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Az évad legjobb teljesítményeit tekintve
alighanem színvonalasabb volt az utóbbi
éveknél, ami persze nem zárja ki, hogy az
átlagos szint tovább csökkent. Ez azonban
nem könnyíti meg a szavazást. Ha az
élvonal mind jobban elszakad a mezőny
többségétől, ezzel ugyan szűkül a választ-
hatók köre, viszont azon belül több az
említésre érdemes produkció. Amiben
biztos vagyok, hogy az évad legjobb új
magyar drámája, de talán az egyetlen
igazi drámája a Csirkefej, s hogy a legjobb
előadások között is meg kell említeni,
hiszen a darab mélyrétegét, lényeges tar-
talmait Zsámbéki Gábor rendezése tárta
fel igazán. A minden részletében kidol-
gozott játéknak tulajdonképpen vala-
mennyi résztvevőjét díjazni lehetne. A
Galilei élete miskolci előadása és Blaskó
Péter alakítása az értelembe vetett hit
manapság szokatlan kinyilatkoztatásával,
bensőséges megvallásával emelkedett ki
az évadból. E kettő mellett azonban még
megemlíteném a Horvai István rendezte
Oszlopos Simeont (Pesti Szín-ház), a
Szikora János által rendezett Az ügynök
halálát Tordy Géza főszereplésével
(Vígszínház) és a prágai Ivo Krobot
rendezte nyíregyházi Hrabal-előadást, az
Őfensége pincére voltamot.

Jordán Tamás József Attila feljegyzé-
seinek előadásával mindenképpen fontos
kulturális tettet hajtott végre, ami több
mint színészi szerepformálás. El-ismerést
leginkább a különdíj szolgálná
méltóképpen.

Feltűnően jó díszletre és jelmezre nem
emlékszem, az ellenkezőjére inkább - de
ezúttal nem erre szavazunk. A kiemelke-
dően jó előadások persze hozzájuk méltó
díszletek között és illő ruhákban jelentek
meg, úgyhogy talán Khell Csörsz és Füzy
Sári (Csirkefej), meg Vayer Tamás és Sza-
kács Györgyi (Galilei élete) díjazhatók.

BÉCSY TAMÁS

Jó témák - álmonológokban

A görögök még nem hitték, hogy az írói
tevékenységet nem lehet a kézművese-
kével azonos szóval jelölni, mert egy köl-
temény bonyolultabb, mint egy szék, egy
dráma, mint egy saru. Tudták, hogy az
írói mű, miként bármely kézművesipari
termék, úgy jön létre, hogy valamilyen
anyagból valami új dolgot megformál-
nak. Es ők nemcsak tudták, de tanították,
és íróik a gyakorlatban sem felejtették el:
ahhoz, hogy valamiből valami új formá-
lódhasson, bizonyos törvényszerűségeket
kell életbe léptetni. Olyanokat, amelyek
biztosíthatják, hogy az éppen adott
valamiből az éppen szándékozott új va-
lami úgy formálódjon meg, hogy meg-
feleljen saját fogalmának. Egyvalamiből
ugyanis többféle új másvalamit lehet
általában csinálni. Mind Platónt, mind
Arisztotelészt foglalkoztatta az a kérdés,
hogy bárminek a definíciójában azt kell-e
leírni, amiből lett a dolog, vagy azt, amivé
lett, illetve amivé lehetett volna. Ha azzal
határozzák meg, amiből lett, a definíció a
múltra, az előzményre való vonatkozás
révén írja le a dolgot. Azt, hogy a saru
bőrből készült. Az a definíció, amely azt
írja le, hogy a dolog mivé fejlődött, mivé
nőtt avagy mivé lett, azt a különbséget is
rögzíti, amely az adott dolgot
megkülönbözteti az előző tartalmaktól és
formáktól. Azt, hogy egyvalamiből
többféle másvalami újat lehet formálni, a
görögöknél az irodalom esetében a mí-
tosz bizonyítja, amelyből epikus művet és
drámát egyaránt lehet létrehozni. A mi
esetünkben ugyanez a téma. Nem kell
bizonygatni, hogy egy irodalmi mű konk-
rét vizsgálata nem lehet sem megfelelő,
sem elegendő, ha az „amibőlt", a témát
vizsgáljuk, s erről bizonygatjuk, milyen
fontos, milyen nagyszerű stb. A témák
zöméből ma is születhet epikus és drámai
mű, ezért fontos annak a definíciója,
illetve elemzése, amivé a téma lett. Mivel
itt az „amiből" és az „amivé" között nem
spontán folyamatok halad-nak, hanem
egyvalaki szándékolt tevékenysége, az
alkotómunka, továbbá mivel az „amiből"
többféle „amivé" formálódhat, az
„amivé" definíciója, illetőleg elemzése
éppolyan alapvetően fontos a többfajtájú
„amivé" megkülönböztetésé-

hez, miként azoknak a törvényszerűsé-
geknek az ismerete, illetőleg elemzése,
amelyek az „amibőlt" a saját fogalmának
megfelelő új „amivé" formálják. Arisz-
totelész ezért foglalkozott a Poétikában a
dráma „csinálásának", elkészítésének
törvényszerűségeivel.
Ő természetesen nem hitt abban a té-

vedésben, miszerint annyi drámaelmélet
vagy dramaturgia van, ahány dráma. Ez
annyit jelentene, hogy egy téma drámává
történő megformálásában annyiféle tör-
vényszerűség működik, ahány dráma van.
Ha a létrejött mű a maga egészében vitat-
hatatlanul egyedi, egyszeri és megismé-
telhetetlen, nem minden ízében egyedi és
egyszeri. Ha az lenne, nem is ismernénk
fel mint drámát. Ahhoz, hogy az
életanyagból a saját fogalmának megfe-
lelő új valami, dráma formálódjon meg,
nélkülözhetetlenül szükség van - még ma
is! - törvényszerűségekre. Ezeket nem
lehet azzal a hittel mellőzni, hogy a zseni
úgyis maga teremti a törvényszerű-
ségeket, sem azzal, hogy csak az irodal-
márok hiszik, miszerint minden műalko-
tásnak vannak közös törvényszerűségeik.

Mindezeket azért bocsátottuk előre,
mert az elmúlt évadban bemutatott ma-
gyar drámákról azt kell mondanunk: a
témák - az „amiből" - sokkal-sokkal
érdekesebbek, fontosabbak és a lénye-
gekre rámutatóbbak, mint „amivé" for-
málódtak, a drámák. De az előzmény, a
téma még nem a mű, az „amivé" csak
részben ítélhető meg általa.

Nyilván nemcsak pillanatnyi aktualitás
rejlik abban a témában, hogy a házépítés
és a pénzszerzés és a kettőnek összekap-
csolása kiölheti-megölheti az emberek
érzelemvilágát, szétdúlhatja kapcsolatai-
kat. Gerencsér Miklós Ferde ház című
írása ebből a témából formálna drámát.
Egy család nagy erőfeszítéssel és az apa
szaktársainak önfeláldozó segítségével
felépítette családi házát. Amikor végre
vége a sok évig tartó kemény és a család
minden tagjának a szabadidejét elvevő
munkának, azt az ajánlatot kapják, adják
el a házat. Annyit kapnának érte,
amennyiből újat építhetnének, és
mindenki-nek még meglehetősen sok
pénze is maradna. Vannak a családban,
akik kínlódnak amiatt, hogy sosincs
pénzük, s ezért elfogadnák az ajánlatot;
másoknak elege volt a sok gürcölésből,
élni akarnának. Az apa - a legjobban
megformált alak - régi szaktársai előtt
szégyellené is magát,



amiért pénzszerzésre használták ki ön-
zetlen segítségüket. Az említett téma
azért nem formálódott meg jó és megfe-
lelő drámává, mert az alaphelyzet fel-
vázolása után végig ki-ki ugyanazt és
mindig ugyanazt hajtogatja. A téma azál-
tal is egyszerűsödik, hogy az állásfoglalá-
sok csak veszekedésben realizálódnak;
vagyis: az alakok törekvései nem széle-
sednek és mélyülnek a mai magyar társa-
dalom lényegét hordozó-kifejező dina-
mizmusokká.

A dráma azon törvényszerűségeit,
amelyek a témából speciális
műalkotásvilágot formálnak meg, még
kevésbé veszi figyelembe Galambos
Lajos a Szerelmes égitestek című
írásában. Ha csak a témát néznénk, a
legjobbakhoz lehetne sorol-ni. Az
elmúlt majdnem fél évszázadnyi magyar
történelem szövetének egyik valóban
nagyon lényeges szála, hogy a földön
és a földdel már az 1940-es évek elején
nagyot, jelentőset alkotni akaró,
agrárértelmiségivé vált parasztembert -
itt Blaskó Imre a neve - egy időben osz-

tályellenséggé nyilvánították, őt és csa-
ládját tönkretették, hogy aztán később
rájöjjenek, ő ért a földhöz, és még felelős
vezetői posztra is alkalmasnak tartsák. A
témának még további kitűnő vonása,
hogy Blaskónak és főként feleségének az
életét ideológiai tételekkel igazolt gaz-
emberségből éppen az teszi tönkre, aki
vezetői posztot kínál Blaskónak. A téma
azonban a lehető legkevésbé sem formá-
lódott meg a maga fogalmának megfe-
lelő drámává. Lelesz Géza, akinek magas
pártfunkciója van, egy újságírót hoz
Blaskó házához, hogy segítsen neki
rábeszélni Blaskót, vállalja el a gazdaság
igazgatását. Es a két ember, Blaskó és
Lelesz az újságírónak meséli el életét.
Mind a két élet telítve van olyan
esetekkel, amelyek a valóságos életben a
lehető legdrámaibbak és egyben a
legkeservesebbek. Blaskót az ötvenes
években nyolc évre ítélték ártatlanul;
feleségét, Pannát ki-rakták házukból, s
csak egy építkezésen kapott
segédmunkát. Panna itt találkozott
először Lelesz Gézával, aki az épí-

tőknél személyzetis volt. A derék funk-
cionárius csak azzal a feltétellel alkal-
mazta az osztályellenség feleségét, ha a
szeretője lesz. A viszonyból gyerek szü-
letett, a kis Panni. A nagy Pannát később
ismét összehozta a sorsa Lelesz Gézával,
aki akkorra már a nagy mezőgazdasági
üzem igazgatója lett. Itt ismét visszaélt
hatalmával, s Pannát újra arra
kényszerítette, legyen a szeretője. Arra
a hírre, hogy férjét kiengedik, Panna
agyon akarta szurdalni Lelesztől való
gyermekét; a sikertelen kísérlet után
nem börtönbe, hanem
elmegyógyintézetbe vitték, s ott is halt
meg.

Amikor ezek két elbeszélésben elhang-
zanak, Blaskó együtt él lányával, aki vol-
taképpen Lelesz gyermeke. A második a
Lelesz elbeszélése után derül ki, hogy a
lány tőle való, s ezért napfényre kerülhet
a titkolt szerelmi vonzalom Blaskó és
Panni között, és nincs akadálya házas-
ságuknak. A dráma világszerűségében
pusztán ezt a viszonyváltozást eredmé-
nyezte a két, a magyar történelem utóbbi
évtizedeiből igen sok lényeges tényt és
problémát megfogalmazó elbeszélés.

Az itt rejlő problematika drámaelmé-
letileg ugyanaz, amit Gyurkovics Tibor
Fekvőtámasz című munkájában láthatunk.
Egy laktanyában az ötven év körüli őr-
mester, Bakai, akinek a kantinosnő a sze-
retője, rá akarja venni az egyik kiskato-
nát, Csiszár nevűt, hogy „passzolja át"

neki szeretőjét. A lány - valójában húga
Csiszárnak - látszólag rááll, de állandóan
becsapja az őrmestert. Mikor erre Bakai
rájön, fekvőtámaszokkal fegyelmezi a
kiskatonát, majd elkeseredik a mai ifjak
cinizmusán, részeg lesz, és marad neki
a kantinosnő.

A dráma világszerűségében megjele-
nő alakok között pusztán ennyi az, ami
a dráma fogalmának megfelelő, vagyis
ennyi a viszonyváltozás. Persze, ennél
több alak jelenik meg: az anya és apa,
akik állandóan ennivalót hoznak Csi-
szárnak; szolgalelkű kiskatona; részeges
százados; valamint a meglehetősen zava-
ros gondolkodású ezredes. Ezek közül
egyiknek sincs még a leghalványabb köze
sem a Bakai-húg-Csiszár viszonyrend-
szerhez; ahhoz, ami a műformához adek-
vát és ahhoz, amiről ennek következté-
ben a mű szól.

Ez a világszerűség is álmonológokban
formálódik meg; alakilag ugyanis mindig
valakihez beszélnek. A drámai térbe való
belépés után minden egyes alak hosszú
vagy hosszabb álmonológokat mond,
amelyekből megtudjuk, ki az illető, mi-

Gyurkovics Tibor: Fekvőtámasz ;Pesti Színház).
Szombathy Gyula (Füleky százados) és Szilágyi Tibor (Csomós ezredes)



ként gondolkodik, vagy elmondja éppen
azt, ami benne van. Galambos Lajos írá-
sában pedig voltaképp még álmonológok
sincsenek; két szabályos elbeszélést hal-
lunk. A két elbeszélő, a két férfi közötti
összekötő kapocs Panna asszony. A mű'
„amiből"-jének, a történetnek olyanynyira
evidensen ő a központi alakja, hogy
érthetetlen, miért nem az ő drámáját írta
meg az író, miért csak a két elbeszélés
részeként jeleníti meg. Az író így a lehető
legegyszerűbb megoldást választotta,
Blaskóval elmondatta a történet elejét,
Lelesz Gézával a folytatást. A téma tehát
elbeszélésekben formálódott meg, vagyis
nem a dráma világszerűségének megfe-
lelően. Ezen még az a további nagyon-
nagyon egyszerű megoldás sem változtat,
hogy időnként megjelenik egy-két alak -
mintegy valamelyik elbeszélő
emlékezetében -, akik valahogyan szere-
pelnek valamelyik történetben, s elmon-
danak egy-két mondatot. Az elbeszélés-
forma éppúgy leegyszerűsíti a témát, mint
Gyurkovics Tiborét az álmonológok. A
Fekvőtámaszban az őrmester és a
kiskatona ezekben az álmonológokban
mondja ki a mű tartalmi lényegét, ami
nyilván nem az őrmester próbálkozása a
húgnál s a sikertelenség miatti bosszú. A
lényeg a nemzedéki ellentét, érzelmek-
ben, világlátásban, gondolkodásmódban
egyaránt. Bakai a „fényes szelek" nemze-
dékéhez tartozik, ennek az időszaknak az
elveit vallja, a hősi korszak küzdelmei-
nek emlékéből él. Ezeket pedig nem érti a
mai fiatal. Ám mindezek a tartalmak csak
szavakban hangzanak el, nem vi-
szonyváltozásokban; kibeszélik csak őket,
mindenféle következmény nélkül.

A két valóban remek téma azért nem
formálódott meg az önmaga fogalmának
megfelelő drámává, mert (1) álmonoló-
gokban és nem viszonyváltozásokban
jelenítik meg, és mert (2) amit a halvány
viszonyváltozások megjelenítenek,
azoknak semmi közük a lényeghez. A
Szerelmes égitestekben a viszonyváltozás
csak Blaskó és Lelesz lánya között való-
sul meg, de ennek - azon túl, hogy ez a
szerelem erőltetett, és nem bemutatott,
csak közölt - jóformán semmi köze Panna
asszony és Blaskó szenvedéseihez, semmi
köze ahhoz, hogy Lelesz a legaljasabb
módon visszaél hatalmával, de ahhoz
sincs, hogy Blaskó elvállalja-e most a
gazdaság igazgatói posztját vagy sem.
Még szimbolikus értelemben vett
megbékélést sem hordoz. (Ami nehéz
lenne Blaskó és Lelesz között.) Igaz,
hogy a végén Lelesz le akarja lőni szolgá

lati pisztolyával Blaskót, mert a lányát
szereti, de ez a jelenet a drámában is csak
úgy kattan, mint a pisztoly, amiből az
előrelátó újságíró kivette a golyókat. A
Fekvőtámaszban az, hogy a kiskatona
átpasszolja-e menyasszonyát vagy húgát
az őrmesternek, egyáltalán nem érinti az
álmonológokban kifejtett nézeteket és
ezek különböző voltát. Az írói közlé-
sekre alapot adó életanyagok, vagyis
mindkét dráma esetében az „amiből",
csak az elmondások szintjén jelenik meg,
és nem az „amivé„ formálásnak a tör-
vényszerűségei, nem a viszonyváltozá-
sok formálják újjá, drámává a témát. Így a
drámai erővonalék mindkét írásban mást
hordoznak és nyilvánítanak ki, mint amit
a téma kínált, és amiért - úgy tűnik - eze-
ket a darabokat szerzőjük megírta. A mű
világszerűségének adekvát részei, a vi-
szonyváltozások mindkét esetben - persze
más- és másféle - szerelmi történetet
jelenítenek meg. Ez azt is jelenti, hogy a
dráma szerves részei, a viszonyváltozás
sok teljesen elszakadnak attól, ami a köz-

lés, ami a mondanivaló, ami a lényeg; a
drámai világszerűség kettéválik. Gyur-
kovics Tibor munkájában biztosan nagy
jelentősége lenne az ezredesnek, aki
azonban minden alkalommal „csak úgy"
lép be a dráma terébe, ott elmondja ál-
monológjait és eltávozik. De mivel ezek a
bejövetelek éppúgy nem az alakok
viszonyváltozásait szolgálják, jellegtele-
nekké válnak. A témában rejlők a Fekvő-
támaszban leegyszerűsödnek; s ugyanez
a helyzet Galambos fajos írásában is. Ez
utóbbiban a befogadókat csak a nyers,
megdöbbentő élettények ragadják meg,
nem a mű.

Hasonló kettősséget láthatunk Végzi
Endre Le az öregekkel című munkájában
is. Mindannyian tudjuk, hogy - ilyen-
olyan okból - komiszul, arcpirítóan meg-
alázó módon bánunk az öregekkel; nem-
csak anyagi értelemben használjuk ki
őket - ha lehet -, hanem érzelmeikkel,
érzékenységükkel is visszaélünk. Az öre-
gek szociális otthonában egy volt kato-
naaltiszt, Babos nevű, a legmegalázóbb

Vészi Endre: Le az öregekkel (Nemzeti Színház). Kállai Ferenc (Babos) és Hirtling István (Surányi)



módon bánik az öregekkel. Ebben min-
den tekintetben méltó társa a gondnok-
nő. Egy ifjú filmes első filmjét akarja az
öregek életéről forgatni. Amikor megje-
lenik, Babos, a gondviselő és a gond-
noknő a lehető legszebbnek, legidilliku-
sabbnak rajzolja föl az öregek életét. Ha a
drámai szituáció felvázolásakor kialakult
várakozást az író pontosan, szinte mara-
déktalanul kielégíti, a befogadó számára a
dolgok érdektelenné válnak. Az ifjú meg-
érkezése egy bizonyos következménysort
anticipiál a befogadó számára, hiszen
Babos ekkor vázolja fel az otthon idilli
képét. Azonban azonnal tudjuk - és ez az
anticipiált jövő -, hogy ennek éppen a
fordítottja lesz az igaz. És azt is kapjuk,
amit egészen pontosan előre tudtunk és
vártunk. Csak az esetek konkrétságát
nem lehetett előre látni. Az otthonban
nemrégiben két öreg összeházasodott, s
pár napra átengedték nekik a legszebb
szobát. Természetes, hogy ki fogják rakni
innen őket, hogy itt helyezhessék el az
ifjú filmest és szeretőjét. Kettejükjelene-
téből megtudjuk: az ifjú gyűlöli az örege-
ket. Erről is álmonológban értesülünk;

az egészet az ifjú beszéli végig, a lány
meg hallgatja. Az idős pár esküvőjét meg
akarják ismételni a forgatás céljára, hi-
szen ez bizonyítaná, milyen remek itt az
élet. A vőlegény azonban szélhámos, az
asszony ékszereivel és betétkönyvével
eltűnt. Így csak az idős asszonynak azt a
monológját vehetik filmre, amelyben
elbeszéli keserveit és becsapottságát. Az
ifjú rendező boldogan gratulál a szegény
asszonynak a remek alakításért, aki
emiatt még jobban elkeseredik, hiszen a
filmes ifjúnak mások szenvedése öröm.
A téma egyrészt itt is az álmonológok
miatt nem formálódott meg a drámának
megfelelő világszerűséggé. Másrészt pedig
azért nem, mert a mű leghangsúlyosabb
része az Ezüst Maminak nevezett öreg-
asszony csalódása, keserve a szélhámos
férfi megszökése miatt következett be;
így az ifjú filmes, valamint Babos maga-
tartása csak kis részben járul hozzá a leg-
jelentősebb jelenet létrejöttéhez. A mű
végére írt még a szerző egy teljesen fölös-
leges jelenetet is.

Ebben az évadban is megjelentek a szó
szoros értelmében vett mindennapi té-
mák, Békés Pál: A női partőrség szeme lát-
tára és Munkácsi Miklós: Lisszaboni eső
című írásaiban. Az előbbiben a szellemi
szabadfoglalkozású műfordító most köl-
tözött be egyszobás lakásába. Dolgozni
akar, de a lakók nem hagyják. A téma
hordozhatna és kifejezhetne igen fontos
társadalmi erővonalakat, ha azok, akik-
nek semmi feladatuk és dolguk nincs az
életben, nem privát passzióikból vagy
esetleges ügyekkel zavarnák azt, aki dol-
gozni akar. Az utóbbinak, a Lisszaboni
esőnek témája is kifejezhetne igen lénye-
ges társadalmi dinamizmusokat: köz-
ponti alakja a mai megnyomorított és
egyben önmagát nyomorító értelmiségi,
itt történetesen egy festő élete és élet-
helyzetei. Békés Pál munkájában a lakás-
ba bejövők - különösen az elején - álmo-
nológokat mondanak, amelyekből kide-
rül, kik ők, miért jöttek a lakásba. Ezek a
bejövetelek „csak úgy"-bejövetelek, és
egyiküknek a megjelenése sem hoz be a
mű világszerűségébe olyan társadalmi
erővonalakat, amelyek lényegében gátol-

Jelenet Vészi Endre darabjából



ják azokat, akik dolgozni akarnak. A
„csak úgy"-bejövetelek hitelét két ötlet
biztosítja: az előző lakó holttestét az
ajtóra fektetve vitték el a gyászhuszárok,
mert „tepsijüket" ellopták, vagyis nincs
ajtó; illetve csak ebben a lakásban van
telefon, s a lakók itt bonyolítják le beszél-
getéseiket.

A mű világszerűsége végig statikus
marad; ami „mozog", az csak egy angol
mondat fordításának előrehaladása. (Innen
a cím is.) Viszonyváltozásokról már az
alaphelyzet minéműsége miatt sem lehet
szó: a műfordító mindenkit most lát
először; drámai viszonyok pedig azért
nem alakulhatnak ki, mert a műfordító
egyetlen célja, hogy az, aki bejött, minél
hamarabb kimenjen s hagyja dolgozni. Így
szükségszerűen statikus helyzet áll elő,
amely legfeljebb életképet eredményez
egy dráma világszerűségé-ben. Két nő is
megjelenik, mindkettő egyet akar,
lefeküdni az ifjúval. Az egyiknek férje is
van, az persze féltékeny. Van itt még vak
szomszéd, akinek a konzervjét kell
kinyitni, egy magatehetetlen szklerotikus
öregasszony, akit felváltva gondoznak a
lakók, s most épp ezen a lakáson van a
sor. Egy házibulit kereső „szipós gyerek"
is betéved, majd a gyász-huszár, aki az
ajtót hozza vissza.

Ez az alaphelyzet kétségkívül szabad
kezet ad az írónak abban a tekintetben,
hogy azt a fajta embert hozza be, akit tet-
szése kíván. Kár, hogy nem hozott be
lényeges erővonalakat kifejező alakokat,
csak extrém figurákat. Így mindegyik csak
önmagát demonstrálja, rendszerint
álmonológokban.

Munkácsi Miklós darabjának címe egy
festményé is, s a központi alak az el nem
ismert festő. Persze absztrakt festő, képeit
a hazai zsűri és közönség nem értékeli. Az
egyiket megveszi egy amerikai a Hilton-
beli, elegáns prostituált közvetítésével. A
drámai erővonalak itt is igen vékonyak, és
csak a szerelmi szálat hordozzák. A festő
véglegesen és visszavon-hatatlanul Ágnest
szereti, gyermekének anyját. Ő viszont
többször megcsalta, s a szegénységet sem
bírja. Így hát a festő egyedül él, s hogy
megéljen, koporsókat gyárt. Amikor az őt
imádó luxuskurva közvetítésével az
amerikai megveszi a Lisszaboni eső című
képét, és ezért sok pénzt kap, Ágnes
természetesen vissza-tér hozzá. Most
azonban a festő legjobb barátjával, a
maszekoló „doktorral" csal-ja, mire a
festő kirúgja. A világszerűség csupa
közhelyfigurából épül: szellemes, de
művészileg meg nem értett kitűnő

Békés Pál: A női partőrség szeme l át tára (Madách Kamaraszínház).
Békés Itala (Grósz néni) és Székhelyi József (Dorzs úr)

arra, hogy egyik sem illik a lépcső tete-
jére. Elhatározzák, hogy külön-külön,
mindegyikük más és más darabon dol-
gozva újra kiformálják a szobrot. A része-
ket azonban nem tudják összeragasztani;
végül Marinak a saját vérével sikerül.

Szerepel még három férfi, akik híg ka-
baréstílusban keresik azt, aki a szobrot
összetörte; továbbá egy férfi, aki „Korlát-
lan lépcsőjárás" kitüntetést kapott. Ő nem
tagja a brigádnak, a dráma világszerűsé-
gében csak „ott van", a többi alaktól telje-
sen függetlenül lépcsőt jár és monoló-
gokat - ő már nem is álmonológokat -
mond.

Talán ennyiből is nyilvánvaló, hogy a
kiinduló „amiből", azaz a téma nem élet-
esemény, hanem a mostani magyar tár-
sadalmi helyzet általános értékelése. A
lépcső a szocializmus, tetején Leninnel, a
lenini eszmékkel. A szocializmus esz-
méjének alapos csorbulását jelzi a Lenin-
szobor összetörése; azt pedig, hogy a szo-
cialista tudattal, a szocialista gondolko-
dással a „brigádvezető" sem törődik, a
helyébe állítandó dolgok tárgyiasítják: az
ennivaló, a könnyed szórakozás, a múlt-
beli, mára elavult népi szokások, a tanu-
lás, a vallás és a család. A brigádtól füg-
getlenül jár a „Korlátlan lépcsőjárás"-sal
kitüntetett kisember; ám ő alacsony
lépcsőn lépdel.

A behelyettesítések mutatják, hogy
Schwajda György ezen munkáját - mi-
ként több más művét is - a proletkultos
allegória látásmódja hatja át. Azért pro-
letkultos, mert nem a különböző alakok
szellemi, gondolkodásmódbeli, attitűd-beli
stb. arculatát rajzolja meg, hanem az
ideológiai-eszmei alapból meghozott ér-
tékelésének a fogalmait-kategóriáit tár-
gyiasítja. Azzal is, hogy a brigád a mű
végén csak rájön, a szocialista eszmét,
Lenin szobrát kell összerakni újra; s azzal
is, hogy az egyszerű, ideológiailag-
eszmeileg korántsem művelt - gondola-

festő, aki arra méltatlan nőt szeret; a
pénzt és a házasságtörést imádó asszony;
a festőbe szerelmes jólelkű prostituált; a
jó svádájú csábító. Ebbe a szobába is be-
betérnek a ház lakói, „csak úgy", amiként
az már az életben egy udvari lakás eseté-
ben lenni szokott. Ám ezek is közhely-
alakok: a mindenkit etető öregasszony, a
közvagyont károsító - magyarul: tolvaj -
teherautósofőr, aki csak ordít, buta fe-
lesége és szenilis apósa; továbbá egy
dadogó volt jogász, aki időnként a festő-
nél csövezik. Ez utóbbiak is álmonoló-
gokban demonstrálják önmagukat; élet-
rajzukat vagy valami érdektelen esetet
mesélnek el, aztán eltávoznak. A téma itt
azt hordozta, hogy miért, mitől és hogyan
nyomorították meg a festőt. Ebből csak
azt látjuk, hogy a felesége nyomorította
meg; a halvány drámai erővonal itt is
másról szól - a festő szerelmének kínjai-
ról -, mint amit a téma lényegként magá-
ban rejtett.

szmeileg, a téma látásmódját tekintve
más, a dráma világszerűsége meg-
szervezésének módját tekintve hasonló
Schwajda György Mari című munkája.
Témája abból az időből való, amikor a
társadalom is, az egyének is komolyan
vették még a szocialista brigádmozgal-
mat. A brigád lépcsőt épít, amelynek a
tetejére kerülne Lenin szobra; ám azt a
mű elején talapzatáról leveri és összetöri
egy macska. A brigádvezető minden tag-
gal hozat valamit, amiről az illető azt
gondolja, hogy a Lenin-szobor helyére
tehető. Van, aki füstölt sonkát hoz, más
Rejtő Jenő Csontbrigádját, s van, aki a
gyerek iskolai bizonyítványát. A brigád
idős asszony tagja azt a lepedőt gondolja
idevalónak, amit generációkon keresztül
terítettek családja nőtagjai alá a nászéj-
szakán. A mű címadója, Mari Krisztus-
szobrot lop ide a templomból, míg a bri-
gádvezető, Mari rábeszélésére, feleségé-
nek fényképét hozza. Rájönnek azonban
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taiban Isten, Lenin, József Attila és Petőfi
keveredik -, de világhoz való viszonyában
egyértelműen szocialista Mari, vagyis a
nép a maga vérével ragasztja össze.

A téma azonban bármilyen kitűnő és
aktuális, nem formálódik drámai világ-
szerűséggé, még allegorikus jelleggel
sem. s ugyancsak az álmonológok miatt. A
mű alakjai - íróilag ismét ezzel a
legegyszerűbb megoldással - elmondják
önmagukról, hogy kicsodák, elbeszélik
múltjukat. Ezekből az elbeszélésekből
megértjük ugyan, ki-ki miért hozta a
Lenin-szobor helyébe azt, amit hozott, de
ettől a világszerűség nem lesz dráma. Egy
vékony szerelmi szál itt is szövődik Mari
és az egyik brigádtag között; a leg-
fontosabb jelenet köztük is szó szoros
értelmű monológ.

Az eddig említett műveket voltaképp alig
lehet az „amivé" szemszögéből vagy tör-
vényszerűségei alapján elemezni, hanem
inkább csak az „amiből" alapján. Vagyis a
témákat lehet dicsérni. Ha az előző éva-
dokban bemutatott drámák zömére gon-
dolunk, már ez is nagy előny. Közhely,
mindenki fújja, hogy a téma önmagában
nem elég, s mégis - úgy tűnik - egyre
kevesebb gondot fordítanak írók és szín-
házak egyaránt arra, hogy a kitűnő témák
drámákká formálódjanak.

Mindaddig ugyanis, amíg egy dráma
világszerűsége Nevekből és az általuk
elmondott Dialógusokból épül föl, ennek
a világszerűségnek szükségszerű, el-
engedhetetlen ismérve is, követelménye
is a Nevek között lévő viszonyok válto-
zása. A drámákban lévő Dialógusok sem
nélkülözhetik a primér élet dialógusai-
nak azon ontológiai jellemzőjét és tör-
vényszerűségét, miszerint csak kölcsönös
viszonyban válthatók. Ha ezek a
viszonyok statikusak - miként az álmo-
nológokból álló világszerűségben azok -,
állókép lesz a mű dráma helyett. A Nevek
közötti viszonyok az író akaratától, szán-
dékától függetlenül is megvalósulnak, ha a
Neveket leírja, és hozzájuk csak Dialó-
gusokat rendel. Az azonban már nem va-
lósul meg önmagától, miszerint a Nevek
között most, a drámai jelenben viszony-
változások történjenek meg. Még azt sem
látni ezekben a művekben, ami pedig a
XX. századi drámák jelentős részében
látható, hogy tudniillik akként jelennek
meg az alakok közötti viszonyok, misze-
rint azoknak változniok kellene, de nem,
mégsem változnak. Ezekben a művek-
ben nem arról van szó, hogy az alakok
között nincs viszonyváltozás, hanem úgy
nincs, hogy szükségszerűen lennie kel-
lene és még sincs. Ez a drámaiságnak már
az ókorban megjelenő, noha később nem
gyakran tapasztalható változata. (Ez a
csehovi dráma is.)

Álmonológnak az a szövegfajta nevez-
hető, amelyet a Névvel jelölt alak látszó-
lag egy másik Névvel jelölt alaknak mond,
de amelynek tartalma pusztán csak az
adott Név benső világát vagy annak vala-
mely részét objektiválja. Ezekben - jó író
esetében - kétségkívül megformálódhat a
jellem, a gondolkodásmód, valamily
attitűd vagy problémakör. Vagyis az
adott alak az irodalom szintjén, a drá-
máénál eggyel magasabb absztrakciós
szinten kitűnően megformált lehet. Azon-
ban ha egy benső tartalom vagy bármi
egy másik alakhoz szólóan hangzik el
olyan világszerűségben, amely kizárólag
Nevekből és Dialógusokból formálódik
meg, akkor a szöveg nemcsak a Dialógus
ismérveit veszi fel, hanem a drámáét is
igényli. Egyszerűen azáltal, hogy olyan
világszerűségben hangzik el, amely csak
Nevekből és Dialógusokból áll. Volta-
képp nem önmaga az álmonológ szünteti
meg a drámát, hanem az, hogy tartalma
nem igényel reakciót, vagyis viszonyvál-
tozást. Ha pedig a jelen lévő alakból az
álmonológ nem vált ki viszonyváltozást,
akkora szöveg szinte önmagától elbeszé-
léssé változik. Az elbeszélés mint beszéd-
fajta nem igényel okvetlenül viszonyvál-
tozást, sem másféle reakciót; elég, ha a
hallgató tudomásul veszi. Ez pedig a
dráma világszerűségének nem felel meg.
Az említett munkákban az elbeszélés
egyenlő az adott alak öndemonstrációjá-



val, önbemutatásával, amelynek tartal-
mait csak tudomásul kell vennie a másik
alaknak éppúgy, mint a befogadónak.
Tagadhatatlan, hogy az önbemutatás, az
öndemonstráció a mai életnek egyik jel-
legzetes ismérve. Voltaképpen azonban
mindenki csak „kényszerűségből" teszi.
A szót azért kellett idézőjelbe tenni, mert
nem szó szerinti kényszerről van itt szó,
hanem arról, hogy ezen önbemutatás
nélkül a másik nem figyel ránk, miként
mi sem a másikra. Ebből az általános szo-
ciálpszichológiai helyzetből természete-
sen lehet drámát formálni, de csak úgy,
ha az író ezen viszony változásának a
szükségességét sugallja, és úgy nem, ha
ez a helyzet csak úgy áll elő, ahogyan az
életben szokott.

Okvetlenül meg kell említeni, hogy a
drámaiságnak az álmonológok következ-
ményeképpen való hiányát, a dráma in-
adekvátságát enyhítheti, sőt adott eset-
ben teljesen eltüntetheti a színészi meg-
formálás, a színészi játék. A színész egy
elbeszélést is kitűnően tud előadni; ha
igazi írónak a munkájáról van szó, még az
elbeszélő alakját - nem az íróét, hanem a
művön belüli álmonológokban elbeszélő-
nek az alakját - konkrét karakterét, világlá-
tását stb. is meg tudja a maga eszközeivel
formálni. De ezek a színész és a színjáték
eszközei, nem az íróéi, nem a drámáéi.

Ez a kérdéskör persze összefügg azzal
az elterjedt tévhittel, hogy az írott dráma
még nem kész; teljességét, szépségét stb.
csak a színházi előadásban kapja meg.
Van olyan szöveg, amellyel kapcsolatban
ez igaz - az, amely önmagában művészi-
leg értéktelen -, de ez bizonyosan nem jó
dráma, és nem jó mint irodalom sem. Az
az író, aki valójában a színészekre
hagyatkozik és önmaga munkája helyett a
színészektől, a rendezőtől várja művé-nek
teljessé, széppé stb. formálását, alaposan
becsapja önmagát. Nem azért, mert rossz
szövegből vagy nem dráma-szövegből
avagy akár drámavázlatból nem lehet jó
színházi előadást csinálni. Bőven lehet.
Azért csapja be magát az ilyen író, mert
az idő az ő művét rostálja ki. Még ha
színész írta is a szöveget, mint Moliére, a
mű azért maradt fönn, mert drámának
kitűnő. s nem, mert valaha kiváló
színházi előadás született belőle.

Az előzőkhez még azt is hozzá kell
tennünk, hogy az álmonológok nemcsak a
legegyszerűbb drámaírói „megoldások",
hanem meglehetősen le is egyszerűsítik a
témát. Csak annyi jelenhet meg belőle,
amennyit valaki kibeszélhet. A Dialógus
interperszonális viszonyválto-

zást igényel, s ennek elmaradása a témát
arra egyszerűsíti, ami abból kibeszélhető,
elbeszélhető. Minden téma kizárólag az
adott műnem formaelveinek kifejlesz-
tésével és a kifejlesztett formával válik
differenciálttá, széppé és teljessé.

Hernádi Gyula Dogma című műve más
okok miatt nem valósította meg a maga
fogalmának megfelelő drámát. A téma, az
„amiből": Xl. Pius pápa törekvése, a
pápai csalhatatlanság dogmájának létre-
hozása. A csalhatatlanság köztudottan
nemcsak az egyházra és a pápákra jel-
lemző, hanem más organizációkra és ve-
zéreikre is, ha nem vallják is olyan nyíl-
tan, mint a pápák. A pápa környezetében
egyedül Guidi bíboros ellenzi a csalha-
tatlanság dogmaként való elfogadtatását.
Hogy a pápa leszerelje ellenállását, el-
mondja a nagy titkot: Guidi az ő saját fia.
Ezzel akarja - a dráma világszerűségében
egyáltalán nem a pápa hazugsága ez -
erkölcsileg arra kényszeríteni, hogy fogad-
ja el a dogmát. Guidi azonban öngyilkos
lesz. Ez a kitűnő téma felhígul annak a
történeti ténynek a műbe való bevételé-
vel, hogy ezen időben folyik Cavour
vezetésével a küzdelem az önálló és
független Olaszország megteremtéséért.
Cavour azt akarná, hogy a mozgalom élére
a pápa álljon. Cavour segítője egy
gyönyörű nő, aki diplomáciai
tevékenységét még a különböző
államférfiak ágyában is folytatja. Guidi
és ez a nő egymásba szeret, s a bíboros
öngyilkosságához ez is hozzájárul.

Látható, hogy ebben a műben három
„amiből", három téma is van: a csalhatat-

lansági dogma, az olasz egység megterem-
tésére irányuló törekvések és Guidi bíbo-
ros szerelmi ügye. Ez a három téma azon-
ban nem formálódik szerves egységgé; az
olasz függetlenségi harcnak semmi köze a
csalhatatlansági dogmához, s ez a politikai
vonal a drámába csak azt a nőt hozza be,
akibe Guidi beleszeret, s aki így az öngyil-
kosságához is hozzájárul. Ám ennek nincs
köze a dogmához; Guidi halála nem aka-
dályozza meg kihirdetését.

A három téma közül voltaképp a dog-
ma a legfontosabb. Azonban ez a téma is
leegyszerűsödik. Hernádi Gyula sokkal
gyakorlottabb drámaíró annál, hogy ál-
monológokat írjon. A témát itt az egysze-
rűsíti, hogy a pápai csalhatatlanság ki-
agyalása kizárólag a pápa pszichikai alka-
tából, megszállottságából magyarázódik.
Altobelli - egy másik bíboros - teljesen
aláveti magát a pápa szándékának, a to-
vábbi másik két bíboros pedig megalkuvó.
Vagyis nem látjuk a dogma, a dogmák
megszületésének hiteles, teljes és mély
rajzát egyrészt a három témának össze
nem illesztettsége miatt, másrészt, mert a
dogmatikus gondolkodás sohasem csak
privát lelkialkatok terméke, illetve nem
privát törekvések, ambíciók terméke csak.

Bármily furcsa, de egy színész-drámaíró
formálta a legmegfelelőbb drámává a
maga témáját: Kaló Flórián A kitaszított
című munkájában.

Az alaphelyzetben még mai közhelyek
is vannak: a feleségnek, Évának van egy
Zolikája, a férjnek, Péternek egy Kata-
linja. Még az is pszichikai közhely, hogy



lehet bontani - miként a drámában az
alakok meg is teszik - a szeretet vagy az
igazság érvényesítésének kérdésére. Ezt
az asszony lovagja, az a bizonyos Zolika
fogalmazza meg, kijelentvén, miszerint
igazság nélkül még lehet élni, de szeretet
nélkül nem. Ez persze nem ilyen egy-
szerű; általában igazság nélkül sem lehet
sokáig élni, különösképpen egészséges
életet. Éva felkeresi férjének szeretőjét,
hogy ő is csatlakozzon hozzá, beszélje le
Pétert szándékáról. Katalin természete-
sen lebeszélné Pétert, s mivel a férfi
meg-marad szilárd etikai álláspontjánál,
szakítanak. Péter őt is elveszti.
Zolikának erre is van szentenciája: aki
nem úgy cselekszik, ahogyan elvárják
tőle, az ne számítson szövetségesre, de
még irgalomra sem. Így Péter válik a
kitaszítottá, mert az igazságot
érvényesíti a szeretettel szemben.

Egy irodalmi mű tényszerűségeit nem
szabad egy az egyben az életre áttenni.
Nem ítélhetjük meg ezt a drámát azzal,
hogy a valóságos életben mit gondolnánk
arról az apáról, aki feljelenti saját lányát.
Nyilván egészen mást, mint egy irodalmi
mű történései esetében, amelyben a prob-
lémakör az apa és lánya konkrét viszony-
latáról a szeretet vagy az igazság, illetve a
tett következménye vállalásának vagy
elutasításának a kérdéséig absztraháló-
dik. És nem 'politikai ügyben, ahol az
igazság a hatalmi érdekkel igen szoros
szövetségben van, hanem az emberek
együttélését érintő etikai kérdésben, egy
ember halálát okozó tett következmé-
nyeit tekintve.

S

az apának igen-igen rosszul esik, misze-
rint lányuknak, Julinak már több hónapja
szeretője van, s ő nem tudott róla. A
drámaelméleti értelemben vett valódi
szituáció véletlen esetből alakul ki. Juli
és fiúja, Karesz enyhén részegen
randalíroznak, egy öregember
rendreutasítja őket, Juli meglöki, a férfi
elesik, fejét kőbe veri és meghal. Az
eddigi közhelyeket ez a drámailag hiteles
szituáció valós életanyagokká
változtatja, mert drámai erővonalakká
válhatnak, és megteremt-hetik a
szükségszerű viszonyváltozások valós
hátterét. A kérdés, mi történjék ez-után.
Az esetet senki sem látta, tehát Juli
megúszhatja a dolgot. Karesz kijelenti, ő
vállalja magára, majd azt mondja a
rend-őröknek, hogy egy vadidegen
lánnyal volt, aki aztán eltűnt. Éva
természetesen meg akarja menteni lányát
a börtöntől, 's csak a kiút lehetőségeit
latolgatja. Kaló Flórián csak súlyossá
tette a probléma-

kört azáltal, hogy Juli nem hitvány
leányka, akiért nem nagyon izgulnánk,
hanem tisztességes és még kiváló tanuló
is. Az apa hosszas gondolkodás után úgy
dönt, hogy Julinak - mivel egy ember
halálát okozta - jelentkeznie kell, s ha
önként nem teszi, feljelenti ő.

A téma többszörösen is kényes. Az
elmúlt jó pár évtizedben igen sok embert
jelentettek fel politikai okokból, s ez a
tény a bármiféle okból történő feljelen-
tést etikailag negatívvá, elítélendővé te-
szi. Még kényesebbé válik a problémakör
azáltal, hogy a feljelenteni szándékozó
az apa, akinek a legelemibb kötelessége,
hogy védelmezze lányát. A témának ez
az aspektusa azonban bőven érinti az
etikának a magán- és a közszférára
vonatkozó részeit. A kérdés úgy is
feltehető: kell-e vagy nem kell egy
ember haláláért
még ha szándéktalanul okozta is
valaki
 vállalni a felelősséget? Ezt persze le

A téma több tényező miatt formálódott
önmaga fogalmának megfelelő drámává.
Először a szituációt létrehozó ok
minéműsége miatt. Valóságszemléletünk-
ben az életünket irányító, befolyásoló
dinamizmusok között manapság nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk a véletlennek,
az esetlegességeknek - éppen az élet át-
tekinthetetlensége miatt -, mint a szük-
ségszerűségnek. Azt már bőven átéljük
viszont manapság is, hogy egy esetleges-
ség, egy véletlen nagyon-nagyon nehéz
helyzeteket képes teremteni és alapvető
viszonyváltozásokat képes elindítani.
Vagyis a szituációt létrehozó tett és a
belőle kibomló eseménysor minéműségei
- véletlenből szükségszerűség - pontosan
megfelelnek annak, ahogyan az
életesemények minéműségeit manapság
látjuk. Juli tette abszolút véletlen, ám
kétségkívül sorsává válik; jövendő életét
mindenképpen meghatározza, akár jelent-
kezik, akár nem, akár följelenti az apja,

chwajda György: Mari (pécsi Nemzeti Színház). Mari: Füsti Molnár Éva



akár nem. Embernek halálát okozni min-
denféleképpen morális és lelkiismeret-
beli terhet ró az elkövetőre. És a mai vilá-
gunkban - még tovább absztrahálva a
dolgot - különösképpen aktuális kérdés,
hogy akár akaratlan, akár jóindulatból
elkövetett tetteink szörnyű vagy kataszt-
rofális következményeit - akár gazda-
sági, akár morális, akár eszmei, akár poli-
tikai téren - vállaljuk-e vagy nem, a min-
dent látszólag elsimító homályban hagy-
juk-e, avagy van erkölcsi bátorságunk a
tett következményét vállalni. Es egyálta-
lán nem véletlen, hogy a dráma világsze-
rűségében csak egy és nem több alak van,
aki az erkölcsi felelősséget és bátorságot
mindennél lényegesebbnek tartja. Így hi-
teles. A téma és a belőle formált dráma is
csak súlyosabbá teszi az erkölcsi felelős-
ség kérdését azáltal, hogy apa és lánya
viszonylatáról van szó. De nem teszi
kínossá vagy ízléstelenné vagy kegyet-
lenné, hiszen szimbolikus jelentése van:
végül is a morális felelősségvállalást jele-
níti meg olyan időszakban, amikor erköl-
csi felelőtlenség uralkodik.

A témából azért is lett jó dráma, mert
Juli halált okozó, nem szándékolt tette
megmozgatja a közhelytartalmú viszony-
rendszereket, és változókká formálja át.
Éva régóta tud Péter és Katalin viszonyá-
ról, Péter szó nélkül eltűri Zolika meglé-
tét Éva életében, de csak most, Juli tette
után válnak ezek a kapcsolatok erővona-
lakká, a köztük lévő kapcsolatban funk-
cionálóvá.

Mindazonáltal a téma nincs kellően
kibontva. Lehet, hogy a valóságos élet-
ben egy adott Juli és egy adott Karesz
között nem is kerül szóba, hogy Juli egy
ember halálát okozta, a problémakör lé-
nyegéhez azonban mindenképpen hozzá-
tartozik. Ám az író nem írta meg. Juli
belső világát is egyszerűsítette azáltal,
hogy csak az él benne, miként menekül-
hetne meg a börtöntől, és egy pillanatra
sem bukkan fel, a leghalványabban sem,
hogy esetleg mégis vállalnia kellene a
következményeket.

Van még ebben a drámában egy nagyon
jellegzetes dolog, ami egy bizonyos szem-
pontból kristálytisztán világít rá az írott
dráma és a színházi előadás egymáshoz
való viszonyára. (Talán azért, mert a drá-
maíró színész.) A közhely azt mondja,
hogy az a jó drámaíró, aki szerepeket tud
írni. Ez - véleményünk szerint - akként
igaz, hogy a drámák jól megírt alakjai egy-
ben mindig jó szerepek is. De az, ami jó
szerep, korántsem bizonyosan jó dráma-
beli alak. Itt kettő is van ilyen.

Az egyik Karesz. Szerepnek kitűnő,
mert módot, lehetőséget ad a mai tengő-
lengő, önmagával önmaga miatt semmi
értékeset kezdeni nem tudó, ám azt a tár-
sadalomra kenő és ugyanakkor anélkül,
hogy bármit is valóban tett volna, végte-
len nagy önértéktudattal rendelkező mai
ifjú eljátszására. Péternek, nemcsak mint
apának, hanem mint az idős(ebb) gene-
rációnak állandóan „beolvas", saját önér-
tékét hadoválja, az idősebbet hőzöngve
lebecsüli és értéktelennek minősíti; nos,
ezek mind kiváló szereppé teszik. Az író
azonban nem adott megfelelő súlyú el-
lenérveket Péter szájába, s így ez is növeli
a szerep hatásosságát. A drámai alak
jelentőségét viszont csökkenti, mert sú-
lyos ellenérvek híján nem kell az övét
sem elmélyíteni. A drámai alak funkcióját
erősen lecsökkenti az, hogy a drámához -
Juli tettével előállott viszonyváltozások-
hoz - semmi köze nincs. Csak annyi,
hogy az esetnél ott volt, illetve hogy kije-
lenti, agyonüti Pétert, ha feljelenti Julit.
A drámában, mivel Juli tettével kapcso-
latban nem jelenít meg a többiekéhez
viszonyítva más állásfoglalást, fölösle-
ges, noha kiváló szerep.

A másik hasonló alak Zolika. Ő kicsit
félszeg, végtelenül udvarias, mindenért
bocsánatot kérő agglegény, aki csak „plá-
tói" módon, kutyahűségű alázattal szol-
gálja-imádja Évát. Ez a tutyimutyi ud-
varló kitűnő szerep, aminek sikerét az író

azzal is biztosította, hogy a jól hangzó
szentenciákat vele mondatja ki, még-
hozzá megváltozott, a puhány udvarias-
kodásból keménnyé váló magatartással.
A Juli tettével előálló drámához semmi-
vel nem járul hozzá. A drámai mozgás-
irányokat tekintve tautológia ez az alak;
az első pillanattól kezdve tudjuk, azt
fogja hajtogatni, amit Éva mond. Mivel
mindkét alak jó szerep, drámai tautológia
és drámai üresjárat voltukat a szín-házi
előadás tökéletesen eltakarja. Vagy-is:
íme, két jó szerep, de két fölösleges
drámai alak.

Márton László minden tekintetben fiatal
drámaíró. Minden bizonnyal ez is ma-
gyarázza vagy értelmezi, hogy minőségé-
ben két eléggé különböző munkát írt, a
Lepkék a kalapon és A kínkastély cí-
műeket.

Az előzőt Gozsdu Elek harmadrangú
regényéből - annak nyomán?, annak ürü-
gyén? - írta. Olyan szöveg született így,
amit egyszeri befogadás során nem is
lehet pontosan megérteni. Valamikor,
talán a múlt század végefelé tartó időben
szenvelegnek itt az emberek, leginkább a
szerelemmel összefüggésben. Az egyik
meghal tüdőbajban; többen öngyilkossá-

Márton László: Lepkék a kalapon (Radnóti Miklós Színpad).
Nagy Sándor Tamás (Baán Viktor) és Dáry Virág (Baán Márta) (Iklády László felvételei)



got követnek el, meghal - csak úgy vélet-
lenül - három gyerek is; a végén agyon-
vernek két férfit, egyet pedig tévedésből
megfojtanak. A dolog mégsem krimi, ha-
nem meglehetősen unalmassá váló sze-
relmi szenvelgéssorozat. Szerepel itt Stif-
ter Adalbert - vajh miért? -, aki mint
idegen az itteni embereket és helyzeteket
kommentálja, meglehetős közhelyek-kel.
Van itt szörnyű-groteszkség is: egy hulla
sokáig ázik az esőn, míg valaki be-hozza,
és a dráma terében járkál vele; továbbá
karok nélküli nyomorék gyerek-lány, akit
teherbe ejt az egyik alak, s el-lopja
feleségének ékszereit, hogy a nyomorék
lányka elutazhasson. Felbukkan egy zsidó
kereskedő és kocsmáros, aki kölcsönt ad a
földbirtokosnak, akit persze gyűlöl, és az
övé lesz minden vagyona. Aztán van
narrátorféle, akinek felvonásokat nyitó
szövegei fölöttébb talányosak.

Az még elfogadható lenne, hogy a
szerző nem hisz abban, miszerint logikus,
oksági összefüggésekben haladó tör-
ténetekkel és az eddig szokásos lélekrajz-
zal lehet lényeges dolgokat mondani a
mai emberről és a mai embernek. De a
blődli felé közelítő humorral, a szörnyű-
de-mégsem-komoly groteszkséggel, mo-
tiválatlan esetekkel, a gyermekek „csak
úgy" bekövetkező öngyilkosságával, nya-
valygó figurákkal stb. lehet?

A kínkastély sokkal jobb írás, noha egy
bizonyos részében ugyancsak megjelenik
a blődlihez közel álló, szörnyű-de-mégse
lényeges humor és groteszkség. A munka
Spiró György Ikszek című regényének
inspirációjából született. Fő-alakja
Boguslawski, a színész és rendező. Az
Ikszek nevű titkos társaság halállal
fenyegeti, ha játszik, mert ezzel csak
lázadásra buzdítana; a cári titkosrendőr-
ség halállal fenyegeti, ha nem játszik,
méghozzá forradalomra buzdító dara-bot,
amelynek előadását viszont csak az
ikszek láthatják. Az alaphelyzet kitűnő, s
Boguslawskiban benső válság is kialakul.
Több okból az előadást választja; talán
jobban fél a cári titkosrendőrségtől, mint
az ikszektől, talán művészi elhivatottság-
ból vállalja az előadást; talán azért, mert a
színésznek mindig játszania kell. Az
Ikszek egyik tagjának a darabját adják elő
az ikszeknek, köztük van a szerző is, a
cári rendőrség felügyelete alatt. Ez ismét
kiváló drámai helyzet lenne, noha a drá-
mán belüli dráma meglehetősen kusza és
zavaros. A végén ágyúlövést hallani. Az
ikszek és Boguslawski azt hiszi, a forra-
dalom kezdődött el. Pedig csak a cár
érkezését jelző díszlövések szóltak. Az

ikszeket, akik eddig különböző magas
pozíciókban voltak, a cári rendőrség le-
váltja.

A kitűnő alaphelyzet valami fenyege-
tettségteli, furcsa blődlibe csap át anélkül,
hogy a komoly, a lényeges probléma-kör -
a művész a két hatalmi erő között -
elmélyülne. A drámabeli hangsúly a drá-
mán belüli színjáték blődlihumorának és
a gyerekes tojáshajigálásoknak a hangu-
latiságára kerül. Ebben kétségkívül meg-
jelenik valami fontosabb életünk fenye-
getettségének és egyben blődlieseteinek a
hangulatiságból, de sajnos csak a han-
gulatiságából; nem úgy, mint a Lepkék a
kalapon című írásban, ahol még ezt sem
érezni. Az író behoz még, két besúgót,
akik Boguslawskit lesik. k a helyzet
valóságosságához hozzátartoznak, a drá-
mához nem.

Úgy gondoljuk, egyrészt a művészi éle-
tünkben még mindig meglévő elméletei-
lenességből következik, hogy a kitűnő
témákból nem formáltak önmaguknak
megfelelő drámákat. Persze nemcsak az
elméletellenességnek a szimptómája az a
vélemény, miszerint, ha a téma jó és szel-
lemi értelemben izgalmas, a figurák hite-
lesek vagy akár csak érdekesek aktuális
szövegeik miatt, akkor a többi már ke-
vésbé fontos. Még a dráma világszerűsé-
gének a törvényszerűségei sem lényege-
sek, hiszen ilyenek amúgy sincsenek;
mindegyik író maga teremti meg a saját
műveit. Egy dráma csak mint irodalmi
mű értelmezhető - így is csak viszonyla-
gosan - önmaga megjelenésformáinak az
alapján. A dráma nemcsak irodalom,
dráma is. A maga fogalmának megfelelő
drámává megformálni a témát a Nevek-
kel és a hozzájuk rendelt Dialógusokkal,
valamint az ebben rejlő törvényszerűsé-
gekkel lehetséges, amelyek megkerülhe-
tetlen, elhanyagolhatatlan törvényszerű-
ségei a műnemnek; legalábbis addig, amíg
a dráma csak Nevekből és Dialógusokból
áll. Minden egyes dráma a műnem fogal-
ma és törvényszerűségei által létrehoz-
ható világszerűségben létezik. Ha ezeket
mellőzik, a dráma nem lesz jó, mert
témáját nem bontja ki megfelelően, és
ezért nem is funkcionálhat megfelelően.
Egy szék sem jó - bármily nemes anyag-
ból készült légyen -, ha nem lehet rajta
ülni; a legfinomabb bőrből készült saru
sem, ha talpának fele lyuk.

FÖLDES ANNA

Perújrafelvétel

Németh László Galileijéről

Megszületése - egy darab történelem

Három és fél évtized - egy emberöltő -
elegendő ahhoz, hogy dokumentálatlan
vagy félig dokumentált tényekből legenda
szülessen, vagy még az sem. Kivételes
szerencséje a magyar színháztörténet-nek,
hogy Németh László Galileijének (egyik)
koronatanúja, Benedek András, Németh
László visszaemlékezéseit, vallomásait
kiegészítve 1980-ban leírta és közzétette
a magyar dráma sorsára oly jellemző
történetet és a fellelhető doku-
mentumokat. (B. A.: Mégis mozog. A
Galilei története.)

A Galilei kálváriája 1952-ben, Németh
László József Attila-díjával, Révai József
biztató levelével kezdődött. Hét éve elő-
ször tették fel Németh Lászlónak a kér-
dést: nem volna-e kedve új darabot írni a
Nemzeti Színház számára? Az április 10-i
dramaturgülésen Benedek András kapta a
megbízást, hogy a Nemzeti Színház
nevében biztassa, sürgesse az írót eredeti
dráma írására. Németh László, aki mun-
kára való hívásra sohasem mondott nemet,
állítólag a pillanat sugallatára vetette csak
be hirtelen jött ötletét, hogy talán
felfedezőkről kellene írni. s felajánlotta
drámahősnek, például - Galileit.

„Tárgyával nem írói, hanem tanári pá-
lyám ajándékozott meg" - vallotta Né-
meth az ősbemutató előtt, utalván arra,
hogy vásárhelyi tanár korában évről évre
vele kezdte a klasszikus fizika történeté-
nek oktatását. „Hőseim közt tán egy sem
volt, aki ennyire messze állt tőlem. Zö-
mök, izmos olasz, aki mint tanár szíve-
sebben fúrt, fabrikált, mint tanított, is-
merte Velence ács-, hajós-, lencsecsiszoló
műhelyeit, asztalánál állandó volt a vidám
társaság, melynek hosszú részleteket
citált a reneszánsz csintalan eposzaiból.
Az embereket nem vette túl komolyan, de
iróniája csupa jóakarat, öreg-kora is
megőrzi a derült erő báját s a varázsába
került asszonyok szeretetét. Egy-szóval,
épp az ellentétem" - szögezi le Németh
László. De természetesen, meg-felelő
empátiával keresi a hősével való
azonosulás útját is: „Hogy érem el ennél
az aggastyánnál, hogy minden életbeli
vonását megőrizve, amíg a bőréből kifelé
beszélek, azt érezhessem, amit Katona
úgy fejezett ki (s bizonyára minden


