a
rossznak felvállalását, mint a jónak
egyetlen lehetőségét. S ezzel olyan lépést
tett, ameddig Camus nem jutott cl - lehet,
hogy rövid élete miatt.
Még egyszer olvasom: „... szeretik
optimista műnek tartani a Tragédiát sokan,
amit a befejező jeleneten, de még inkább
a befejező két-három mondaton kívül
semmi sem indokol." Igaza van
Sarkadinak, de hogyha meggondoljuk,
még az a két-három mondat se indokolja. Mert azok nem semlegesítik Ádám
tapasztalatait. (Lettek légyen azok álomban vagy hivatalosan közölve.) Hiszen
látjuk, Lucifer nem hazudik. Attól
kezdve, hogy a fáraó kéjkertjeiben a sakál
üvölt, Miltiades halála, Szent Péter
apostolnak átalakulása bizánci szörnyeteg-pátriárkává - mind-mind igaz. Az
isten se hazudtolja meg, nem is tudja,
nincs is kedve hozzá. Csak hozzáteszi:
bízva bízzál. Evvel ambivalens magatartásra bírja Ádámot: még akkor is, ha
tudod, hogy mindez így lesz, akkor is
próbáld meg. (Hasonló az Elveszett paradicsom végén a biztatás Sarkadinál, itt
érintkezik az ő műve Madách heroikus
pesszimizmusával. Az a maga-tartás ez,
amit József Attila is olyan mélyen átélt:
„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek
úgyis! / Miért ne legyek tisztességes!
Kiterítenek úgyis.") Tehát mind a két
alternatíva lehetséges, az öngyilkosság
csakúgy, mint a csakazértis kibírása a lét
botrányának. A dráma nem egyértelmű.
De
mért
kéne
egy
drámának
egyértelműnek lennie? Mért kéne az
életnek egyértelműnek lennie? Ha
leszámoltunk az ideológiákkal, melyek
úgy ragaszkodnak az ő egyetlen
értelmükhöz, akkor átléphetünk a kettős
értelműségek, a nem egyetlen értelemnek
világába. S London után valóban semmi
nem zár ki semmit.
No de olvassuk csak tovább is, ahogy itt
kijelölted: „A Tragédia szerepeiről nem
érdemes vitatkozni. Nyilvánvaló, hogy a
három főszereplő közül Lucifer

az állandó destruktív kritikus, aki Lucifer
marad a színek változásán keresztül is.
Ádám is végig Ádám marad, az örök
ember küzd benne, de az idő, hely és
környezet át-átszínezi az alakját a megfelelő korszerűsítéssel." Ebből következik
az a mély, szédítő ontológiai felismerés,
hogy jellemünket egyáltalán nem érinti a
magatartásunk - ami az utolsó Sarkadiművekben is megvan. Tehetjük az ellenkezőjét annak, amit teszünk, akkor is
ugyanazok vagyunk, akik vagyunk. Ha
Zoltán az Elveszett paradicsomban tékozolja magát, vagy áhítatos egy új szerelemben - ugyanúgy Zoltán. Sőt attól teljes, hogy mind a kettőre képes. A purifikátorság, ami azt követeli, hogy töröljük ki azt a tulajdonságot, ami nem illik
bele a jellemünk koherenciájába, tulajdonképpen gyengíti a jellem érvényét,
mert csak a modellt bírja elfogadni az
életben. Számomra Jézus Krisztus attól
hiteles, hogy - amint olvastam a gondosan elsinkófált apokrif evangéliumokban
az ő kamaszkorát - vad emóciókra képes
kisfiú volt, játék közben hamar dühbe
gurult, úgy, hogy gyilkolni tudott.
Gyilkolt is. Szent Tamás leírja. Az a
Jézus, aki serdülőkorában képes lelökni a
tetőről - ahol játszanak - a társát, hogy az
nyakát szegi, vagy aki megátkozza a
pajtását, hogy az a fiú másnapra kiszárad,
mindjárt hitelesebb lesz az evangéliumi
szeretet tanítójaként is. Volt neki min
elmélkednie negyven napig a pusztában.
Visszatérve oda, amit Sarkadi Madách
Ádámjával kapcsolatban mond: Ádám lehet kicsapongó Rómában, erkölcsbajnok
Athénban, a csillagokba belefeledkező tudós Prágában - akkor is egy. És ha leissza
magát, s azt álmodja, hogy nyak-tilóztat
Párizsban, az is belefér. Ezt Sarkadi
nagyon jól látja. Ezért köszönöm, hogy a
kritikát ideadtad, most látom, hogy ez
alapszöveg a Tragédiához. Azt hiszem,
hogy nagyon sokan vétkeztünk, amikor
túllapoztuk azzal, hogy ez is egy birálat a sok közül - a Tragédiáról, s nem vettük
észre, hogy ez egy rövid írásban a lényeg
megközelítése. Külön bámulom, hogy
miután teljesen eredeti gondolatmenet-tel
beszél Madách művéről, nem vész bele a
saját gondolataiba, hanem pontosan
betartja a terjedelmet, fogalmazása tiszta
és tömör.
- A második idézet a hazai drámáról szól.

hoz, hogy jobban örüljünk egy magyar drámának, mint akár egy jó Moliére-előadásnak.
A magam részéről én a Kassák darab-ját - az
És átlépték a küszöböt című drámára utal
Sarkadi - sokkal szívesebben néztem végig (s
nézném végig a továbbiakban is), mint akár
O'Neillt, akár Steinbecket - jóllehet
mindegyikük színpadképesebb még egyelőre. A
minden ígéret nélküli, csak a színpadra kerülés
céljából összevarrt művel szemben azonban
semmiféle ilyen elfo gultságot nem érzek ..."
(Válasz, 1948. március.)
- Igen, jól kiszúrtad, itt egy olyan

amiken kialakulhatott volna. Voltak és vannak,
jó Shakespeare-színészeink, jó Moliéreszínészeink - aztán vannak jó realista színészek
(a nagy többség azonban összetéveszti ezt az
egyszerű »magát viselés«-sel) s jó romantikus
színészek. Ha a magyar drámairodalomban van
legalább öt Bánk bán s egy tucatnyi jellegében
hozzá hasonló mű, ezeken kialakulhatott volna
a magyar szín-játszás is. Igy nem alakult ki,
legfeljebb időről időre született egy-egy színész
(ahogy egy-egy mű is született), aki eléggé
elszigetelten játszotta ezt a meg nem lévő
»magyar iskolát«. Ilyen színésze a Nemzetinek
kritikai állásfoglalás van, mely látszólag Bihari például..." (Válasz, 1948. április.)
- Nagyon jó. Persze egy ilyen magyar
önellentmondásos, holott tökéletesen

kristálytiszta. Tehát azt mondja: ha a
magyar drámaíró értékigényes alkotása
nem éri fel egy külföldi író értékigényes
művét, akkor is jobban örülök a magyarnak. De hogyha a magyar szerző
csak a színpadra tekintve fércel össze
valamilyen produkciót, akkor nem mentség számomra, hogy magyar. Ez az! Ha
ezt nem mondjuk ki kellő súllyal,
gyakorisággal, akkor saját magunknak
csinálunk csapdákat. Mert ez eset-ben
mindig külön meg kell magyarázni, hogy
mért fontos az, hogy e pillanatban adott
mű nekem többet érjen, mint valami más,
nem magyar, és mért van az, hogy mégis
vannak olyan magyar művek, amelyekre
éppúgy köpök, mint a rossz külföldire.
Jókai idézi a magyar színjátszás
kezdeteiről szóló darabjában, a Földön
járó
csillagokban
vagy a
Tesphis
kordélyában Kazinczyt, s így mondja egy
akkoriban készült nem nagyon sikerült
darabról: ha még hibit a beszéde, hitünk,
szerelmünk kipótolja azt. A dráma
alkalmas arra, hogy ha még ,,hibit" benne
valami, egy nagyszerű színész, vagy egy
zseniális rendező kipótolja azt. De
megteheti ezt a kritikus - mint itt Sarkadi
- s a néző is, „hittel, szerelemmel". Épp
ezért joga van a kritikus-nak a
színdarabokat
tendenciáikban
nézni,
aszerint, hogy vonalaik merre futnak és
mutatnak, és nemcsak a befejezett, zárt
megkomponáltság - sokszor nagyon is
sematikus - tökéletességében. Nem
véletlen, hogy nagyon sok dráma éppen
megkomponált „tökéletességében" szűnik
meg érdekes lenni.
- A Bánk bán egyik előadásáról írt

kritikából emeltem ezt ki: „Nálunk több mint
egy évszázad alatt sem alakult ki jellegzetesen
„Magyar írókkal szemben lehet bennünk egy magyar színjátszás, vagy hogy pontosabban
kevés elfogultság, s nem is baj, ha van. fejezzük ki a dolgot, nem alakult ki a
Drámairodalmunk eléggé pang ahszínjátszás »magyar iskolája«. Az ok
nyilvánvaló: nem voltak színpadi művek,

iskolára adódott akkoriban lehetőség a
főiskolán is. A negyvenes évek végén volt
egy-két
osztály,
amelyik
belső
indíttatással és politikától is bíztatva ment
e felé. Ha egy telivér pari-pában megvan
a szökellhetnék, ezt nem kompromittálja
az, hogy rászállnak az idomárok, zsokék
és istállótulajdonosok. A Soós Imréék
csodateljesítményéből nem von le
semmit, hogy Révai egy vasdoronggal
bökdöste is őket, vagy tüzes taplót tett a
fülükbe, hogy szökell-jenek. Vagyis mit
sem jelent, hogy a politikától segítve is,
félrevezetve is fejlődtek. 1956 után
azonban a politikának a szerepét ezeknél
a „fényes szellőktől" fogant, csikói tűzben
ficánkoló lelkeknél (mert nagyon illik
rájuk Ady metaforája) a tehetségük és
küldetésük rovására kezdték emlegetni.
Hadd támadjon fel a lelkükben a
kétségekbe ej-tő „mit keres a csizma az
asztalon?" kérdés. Még a romlatlan, tiszta
ejtésük is botránykő lett. Olvastam egy
színész-ről
kritikát,
amelyben
gúnyolódtak azon, hogy túl szépen tud
magyarul. Bessenyeit úgy vadították a
magyar tragikum iránti vonzalmáért és
szépen zengő szaváért, mint egy bikát - a
Toldi Miklósét --, ha a pesti korzóra
téved: „elébe! elébe!". A színészek
menthetet-lenül
embereszményeket
testesítenek meg - függetlenül attól, hogy
mit kell alakítaniok a drámában -, s ezek
az ember-eszmények, amelyeket hoznak
hazulról
génjeikben,
reflexeikben,
fonetikai
bázisukban,
ki
vannak
szolgáltatva az épp uralkodó divatnak,
amely, mint minden divat, irányított is
lehet. Ezek az úgynevezett társadalmi
elvárások esetleg lehetnek kedvezők az ő
habitusuknak, és lehetnek kedvezőtlenek.
Biharit idézted. Egyszer ő játszotta Péter
apostolt a Tragédiában. Felzendült a
kórus: „Jézus Szíve téeszcsé elnöke!"
Hiába írtam

meg, hogy Szent Péter minden népmesében, az Apostolok cselekedeteiben, Konrad
Witz csodálatos Halfogásán, a Masaccio
csodálatos firenzei freskóin mindig egy kis
mérges halász, de olyan hittel tele, hogy
még az árnyéka is - amerre megy csodákat tesz: lesöpörték ezt az alakítását
a színpadról, mert nem hasonlított - mit
tudom én - Prohászka Ottokárra, s nem
aranyból volt a gamós pásztorbotja.
Nagyon lényeges tehát az is, amit egész
biztosan és pontosan tudok: a magyar
jellegű színházművészetet Sarkadi nem
arra korlátozta vagy korlátozta volna,
hogy hazai darabokat kell magyar típusú
színjátszással előadni, ha-nem: olyan
tapasztalatokat kell bevinni (mindegy,
melyik: bármelyik) drámába, amit magyar
színész történelmileg itt szerzett meg.
Magyarul játszani azt jelenti: magyar
nyelvhez,
észjáráshoz,
tempóhoz,
élményvilághoz szokott közlésrendszert
kell teremteni. S ehhez a színésznek a
mozdulata
még
sokkal
inkább
hozzátartozik, mint a szóejtése. Ezen kívül
világos, hogy Sarkadi nem arra gondol: a
hiányzó magyar iskolát a szín-padi figurák
magyarsága határozza meg. A sírásó, a
bakter, a huszár, aki epizódszerepekben
bejön a színpadra, könnyen lehet
magyaros típus, de porhintés azt mondani,
hogy ebből telik ki a magyar színjátszás.
Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy
ne higgye senki, hogy epizódszerepekben
kiköpött magyart adni, ez biztosítaná a
magyar színházművészet nemzeti jellegét.
- Az Egy magyar nyár című darabodról írt
Sarkadi-kritikából jelöltem meg még néhány
mondatot. „ A z itt szereplő államtitkár,
katonatiszt, csendőr, képviselő stb. - nem
idézőjelesen beszél, nem mondja el saját
magáról, hogy milyen csirkefogó - az író ezt a
nézőből gyötri ki. Ezek a negatív figurák a
saját meggyőződésüket mondják el, avval a
szent hittel, hogy mélységesen igazuk van, s
önmaguk előtt becsületes, okos embereknek
látszanak - ez az, ami a néző előtt a legutolsó
ízükig széttépi, megsemmisíti erkölcsileg őket."
(Irodalmi Újság, 19)-4. április 10.) A részletet
meg-toldom egy kérdéssel: hogyan gondolsz
vissza erre a drámádra
- Vegyes érzésekkel. Az ötvenes évek

elején elfogadtam a világot, ami nekünk
adatott, a korabeli elvekkel együtt. S mint
ahogy a képzőművész számára van egy
stílus, amelyet a stílustörténet vagy a divat
nyújt számára, úgy volt nekünk adott az
ötvenes években a szo-

cialista realizmus, Megpróbáltam ebben a
stílus-, eszme és igényrendszerben drámát
írni. Drámát, és nem életképet. És nem is
didaktikus darabot. Ezért - s mert
gondolatilag is fel tudtam tölteni - mint
drámaírói teljesítményt vállalni tudom.
Ezen kívül büszke vagyok rá, hogy
néhány színésznek alkalmat adott jó
alakításra. Kezdhetem Uray Tivadarral,
aki szívesen játszott a drámámban, s attól
a perctől kezdve atyai barátommá lett, s
kérésére írtam újabb szerepet neki.
Tavalyelőtt meg, amikor a kórházban
találkoztam Lázár Máriával, kevéssel a
halála előtt, egy fiatal színésznő
kokettériájával próbált arra biztatni, hogy
szerepet írjak neki, olyat, mint amit
játszott annak idején az Egy magyar
nyárban. (Ok voltak, Uray és Lázár Mária,
a Bernát házaspár, a negatív figurákat,
melyeket Sarkadi említ, Pécsi Sándor,
Ráday játszották.) A darabhoz a
kiindulópont olyasmi volt, ami számomra
a két háború közt legmeggyőzőbben hatott
a Szovjetunió megbecsülését illetően.
Zsirai Miklós könyvében, a Finnugor
rokonságunkban valamennyi fejezet avval
fejeződött be, hogy a nép vagy néptöredék
vészes pusztulása meg-állt az októberi
forradalom után. Es Zsirai megírta,
miképp alakult aztán a már kiveszésre
ítélt rokon népeink sorsa. Ez volt a darab
alaptétele, amit persze meg-próbáltam
kiszélesíteni. Lehet, hogy érdemes volna
az Egy magyar nyárt elő-venni és újra
megírni? Nem nagyon hiszem. A lényeg
azonban az, hogy evvel a munkámmal és
az István napjával visszatérhettem megint a
színpadra, amelyet jó tizenkét éve
meghódítottam, s el is veszítettem.
Mészöly Dezső, a színház akkori
dramaturgja nemrégiben mondta el,
hogyan. A Madáchban olyan nagy volt a
félsz mindkét darabtól, hogy csoda, hogy
egyáltalán bemutatódott. Ezt nem tudom
másra vélni, mint hogy a darab megfelelt
bár az igényrendszer-nek, ugyanakkor
voltak olyanok, akik úgy érezték,
formailag megfelel, lényegében nem. Ami
aztán ki is robbant az István napja
kritikáiban. Már a bemutató előtt is.
A z , hogy Sarkadival együtt kerültek
színre munkáitok, jelentett-e valamit a barátságotok megerősödése szempontjából?
- Gondolom, hogy mind a ketten

beláttuk, hogy ha drámairodalomban
egyet vagy hasonlót akarunk, ez a barátság erősítésére szolgál, nem féltékenykedésre. (Drámaírók közt a féltékenység
szinte óhatatlannak látszik.) Nem hi

szem, hogy köztünk ennek a legkisebb
nyoma is lett volna. Még akkor se éreztem, eszembe se jutott, amikor hatalmas
dramaturgi hevülettel Imre kinyírta egy
készülő darabomat. Elvetette, persze
mindenkit meggyőzve. Azt mondta, hogy
nem erre van szüksége most a magyar
drámairodalomnak. (Ez 5 5-56-ban
lehetett.) Politikátlannak tartotta. Elfogadtam, nem is folytattam tovább, nem is
keseregtem vagy panaszkodtam. A
továbbiakban aztán, mikor őt elbocsátották a Madách Színháztól, engem nyilván
ugyanazzal az intézkedéssel a Nemzetiből, s amikor az ő drámáit éppenúgy
nem játszották, mint az én időközben írt
drámámat, a Késdobálókat, megint csak
találkoztunk persze. A Késdobálókat a
Naphegy utcában olvastam fel neki.
Ebben van egy mondat: „Miért emlegetjük mindig azt a paradicsomot, ami
soha nem volt a miénk, és mégis mi veszítettük el." Amikor aztán ő mutatta az
Elveszett paradicsomát, a címet látva úgy
éreztem, íme, nemcsak ugyanarról, de
ugyanazokkal a képekkel is gondolkodunk. Emlékszem arra is, amikor felolvasta az Oszlopos Simeont. Ez meg az ő
lakásukon volt. 1960-ban vagy 61-ben. A
darabot istentelenül merésznek találtam,
de nem mertem mondani, hogy nem
hiszem, hogy eljátsszák, mert Imre rettenetesen bízott benne. Nem is tudtam
elképzelni akkor, hogy eljöjjön a kor,
amikor előadják.
 Szoktad mondani, hogy a X X . századi
magyar dráma az Oszlopos Simeonnal
kezdődik.

 Az alcím már utal a transzcendenciára:
itt a hős és az isten kerül szembe
egymással. Hogy az ember győzhessen,
ezért Sarkadi kitalál egy újfajta filozófiát,
amely zavarba ejtheti a Teremtőt. Ez
pedig az, hogy a teremtés hibáira rálicitál
az ember. A bizonyos alcím: a „lássuk,
uramisten, mire megyünk ketten" mint
reflex eléggé ősi reflex lehet, különben
nem lett volna belőle köz-mondás, amit
Arany János is idéz. Az, hogy mennyire
dráma az Oszlopos Simeon, próbáljuk meg
fordítva bizonyítani. Nézzük, mi az
antidráma. Minden színházi ember tudja,
hogy a dráma akkor szűnik meg, amikor a
színpadra bejön - így szokták Pesten
mondani a Gut bácsi, a jó ember. A jó
ember tönkreteszi a drámai konfliktust,
ezért mindenki fél tőle. A színészek ugyan
szeretnek jó embert alakítani - érthető
emberi gyengeségből. A „jóság" az olcsó
megváltódás egyik módja a színpadon.

A drámai hiba, a vétség, a bűn arra vall,
hogy nem Gut bácsik körül terem a
konfliktus. Drámában valamiféle sors-,
motívumrendszer viszi az embert gonosz
cselekedetre, és így lesz drámai hős.
Oresztésznek meg kell ölnie az anyját,
mert muszáj bosszút állnia az apjáért, így
lesz „bűnös-bűntelen". Az Oszlopos
Simeon még meghökkentőbb alaphelyzetű:
tiszta állapotban mutatja a gonoszságot.
János nem azért gonoszkodik, mert
belesodorják a „rosszaságba", ha-nem
fogja magát, és vállalja a rosszat.
Shakespeare is úgy csinálta, amikor azzal
indította a III. Richárdját: elvégezém,
hogy gazember leszek. De az ő hősének
hatalmi céljai vannak. Az Oszlopos Simeon
Jánosa feltehetőleg az istennel szemben
való játék kiprovokálása és a játszma
végigvitele végett kezd a rossz
felvállalásába bele. Hányszor éreztem
azóta is, hogy ez a magatartás mennyire
érvényes. A végső elkeseredés nagy kísértése ez a korban, amelyben élünk.
Megint csak nagyon lényeges dolog,
hogy a gonoszság erkölcsileg nem minősíti azt, aki csinálja. János legbrutálisabb
tette, szeretőjének eladása is olyan jelenet, hogy még ekkor sem csökken - legalábbis bennem nem - a rokonszenv
iránta. Ez minden erkölcsi rendszer viszonylagosságára hívja fel a figyelmet és ezt nagyon komolyan kéne venni.
Hadd mondjam meg, bennem magamban
is játszik ez a gondolat, talán párhuzamosságból, de mindenesetre megerősítve az Oszlopos Simeontól. Legutóbbi
darabomban, a Túsz-szedőkben (amelyben Euripidész Oresztészének, ennek a
rendhagyó Oresztésznek a modern változatát próbáltam megírni) az anyagyilkosság után azt mondja Oresztész
Pyladésznek: ha királyok leszünk, töröljük el a halálbüntetést, mert mégiscsak
lehetetlenség, hogy én az anyám meggyilkolása után mennyire nem érzem bűnösnek magam - akkor hogy lehet bűnösnek tekinteni azt, aki ennél kisebb
bűnt követ el ? Ez, gondolom, arra rímel,
amit az imént mondtam. Hogy bármi bűnt
kövessen is el János, nem tekintem
bűnösnek vagy bűnhődésre érdemesnek.
S ha bűnhődik: na és aztán?
Bármelyikünkkel történhet kellemetlenség, baj, katasztrófa, utcai baleset, mért
ne történhetnék „bűnhődés" is ? (Mellesleg: ha az ember halandó, akkor már
szinte mindegy, hogy „ágyban párnák
közt", csatatéren vagy pedig vérpadon
végzi-e.) Nem felmenteni akarom Jánost
egy bíróság előtt - felőlem ítéljék el, azt

is lehet. Nem paradoxon az - a Katonáé -,
hogy a büntetés akár még irgalom is
lehet. Nem is azt kérem én, hogy ne
csukják be, csak azt ismétlem, hogy nem
tekintem bűnösnek. Úgy van megírva.
Még tovább gondolva: a paradicsomban
megevett alma, mint Jézus Krisztusig
tartó bűntudatállapot legalább olyan „viszonylagos bűn", mint hogyha valaki
száguldva az autójával egy embert halálra gázol, s utána gyötörheti a bűn-tudat,
de hogyha áldozata idejében félreugrik,
akkor nincs bűntudat, jót is lehet nevetni.
Amennyiben van bűn, akkor mind a
kettőnek egyformán kellene mi-nősülnie.
Tehát feltehetőleg bűn nincs.
Összefoglalva amit mondtam: azt a
lépést, amit a Simeonnal Sarkadi tett, nem
hiszem, hogy azóta bárki formai vagy
gondolati újszerűségében meghaladta
volna. Azért meghaladhatatlan, mert
torzó, mint egy félig márványban hagyott
szobor eszméje. Csurka se „haladta
meg", bár legnagyobb művéhez jutott el
ezen az úton: a Bálanyához.
 Az Oszlopos Simeonról sokszor írtál, s
most ismét lényeges szempontokat adtál ehhez
a darabhoz. Érdekelne hát, hogy az Elveszett
paradicsomot hogyan ítéled meg.

 Emlékszem, rettenetes kritikákat olvastam: hogy teheti meg író hősnek azt,
aki egy nőt megölt. Nem a rossz végű
magzatelhajtásról szól a dráma. Ezt hozza
Zoltán a hátán. Aki a színpadra bejön,
hurcol valamit az előéletéből. Éppen
drámaírói nagyvonalúság az, hogy
Sarkadi így robbantja be Zoltánt a színre,
és hogy ott van mindjárt Mira is. A
bűnös bűntelenség kérdéséről van megint szó, mint az Oszlopos Simeonban. Ha
sikerül a tiltott műtét, akkor tized-annyi
büntetés jár neki vagy semennyi, ha nem
- tízszer annyi. Drámában túl vagyunk
azon, hogy az éppen érvényben lévő
bírói gyakorlat, a divatos jog-szokás
szerint minősítsünk. Hogy valakit e
szerint ítéljen el, ez nem dráma-íróra
tartozik. (Sarkadi meg sem érinti ezt.) És
ha Zoltán bűnös, akkor nem azért bűnös,
mert rosszul sikerült a küret, amit csinált,
hanem mert önmagát tékozló életet élt, és
nem
tudott
koncentrál-ni
saját
hivatásának kiteljesítésére. Ez már a
drámaíró szempontjából is lehet bűn.
Shakespearenél persze még ez se volt az.
De azóta Tolsztoj, Ibsen és Németh
László móresre tanított minket: a
tálentummal el kell számolni.
Nekem az Elveszett paradicsommal csak
az az egy bajom van, hogy az öreg

Sebőkből minden kritikán felüli mikulás
lett. El tudnám képzelni, hogy neki is
volna oka arra, hogy összetörjön ebben a
drámában. Ha most cserében én lehettem
volna dramaturgja Sarkadinak, azt
mondtam volna: na és mi az öreg Sebők
drámája? Túl azon, hogy bizonyára fáj
neki a fia baja, s ami még ezen kívül
lejátszódik. Szelíd fájdalommal megy át
mindezen. Lehet, hogy a színészi alakítások erősítették fel bennem ezt a hiányérzetem, mert mindig így játsszák: eszményi, harmonikus aggastyánnak, Magyar Pátriárkának.
 Végül azt mondd még el: milyen barát
volt Sarkadi?

 Amilyen Petőfi lehetett, amikor megölelte az egyetlen „eleven grófot"
életében, Teleki Sándort, vagy ahogy
szik-rázó barátságának ezer jelével
elhalmozta „imádott Jankóját", ahogy
halálba ment az után, aki fiaként szerette
.. . Nincs nagyobb ajándék annál, amit barátai számára - minden felebarátja számára - tartogatott. Örült annak, hogy a
másik ember a világon van. És ez az
öröme őszinte volt. Ritka és belülről jövő
öröme mindenkinek szólt, akit nem vetett
meg, nem nézett le. (Ilyenek kevesen
voltak, és ezerszer megérdemelték.)
Mindig volt ideje a barátai számára, s úgy
eltöltötte az együttlét öröme, hogy akkor
megszűnt időkötelezettsége s minden
egyéb dolga a világon. Minden találkozás
egy-egy heuréka volt neki, ujjongó
felfedezés. Vele lenni boldog biztonságot
adott, érezte az ember a szolidaritás
megtartó hálóját. Amikor annyi kétséggel
vagyunk tele létünk értelmét illetően,
akkor hogy valaki fontosnak tartja, hogy a
világon legyünk - körülbelül ez a
maximum, amit az ember kaphat bárkitől.
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