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 Közelítsünk ehhez az oktatás felől:
lehet-e, kell-e rendezőkből színházi vezető-
ket képezni?
 Nem ismerem a gyakorlatot. De

mindig volt valami gyanús az úgyneve-
zett vezetőképzésben. Gyorstalpalásnak
éreztem. Az pedig csak egy magyar gya-
korlat, hogy a vezetők többnyire rende-
zőkből lesznek. Az biztos, hogy erre sincs
recept. Nálunk itt is a spontaneitás
hiányzik. Latinovitsnak meg kellett küz-
denie azért, hogy Veszprémben rendez-
hessen. Garas Dezső külön tortúrával
jutott hasonló lehetőséghez. Állami színtű
hibának tartom, hogy ezeknek az
embereknek nem volt - nincs - színházuk.
A merev, nem rugalmas szerkezetekről
van itt szó. Mindig jelszavakat követünk:
hol csak nagyszínházakat akarunk, hol
meg mindenütt bevezetjük a
kamaraszínházakat... Azt kellene meg-
nézni, mire van személyi feltétel. Talán
kevesebb lenne a fiaskó. Kevesebbet ját-
szanánk a közönséggel. A híres kecske-
méti példa: képzeljünk el egy nézőt, aki
tizenévesen elkezdett járni Radó Vili
bácsi színházába. Majd megérkezett Ruszt
József és vele egy alapvetően más szín-
házi stílus, aztán jött Szőnyi G. Sándor
egészen más elképzelésekkel, váratlanul
menesztették őt, és Jancsó-Hernádi-
Gyurkó vette át a színházat. A néző pedig
tökéletesen összezavarodott, és már azt
sem tudta, mi is a színház, már a halma-
zállapotát sem tudta megállapítani. És
akkor hirtelen megszűnt ez is, Lendvay
Ferenc egészen más jellegű színházi gya-
korlata következett. Ha létezik jó irányba
ható kultúrpolitika, akkor ez nem
történhet meg. Sajnos, ezt inkább úgy
hívják: anarchia. Nem törődés a
közönséggel, a színészekkel. Azt elisme-
rem, hogy a színháznak bizonyos mér-
tékben alkalmazkodnia kell. De ha a tár-
sulat tehetséges, megtalálja azt a komp-
romisszumot, amelyen belül még képvi-
selheti magát.

 A spontaneitásról megint csak a főis-
kola jut eszembe. Az utóbbi években nem
végeztek kiemelkedő személyiségek. Nem is
várható tőlük spontán kezdeményezés.
 Nem tudok mit válaszolni. A felje-

lentéssel lenne azonos értékű, ha meg-
próbálnám megfogalmazni, hogy kiknek
jó és miért jó, ha nem történik semmi.
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Drámai-e a népirtás?

Gondolatok Páskándi Géza
Éljen a színház! című drámája kapcsán

A holocaust túlélőit s közülük minde-
nekelőtt azokat, akik azóta önvédelemre
képes nemzetté tömörültek, mindmáig
nem hagyja nyugodni a kérdés: hogyan
tűrhették ellenállás nélkül a zsidók, amit
a fasiszták - a végső megoldás végső cél-
ját alig vagy egyáltalán nem titkolva -
műveltek velük? S hogyan lehetséges,
hogy szemközt a halálos veszéllyel, az
üldözöttekben nem az ellenállás gondo-
lata fogant meg, hanem a kompromisz-
szumé, a nemegyszer sorstársaik bőrére
kötött alkué? Született erről a kérdésről
könyvtárnyi irodalom, tudományos és
szépprózai műnemekben egyaránt. Es
mégsem lehet abbahagyni. Meglehet,
hogy a XX. század derekán egy új Atri-
dák-mítosz született, mely az archetipi-
kus szituációk sorát gyarapítja majd
további évszázadokon keresztül.

Születtek drámák is, meglehetős szép
számmal. Ezek többnyire a kelet-európai
országokban játszódnak, s a helyszínek
között Magyarországnak is hely jut. Jó
néhány ilyen színművet magam is
olvastam. Joshua Sobol vezető izraeli
drámaíró Gettó című zenés drámája pél-
dául a vilnai gettóban játszódik, s főhőse
Jacob Gens, a gettóparancsnok, aki tuda-
tosan, az árulás vádját, sorstársai gyűlö-
letét is vállalva szolgálta ki a németeket,
s szállította nekik az öregeket, a betege-
ket, abban a meddőnek bizonyult remény-
ben, hogy időt nyer, s a fiatalokat, életké-
peseket megmenti, és átmenti a jövőre.
Több drámának is hősei Joel Brand
(Brand Jenő) és Rudolf Kastner (Kaszt-
ner Rezső), azok a magyar cionista veze-
tők, akik először pénzzel próbálták meg-
puhítani Eichmannt és társait, majd
megpróbálták a teljes magyar zsidóságot
tízezer teherautó ellenében kiváltani;
ezek szállítása - fegyverként önmaguk
ellen - a szövetségesekre várt volna, akik
természetesen nemet mondtak. Végül
egyetlen eredményt tudtak kivívni: Eich-
mannék, óriási összegért, Svájcba enged-
tek egyetlen vonatot, rajta ezerötszáz
zsidóval. A vonatra Kasztner Rezső a
családtagjait is felültette. Ezért Izraelben
először elvesztett egy pert, melyet rágal-
mazás címén indított az őt árulónak
bélyegző újságíró ellen, majd a nyílt
utcán agyonlőtték. De vajon ha gyilkosá-

nak - egy súlyosan megsebzett, egész
családját sirató embernek - Eichmann
felkínál az ezerötszázból öt helyet, mint
tette nagyvonalúan Kasztner esetében, a
gyilkos kit ültetett volna erre az öt
helyre? Ellenségeit talán? Vagy kalapból
húz ki öt nevet, ahelyett hogy feleségét,
édesanyját mentse?

Mindezen drámák megjelenítik a néme-
teket is. Akik áldozataik ilyen-olyan pró-
bálkozásait, praktikáit, hipotéziseit s
reményeit látván röhögnek a markukba.
Míg folynak a tárgyalások, folyamatosan
működnek a gázkamrák is; még a látszat
kedvéért, még a viszontszolgáltatás remé-
nyében sem állítottak le akár egyetlen
halálszerelvényt, legföljebb - ha épp ez
szórakoztatta őket - átlátszóan hazudoz-
tak, csak szerencsétlen tárgyalófeleik
nem akartak átlátni a hazugságon. Macs-
ka-egér harc folyik ezekben a drámákban,
s az egér elé abszolút érvényű etikai
normákat állítani aligha etikus. Vergődé-
sét nem érdemes sem felmagasztosítani,
sem elítélni, mert példaértéke nincs. A
macska-egér harc nem drámai konfliktus.
Eldőltének nincs katartikus hatása. Ezek
a drámák rossz drámák.

Zinovjev, Kamenyev, Buharin vagy
Rajk belement a játékba, s magára val-
lott. Kivégezték őket. Megtette ezt a
szolgálatot Radek is - életben hagyták,
hogy két év múlva egy lágerben agyonve-
ressék. Mások megtagadták a szerep
eljátszását. Közülük kit halálra vallattak,
kit titkon végeztek ki, ki történetesen
életben maradt. Ismét másokról - a több-
ségről - nem tudjuk, és soha nem is tud-
hatjuk meg, miként viselkedtek a macska
karmai között. Hány variációs lehetőség -
de vajon rangsort teremt-e ez az áldo-
zatok között? Az előbb-utóbb felállítandó
emlékművek valamennyiük tragédiája
előtt egyformán hódolnak majd.

És most itt egy újabb holocaust, siker-
rel kecsegtető kísérlet egy többmilliós
kisebbség ha nem is fizikai, de nemzeti
létében való megsemmisítésére. Ez - az
előbbiekkel ellentétben - főképpen ben-
nünket érint. Nem mintha a korábbiak
esetében a művelt világ oly fényesen
vizsgázott volna; akkor is kivártak, mintha
a felháborodást csak a temetés utánra
lenne taktikus időzíteni. De Magyar-
ország helyzete ma, ebből a szempontból,
mégis egészen speciális. A holocaust
idején nem létezett Izrael állam; a sztáli-
nizmus idején nem volt olyan ország,
ahol egy demokratikus szocializmus tiszta
gyakorlatát emelhették volna a magasba.
Most viszont, a tragédia tőszomszédsá-



gában, a határ túlsó oldalán, ott van egy
tízmilliós anyanemzet. Lényegében tehe-
tetlenül. Csak a szavát emelheti fel,
csüggedőn is reménykedve, hogy ez egy-
szer mégis odafigyel a világ.

De erre a szóra mégis nagy szükség
van. Az odaátiak érdekében csakúgy, mint
a sajátunkban; az ő létükkel együtt a mi
erkölcsi épségünkért, kohéziónkért,
nemzet mivoltunkért is küzdünk. Szükség
van a politikai cselekvésre, és szükség van
a publicisztikára, a tudományra, a
művészetre és az irodalomra. Tanul-
mányokra, cikkekre, monográfiákra, ver-
sekre, szépprózára. S mert ha van egyér-
telmű konfliktushelyzet, hát ez az, óriási a
kísértés, hogy a konfliktus hivatott
műfajának, a drámának művelői is tollat
ragadjanak. Itt azonban - nem az absztrakt
műnemi tisztaság, hanem épp a mozgósító,
a katartikus hatás, a szó hitele érdekében -
ajánlatos az óvatosság, netán az
önmegtartóztatás.

Vessünk egy pillantást az előzmé-
nyekre, természetesen a teljesség bármi-
lyen igénye nélkül. Előbbről kezdve, a be-
vezetésül említett témaköröknél: a holo-
caust mindmáig legérvényesebb színpadi
megörökítése Peter Weiss Vizsgálata, ez a
verses nyelvével is elidegenített, szikár
tárgyilagosságában elborzasztó, stilizált
dokumentumdráma; mellette még a Köz-
játék Vichyben, Arthur Miller sűrű s mint-
egy laboratóriumi módon izolált cso-
portpszichológiai tanulmánya és Max
Frisch parabolisztikus tömegpszichózis-
drámája, az Andorra érdemel figyelmet. A
koncepciós perek világát két magyar
dráma is sikeresen idézte színpadra:
Örkény István Forgatókönyve a cirkusz-
kerettel elidegenített modelldráma, Gosz-
tonyi János Andrássy út 60.-ja a Vizsgá-
lathoz hasonlóan a verses elidegenítést
választja, s elsősorban szintén dokumen-
tál, a modellteremtés igényével, egy
mechanizmust.

Ezek a stiláris megközelítések távolabb
állnak az ízig-vérig realista hajlamú Sütő
Andrástól, aki elsőként érintette több
drámájában is az erdélyi tragédiát, ám
meggyőződésem, hogy nemcsak az -
amúgy is átlátszó - álcázás kedvéért,
mintegy a rab gólya- effektus szellemé-
ben idegenítette el különféle módokon a
konfliktust, hanem azért, mert - noha az
egész kérdéskört igazán belülről, a lehető
legközvetlenebbül ismeri - tudta, hogy az
direkt formában művészileg
megragadhatatlan. Formai döntései akkor
is példaértékűek, ha az itt említhető három
dráma nem egyenlő értékű, s

Páskándi Géza: Éljen a színház! (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház).
Gaál Erzsébet (Gorzó Magdaléna) és Bárány Frigyes (Poprádi Lehel)

dráma ugyanis a hősök választási, döntési
lehetőségének fikcióján épül, s ezért a
nézőtől is kiköveteli a szereplők tettei-nek
erkölcsi alapú megítélését. Ezért épül,
szerzőik tiszta és tisztességes indulatától
függetlenül, művészi tévedésre az a két
hazai dráma, amely 1988-ban, a
problematikát elfojtó tabu feloldását lázas
és rokonszenves sietséggel követve,
közönség elé került: Csurka István Meg-
maradni és Páskándi Géza Éljen a szín-
ház! című műve. Mindkettő ugyanis
álkonfliktuson nyugszik: egzisztenciális
végveszélyben lévő szereplőktől követel
érvényes erkölcsi állásfoglalást, a nézőre is
az állásfoglalás hamis kötelezettségét
róva. (Félreértés ne essék: a sima, előjel
nélküli emberi hitványságról, az elvtelen
vagy önös elvű árulásról-kollaborálásról itt
nem beszélek; ez természetesen erköl-
csileg minden helyzetben meg- és elítél-
hető, bár drámailag igen kevéssé gyümöl-
csöző, és a szóban forgó drámák motí-
vumkészletében nem is szerepel.)

A Megmaradni felvet ugyan egy olyan
konfliktust, mely látszólag még mindig
(viszonylag) szuverénül dönthető el, és
erkölcsileg is megítélhetőnek tűnhet: a
„menni vagy maradni" dilemmáját. Elte-
kintve azonban attól, hogy ebbe a dön-
tésbe beleszólni innen, az anyanemzet
védettségéből meglehetősen kevéssé ízlé-
ses, ki tudná garantálni, hogy a maradás
hősi gesztusának - azon túl, hogy azt, aki-
ben az alternatíva egyáltalán felmerül,
vagyis ott, ahol van, nem érzi jól magát,
személyes sorsában frusztrálttá, boldog-
talanná teszi - van-e reális értelme? A
párhuzam itt már - reméljük - szélsősé-
gesen túlzó, de ad absurdum vive a kér-
dést: ki vállalhatta volna, hogy a náciz-
mus hatókörébe eső zsidókat maradásra

némely szempontból bírálható alkotás. A
szuzai menyegző történelmi parabola,
kétségbeesett, tragikus hangütésű tilta-
kozás a kisebbségek - minden kisebbség -
erőszakos beolvasztása ellen, nem
véletlenül egy olyan tragikus hőssel, aki a
„többségi" nemzethez avagy a „macs-
kákhoz" tartozik, s ezért neki van válasz-
tási lehetősége, az ő helyzetében felvet-
hető az etikai normák kérdése, a drámá-
nak így tétje, a cselekménynek feszült-
sége, a feloldásnak, tehát a tragikus
bukásnak is katartikus hatása van. Az
Advent a Hargitán a balladás mesejáték
misztikus-mitikus ködébe vonja a sze-
replőkre leselkedő halálos veszélyt, a
mára való vonatkoztatás nélkülöz minden
direktséget, az azonosulás lehetősége
elsősorban hangulati-atmoszferikus.
Végül Az álomkommandó az első olyan
színpadi mű, amely egybejátszatja a két és
kétféle holocaustot, s az egymás-nak
tartott tükörrel mindkettőt el is idegeníti,
ezzel fölemelve őket a művészi
metamorfózis szférájába. S mint Zappe
László - ismereteim szerint az előadás
kritikusai közül egyedül - megfogalmazta,
épp ez, „a műalkotás örök reménysége" az
egyetlen felemelő, katartikus eleme ennek
a drámának, amely mindkét síkja konkrét
realitásában „a legteljesebb reménytelen-
séget" sugallja. Sütő egyszersmind meg-
fogalmazza azt az erkölcsi tételt is, mely
dramaturgiai döntését itt is, a korábbi
esetekben is motiválhatta: a kínban ki-
mondott szavak, a kínban elkövetett tettek
megítélhetetlenek. Ahogy Zappe mondja:
„Az abszolút hatalom és az abszolút ki-
szolgáltatottság között nem jöhet létre tra-
gikusan emelkedett ütközet."

A hagyományos formájú, arisztotelé-
szi-ibseni struktúrájú (és látásmódú)



biztassa, a szülőhazához való hűség elvont
parancsa címén? Végső soron Csurka is
csak felveti, csak súrolja ezt a kérdést, de
végül nem foglal benne állást, amit böl-
csen tesz, de így a kérdés csak helykitöl-
tésre szolgál, mint ahogy helykitöltő a
második részen eluralkodó bűnügyi bo-
nyodalom is, ami, ha valóban van reális
alapja, legföljebb dokumentumdrámába
illenék, mert a maga szándéktalanul gro-
teszk és valószerűtlen mivoltában ebben a
formában művészi tipizáló értékkel nem
rendelkezik. A végén pedig - „kiterítenek
úgyis" - dübörögve megindulnak a
buldózerek, felszántva nemcsak a házak
helyét, hanem az erkölcsi dilemmák és
alternatívák terepét is. Kétségbeesett
sikoly - jellemezhetnénk, végső kicsen-
gése alapján, a műfajt. Csakhogy a két-
ségbeesett sikoly a lírára tartozik.

Konkrét tényekkel, helyzetekkel, figu-
rákkal építkező realista dráma Páskándi
Géza Nyíregyházán bemutatott műve, az
Éljen a színház! is. A magyar kisebbségi
színjátszásnak a fennmaradásért egyre
fogyatkozó reményekkel vívott küzdelme
látszólag kétszeresen is drámába kí-
vánkozik, hiszen a színházat játszó szín-
ház valóban sűrítheti a kor ellentmondá-
sait, amiről egy másik, hasonló alapkép-
leten nyugvó és még a történelmi szituá-
ciót tekintve is rokon jellegű mű, Spiró
György Az imposztora juthat eszünkbe,
amely körülbelül olyan funkcióban hasz-
nálja a Tartuffe-öt, mint Páskándi a Ham-
letet. Csakhogy Az imposztor is elidegenít,
méghozzá többszörösen: a múltba és azon
belül a lengyel-orosz relációba helyezett
konfliktussal, a játékos, anekdotaszerű
maggal és azzal, hogy egy metaforikus
értékű mechanizmus vizsgálatát állítja
középpontba: hogyan keres kitörési le-
hetőséget a szorongatott létezés a legen-
dák és mítoszok gyártásában.

Az Éljen a színház! esetében azonban
úgynevezett reálszituációval van dolgunk,
sőt Páskándi még a hármas egységet is szi-
gorúan őrzi. A macska-egér harc tizenkét
órába sűrítve jelenik meg előttünk.

Íme, mit tesz ezen idő alatta macska, a
színen meg nem jelenő s így csak annál
félelmetesebb Cucu elvtárs, a városi fő-
hatalmasság képében. 1. Elrendeli a
kisebbségi színház megszüntetését, majd
2. az aznapra tervezett Hamlet-bemutató
betiltását, ám, mint kiderül, mindezt csak
taktikából, bár fölöslegesen töri magát
ilyen rafinériákkal, hisz a kisebbségi
színház kényszerűen megalkuvó vezetői
amúgy is készségesen teljesítik minden
kívánságát, s így az első két akció kilá

tásba helyezése nélkül is egy szavába
kerülne az, amit, legalábbis pillanatnyi-
lag, igazán akar, hogy tudniillik 3. a pla-
káton ne szerepeljenek nevek, mivel a
társulat két tagja, az ifjú rendező és Ham-
let alakítója gyanússá váltak a hatalom
szemében. (Ez a kikényszerített anoni-
mitás - akár van valóságbeli megfelelője,
akár nincs - nyilvánvalóan szimbolikus-
nak szánódott, hiszen a hatalom köztu-
dottan sokkal kézzelfoghatóbb brutali-
tással szokott lesújtani a renitens ele-
mekre: arról lenne itt szó, hogy a kisebb-
ség, nevét elveszítve, arcát is elveszítse,
de ez a szimbolika a realista közegben
meglehetős tanácstalanul lézeng.) Ám
ezzel még nincs vége, Cucu elvtárs a
végső csapást is ráméri a - Gosztonyi
János kifejezésével - kellően „pépesített"
társulatra: a premier estéjén kényszeríti
őket, hogy 4. maguk kérjék önálló létük
megszüntetését, vagyis beolvasztásukat a
többségi társulatba.

A macska tehát igencsak aktív, már-már
a valószerűtlenségig, hiszen az ilyen
lépéseket általában ravaszul az időben
szétterítve, a szabadalmazott szalámi-
taktikával szokás végrehajtani. Ám a drá-
mai sűrítés most visszaüt: így ugyanis az
egerek kiszolgáltatott tehetetlensége még
nyilvánvalóbb. S akár Csurka, Páskándi
is mesterséges eszközökkel kénytelen
egerei számára valamiféle aktivitás
látszatát kölcsönözni, a lényegtől többé-
kevésbé vagy teljesen független cselek-
vések bevetésével. (Csurkánál ez az
összefüggés mindvégig megvan, csak épp
a cselekvések súlya virtuális.) Így például
nagy helyet foglal el Poprádi, az idős
jellemszínész és Nusi, a fiatal titkárnő
régóta lappangó s épp e napon beteljesülő
szerelme, vagy Szikszay, a rendező és ifjú
hitvese, „Szendey Tünde drámai szende"
féltékeny civakodása, majd kibékülése.
Inkább kapcsolódik a dráma tétjéhez
Kolompár Geyzának, Hamlet ifjú ala-
kítójának akciója, aki Hamlet nagymo-
nológját megtoldja egy saját szerze-
ményű, aktuálisabban zsarnokellenes
kirohanással, ám ez az akció, bármennyi
teret foglal is el, bármennyi lázas sürgést-
forgást kavar, semmi konzekvenciával
nem jár, még Kolompár személyes
helyzetét sem érinti (gondoljunk, ismét
csak kínálkozó párhuzamként, Spiró
Rybakjának a drámai struktúrába oly szer-
vesen illeszkedő funkciójára).

Való igaz: az egerek mozgási szabad-
sága úgyszólván kizárólagosan a magán-
szférába szorult vissza. Ámde a dráma -
szerzője kinyilvánított szándéka szerint is

- mégis közéleti aktivitásukat kívánja er-
kölcsi mérlegre tenni, vagyis, adott eset-
ben, kompromisszumkészségüket meg-
ítélni és megítéltetni. Azonban ez az, ami
megítélhetetlen. A második részben
jelentős helyet foglal el az a szakasz,
mikor a társulat vezető tagjai több-keve-
sebb habozás után rendre aláírják a meg-
semmisítésükre irányuló alázatos kérel-
met. Ez nagy drámai horderejű aktusnak
látszik - holott valójában „csak" kétség-
beesett lírai ténymegállapítás. Páskándi
megpróbálja elhitetni, hogy nem mind-
egy, ki milyen sorrendben, hány perc
tétovázás, okoskodás, meddő lázongás
után szánja el magát a toll megragadá-
sára, de még belsőleg sem tudja logikussá
tenni a folyamatot, vagyis például
megindokolni, miért ír alá Kolompár
néhány perccel előbb, mint Poprádi,
avagy Tünde, mint Nusi. Nem véletlenül -
hiszen valójában teljesen mindegy.
Egyrészt a beolvasztás a kérvény nélkül
is végbemenne, másrészt az aláírók jog-
gal, s már csak életösztönük sarkallására
is, ringathatják magukat abba a hitbe,
hogy megalázkodásukkal még egy időre
meghosszabbíthatják ha immár nem is az
önálló magyar színház, de legalább a
magyar nyelvű előadások létezését -
ameddig Cucu elvtárs is úgy akarja. A
kompromisszum kérdésének tehát nem-
hogy elvi jelentősége nincs, de még jelle-
met minősítő gesztusértéke sem. Hiszen
ha végiggondoljuk, mi lenne a kollektív
lázadás végeredménye - alighanem még
beolvasztásra se méltatnák a társulatot, s
magyar szó színpadról többé nem han-
gozhatnék el, az egyenkénti megtorlá-
sokról nem is szólva -, akkor ugyan hová
lyukadunk ki?

Illetve: aki az előadás megtekintése
után a műsorfüzetként forgalmazott drá-
maszöveget is elolvassa, azt sokkoló
meglepetés éri: a dráma ugyanis más-ként
végződik. Nem az évtizedek óta
meghunyászkodó főrendező végső, két-
ségbeesett és természetesen értelmetlen
lázadó gesztusával (Harmath Győző Iván
az utolsó percben kilopja Cucu elv-társ
zsebéből a mindenki által aláírt kér-
vényt), hanem a nép - nézők, színészek,
utcai tömeg - kollektív lázadásával. Tün-
tetés harsog az utcán: „Le a titkárral! Le
Cucuval! Le minden Cucuval!" - és
„minden arc fényes reménnyel fordul a
kinti morajlás, zúgás iránt". Nem szeret-
ném hosszan kommentálni ezt a befeje-
zést, melyet objektíve irreálisnak, fele-
lőtlennek és a helyzet tragikumát tekintve
voltaképp ízetlennek tartok, a



dráma szempontjából pedig szervetlen-
nek, sőt az egész mű érvényét megszün-
tetőnek (Csurka buldózereinek legalább
megvolt a maguk lírai igazsága). Minden-
esetre az amúgy is figyelemre méltó dra-
maturgiai beavatkozásnak legnagyobb
pozitívuma, hogy e befejezésnek még
írmagját is kigyomlálták. Aminek egyet-
len dramaturgiai hátránya van: végképp
értelmét veszti az igen hangsúlyos és a
mű eredeti címét is szolgáltató „ötszáz
sírásó" motívum, azaz Szikszay rendezői
koncepciója, miszerint Claudiust, a zsar-
nokot egy tömeges sírásó-felvonulás ré-
míti agyon - az eredeti befejezésben ter-
mészetesen ez a motívum hosszabbodik
meg, konkrétan és szimbolikusan. Magát
a motívumot kihúzni már nem lehetett, s
így elég szervetlenül fityeg az előadás-
ban, halvány utalásként az erjedő népha-
ragra; de még mindig jobb, mintha oda
torkollna, ahová az eredeti szövegben.

Ilyen körülmények között voltaképpen
csak rossz dráma születhet; de az Éljen a
színház! még e szűkre szabott
lehetőségeken belül is alatta marad a
szerző színvonalának. Szólhatnék itt logi-
kátlanságokról; nem értem például, miért
kell Nusinak a darab elején lázasan eltá

volítani „a" politikus portréját, vagy ha az
igazgatónő szerint a titkár addig nem
engedi folytatni az előadást, míg a kér-
vényt meg nem kapja, miért folytatódik
az ennek ellenére, holott még javában tart
az aláírások körüli huzavona. De gyenge
minőségű maga az egész dialó-
gusszövedék is, amely persze elsősorban
azt sínyli meg, hogy a szituáció nem
olyan, amelyben a szavaknak súlyuk,
drámai funkciójuk lehetne - ezért aztán
rengeteg a töltelék, a hőzöngés, a lila
filozofálás, a vegyes színvonalon repro-
dukált „atelier-duma", az akasztófahu-
morral sem jeleskedő lapos anekdotázás.
(Utóbbira példa az adoma a fogolyról s
elzüllött feleségéről.) Vagy egy másik
jellemző apróság: az, hogy Harmath
Győző Ivánnak kettős keresztneve van, s
ezért kollégái, nemegyszer ugyanaz a
személy is, felváltva szólítják hol Győző-
nek, hol Ivánnak (ha legalább a kettő
közül az egyiknek valami pejoratív zön-
géje lenne!), nemcsak valószínűtlen, de
humorforrásnak is csekély.

s mégis: talán nem hangzik ellent-
mondásnak vagy épp valamiféle megal-
kuvásnak, ha azt mondom: ezeket a
darabokat, ha már megíródtak, be kell

mutatni, mert ha van - a múlt század
francia színházi terminológiájával -
„théâtre utile", „hasznos drámaírás",
mely-ben a nézők az őket foglalkoztató
problémákról náluk tájékozottabb
emberektől kaphatnak híradást, akkor az
erdélyi vonatkozású drámák ma
elsőrendűen ebbe a körbe tartoznak; bár
persze jobb lenne, ha a vállalkozók
egyszersmind teljes értékű színházi
élményt is nyújtanának. A nyíregyházi
színház tehát önkéntes
kötelességteljesítésre vállalkozott, és a
befejezés elhagyásával, továbbá a szöveg
igen energikus megkurtításával-tömörí-
tésével a művön magán is annyit segített,
amennyit csak lehetett. Ezen túl sok
lehetőségük nem volt. Léner Péter kor-
rekt és világos realista előadást rendezett,
érezhetően inkább a színházi nyüzsgést, a
premier ismert lázas atmoszféráját s ezen
túl a helyzet általános nyomorúságát
hangsúlyozva, semmint az erkölcsi
dilemmákat és azok megítélését. Talán
nem véletlen, hogy az előadás legjobb
alakítását Bárány Frigyes nyújtja Poprádi
Lehus szerepében, abban a figurában
tehát, akinek érett, lehiggadt emberi szu-
verenitását a legkevésbé bolygatják fel az
ábrázolt események, s aki e válságos

Gaál Erzsébet, Zubor Ágnes (Nusi) és Szalai Kriszta (Szendey Tünde) a
Páskándi-darab nyíregyházi előadásában (Keleti Éva felvételei)



tizenkét óra alatt elsősorban alkonyi sze-
relmének realizálására tör; Bárány finom
és önironikus öregedő naturburschot
formál, és neki köszönhető, hogy az első
részt záró bohókás-fanyar idill az előadás
legőszintébb, legemberibb pillanata.

Az együttes olyan ifjú sztárjai, mint
Safranek Károly, Mátrai Tamás vagy
Szalai Kriszta (aki Nyíregyházán remél-
hetően kikerül Udvaros Dorottya színé-
szetének vonzásköréből) ezúttal halvá-
nyabbak, s alighanem ez sem véletlen. A
Kolompár-Hamletet alakító Safraneknek
és az ifjú rendezőt játszó Mátrainak
polarizáltabban kellene állást foglalnia a
központi (ál)konfliktushoz, a hangos, exhi-
bicionista, illetve a szelíd, önemésztő
lázadástól jutni el a rezignációig, a
kompromisszumkészségig, ám ők,
voltaképp helyesen, nem hajlandók ebből
erkölcsi dilemmát gyártani, s ezért
folyamatosan tompítják jelenlétüket. Az
viszont nehezen érthető, hogy a gyáva
főrendezőt játszó Szigeti András miért
nem siet az író segítségére, hogy Harmath
Győző Iván végső pálfordulását
valamelyest előkészítse, netán motiválja.

Külön kell szólni Gaál Erzsébetről,
erről a kiemelkedő színésznőről, aki
Gorzó Magdaléna igazgatónő szerepé-ben
egészen nagyvonalú munkát mutat be -
egy másik előadásból. Igaz, a figura is
különleges: a középkorú színésznő
igazgatónői posztján nemcsak kiszolgálja
a hatalmat, hanem úgyszólván még elébe
is megy kívánságainak, kíméletlenül
leszerelve a belső ellenzéki hangokat -
hite szerint a társulat, sőt az ügy érde-
kében, s személy szerint persze senkinek
sem ártva, de egyszersmind a maga rela-
tív hatalmát is élvezve, továbbá termé-
szetesen minden funkciójában szerepet is
játszva, főnököt, diplomatát, zsarnokot,
dívát és gondoskodó anyát felváltva. Gaál
Erzsébet mindezt életnagyságon túli
dimenziókban, szélsőséges, már-már vad
stilizálással, bábszerű mozgással, rikító
effektusokkal, egy állandó, mesterséges
túlgerjesztettség állapotában oldja meg -
akárha ismét Genet-drámát játszana.
Izgalmas produkció, alighanem Léner is
élvezettel szemlélte - de hiába, teljesen
kirí az előadásból, melynek többi szerep-
lője is, ne feledjük, színész vagy legalább
színházi ember, tehát hasonló felfoko-
zottság náluk is indokolt lehetne (de csak
Safranek Károly tesz rá néha kísérletet).

Az előadás körülbelül annyira jó,
amennyire a darab engedi - jobb csak
akkor lehetne, ha attól még messzebbre
kanyarodnék, ez pedig már a vállalkozás

egész célját megkérdőjelezné. Úgy lát-
szik, ha Erdélyről van szó - így vagy
amúgy, gúzsba kötve táncolunk vala-
mennyien.

Persze vannak boldog (?) emberek, akikre
ez nem vonatkozik. Például az általam
látott előadás szakközépiskolás bérleti
nézőire, akik a dráma és az előadás felve-
tette sorskérdésektől háborítatlanul (talán
még nem is hallottak róluk?) viháncolták
végig a délutánt; különösen a „Cucu" és a
„Geyza" nevek korbácsolták fel újra meg
újra szerény humorérzéküket, továbbá az
ingerszegény lét dacos reflexeivel hárítot-
tak el, vihogás formájában, minden heve-
sebb vagy - számukra - rendhagyóbb érze-
lemnyilvánítást.

Úgy érzem - a bemutatott drámától
immár teljesen függetlenül, hisz erről a
közönségről a valódi Hamlet is lepergett
volna -, a színházainkat ma sújtó különb-
különb csapások közül az ifjúsági bérlet
kényszere, mai formájában, egyike a leg-
fájdalmasabbaknak. Csakhogy ez épp az
a csapás, amely ellen a színházak elvileg
mégsem szükségképp fegyvertelenek. An-
nál kevésbé érthető: miért nyugszanak
bele mégis, miért csak a kritikusok kiál-
tanak időről időre a pusztába? Az ilyen
előadásokra a társulatok mintegy a cso-
davárás misztikus állapotában készül-nek:
hátha ma elmarad a cirkusz, hátha le-száll
a Szentlélek, és csendesebbre, netán
fogékonyabbra hangolja a házat. A remény
persze többnyire hiú marad - de miért kell
reményekbe kapaszkodni? Ha már színhá-
zaink zömének pénzügyi egyensúlyához
nélkülözhetetlen a kelletlen és érdektelen
ifjak szervezett beterelése, vajon elkép-
zelhetetlen lenne-e a talajnak a pedagó-
gusokkal közös előkészítése, a leendő
nézőkkel folytatott előzetes egyeztető
tárgyalás, avagy, végszükség esetén, a
csak a balhéban érdekeltek kivezetése,
netán a kirívó esetek nyilvános fórumo-
kon való kipellengérezése?

Páskándi Géza: Éljen a színház! (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez: Mial-
kovszky Erzsébet. Dramaturg: Osztovits Le-
vente. Zenei szerkesztő: Palásti Pál. A rendező
munkatársa: Gönczy Ágnes. Rendezte: Léner
Péter.

Szereplők: Gaál Erzsébet, Szigeti András,
Bárány Frigyes, Zubor Ágnes, Mátrai Tamás,
Szalai Krisztina, Safranek Károly, Stettner
Ottó, Kocsis Antal, Kováts István.

KOVÁCS DEZSŐ

A prolongált végzet

Az Oidipúsz király Kaposváron

Az utóbbi években-évtizedekben nem-
igen kényeztették el a magyar színházak
nézőiket antik darabok feldolgozásával.
Mintha csak kimentek volna a divatból
az ókori darabok a sorozatos Shakespeare-
és Csehov-reneszánszok közepette, s
mintha csak valóban kívül rekedtek volna
a modern színházművészet törekvésein az
ókori görög drámák súlyos történései.
Ha - ritkán - születik is egy-egy hazai
kísérlet feltámasztásukra, többnyire a drá-
matörténeti-színháztörténeti illusztráció
szintjén reked meg, s holt szövegekké
maszkírozzák a klasszikus opuszokat jel-
legtelen, szürke, tét nélküli előadások.

Ritka és kétszeres öröm hát, hogy
Kaposváron olyan Oidipusz-adaptáció
született, amely minden porcikájában
kortárs érzékenységeket vesz célba, s
amely nem aktualizáló drámatörténeti
szellemidézésnek hat, hanem eleven-
erőteljes és jelen idejű színpadi beszéd-
nek. Az alkotóknak - a drámatestet szer-
kesztőként és íróként jegyző Babarczy
Lászlónak (az előadás rendezőjének) és
Lukáts Andornak (a címszereplőnek),
valamint munkatársaiknak - vélhetően
ritka alkalom kínálkozott az Oidipusz-
legenda átiratában jelen idejű konfliktu-
sok kibontására. S hogy az antik törté-
néssor szinte teljes drámatörténeti re-
konstrukciójára vállalkoztak, illetve a
klasszikus Oidipusz-variációkból életre
hívtak egy teljesen új és modern nemze-
déki sorstragédiát, amely szellemében és -
javarészt - betűiben is hű az ókori klasszi-
kus triász drámáihoz, az - számomra - azt
bizonyítja, hogy roppant tétje lehetett
roppant kockázatos vállalkozásuknak.

Baharczy és Lukáts Szophoklész Oidi-
pusz királyát „törzsanyagul" felhasználva
„továbbírták" Oidipusz tragédiáját, s
ehhez nemcsak az Oidipusz Kolónoszban
egynémely (főként a tragédia második
részét alkotó) jelenetét használták fel,
hanem Aiszkhülosz és Euripidész drá-
máinak kisebb részleteit is, beleszőtték
az újjáformált drámatestbe - kiegészítve
vadonatúj dialógusokkal, epizódokkal.

A játék azzal kezdődik, hogy a hatalma
és dicsősége csúcsán trónoló királyi pár,
Oidipúsz és Iokaszté színielőadást néz
végig, s először így - esztétikai megfor-


