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Szabó Magda új darabjának - Szent Ber-

talan nappala - a témája ma is aktuális: kit
áldozzanak fel, ha a helyzet politikai
szükségszerűsége úgy kívánja, a kiváló
egyént vagy az intézményt. Megtanultuk,
hogy az egyént szokták. A kiváló ember
itt Csokonai Mihály, az intézmény a deb-
receni református kollégium. És aki a
választás előtt áll, Domokos Lajos, a vá-
ros főbírája, a kollégium vezetője, a
dráma főalakja.

Ezzel már a témában adva van az az
egyén, akinek zsenialitását a drámán be-
lül nem kell bizonyítani, tudjuk azt már
az iskolából. Csak a műből ismerjük meg
viszont a drámához szükséges másik as-
pektust: az intézményt bezárással fe-
nyegető hatalmi indulatot, amely a vá-
lasztást kikényszeríti. Ez az osztrák ható-
ságok körében dúl. Ahhoz, hogy ez az
indulat az adott történelmi helyzetben
hihető legyen, fel kell növeszteni Deb-
recen, a kollégium és Domokos Lajos
alakjának a jelentőségét. Az osztrák mi-
nisztériumban játszódó első jelenetben
megtudjuk, hogy Domokos Lajos ellen
vizsgálat folyt; továbbá, hogy Debrecen-
ben minden az ő akarata szerint történik;
és hogy házának ablakain nincs függöny.
Ez utóbbinak az osztrák hatóság számára
az a jelentése, hogy a számukra nagyon-
nagyon veszélyesnek minősített
manővereit tehát nem a lakásán, hanem
valahol máshol, titokban végzi. Itt érte-
sülünk még Martinovicsék elfogásáról;
vagyis az aktív politikai összeesküvésről.
Kiderül, hogy a Domokos elleni vizsgálat
nem járt eredménnyel, mert az elve-
szejtésével megbízott ügynök olyan osto-
ba volt, hogy még koholt, de mégis el-
hihető vádakat sem tudott ellene produ-
kálni, lévén, hogy a főbíró semmiféle
aktív összeesküvésben vagy ehhez ha-
sonlóban nem vett részt. Ezért bizonyíték
hiányában megszüntetik az eljárást. Az ő
alakjának, valamint a debreceni kollégi-
um jelentőségének a felnövelése tehát
azáltal valósul meg, hogy az osztrák ha-
tóságok a francia forradalom idején, az
aktív magyar összeesküvés közepette erre
a kulturális-vallási nevelő és oktató
intézményre a lehető legélesebben figyel-

nek; noha itt nincs ellenük semmi aktív
cselekvés, de itt képezik a jövendő ér-
telmiséget, akik veszélyesek lehetnek
majd az elkövetkező években. A meg-
írás módja nem azt sugallja, hogy az
osztrák hatóságok paranoiások, s össze-
esküvést szimatolnak ott is, ahol ilyen
nincs; a Martinovics-féle akciók jelen
helyzetében is a jövő veszélyei izgatják
őket.

A második színben kerül a befogadó -
néző elé Domokos Lajos. Ezek után azt
várnánk, hogy igazolódik az osztrákok
gyanúja, miszerint nagy óvatossággal, de
osztrákellenes érzelmeket táplál és épít
be a hallgatókba. Domokos Lajos
azonban semmi ilyet nem tesz. Két alap-
vető gondja van. Az egyik: megóvja,
megvédje Csokonait a mindenkire köte-
lező fegyelmet és rendet betartatni akaró
tanároktól és szakácsnőktől; lévén, hogy
a költő zsenialitását már ekkor olyan pon-
tosan tudja, amennyire az utókor fogja. A
másik alaptörekvése: már eleve sem tenni

bármi olyat, ami az osztrákoknak ürügyül
szolgálhatna a kollégium vagy akár
nyomdájuk bezáratására. Például - és ezt
teszi a függöny nélküli szobában
ha a cenzor kifogásolja latin nyelvköny-
vük példamondatát, mert abban Rákóczi
neve szerepel, akkor azt átírattatja Leo-
poldusra. De azért épp Leopoldusra,
hogy a hallgatók nevessenek. Szó sincs
persze arról, hogy a főbíró az osztrákokat
akarná kiszolgálni, de arról sem, hogy
titokban cselekszik ellenük. Csak éppen
a kollégiumot akarja megmenteni a
bezárástól. Ez a szándék a drámában

persze ismét a kollégium és Debrecen
jelentőségének a megemeléséhez tartozik.
Hiszen csak akkor kell Domokos
Lajosnak ilyen apró részletre oda-
figyelnie, ha az osztrák hatóságok is a
legnagyobb és legaprólékosabb figyelmet
szentelik ezekben az időkben a kollégium
működésének. A főbíró mondja ki azt,
hogy a kollégium Debrecen szíve,
Debrecen pedig az ország szíve. Ennek
kimondásával kimondatlanul azt sugallja,
hogy a „ferenci abszolutizmussal" szem-
beni ellenállás szíve a kollégium, s mivel
a kollégiumban az történik, amit ő akar,
ő a kollégium szíve; noha a drámai
akciók szerint a kollégium átmentését
akar-ja biztosítani.

A második szín a drámaiság szempont-
jából nem más, mint bemutatása annak,
hogy Domokos Lajos a legteljesebb
mértékben felismerte Csokonai zseniali-
tását, s ezért megvédi Szilágyi professzor
és a diákszenior, Lengyel ellen. Utasítja
a fegyelmi bizottságot, mentsék fel Cso-
konait.

A dráma a mű közepe táján indul. Még
az első jelenetben megtudtuk, hogy az
osztrákok újabb ügynököt küldenek
Debrecenbe, aki itt vámigazgatóként
működik. Domokos ehhez a jóindulatot
mutató spionhoz küldi azt a diákot, Len-
gyelt bizonyos betiltott könyvek kiada-
tását kieszközlendő -, akit épp az imént
sértett vérig azzal, hogy a külföldi
ösztöndíjat nem neki, hanem
Csokonainak ítélte. Ezt a Lengyel nevű
diákot Szilágyi professzor is megbízza : a
városszéli kocsmában lesse a legációból
hazatérő Csoko-
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nait, s már ott számoltassa el az ország
más városaiban a kollégium számára jut-
tatott pénzekről. Lengyel találkozik a
vámigazgatóval, majd a kocsmában újból
összejönnek, hogy az álcázott ügynök bí-
rálatot - pontosabban: dicshimnuszt -
mondjon Lengyel verseiről. A dráma ak-
kor alakul ki, amikor Csokonai megér-
kezik, és ő is odaadja a spionnak verseit,
elsőként az Oh, szegény országunk című,
osztrákellenes versét. Domokos Lajos ezt
megtudja, s most azonnal felismeri a
vámigazgatóban az ügynököt, s ezzel azt:
most került igazi veszélybe a kollégium.
Pillanatok alatt dönt: ki kell zárni
Csokonait, hogy ezzel megmentse a kol-
légiumot. A dráma tehát itt van Domokos
Lajos benső világában, ebben a Cso-
konaihoz való viszonyának látszólagos
megváltozásában, ebben a kényszer szül-te
döntésben.

Összehívatja a fegyelmi bizottságot, s
Szilágyi professzort bízza meg, képviselje
mindazon vádakat, amelyeket eddig
felhozott, s tegye hozzá azt is, hogy a
költő a legációban kapott pénzről nem
tudott elszámolni. Ezt az előző jelenet-ben
maga a főbíró kölcsönözte Csokonai-nak,
mert az a pénzt saját céljaira használta fel:
Pestre ment belőle. Domokos és Szilágyi
eddig nem nagyon szerette egymást, most
a kollégium megmentésé-re irányuló
akcióban összetalálkoznak. Szilágyi most
érti meg a főbíró stratégiáját - amely a
latin példamondatok meg-változtatásában
is realizálódott -, s az is kiderül róla, hogy
végül egyáltalán nem szívesen zárná ki
Csokonait. Mind-ketten tudják, ha ezt
megteszik „gyilkosságot" követnek el; a
költőnek még bizonyítványt sem adnak, s
ezzel lökik reménytelen sorsba. De mégis
vállalniok kell, még akkor is, ha - mint
Szilágyi mondja - ettől kezdve ő nem
oszthat, Domokos nem vehet úrvacsorát.

A dráma voltaképp itt fejeződik be,
noha két jelenet még hátravan. Az egyik-
ben Domokos és Csokonai fájdalmasan,
illetve keserű dühvel, szeretettel és gyöt-
relmesen elbúcsúznak; a másikban a vám-
igazgató-ügynök hiába jön az osztrák-
ellenes Csokonai-verssel a zsebében, rá
kell jönnie, a főbíró megmentette a kol-
légiumot a költő kizárásával.

Talán ennyiből is látható, hogy a dráma
voltaképp a főbíró benső világában
jelenhet meg. A dráma első fele mozzana-
tainak tekintélyes része ennek a pillanat-
nak az előkészítését szolgálta, a kollégiu-
mot fenyegető nagy veszélynek és Domo-
kos Csokonai iránti szeretetének, sőt

zsenialitása felismerésének a megmutatá-
sávál. A főbíró alakja ezáltal, továbbá
azon stratégiája révén kap abszolút pozitív
vonásokat, hogy az egyértelműen nagynak
bemutatott vészhelyzetben védi és
megvédi a kollégiumot. Ha az osztrákokat
a Martinovics-féle aktív összeesküvés
közepette is nem érdekelné és izgatná a
jövő számára értelmiségieket nevelő
kollégium, illetve Domokos Lajos
elveszejtése, akkor Csokonai kizárása, a
zseniális egyén feláldozása nemcsak
pusztán pszichikai gyötrelmeket okozna,
hanem negatív tett is lenne. Vagyis a költő
kizárása csak akkor igazolható, ha a
kollégium jelentősége olyan nagy az
osztrákok szemében, hogy egészen bi-
zonyosan bezáratnák a legelső ürüggyel,
és ha - másrészről - inkább a kollégium
létét kell megmenteni, mint a zseniális
költőét. Ezért ez a problémakör módot ad
az írónak arra is, hogy - egy-értelműen
kimondva - oszlassa a debreceni
vastagnyakúság, maradiság és a
professzorok vaskalapossága elleni, a
Csokonai-életrajzokból ismert vádakat. A
mű így ezeknek épp az ellenkezőjét
mondja ki: nem voltak sem maradiak, sem
vaskalaposak; a kizárás politikai
szükségszerűségből történt. A műben még
Szilágyi professzor sem akarja végül is
kizárni, csak alaposan megfenyíteni, s
csak a kollégium érdekében válik
advocatus diabolivá.

A dráma voltaképp egyetlen pillanat,
hiszen Domokos Lajos egyetlen pillanat
alatt dönt. Utána már csak bensejében
gyötrődik. Ám az utolsó jelenetben kissé
boldog és büszke győztessé válik, hiszen
az ügynök-vámigazgató belépése pilla-
natától kezdve tudja ő is, a néző is, hogy a
spion fog vereséggel távozni. A főbíró a
legközvetlenebb ellenfelétől még a zse-
niális jelzőt is megkapja.

Ezért a műben az igazi drámát Domokos
Lajos feszült és kínzó lelkiállapota
helyettesíti, amely csak egyetlenegy-szer
tárgyiasul valamely más alakhoz való
viszonyában. Mivel a dráma műneméhez a
viszonyváltozás adekvát, ez a jelenet a
legdrámaibb: a problémát lezáró Szilágyi-
Domokos jelenet ez, amelyben a cél
érdekében elsimulnak eddigi ellentéteik.

A műben vannak olyan alakok, akik
epikus műben a témának szerves részei
lehetnének, de itt a drámai mozgásirá-
nyokat tekintve fölöslegesek. Á témához,
epikus földolgozásban hozzátartozhatna
egy ügyetlen és ostoba ügynök, aki még a
viszonylag elhihető koholt vádakat sem
tudja összekaparni. Ez a katolikus nemes

mint használhatatlan ügynök a drámában
csak egy bizonyos fajta embert mutat be; a
dráma mozgásirányaiban nem vesz részt.
Egyetlenegy jelenete van, aztán el is tűnik.
Ugyanígy fölösleges Nagy Sámuel, a
főbíró ügyvédje. Neki csak az a funkciója,
hogy a Domokos Lajos elleni vizsgálat
megszüntetését az osztrák miniszteri
főtanácsos neki el-mondja, hogy aztán ő
mondja el a főbírónak. Nem kapott helyet
a dráma erő-vonalaiban Udvaros,
Domokos férfi házicselédje sem.

Ugyanakkor a dráma mozgásirányai, az
alakok állásfoglalásai meglehetősen
egyszerű világképet tárnak elénk. El-
hangzik itt az a mondat, miszerint kétféle
ember van: aki figyel és akit figyelnek.
Mintha a megírás módja is kétfélére osz-
taná az embereket, jókra és rosszakra. A
dráma erővonalai azért egyszerűek, mert
mindegyik alak olyan mondatokat mond,
amelyek már fogalmilag vagy az első
jelentések szintjén hordozzák, milyen is ő.
Von Waldbott miniszteri fő-tanácsos
nyíltan, nyersen, minden gondolati és
jellembeli összetettségtől mentesen,
egyértelműen beszéli ki beosztottjának,
Müllernek - aki később a vám-igazgató
lesz - saját szándékait, céljait és érveit a
református magyarok, a kollégium és
Domokos ellen. Így mindaz, amit kimond,
egyértelműen negatív alakká teszi. Müllert
alázatos, okos, mindenre kapható
karrieristának mutatják az általa
kimondottak. Lengyel, a kollégiumi sze-
nior ugyancsak alázatos, szolgálatkész
karrierista, s még rossz költő is.

A másik oldal alakjai csak pozitívak.
Domokos Lajos kiváló stratéga és tak-
tikus. Igaz, durva erőszakossággal és rossz
modorral. Ám ez utóbbiakat mosolyogva
nézzük el neki, hiszen azokkal szemben
durva és erőszakos, akik Csokonait
üldözik, de lényegében abszolúte derék és
becsületes ember. Csokonai pedig lobogó,
önérzetes, a saját feje után menő és a saját
elvei szerint élő ifjú, aki a legáció során
kapott pénzek saját céljaira való
felhasználásának kínos kérdésén magától
értetődő angyalisággal lép át. Udvaros, a
férfi cseléd öreg, morcos, gazdájának a
modora miatt mindig odamondogat neki,
„beolvas", de arany-szíve van.

Az alakok megjelenítésének, megfor-
málásának ez az egyszerűsége meglehe-
tősen könnyen, szinte azonnal átlátható
világot tár elénk. Az alakok és cselekvé-
seik már az első jelentés szintjén fel- és



megismerhetők, törekvéseik azonnal egy-
értelműek.

Ez azonban igen-igen erős érzelmi ha-
tásokat vált ki a nézőtéren. Mivel rögtön
tudjuk, von Waldbott és Müller élesen és
okosan magyarellenesek, azonnal utáljuk
is őket. A rossz modorú, sőt akarnok
főbírót pedig azonnal a szívünkbe zárjuk,
hiszen végre látunk egy olyan embert, aki
felismeri a zsenit, védi és óv-ja; s még
becsületes, okos, sőt: hatalommal is
rendelkezik. És ezt a hatalmat pozitív
célok érdekében használja. A mű végén is
örülünk, mert túljár az osztrák ügynök,
sőt a hatóságok eszén, és sem-miféle
módon és áron nem ad lehetőséget a
kollégium bezárására.

Mivel az alakok fogalmakban-szavak-
ban közölt benső világa azonnal felismer-
hető, továbbá mert ezekhez pontosan
illeszkedő és illő viselkedésük és ma-
gatartásuk van, a nézőre tett hatások
azonnal polarizáltak, ám ezáltal rögtön
elementárissá válnak. A színjáték világ-
szerűségének gondolati és érzelmi aspek-
tusa és a nézőben felkeltett érzelmek tö-
kéletesen összeillenek, pontosan fedik
egymást. A prezentált világszerűség azért
is egyszerű, mert egyik szegmentumában
sincs semmi ellentmondásosság,
gondolatilag vagy érzelmileg zavaró
összetettség; a világ átlátható, minden és
mindenki a maga mivoltában azonnal
felismerhető. Es ez vált ki elementáris és
azonnali hatásokat, nagy érzelmi azo-
nosulásokat és elutasításokat, féltő izgal-
mat a kollégiumért, örömteli diadalérzést
Domokos győzelme és érzelmi elégtételt
a spion-vámos veresége fölött. Mivel a mű
majdnem minden egyes mozzanatáról
elmondható, hogy a nézőre tett hatása
igen-igen erős, ennek a műnek a
problémaköre is csatlakozhatna a magyar
kritikában a színi hatásról olykor-olykor
feléledő vitákhoz. Hiszen -végső soron -
színház nincsen hatás nélkül.

Ezek az erős érzelmi hatások még azt
is elérik, hogy a néző nem érzi szörnyű
véteknek vagy bűnnek, hogy itt éppen
egy vitathatatlan zsenit löknek ki a veszé-
lyes világba, és rónak rá szenvedésteli
sorsot. A dráma világában ez a problé-
makör el is tűnik, mert Csokonainál és
sorsánál fontosabbá válik a kollégium és
Domokos Lajos okossága, amellyel
megmenti azt a bezáratástól; és lényeg-
telenné válnak azok a gyötrelmek, ame-
lyek benne - igaz, rövid időre - a kizára-
tás után feltámadnak. Ám ezzel együtt
nem jut érvényre a XX. századi emberek
egyik szorító és nyugtalanító érzése sem,
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miszerint mindig az egyén húzza a rövi-
debbet és a kínosabbat az intézménnyel
vagy az organizációval szemben. Erre
lényegében csak a mű címe utal.

A Madách Színház művészi módsze-
reinek egyike, hogy a színházi cselekvést
hozzáillesztik a szóhoz. Lengyel György
rendezése tehát pontosan közvetíti a
műben rejlő nagy érzelmi hatásokat. Nem
ú g y , hogy „teátrálissá" netán
bombasztikussá növeli a lehetőségeket,
hanem azzal, hogy az egyértelműségből
következő hatásokat zavar nélkül engedi
érvényesülni. A színészek pontosan azt
valósítják meg a maguk művészi eszkö-
zeivel, amit a szó előír. Ezáltal a karak-
tereket láthatóvá, érzékileg felfoghatóvá
teszik, ami egyfelől növeli az egyértel-
műséget, másfelől egy irányba elmélyíti.
Dunai Tamás indulatokkal, érzelmek-kel
telíti Waldbottot. Alakját azáltal teszi
mélyebbé, hogy érzelmileg is egyre job-
ban megkedveli - vagyis: nemcsak ki-
mondja - Müllert, az okos, de aljas, az ő
magyarellenes céljait maradéktalanul
kiszolgáló beosztottját. A mosolyokkal is
kifejezett elégedettség és meg-kedvelés
érzelmi vonzódást is hordoz, ami az
osztrák főtanácsos alakját eltávolítja az
emberekkel a maga céljai érdeké-ben
sakkozó bürokrata-ideológustól. Bálintffyt
pedig azért veti meg és dob-ja ki, mert
céljait ügyetlenül és hután szolgálta.
Persze az, hogy érzelmi vonzódását és
ellenszenvét csak egyetlen tényező,
politikai céljai határozzák meg,
önmagában nem teszi a jellemét bonyo-
lulttá. A karakterbeli egyértelműség bonyo-
lulttá.

csak növekszik, de ez az egyértel-
műség elmélyül, az érzelemvilágba is le-
hatol, azt is áthatja.

Balázsovits Lajos játssza Müllert, az

okos ügynököt. A megírt alaknak még
spionügyessége sem mélyülhet el. A
Lengyel nevű diákon keresztül jut Cso-
konai és a kollégium elleni bizonyíték-
hoz, de úgy, hogy ez a helyzet nem az ő
ügyessége révén áll elő, hanem Szilágyi
professzor Csokonai-ellenes akciói ré-
vén. A kollégiumi szenior a rajta esett
sérelem miatt pszichológiailag annyira
„készen" érkezik a vele való találkozás-
ra, hogy ebben a vonatkozásban sem kell
spionügyességét mozgósítania; Le n gyel
maga lép be a kelepcébe. Mindazon-által
Balázsovits lajos nem szokványos spiclit
játszik: Müller alakjának egyéniségbeli
kedvességet, megnyerő attitűdöt
kölcsönzött. Csak a diákkal való jelene-
tében mutatja meg a nézőnek, hogy nyá-
jassága-kedvessége a „feladat" végre-
hajtásához szükséges. Horesnyi László
Bálintffy-alakjának nincs drámai akciója,
így pusztán felmutatni tudja a belsőleg
szétzüllött figurát.

Debrecenben is van egyértelműen ne-
gatív alak, Lengyel, a kollégiumi szenior.
Cseke Péter alakítása révén ő a „csúszó-
mászó" karrierista, a megsértett eminens.
A rendőrspiclinek való bedőlését nagyon
is egyszerűvé teszi; a „költőhiúságot"

sem mélyíti el - pedig ezzel szolgáltatja
ki magát Müllernek -, sőt: ebben a
jelenetben egyszerűen balekká válik.

Rékasi Károly alakításáról jókat lehet
mondani; neki majdnem sikerül elhitet-
nie, hogy Csokonait látjuk. A
történelmileg igazolt zseninek a színészi
megformálása majdnem lehetetlen.
Elsősorban azért, mert a zsenialitás nem
magatartással, viselkedéssel, más
emberekhez való viszonnyal igazolódik;
vagyis nem azzal, amit a dialógusokban
és a dialógusok révén lehet megmutatni.
A zsenia-



litás a művészi vagy tudományos produk-
tumban jelenik meg, az igazolja. Már-
pedig az írott dráma világába a mű nem
építhető be, legfeljebb felolvashatják, ám
ez nem drámai. A társadalmi tudatban
persze él valamiféle homályos kép a zse-
niről. A történetileg igazolt zseni alakí-
tásának a veszélye, hogy vagy a közhely-
képet formálja meg, vagy valamiféle ext-
ravaganciát. Rékasi Károly a kettő között
talált egy harmadikat. Lobogó, ön-érzetes
ifjút formál, aki a maga útjait bensőből
vezéreltetve járja; és nincs benne semmi
külön „költői". Ezért nem érezzük azt a
diszkrepanciát, ami az igazolt zseni és
színészi megformálása között oly gyakran
meg szokott jelenni.

A kedélyesen morc, a magáét mások-
nak megmondogató, de aranyszívű öreg
ismerős figurájának itteni színpadi válto-
zatát, Udvarost, Koncz Gábor játssza.
Alakítása színpadilag hiteles; sokszor kelt
kellemes, derűs hangulatot a nézőtéren.
Nagy hiányossága azonban, hogy szöve-
geinek elég tekintélyes részét nem érteni.

Professzor Szilágyi elvileg a mű
legösszetettebb alakja. Apjának, a nagy
hírű Szilágyi Sámuelnek az árnyéka kísér
egész életében; Domokos többször is a
fejéhez vágja apja nagyságát. Felesége - a
darabban nem jelenik meg - egy általa
teherbe ejtett cselédlány, akit házukban
rejteget a professzortársaság szeme elől.
Mindezek kompenzációja magyarázhatná
Csokonai iránti ellenszenvét vagy akár
általános magatartását is, ha mind-ezeket
időben megtudnánk. De csak a
Domokossal való utolsó jelenetében derül
ki róla a családi titok: szerelemmel szereti
feleségét. Így Juhász Jácintnak nincs sok
lehetősége arra, hogy ezt a furcsa embert
pregnánsan elénk állítsa. Csak egy
hosszabb szövege van, amely-ben az
előbbieket fogalmilag elmondja, s alakja
ezért csak elvileg összetett. Ezt az egy
lehetőséget juhász Jácint jól használja ki:
teljesen hiteles, amint élete titkának
feltárásával ebben a jelenetben
felülkerekedik a főbírón.

Említettük, hogy a dráma a főbíró benső
világában jelenhet meg, de itt is csak egy
pillanatra; és hogy a jelenetek zöme ennek
az előkészítése; egy másik pedig a döntést
követő lelkiállapot festése. Avar István
kitűnően formálja meg a rendíthetetlen,
ellentmondást nem tűrő akaratot, amellyel
elsöpri professzor Szilágyinak és
Lengyelnek a Csokonai el-leni akcióit;
illetve, amellyel a különböző ügyekben
utasításokat ad ki. Az alakítás legnagyobb
erénye, hogy azt az akarat-

teli alkatot formálta meg, aki azért érvé-
nyesíti mindenáron és mindig a maga
céljait, mert pontosan tudja: igaza van.
Vagyis Avar István nem önmagáért való,
a hatalom által megszállott akarnokot
alakít, hanem azt, aki a dolgokat és állá-
saikat a maguk való, igaz mivoltában
tudja és ismeri, s ezért viszi keresztül,
akár kíméletlenül is, a maga akaratát.
Mint említettük, Csokonai költői je-
lentőségét oly jól tudja, mint az utókor. Ez
még hiteles is lehet, de az már jóval
kevésbé, hogy ezen meggyőződése ellen
még Szilágyi szájából sem hallani egyet-
len ellenvetést vagy kétkedést. Avar Ist-
ván azt is meg tudja érzékeltetni, hogy
mégsem csak stratéga ez a főbíró, nem is
csak akarnok, hanem ennél egy kissé
összetettebb. Benső világának egy másik
aspektusa annak a pár mondatnak az
elmondásmódjából derül ki, amelyben Ág-
nesről, a városszéli kocsma tulajdonosáról
beszél, és abból a szemvillanásnyi
jelenetből, amelyben az asszony hírül adja
neki, hogy osztrák spion kezébe került
Csokonai verse. Igen kitűnő színészi
pillanatok ezek, hiszen a szavak felhangjai
és a gesztusok hordozzák csak a jelentést:
valamennyivel több neki - és még külön
pozitívum: nem tudni, menynyivel - ez az
asszony, mintsem a városba érkező
idegenek megfigyelésével neki szolgálatot
teljesítő bizalmi ember.

Az ő bensejében kialakuló drámából
azért sem láthatunk sokat, mert ő a kizárás
szükségességét azonnal felismeri; számára
ez nem benső vívódással eldöntendő
kérdés. Avar István a felismerésben és
döntésben határozott, kemény, és alakját
úgy játssza el, hogy még az sem számít
neki, hogy döntésével mindenkit meg-
döbbent. Ám ilyen alkat számára a költő
kizárásának legfeljebb lelki következményei
lehetnek: keserűség, önvád, netán
összeomlás. Esetleg ezt lenne hivatva
megmutatni az első fölösleges jelenet,
amelyben a költő és eddigi megmentője
elbúcsúznak egymástól. Ebben a hely-
zetben azonban egyszerűen nem lehet
megmutatni Domokos benső állapotát,
hiszen éppen Csokonai az, aki elől ezt
mindenképpen titkolnia kell, akinek nem
tárhatja föl. Ezért a néző számára is titok
marad, mi megy végbe benne pontosan.
Avar István mindent meg-tesz, hogy
összetört lelkiállapotot érzékeltessen, de
azt már nem tudhatja a néző számára
világossá tenni, hogy keserűség, önvád él-
e benne, avagy netán teljesen összeomlott
attól, amit tennie kellett.

Es még ezt a rossz lelkiállapotot is el-

tünteti a második felesleges jelenet, amely
a drámában az utolsó. Hiszen ha ebben
Müller jelenik meg Csokonai versét dia-
dallal hozva, mert talált bizonyítékot a
kollégium bezárásához, akkor Domokos
csak győztes lehet a végén. Avar István
alakításának ez a részlete hiányos, nem
kellően összetett. A megírás módja késlel-
teti annak a ténynek a közlését - Csokonai
kizárását -, amely meghiúsította az
ügynök tervét, de karrierjét is. Vagyis
Domokos nemcsak legyőzte az ügynököt,
de most még játszik is vele: sokáig úgy
tesz, mintha az győzött volna, mert úgy
tesz, mintha nem tudná, miért jött hozzá.
Ezzel a késleltetéssel természetesen csak
fokozódik a nézőben akkor kialakuló
diadalérzés, amikor a kizárást Müller
megtudja. És ezt az érzést Avar István
alakítása is előkészíti, és az előkészítés
módjával csak fokozza. A hiányosság az,
hogy itt nincs nyoma a kizárást követő
fájdalmas, gyötrelmes lelkiállapotnak,
inkább a győzelme fölötti elégedettséget
látjuk, sőt még egy kis büszkeséget is,
amikor Müller zseninek nevezi.

És ezt, a kizárás hitelességéhez szük-
séges lelki ambivalenciát, a szöveg csak
részben tudja megteremteni az utolsó
mondatokkal. Egyszer csak rekedten
megszólal a debreceni nagyharang, s a
hang különösségére felfigyel az osztrák
ügynök. A főbíró elmondja, akkor szól
így, amikor nagy embert temetnek. Az
ambivalencia azért alakul ki csak rész-
ben, mert ez már gondolatilag ráadás -
talán a főbírót is „temetik", nemcsak
Csokonait -, és mert ez az ambivalencia
nem a drámai erővonalak következménye.
Azok már Szilágyi professzornak az
úrvacsorára vonatkozó szavaival lezá-
rultak.

A bemutatott világszerűség és az ala-
kok-jellemek egyértelműsége miatt tehát
élesen sarkított és ezért elementárisan
feltámadó érzelmeket kiváltó darab ez,
amely éppen ezen jellegénél fogva nagy
valószínűséggel jelentős sikert ér el.

De a siker éltető eleme a színháznak.
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