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Megkésett tanúk

Déry Tibor drámájának szolnoki
bemutatója alkalmából

Született: 1945-ben
Rossz adósa a magyar színház Déry
Tibornak.

Adósa maradt, nemcsak az emigrá-
cióban, a bemutatás minden reménye
nélkül írt, korai szürrealista darabok
színpadraállításával, de a felszabadulást
követően a legnagyobb nyilvánosságra
szánt aktuális önvizsgálati dráma, A tanúk
bemutatásával is.

Az Óriáscsecsemő szegedi és pécsi elő-
adása egy emberöltővel a mű születése
után megkésett jóvátétel: a két nagy
tehetségű fiatal rendező, Paál István és
Szikora János pályáján jóval fontosabb
állomás volt, mint Déryén. 1947-ben az
első nemzeti színházi premier, a Tükör -
irodalmi és színházi esemény, de ko-
rántsem a megálmodott (és még csak nem
is a megérdemelt) siker. És nemcsak a
művet ért politikai támadás kedvetlenít-
hette el a szerzőt, hiszen a rásütött bélyeg,
hogy „nagy dráma, nagy hibákkal"

nem a legrosszabb. De a fogadtatás
minden oldalról eléggé elutasító. Szabó
Zoltán szerint olyan emberek járnak-
kelnek a színpadon a darabbeli Magyar-
országon 1939-ben, akik olvasták az
1947-es lapokat, és az 1920-as évek né-
metországi levegőjét szívják. (Romeo és
Júlia, 1947. március 25.) A szélesebb
nyilvánosság előtt nem a szokatlan dra-
maturgiával komponált dráma érdemi,
gondolati, művészi problémáiról, hanem a
színpadon először elhangzó és sokakat
megbotránkoztató „kurva" szó haszná-
latáról zajlik vita.

Az előző dráma, az 1945-ös A tanúk,
mintha sohasem lett volna: Szabó Zoltán
Déry bemutatott művének gyengeségeit -
kétségtelen jóindulattal húsz évvel az
Óriáscsecsemő születése és nem sokkal A
tanúk elmaradt premierje után, az első
darab írójának bizonytalanságával
magyarázza. Tény, hogy a Déry alkotásai
iránt érdeklődők is csak jóval később,
kötetben találkozhattak az élet-műben
nagyon is lényeges helyet elfoglaló
darabbal. Déry maga negyedszázad
elmúltával is keserűen emlékszik vissza
arra, hogy a felszabadulás után hiába
bízott benne, hogy mondani-

valója a színpadon találja meg a legna-
gyobb nyilvánosságot: ,,Első művemet,
Tanúk címmel 1945 tavaszán egy rövid
pécsi tartózkodás alatt írtam, abban a
reményben, hogy ez már színpadra
kerülhet. Aktuális témáról írtam; csalódás
volt, hogy elutasították. Zsidókról, a pesti
zsidóságról szólt, de akkoriban ál-
szeméremből és gyávaságból a »zsidó«
szót törölték a magyar szókincsből, az
»üldözött« szóval helyettesítették, mint-ha
másféle üldözött nem is lett volna ebben
az országban." (Film Színház Muzsika,
1971. február 6.)

Az elutasításra vonatkozóan a korszak
drámatörténetét kutató Siklós Olgának
sem sikerült semmiféle dokumentumot
találnia. Feltételezi, hogy „csak" az elfek-
tetés, az elhallgatás pecsételte meg a
dráma sorsát.

Déry azonban akkor még elég fiatal,
lelkes és energikus volt ahhoz, hogy ne
adja fel színházi ambícióit. A Tükör el-
lentmondásos fogadtatása után még meg-

írta az Itthont, majd az Itthon kudarcát
feledve - igaz, több esztendős szünet után
- a Talpsimogatót. Ez a moličre-i ihletésű,
aktuális komédia már némi kritikai és
közönségsikert is aratott, ám a viszonylag
kedvező fogadtatás után is további húsz
évbe telt, amíg Déry Ti-bor valóban
elismert, sikeres színpadi szerző lett
Budapesten. Csakhogy a víg-színházi
Képzelt riport ... sikerült szín-padi
adaptációja, a Popfesztivál frontáttörése
valójában nem A befejezetlen mondat, de
még csak nem is a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról című kisregény
írójának sikere. A Kedves Bópeerről azután
már az sem állítható, hogy Déry szín-padi
alkotása lenne: az író, színpadra
alkalmazás helyett beérte azzal, hogy a
tapasztalt dramaturg gondozásában szín-
padra engedje.

Akárcsak Örkény. Voronyezsének el-
maradt bemutatója, A tanúké is töpren-
gésre késztet: vajon milyen eszmei,
tisztázó hatása, és milyen színházi, dra-
maturgiai és stílusbeli konzekvenciája

Déry T ibor: A tanúk (szolnoki Szigl iget i Színház) . Juhász Róza (Lujza) , Vallai Péter (dr. Kelemen) és
Vass G y ö r g y (Jancs i ) (Szoboszla i Gábor fe l v . )



lett volna a tartalomban és formájában is
újszerű dráma előadásának? Földhöz-
ragadt reálpolitikusok, meglehet, naivi-
tásnak tartják az ilyenfajta, aktualitását
vesztett, utólagos ábrándozást. A tanúk
kritikus-önkritikus társadalomszemléle-
ténél fogva volt (és maradt) irritáló alko-
tás. Amelynek szokatlanságát nem eny-
hítette, inkább fokozta volna a színpadon,
hogy drámai szerkezetében, a konfliktus
kezelésmódjában és stílusban is el-tért a
„szokásjog" és az esztétika által egyaránt
kanonizált és a gyakorlat által is
abszolutizált, korabeli naturalista sémától.
Siklós Olga tanulmányában (A magyar
dráma útja 1945 után) ugyancsak
feltételezett kifogásokkal - az asszimiláns
zsidóságot is irritáló kérdésfeltevéssel, az
érzékenységet tiszteletben tartó hamis
tapintattal és az általánosan még sokáig
elutasított brechti formával - magyarázza,
hogy a dráma íróasztalfiókban maradt.

Ez az aktuális politikai, kultúrpolitikai
meggondolásból született sajnálatos
döntés évtizedekre megpecsételte A tanúk
sorsát. Olyannyira, hogy Déry első,
kötetben megjelent felszabadulás után írott
drámája még a Déry-irodalomban is alig
kerül említésre. Ungvári Tamás Déry-
könyvében (Arcok, vallomások,
Szépirodalmi Kiadó, 1973) az időrendi
táblázatban sem szerepel. Pomogáts Béla
könyvében (Kortársaink, Akadémiai
Kiadó, 1974) méltányos elismeréssel szól
Déry korai darabjairól; nem vitat-ja, hogy
ezek a demokratikus átalakulást akarták
szolgálni, és elhatározó lépések voltak a
korszerűbb dramaturgia felé, de
elemzésének konklúziójában végső soron
elfogadja, tudomásul veszi a mellőzést: „A
sikerültebb drámaisággal építkező A tanúk
ennek ellenére sem került közönség elé,
mégpedig azért, mert a színházi vezetés
nem akarta a zsidóüldözést idéző drámával
felzaklat-ni az éppen megnyugvó
közvéleményt." Hermann István szerint, e
dráma „gondolatilag és dialógusok
fogalmazása tekintetében nagyon keveset
nyújt . . . szín-padi érvénye valójában
nincs." (Viaskodás a drámával: Déry
Tibor.)

A tanúk körüli csendet a kritikai iro-
dalomban voltaképpen csak a Déry-
drámák 1976-os gyűjteményes kötetének
megjelenése törte meg. De a színpadi
jóvátétel - A tanúk előadása - tovább
késett. Nem öregbíti dramaturgjaink fel-
fedezőkedvének és a magyar színház
hagyománytiszteletének hírét, hogy A ta-
núk világpremierjére 1978. november

25-én az osztrák rádióban került sor. (A
„Színház az egész világ" című sorozatban
fordította, rádióra alkalmazta és rendezte:
Kőváry György.)

Déry Tibor „emlékei az alv i lágbó l "

Az életmű egésze nem igazolja, de A tanúk
esetében helytálló Hermann István-nak az
a megállapítása, hogy Déry színpadi
művei voltaképpen „előtanulmányok az
epikájához". Az 1944-es pesti pokol, A
tanúkat követően először az 1946-os
Alvilági játékokban jelenik meg, de a
novellafüzérben megidézett, történelmileg
analóg témák, helyzetek mások, csak egy-
egy villanásra idézik a drámabeli világot.
Szorosabb a kapcsolat, szembetűnőbb a
motívumok egyezése, amikor Déry egy
évtized távolából (feltételezhetően a
dráma bemutatásának reményét is
elvesztve) eleveníti fel "alvilági emlékeit",
amelyek a Botladozás című gyűjteményes
kötet keltezése szerint 1954-ben íródtak,
majd füzet formában önállóan 195 5-ben
jelentek meg (Békebizottságok
Kiskönyvtára). Az irodalomtörténetbe
ezek az emlékek valószínűleg csak
végleges formájukban, az író 1969-es
önéletrajzában, az Ítélet nincsben kerülnek
be. A kronológia, a filologizálás ezúttal
csak azt bizonyítja, ami az olvasók, nézők
számára is evidens : a történetek,
helyzetek találkozása igazolja és
illusztrálja, hogy Déry 1945-ben A
tanúkban személyes, még sajgó
fájdalmának, felzaklató katartikus
élményeinek keresett művészi formát.

A polgári család, amelyet színpadra idéz
- a sajátja. Az ő öccsét is feljelen-tették,
Sárváron keresztül Auschwitzba
hurcolták, ő is a Mosonyi utcai tolonc-
házból a Keleti pályaudvarra tartó,
szomorú menetben beszélt vele utoljára . .
. Déry, akárcsak a drámabeli orvos, maga
is idős édesanyjával élte át a világégést, és
megfogadta, bármi történik, nem hagyja
el. Számára is eszméltető, keserves
csalódás, morális megrázkódtatás volt,
amikor a neki menedéket kínálók, az
emberéleteket rangsorolva, megtagadták
ugyanezt a szerencsétlen, névtelen
öregasszonytól. Ám a drámának a megélt
valóságból színpadra állított, kiragadott
epizódjai csak a cselekmény vázát,
felszínét alkotják. Említésüket is csak
azért éreztem lényegesnek, hogy ezzel is
hangsúlyozzam az expresszionista
írásmódot továbbra is vállaló, realistának
nem nevezhető darabjának közvetlen
élménytartalmát, valóságfedezetét.

De A tanúk művészi hitele nem az

egyedi, a közvetlen, megélt valóságból
táplálkozik, hanem az írónak a történelem
lényegét érintő felismeréséből. Abból,
hogy Déry elsőnek mert és tudott
szembenézni a túlélők - bűnösök, áldo-
zatok és tanúk - történelmi-erkölcsi fe-
lelősségével. A dráma záróképében kissé
teátrálisan és publicisztikusan, de rend-
kívül tömören ez akkor fogalmazódik meg,
amikor egy betoppanó szovjet katona a
szereplőknek szegezi a kérdést: „Miért
nem maguk szabadították fel magukat?" A
mondat mögött A tanúk végső - eszmei -
problémája. A kívül-ről hozott szabadság -
ebben az értelmezésben - az elmulasztott
cselekvés kritikája. S ha így fogadjuk,
akkor végül is ebben a záróakkordban
szintetizálódik a történelmet
különbözőképpen átélő hősök személyes
drámája.

Kisemberek a történelem színpadán

Déry Tibort nyilvánvalóan nemcsak a
megélt tragédia ösztönzi drámaírásra.
Legalább annyira felzaklató írói felfede-
zése, hogy amikor a történelem kibillen
egyensúlyi helyzetéből, a korszak pörgő
korongján „a jellem felbomlik ellent-
mondásaira, minden tulajdonság szinte a
maga vegyi tisztaságában jelentkezik".
Tapasztalata, hogy a történelmi lét pok-
lában az emberek hirtelen megváltoztak,
elvesztették arcukat, kifordultak önma-
gukból. A konjunktúra haszonélvezői
közül kerültek ki az alkalmi gyilkosok,
tisztes polgárok közül a rablókká züllött
martalócok; reményteljes ifjak gyil-
kosokká, szende lányok mohó kéjnőkké
züllöttek, és akit hősiesen bújtattak,
másnap meglopta a megmentőjét. Ennek
az elképesztő gyorsasággal lezajló elem-
bertelenedési folyamatnak a rugóját Déry
az élet és a jellem tisztes folyamatosságát
megszakító körülményekben, az
elvégzendő napi feladatok hiányában
látta: „A Szálasi-korszak azért tudott
olyan förtelmesen hitvánnyá válni, mert
százezres tömegek elvesztették napi fel-
adatukat s vele erkölcsi fegyelmüket . . .
Nemcsak a rabtartók voltak er-
kölcstelenek, a zsidóság is azzá lett a
rabságban, melynek egyetlen napi felada-
ta a gyilkosok elleni védekezés volt." (
Emlékeim az Alvilágból.) Egyéniségüket,
Déry szerint, elsősorban azok tudták
megőrizni, akikben különösen erős volt a
jellemszilárdság, vagy akik -- mint
Kelemen doktor A tanúkban - ideig-óráig
elláthatták a maguk napi, emberi, orvosi,
kötelességét is.

A tanúkban minden hősnek megvan a



maga drámája, de előtérben nyilvánvalóan
az orvosé áll. Ű az, akit sorsa felesége és
édesanyja közötti választásra is kényszerít.
De még súlyosabb -- vagy ha nem is
súlyosabb, tágabb érvényű - az a kollektív
dráma, amit átél. Hogy tudja, ütött az óra,
cselekedni kellene, de nem lehet.
Fegyvertelenül, magányosan ő is csak
elviseli az elviselhetetlent. A maga életét
mentve, hűséges és szolidáris igyekszik
maradni a hozzá legközelebb állókhoz, de
betegeihez és osztályos társaihoz is. Ám
ahogy a történelem úthengere mindjobban
közeledik, és az általános fenyegetettség
közvetlen életveszélybe fordul, úgy
döbben rá az őt körülvevő önzésre,
gyávaságra, elaljasodásra és végül arra,
ami a kommunista Déry Tibor történelmi
választásával egyezik, hogy csak egy
hozzá emberileg is közel álló
munkáscsalád szolidaritására számíthat.

A darab realista vonulatának, az 1944
tavaszán és telén játszó cselekménynek a
középpontjában egy jellegzetes polgári
értelmiségi család állt. Dr. Kelemen nagy
hivatástudatú orvos, és csak másodsorban
zsidó. Édesanyja az élet által megedzett,
egyenes gerincű, kemény polgáraszszony,
aki a benne élő meleg anyai szeretetet is a
jó modor páncélja alatt rejtegeti.

Kelemenné, Lujza, ahogy akkoriban
mondták, „őskeresztény" akire nem vo-
natkoznak a megkülönböztető törvények.
A családon belüli kivételes helyzete
folytán, azzal a végletes választással kell
szembenéznie, hogy vagy férjével marad
az életveszélyben, vagy kisfiát is mentve,
megpróbál külön úton járni. De
ugyanakkor ő az, aki - talán éppen mert a
fenyegetettség nem alázta meg, és nem
törte meg a gerincét eljut ahhoz a
felismeréshez (és ki is mondja), hogy „aki
nem segít magán, az nem követel-heti,
hogy más segítsen rajta".

A legkövetkezetesebben özvegy Kel-
lerné vállalja a maga dilemmájának meg-
oldását: amikor rádöbben, hogy fiának
nélküle jóval nagyobb esélye van az
életben maradásra, hogy a fiúi szeretet és
kötelességtudat az orvos életébe kerülhet,
maga választja a halált. E gesz-tus
nagyságát, hősiességét csak akkor
minősíthetnénk romantikusnak, ha nem
emlékeznénk rá, hogy hány névtelen
öregasszony viselkedett hasonlóképpen.

A legszűkebb családi kör tagjain kívül
az író színpadra idézi a hős öccsét és
nagybátyját is. A sárga csillag viselését
elvből megtagadó Ernő és a halálra

tudatosan felkészülő Lajos bácsi nem
puszta epizódfigurák: sorsuk, magatar-
tásuk, szemléletük két, az összkép szem-
pontjából lényeges irányban tágítja a kor
kérdéseire adható válaszok skáláját, gaz-
dagítja a színpadon kibontakozó társa-
dalmi körképet.

Az egyik oldalon az üldözöttek, a
másikon az üldözők ? Nagyon egyszerű és
nagyon igazságtalan lenne jókra és
rosszakra osztani a világot. De a realista
Dérytől idegen minden romantikus túl-
zás. Ő tudja, hogy voltak Takácsok is:
olyan emberek - munkások vagy mások

akik saját életük kockáztatásával is
segítettek az üldözötteknek. És azt is
tapasztalta: az áldozatok sem egyformák.
A pincében, védett házban szorongó,
rettegő zsidó kispolgárok között is akad-
tak önző, gyáva, hisztérikus, úrhatnám
figurák. 1945-ben, amikor még frissen
sajogtak a túlélők sebei, még nagyobb
merészség kellett ehhez a tárgyilagos rea-
lizmushoz. Am ez az objektivitás azért is
meghatározó vonása, sőt feltétele a Déry
vállalta írói ábrázolásnak, mert a dráma
társadalombírálatának éle az egész
magyar polgárságra (tehát a zsidóságra
is) jellemző, történelmileg kialakult
tulajdonságokra, a szűklátókörűségre, a
passzivitásra irányul.

Ezért választotta Déry a dráma jelképes
tartalmú címét, ezért állította az egész
drámai kompozíció középpontjába a
tanúkat. Ezek a társadalom különböző
osztályaiból, rétegeiből verbuválódott,
arc nélküli tanúk, megrendülés és
szégyenérzet nélkül, inkább valamiféle
szenzációéhes, kaján tárgyilagossággal
figyelik, amikor a köztük élő zsidók
először kényszerülnek rá, hogy sárga
csillaggal megbélyegzetten lépjenek az
utcára. A történelemben többféle tanú

létezik: olyan is, aki megteszi, amit
tennie adatott, és a jövőnek őrzi, küldi a
maga megélt kortárs-tapasztalatait. A
Déry-dráma mindent látó, halló, néma
tanúi elsősorban saját lelkük nyugalmát,
zsebüket és hasukat tisztelik, és jól
felfogott aljas érdekből azt is tagadják,
amit az ablakba könyökölve látnak. Lel-
kiismeret-furdalás nélkül tagadják a pok-
lot, a meglesett és az akaratlanul is látott
gyilkosságokat. Társadalmi meg-
nyugvást, sőt erkölcsi támaszt találnak a
kórus által előadott refrénben: „ M i csak
tanúk vagyunk, mi nem tehetünk róla. "

A tanúk megítélése, a tanúk elma-
rasztalása a Déry-dráma szemléletének,
írói állásfoglalásának sokakban megüt-
közést keltő, a társadalmi konszenzust
irritáló nóvuma. A tanúk kórusának
vezéralakja, „minden korszaknak éber
tanúja", a Házfelügyelő, a mindenkori
porkoláb, a maga világát éjjel-nappal
szemmel tartó, saját hasznát gátlástalanul
kereső és érvényesítő szolga. Akinek a
prológusban megfogalmazott hitvallása
egy szinte minden korban létező, de a
vészkorszakban különösen tobzódó tár-
sadalmi típus önleleplező portréja: „Leg-
szebb ékességem a törvénytisztelet; úgy
kiszolgálom a törvényt, mintha a szülő-
apám volna; amerre fordul, én utána
fordulok, ahol kanyarog, én mögötte
kanyargok, sarkában járok, szemmel tar-
tom, minden szavára engedelmes fia
vagyok, mert álruhájában is rég felismer-
tem már: ő a mi fényességes urunk, a
Hatalom." Később a Házfelügyelő még
azt is megvallja: „természetemtől fogva,
mely oly szerencsésen egyetért hi-
vatalommal, a sütkérezők osztályához
tartozom, akik, ha lezuhanna a nap az
égről, a pokolban is találnának egy új
napot, megsütni pecsenyéjüket és ke-

Kátay Endre (Lajos bácsi) és Vallai Péter (dr. Kelemen) A tanúkban



nyerüket ... A paptól csak a parókiája, az
újságírótól az olvasói, a lélekbúvár-nőtől a
betegei félnek, de éntőlem egy egész
ország retteg. Mert az igazi szolga
nagyobb úr a gazdájánál, a tulajdon
nagyobbat markol a tulajdonosnál, a tanú
hatalmasabb a gyilkosnál és a meg-
gyilkoltnál."

Ha Déry szolidan realista háborús
drámát ír, a Házmesternek - pontosabban
egy házmesternek - akkor is juthatott volna
valamiféle lényeges, intrikus szerep;
hiszen köztudott, hogy a magyarság
történelmi-erkölcsi vizsgája során nem
egy házmester megbotlott: beállt a
besúgók, a följelentők soraiba. A tanúk
Házfelügyelője azonban nem konkrét
figura, hanem arc nélküli, de annál
felismerhetőbb, mitikussá növesztett
jelkép. Monológjaival és songjaival úgy
válik főszereplőjévé a drámának, hogy a
végkifejletig alig van konkrét funkciója a
cselekményben; csak kommentátora,
narrátora az eseményeknek. Jelenléte
fokozza csak az életveszélyből eredő
feszültséget, s ezt fokozza, robbantja,
amikor megtudjuk, hogy végül is
feljelentette a bujkáló Kelemen családot.
A Házfelügyelő - szövege szerint -
kívülálló, de valójában nagyon is érdekelt:
saját kisszerű, aljas érdekeinek gátlástalan
képviselője : „Kétfelé sandítva, ahogy
emberhez illik, fél szemmel a haszonra, fél
szemmel a büntetésre, jobb kézzel
süvegelve, ami süvegelhető, bal kézzel
elemelve, ami elemelhető, ha okosan
szolgálom személyemet, módjával ártva
önmagamnak, szépszerével a
szomszédnak, s kiegyezem az angyallal s
a hullamosóval, akkor - halhatatlan
leszek!"

A darabot olvasva is élesen elválik a
realista történelmi, családi dráma és az
annak kereteit szétfeszítő, a brechti hatást
közvetlenül tükröző, mindenekelőtt a
kommentárokban és a songokban ki-
teljesedő formabontó dráma. Siklós Olga
jó jósnak bizonyult, amikor könyvében
felveti: „Elképzelhető, hogy színpadi
megvalósítás esetén, az együttes munka
során a dráma kikövetelte volna az
önmaga által megteremtett tartalom és
forma egységét, következetes megvaló-
sítását."

Az ősbemutatón a brechti hagyományt
vállaló darab formabontó kétszólamúsága
az előadást meghatározó formává lett. Es
ez elsősorban a tehetségét újra meggyőzőn
igazoló rendező, Csizmadia Tibor érdeme.

Előadásban gondolkodni

Csizmadia Tibor neve mellett még ott
szerepelt a plakátokon az f. h. - de már túl
volt a Vonó Ignác szolnoki sikerén, amikor
egy interjúban megkérdezték tő-le, hogy
hogyan kezd a drámaértelmezéshez.
Válasza meghökkentő volt:

.. én nem darabokat keresek, hanem
előadásokat. Ha olvasva hat rám a darab,
ezt analízis követi, megkeresem, mi
rezonál bennem egy műből." (Kritika,
1983/5.)

Elképzelem, hogy A tanúk olvasása
közben is rögtön megjelent Csizmadia
„koponyaszínházában" a lehetséges szín-
padi változat. A kor, amelyben a történet
játszódik, számára történelem. Valójában
már Déry sem kizárólag a zsidóság átélt
szenvedéséről kívánt szólni: A tanúk nem
rekviem, inkább szám-vetés. Csizmadia
nemzedéke számára azonban már e
történelmi számvetés is elintézett, lezárt
ügy. A rendező azonban az előadást
kommentáló nyilatkozatában kiemeli : a
darab, amely születése pillanatában nyílt
tetemrehívás volt, „ma sem nézhető
pusztán történelmi adalék-ként".
(Népszabadság, 1985. I. 13.) Ugyanakkor
az is evidens, hogy számára a színpadon
kibontakozó családi drámánál
lényegesebb és érdekesebb az
expresszionista és a realista Déry ábrá-
zolásmódjának találkozása, a brechti
színházi elvek alapján megeleveníthető
(és megelevenítendő), több szólamú szín-
padi kompozíció, a cselekmény szokatlan
szinkrondramaturgiája, A tanúk kórusának
szerepe, tértől-időtől függetlenül is
érvényes, örök tanulsága - és az ebben
rejlő színpadi lehetőség.

Legalábbis erre következtethetünk a
Szolnokon látott előadásból. A történet
színpadra állítása során Csizmadia
tudatosan kerüli a pszichologizálást, sőt a
pszichológiai drámát is. Egy tavalyi
nyilatkozata szerint a pszichológiai
módszer alapján nagyon nehéz újat csi-
nálni a színpadon, és ehhez ő nem is
ismeri eléggé az embereket. Az utcai
értelemben vett valósággal szemben egy
színpadi valóságot keres. Ezt a színpadi
valóságot Déry drámájának előadásakor
én az embert próbáló szenvedések és a
kaján megfigyelők helyzeti ellentétében
fedeztem fel. Úgy tűnik, hogy a rendezőt
elsősorban a szereplők és a szemlélők
általában esetleges, de bizonyos
szituációkban elkerülhetetlenül felszínre
kerülő, konfrontációs kapcsolata foglal-
koztatta, és így közeledett A tanúk

lényegéhez: a túlélők felelősségének meg-
ítéléséhez.

Az életveszély ábrázolásának minden-
kori kísértése és esztétikai buktatója, hogy
az író gyakran csak a cselekmény
kimenetelének elsődleges - de a mű
szempontjából külsőséges - feszültségére
épít. Ennek a forrása lehet egy csata vagy
akár egy műtét kimenetele is. A tanúkban
ezt a végletes történelmi feszültségforrást
a deportálás közvetlen veszélye és az
életben maradás változó esélyei jelentik.
Déry ennek tudatában komponál, de
tudatosan nem vagy nem csak erre épít.
Minduntalan reális morális konfliktusok
és döntések elé állítja hőseit. Az ember
hajlamos azt hinni, hogy a történelem
legsötétebb poklában már nincs választás.
A tanúk az ellenkezőjét bizonyítja.
Meghatározott kereteken belül
Kelemennek is, Lujza nak is, özv.
Kellernének is van választása. Mindig,
mindenki felelős azért, hogy megtalálja és
vállalja is ezt a választást. Csizmadia
eszmei, tartalmi síkon itt rezonálhatott a
legérzékenyebben a dráma igazságára.
Legalábbis az elő-adás első szintjén, a
Kelemen család drámájában, ezt az
általános érvényű, korunkhoz is szóló
igazságot állítja premier plánba.

Előadás után úgy éreztem, hogy Zsótér
Sándor dramaturg és Csizmadia erő-
teljesen beavatkozott a szövegbe. Az-után
kézbe vettem az évekkel korábban
olvasott drámát, és a nyomtatott mű meg
az előadott szöveg összevetése során
világossá vált, hogy a dráma javára
szolgáló változás valójában nem a dra-
maturgiai beavatkozásoknak, nem is
annyira (az egyébként következetesen
végrehajtott) kevés húzásnak, hanem
jórészt Csizmadia szuverén színházi kom-
pozíciójának köszönhető.

A húzások csak másodsorban szolgálták
a terjedelemnek, az előadás várható
időtartamának csökkentését. Lényege-
sebb, hogy a meghúzott szöveg meg-
lehetős következetességgel enyhítette
Déry társadalombírálatát. A kritika az
ilyen természetű változtatásokat általában
(joggal) elutasítja. Ez esetben azonban
nem tekinthetünk el attól, hogy a dráma
így is elmegy a társadalmi tűrőképesség
határáig. A dramaturg piros ceruzájának
egyébként sem a legkeményebb, hanem a
legindulatosabb mondatok estek áldozatul.
Jobbára azok, amelyekhez a nyolcvanas
évek derekán maga Déry sem
ragaszkodott volna.

A húzások révén elsősorban Lujza



szerepe változott: az asszonynak a zsidók
passzivitását, gyávaságát, tehetetlenségét
kárhoztató megállapításai által könnyen
elbillenhetett volna a mérleg. A férjéhez
intézett, de tágabb érvényű-nek szánt
szemrehányások túlságosan nagy színpadi
hangsúlya azzal a veszélylyel járt volna,
hogy az asszony - az író szándéka ellenére
- ellenszenvesnek vagy éppenséggel
antiszemitának tűnhetett volna a néző
számára. Ezért helyeselhető még az is,
hogy az előadás létrehozói Lujza néhány
túlságosan éles, indulatos, de nem
lényegtelen mondatát egy-szerűen
„átadták" a Házfelügyelőnek. Ez a
dramaturgiai beavatkozás természetesen
áthangolta, átértelmezte ezeket a
változatlan szöveggel elhangzó mon-
datokat is.

A bűnök és vétkek számonkérése így is,
továbbra is uralkodó eleme a drámának.
Elképzelhető, hogy ha a csillagos zsidó
házban zajló kisszerű vita, Kelemen
Ernőnek a saját fajtája el-len intézett
kirohanása, az orvos vala-mennyi kritikai
és önkritikai megállapítása minden húzás
nélkül kerül előadás-ra, a dráma
akusztikája nem kívánt irányba tolódik el.

Az egyéb meggondolásból végrehajtott,
kisebb rövidítésekre alig érdemes szót
vesztegetni. A magam részéről sajnálom
ugyan, hogy az író néhány általánosító, a
jövő felé is tekintő reflexiója kimaradt, de
való igaz, hogy ezek közül egynek sincs
különösebb jelentősége. Talán csak a
dráma itt-ott felvillanó iróniája
halványodott ezáltal. Ami pedig a Déry
korabeli naivitását tükröző, valószínűtlen
motívumokat, sematikus
megfogalmazásokat illeti (bár ilye-nek
meglepően kis számban fordulnak elő a
szövegben) - ezek kihúzásával Zsótér és
Csizmadia az írót szolgálta. Éppen úgy,
mint egy-két kisebb, jelentéktelen
szerkezeti és sorrendi változtatással.
Összességében nem hűtlenségük, hanem a
mondatok mai akusztikáját is mérlegelő
hűségük az, ami az ősbemutató alkalmából
szót, elismerést érdemel.

A Házfelügyelő: Bajcsay Mária

Változtatni természetesen nemcsak szö-
vegmódosítással lehet. A nyomtatott és
előadott A tanúk között a legfeltűnőbb
különbség, hogy a férfi Házfelügyelőből a
színpadon - talán egyetlen mondat
megváltoztatásával - asszony lett. Még-
hozzá - és ez is lényeges - nem naturalista
eszközökkel megjelenített, loncsos,
lompos vénasszony, hanem mar-
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ns és telivér fehérnép. Akkor sem
odálkoznék, ha utólag kiderülne, hogy
rendezőt e módosításban (kizárólag
gy elsősorban) szereposztási szempon-
k, a társulaton belüli erőviszonyok és
hetőségek vezették. Hogy Csizma-dia
jcsay Máriának szánta a parádés

erepet, ennek érdekében változtatott, és
színésznő méltónak bizonyult a rendező
zalmára.
De a darab és az előadás együttes él-
énye számomra mégis azt sugallta, hogy
izmadiát más indítékok is vezethették.
ggal érezhette úgy, hogy a Házfel-
yelő szövegében jelen van valamiféle
sszerű, női intrika és praktika, hogy
noszsága és mohósága inkább feminin.

e ettől még Déry Házfelügyelője csúf
nya is lehetne! Bajcsay Mária furcsa
rgó-feje (amely a papír hajcsavarók

kotta fejdíszből alakul) valami nem
ldi tüneményt sejtet. A naturalista
egjelenés és játékmód külsőségeitől
egfosztva a színésznő nagyobb súlyt
hat a figura emberen túli vonásai-nak,
moniságának.
Ha a Házfelügyelő a többi szereplők-
l azonos dimenzióban létezne, mind-
re nemigen lenne szükség. Az alak fel-
gyítása valószínűleg meg is bontaná a
rabon belüli hierarchiát. De ez a
ázfelügyelő minden inkább, mint hús-
r epizódfigura: antik karvezetők brechti
óda, mitizált lény. Az előadás
erepértelmezése - és Bajcsay szuggesz-
alakítása ennek a követelménynek a je-

ében született - ily módon, a színészi
akítás által felerősítve, némileg korri-
lja a drámaszerkezet következetlen-
gét is.
Bajcsay Mária egyszerre nő is, ördög is,
rpelelkű kispolgár és fenyegetőre nőtt
mon. Miközben elsősorban szín-padi
tezésével, személyiségével hat, a
ngok előadójaként is remekül eltalálja a
echti stílus hazai változatát.

Történik a térben, Budapesten

A tanúk nyomtatott változatában Déry
meglehetősen részletes színleírást közölt.
Az expozíció osztott színpadán például
egy orvosi rendelő hozzávetőleges be-
rendezése és egy felismerhető utcarészlet
látható. A csillagos házban játszódó jele-
net során szembetűnő az összeköltöztetés-
kor létrejött zsúfoltság, a védett házban
pedig egy tűzhelyen már több asszony
főz. Az 1944-ben megváltozott funkciójú
téglagyár is jellegzetes, felismerhető. A
szolnoki színpad - Antal Csaba díszlete -
képileg ugyancsak osztott, sőt több
szintű, de az egymást követő jelenetek
alatt mindvégig azonos látványt nyújt. A
színpad egyik oldalán az utcai szint
látható: jellegzetes, kissé hivalkodó pesti
bérházi bejárat, a kapu két oldalán
súlyos, ismerős kőatlaszok. A kapun,
vagy felette, a jelenet kívánalmai szerint,
megjelenik a sárga csillag, a védettséget
nyújtó idegen ország címere vagy az
éppen érvényes körözvény. A magasból a
mélybe, a színpad másik oldalán hosszú,
ferde lépcső vezet le. A színpadkép felső
részén, a távolságot érzékeltető
kicsinyítésben, fénysugár pásztázza a
Hősök terének emlékművét is. Az alsó
zónában a fehér-barna csempék minden
pesti polgárban a milleniumi földalatti
állomásainak képzetét keltik. A
földalatti-várócsarnok mégsem
egyértelműen villamosmegálló: sötétsége
a pincét, a vágányokat elválasztó
rácsozata a börtönt idézi.

A színpadkép látványa konkrét asz-
szociációkat ébresztő hitelességével szebb
és meggyőzőbb, mint a mostanában di-
vatos absztrakt tér. A kompozíció egyes
részletei pontosan megfelelnek a
természetelvű hitelesség követelményei-
nek, ugyanakkor a játéktér egésze - annak
ellenére, hogy statikus - mind-jobban
elszakad a szövegben is említett Bajza
utcától. Csak azt érezzük, hogy

Jelenet A tanúk szolnoki előadásából (MTI Fotó - llovszky Béla felvételei)



Budapesten vagyunk, 1944-ben, a pokol
valamelyik éppen megvilágított bugyrában.
Annak, hogy a több színhelyen játszódó
dráma Szolnokon egy díszlet-ben kerül
előadásra, valószínűleg nem annyira
esztétikai, mint költségvetési indoka van.
A megoldás végül is azért válik
elfogadhatóvá, mert a továbbiakban a
szereplők és a kórustagok maguk alakítják
- testükkel, gesztusaikkal, jól koreografált
mozgásrendszerükkel - a teret. Am van,
amikor ez az eleven keret nem elegendő,
és az absztrakt díszlet (különösen a
drámát nem ismerő nézőket)
bizonytalanságban hagyja afelől, hogy hol
történik az, ami a szemünk előtt zajlik. Az
utcát, a pincét még csak felidézi a
színpadkép, de már a ferde lépcsőre
konstruált védett házi jelenetben nagyon
is hiányzik a dialógus mögül a hiteles vagy
legalábbis jól érzékelhető, a szöveghez illő
atmoszférát kifejező környezet.

Utaltam már az előadás frappáns
koreográfiájára. (Mozgás: Majoros István
m. v.) Csizmadia Tibor egyik leg-
hatásosabb rendezői ötlete, hogy amíg
Bajcsay Mária a maga monológjait,
kommentárjait mondja, a vonuló kórus
többnyire hangos kiáltást imitáló né-
masággal, tátogva, vonulva kíséri. A be-
széd látványának és hangtalan hangjának
ez az inkongruenciája frappáns, sőt már-
már kísérteties színpadi fogás, amely még
másodszorra, harmadszorra sem válik
unalmassá.

Csizmadia Tibor - a dráma jellegének
megfelelően - nem lélektani színházat,
stílust igyekszik teremteni. Színészeitől
sem elsősorban a jellemek pszichológiai
megközelítését várja. Elfogadja, vállalja,
hogy a színpadon egyidőben kétfajta
színjátszás zajlik: az egységet a realista
darab szereplői és a brechti szöveg elő-adói
között az előadásnak formát teremtő keret
hozza létre.

A szolnoki A tanúk legjobb alakítását -
mint kiemelten jeleztem - a dráma mitizált
kommentátorát megidéző Bajcsay Mária
nyújtotta.

A Kelemen család színpadi tagjainak a
feladata jóval egyszerűbb, de ugyan-akkor
egysíkúbb is. Vallai Pétert (Kelemen
doktor) ezúttal elsősorban mérték-tartásért
illeti dicséret. Nem könnyű drámai
főszerepet alakítani úgy, hogy a szinte
csak körvonalakban jellemzett figura
magatartását mindenkor a játék-nak kell
hitelesítenie, de ugyanakkor a hős nem is
sajátíthatja ki magának a néző figyelmét,
folyamatosan érzékeltet

nie kell, hogy a színpadon a tanúk drá-
mája zajlik. Juhász Róza (Lujza) ízlésesen,
hibátlanul, de kissé színtelenül prezentálja
a maga drámáját. Alakítása ott forrósodik
fel, ahol belekényszerül az anyósával
vívott párharcba, és ahol mondatainak
leplezett tartalmát is erőteljesen
érzékelteti. Koós Olgának (özvegy Kel-
lerné) viszonylag könnyű dolga van. Ő
Dérytől lényegesen több segítséget,
pszichológiai fogódzót kapott a maga
drámájához, mint a körülötte lévők.
Játékában az öregasszony keménysége és
embersége elválaszthatatlan egységben
jelenik meg, de e vonásokhoz érdekesen
társul bizonyos, távolságtartó irónia is.

A színlap, a szereplők listája nem sokkal
rövidebb, mint a Shakespeare-drámáké.
Csizmadia Tibornak huszonhat prózai
színész játékát kellett - a mű-fajok és
stílusok sokszínűségét figyelem-be véve -
koordinálni. Elsősorban az ő érdeme,
hogy a drámában el- és felvonultatott
mellékfigurák, valamint a tanúk
kórusának tagjai nem arc nélküli statisz-
taként jelennek meg a színpadon. Még a
szöveggel alig rendelkező szereplők is
valamiféle levegőt hoznak magukkal, ha
jellemük nincs, sorsukról tudósítanak.

Kátay Endre (Lajos bácsi), Philippovich
Tamás (Csavargó) és Győry Franciska
(Méltóságos asszony) azért érdemel-nek
név szerint is említést, mert epizód-
szerepükből egy-egy jelenet erejéig,
néhány perc tartamára főszerepet terem-
tettek.

Ha Csizmadia Tibor fele ilyen hatáso-
san, fele ilyen dinamikusan állítja szín-
padra A tanúkat - a szolnoki ősbemutató
ténye akkor is feljegyzésre érdemes,
színháztörténeti vállalkozás. De az
előadás, amit a lassanként újra talpra álló,
egyre ütőképesebb társulattal létrehozott
- jelen idejű színházi vállalkozásként is,
egyike az idei évad leg-jobbjainak.

Déry Tibor: A tanúk (szolnoki Szigligeti
.Színház)

Dramaturg: Zsótér Sándor. Díszlet: Antal
Csaba. jelmez: Flesch Andrea m. v. Zene:
Selmeczi György m. v. Rendező: Csizmadia
Tibor.

Szereplők: Bajcsay Mária, Vallai Péter,
Juhász Róza, Koós Olga, Vass György,
Kátay Endre, Zelei Gábor, Pusztay Péter,
Somody Kálmán, Philippovich Tamás,
Tóth Tamás, Ardeleán László, Mucsi Zol-
tán, Tóth József, Győry Franciska, Turza
lrén, Váry Károly, Zombori Katalin,
Szecskó Griselda, Árva László, Horváth
Gábor, Horváth László Attila, Leviczki
Klára, Réz Judit, Mészáros István, Czakó
Jenő.

KISS ESZTER

Két színházi este
Győrben

A győri Kisfaludy Színház két produk-
ciójával ad otthont egy fiatal magyar
szerzőnek, Szántó Péternek, aki ezzel a
kettős bemutatkozással - ha jól tudom,
hivatásos színházban eddig még nem
adták elő művét - meggyőzően bizonyítja
színpadi rátermettségét. Ágyra-járók című
komédiája még az előző évadban került
színre a Kamaraszín-házban Emőd
György rendezésében, és most is sikerrel
játsszák. Béke című Arisztophanész-
átdolgozásának pedig decemberben volt a
bemutatója a nagy-színházban. Ez
utóbbit Illés István vitte színre az
Euripidész-Sartre-Illyés Gyula-féle Trójai
nők című tragédiával ötletesen párosítva.

Két különböző jellegű vállalkozásról
van tehát szó, mégis, e két színházi este
benyomásaiból kibontakoznak egy írói
(vagy inkább színpadi) látásmód, világ-
kép körvonalai. Ugyanakkor a mai tárgyú
darab és az ókorból merített téma
egyaránt konkrét itt-és-most-létünk min-
dennapos konfliktusaival szembesít más-
más oldalról. Szántó Péter darabjai arra is
alkalmat adnak, hogy egy pillantást
vessünk az új magyar dráma, illetve
színmű néhány problémájára, jelenségére.

Az Ágyrajárók a mai magyar drámának
abba a vonulatába illeszkedik bele, mely
egy-egy jelenséget vagy társadalmi
csoportot kiemelve s a közép-pontba
állítva jelenünk legégetőbb társadalmi,
erkölcsi problémáinak, érték-
dilemmáinak közvetlen bemutatását tűzi
ki céljául. Ezek a drámák általában nem
parabolák, jellemzőbb a realista --sokszor
hiperrealista - ábrázolás, a konkrét térhez
és időhöz kötött közeg, melyet leginkább
csak lélektani síkon tarkítanak
szimbólumok.

Az utóbbi évek magyar drámájának ez
a jelenünket feltárni kívánó vonulata
dramaturgiai szempontból két fő irányt
mutat. Az egyiket az ún. jelen-
ségfelmutató darabok alkotják, melyek a
köztudatot élénken foglalkoztató visz-
szásságokat, értékzavarokat és erkölcsi
bizonytalanságokat veszik nagyító alá. Az
utóbbi években színpadainkon ilyen


