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Elsüllyedt értékek nyomában

Az István király
bemutatója Veszprémben

E sorok írója bevallja: bár egykori piaris-
ta diákként tanult a Sík Sándor által (is)
írt, szerkesztett tankönyvekből, s még a
felszabadulás utáni években is szerepelt
egy Sík Sándor-oratórium előadásában,
szavalt, megjegyzett Sík-verseket, idéze-
teket, de aztán, miként az egész irodalmi
és színházi köztudatban, az ő tudatából is
a tudatalattiba szállt a költői, tudósi és
drámaírói életmű. E süllyedést - minden
mentegetőzési szándék nélkül mondva - a
politika és művelődéspolitika számos
igazságtalansággal, torzítással is járó tek-
tonikus változásai okozták, mert hiába,
Sík Sándor a szó szoros értelmében is
„guelf" volt, s ez egyszerűen nem tetsz-
hetett a „ghibellineknek". S íme, tavaly
ősszel a veszprémi Petőfi Színház gesz-
tust tett a guelf költő-drámaíró felé: 1988.
november 17-én, az újjáépült színház
avatására, bemutatta Sík Sándor István
király című drámáját, s ezzel egyszer-
smind fontos politikai gondolatokat is
megfogalmazott a politikai, társadalmi és
erkölcsi válságtól mélyen érintett kö-
zönsége számára.

A gesztus értékeléséhez néhány vonás-
sal fel kell vázolnunk a költő, a drámaíró
és a pedagógus pályáját vagy legalábbis e
pálya néhány szakaszát, eredményét,
problémáját. (Teljességre már csak azért
sem törekedhetünk, mert az említett el-
süllyedési folyamat miatt még az infor-
mációs csatornákat is kutatni kell, nem-
hogy a műveket.) Szerb Antal - e világ-
nézetében, esztétikájában annyira rokon
lélek - a Magyar irodalomtörténetben így
jellemzi Sík Sándor addigi életművét és
jelentőségét: „Elsőnek kísérelte meg a
katolikus tartalmat a Nyugat, áttörés által
hozott új formákba önteni. Átélte és ma-
gáévá tette Ady nyelvújítását, átvette a
szecesszió formai nyereségeit, az imp-
resszionista líra közvetlenségét és benső-
ségét, és mindezt egységbe foglalva,
egyéniségének ujjongó és fiatalosan meg-
rendült pátoszával a hit szolgálatába állí-
totta." Ez a néhány sor mindenekelőtt a
költői oeuvre-t s annak tartalmi-formai
összetevőit jellemzi, ám az egyetemes és
ezen belül a magyar irodalomtörténeti és
stílustörténeti elhelyezésen túl (mely sze-
rint Sík Sándor az úgynevezett neokatoli-
kus irodalmi áramlat jeles képviselője,
bízvást mondható, máig is legnagyobb
hazai költő-pedagógus reprezentánsa) az

elmondottak a drámaíróra is jellemzőek,
s ezért tanulságos egy másik, Sík korai
poézisát elemző írásból is idézni. Koszto-
lányi Dezső 1910-ben, hat évvel az első
Sík-dráma megszületése előtt, így jellemzi
az ifjú poéta Szemben a nappal című
kötetét az Életben: „Szabad, bátor és
egészséges rajongó, csupa kedv, öröm és
optimizmus... A kritikus egyelőre csak
egy kis fáradtságot kíván neki, hogy me-
rev ereje rugékonyabb legyen, és... ke-
gyetlen is tudjon lenni."

A „fáradtságra" Sík Sándornak szük-
sége is volt, mert ennyire rajongva, ennyi
idealizmussal eltelve drámát, jó drámát
nehéz írni, márpedig a műfajt egyre in-
kább ambicionálta. 1916 és 1943 között
összesen tizenegy drámai művet írt:
1916-ban a háromfelvonásos Ébredést,
még ugyanebben az évben a Salamon ki-
rály gyűrűjét, s 1918-ban jelent meg az
Alexius című ötfelvonásos misztérium-
játék, melyet később Bárdos Lajos meg-
zenésített. Egyik kései méltatója, Boros
Lajos szerint „társait, barátait, tanítvá-
nyait elsősorban az 1923-ban írt ötfel-
vonásos Zrínyi-drámáról vallatta legtöb-
bet. (Maga talán azt tartotta legkedvesebb
szülöttének.)" 1929-ben újabb dráma
született A montecaselai erdő címmel,
Assisi Szent Ferencről. Hétrészes erköl-
csi-filozófiai dráma az 1930-ban keletke-
zett A boldog ember inge, két kedves drá-
mahősének, Leventének és Csillának
szerelméről, boldogságkereséséről.

Szent István alakja az 1933-ban bemuta-
tott háromfelvonásos tragédiában, az Ist-
ván királyban formálódott nagyívű dráma
hősévé s jutott el a Nemzeti Színház
színpadára, de ismerjük e mű egy koráb-
bi, kiérleletlenebb változatát is: a Szent
István király című kétrészes tragédiát,
melyet 1930-ban mutatott be a Szegedi
Városi Színház. Kiadatlan dráma az
1934-ben írt Testvérek, majd a következő
évben Sík kedves tanítványai, a Szegedi
Fiatalok Művészi Kollégiuma kiadásában
jelent meg a négyrészes Advent, melyet
1937-ben a Magyar Színház mutatott be
Hevesi Sándor rendezésében, Losonczy
Dezső zenéjével és átdolgozásában. Az
égigérő torony című ötfelvonásos dráma
Szegeden kapott színpadot 1943-ban, de
közben már eljutott néhány iskola (így a
piarista gimnázium) színpadára az 1942-
ben írt s Rákóczi bécsújhelyi szökésének
egyik epizódját feldolgozó modern
iskoladráma, a Podolini diákok, amely
példamutató dokumentuma Sík Sándor
haladó szellemiségének, német-
ellenességének, emberségre, helytállásra
buzdító erkölcsiségének. Nincs módunk-
ban a drámai életmű további kiteljesedé-
séről és színpadi pályafutásáról számot
adni; részben magyarázatképpen is álljon
itt még az a néhány mondat, melyet az
egykori Színházművészeti Tanács vala-
melyik, magát meg nem nevező tagja írt
rá a Zrinyi-dráma utolsó oldalára
(Franklin Társulat, Bp. 1923., a Magyar
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Színházi Intézet könyvtárának péklánya):
„Igen szépen ír magyarul, a költői nemes
érzés is erős oldala, a drámaírói te-
hetségnek azonban még a nyomai sem
mutatkoznak e művében." Íme a szigorú
verdikt a legkedvesebb műről, s csak ta-
lálgathatunk, mit is jelentsen ez: a Kosz-
tolányi említette „fáradtság" hiányának
regisztrálását avagy inkább az esztétikai-
színházpolitikai vasfüggöny lezuhanását
Sík műveire?

Az István király megközelítése érde-
kében vegyük most szemügyre a dráma-
írói életmű addigi két csúcsát, az Alexiust
és a Zrínyit. Az előbbi az első világhá-
borús évek vívódásainak terméke, s
túlzás nélkül állítható, hogy a harminca-
dik éve felé járó, még igazán fiatalnak
mondható poéta eszméinek enciklopédi-
ája - mindannak, amit Sík a világegye-
tem, a létezés céljáról, a boldogság lehe-
tőségéről és értelméről, a hatalomról, az
egyén és társadalom viszonyáról vall. Az
Alexius misztériumjáték, annak is a mo-
dernebb válfaját, a számos világi elemet
és motívumot feldolgozó mystére pro-
fane-t követi, így tehát eleve színes, epi-
kus jellegű mű élményét ígéri. Ugyanak-
kor követi a világirodalom és a magyar
irodalom nagy filozófiai drámai költemé-
nyeinek hagyományait, s ezen belül is fel-
tűnő a drámai építkezésben, egyes szituá-
ciók és jelképes figurák megteremtésé-
ben a Csongor és Tündével való rokon-
ság. S ha van a „Bildungsroman"-hoz ha-

sonlóan „Bildungsdrama" is, akkor az
Alexius még ilyennek, azaz drámai fejlő-
déstörténetnek, művelődéstörténetnek is
mondható: miképp jut el valaki sok-sok
kitérő, konfliktus, tévút után a kegyelem,
a megváltás állapotába, abba az állapot-
ba, melyben a gondolkodás megszüli ön-
maga számára a tökéletes patthelyzetet, a

„credo quia absurdum"-ot, a kételyeken
túli csend attitűdjét. Mindezzel együtt Sík
misztériumjátéka igazi neokatolikus iro-
dalmi alkotás, s csak az érdekesség ked-
véért jegyezzük meg, hogy a nagy példa-
kép, Claudel éppen a tízes években írja
meg néhány, e nemben legfontosabb drá-
mai alkotását (Angyali üdvözlet, A csere,
A selyemcipő), s így még külön kutatan-
dó, hogy az Alexius és a felsorolt művek
között milyen egybeesések, illetve külön-
bözőségek vannak.

A műről mindezek összefüggésében is
elmondható, hogy első látásra nem elég
drámai, többek között azért sem, mert az
ilyesfajta, úgynevezett kétszintű drámák
ritkán igazán drámaiak. Mindamellett a
XX. század második felére dramaturgiai
„világképünk" eléggé kiszélesedett,
mondhatni, parttalanná vált, s így az ef-
fajta ítélkezésekkel csínján kell bánni. A
lényeges az, hogy az Alexiusban zajló
eszmei küzdelem (pontosabban: küzde-
lem az eszmékért, az eszmékkel) így is ér-
dekfeszítő, a figurák, az elmélkedések
olykor egyenesen naiv túlhalmozása elle-
nére is.

Alexiust először a hatalom vágya nyű-
gözi le. „Minden... olyan törpe" - mond-ja
a cselekménysor elején környezetéről
(amely lényegében a politikai szféra), s
ha a császár „a mindenséget, / A nagy vi-
lágot... Mind nekem adja, hogy rajtam
kívül / Ne legyen úr a földön: elmegyek /
Es megcsókolom a lába porát." A hata-
lom vágya nemcsak a környezet törpesé-
gétől motivált, hanem - s ez jellegzetesen
modern mozzanat - a magány félelmétől
is, s van konkrét, nemes célja: „Itt állok
én, piros hajnalmadár. / Eremben tűz, új
évezred tüze... Es keresztvíz ömöljön a
világra... És jöjjön el a békeország... És
én legyek az ország sarkköve." Íme az ifjú

drámaköltő első nagy vallomása, mely-
ben - nyilvánvalóan súlyos belső küzdel-
mek árán - még megteremtődik az indi-
vidualizmus és a közösségi szemlélet egy-
sége, ami egyben a pesszimizmusnak, a
magány démonainak legyőzését is jelenti.
Ám e megküzdött állásfoglalás nem bizo-
nyul hosszú életűnek, mert ekkor megje-
lenik - a Csongor és Tünde vándoraira
emlékeztető módon - három egykori vi-
lágnagyság, Xerxes, Nagy Sándor és Cae-
sar, s mindegyik kinyilatkoztatja, hogy a
hatalom, a nagyság nem lehet végcél.
Alexius nem is ambicionálja tovább a ha-
talmat: ,,...siratok / Egy koronát, amely
porrá pattant, / Mielőtt született." A
megoldást az itt megjelenő L zarándok
már ekkor jelzi: „A szeretet csak egymaga
erős... mint az igazság, mint az Isten...
Nem tud halált és egyedülvaló." E gon-
dolatok erősen emlékeztetnek Pál apostol
téziseire, melyeket a korinthoszbeliekhez
írt első levelének szeretethimnuszában fejt
ki, ám a főhősnek meg kell vívnia néhány,
mindenekelőtt gondolati csatát, hogy az a
bizonyos világnézeti-filozófiai patthelyzet
létrejöjjön. Alexius megpróbálkozik az
egyenjogú emberek közötti szerelemmel, s
a hatalom helyett a császár leányának,
Adriaticának a szerelmét kéri: „Te vagy,
szerelmem, a nagy felelet / Mindenre,
amit kérdezni tudok." Nyilvánvaló, hogy
Alexius ezzel és ezúttal is elköveti a
hübrisz vétkét, de maga is letesz
szándékáról - „Jaj annak..; amit / A vágy
bús karma megragad... Én nem illetlek
tégedet." Felrémlik tehát a modern ember
lelkének nagy sebe, a magány, a kiüresedés
veszélye, a „mi végre ez is?" problémája,
s Alexius a magában élő szent, a remete
útját választja, teljes ismeretlenségben,
elszakadva az előkelő környezettől,
családjától, szerelmétől.

A hős csodákat tesz, prédikál, kinyilat-
koztat; katartikus hatású buzdításaiban
lényegében a Hegyi Beszéd igazságait
közvetíti a népnek, valójában megtagadva
a racionális gondolkodást, sőt tágabb
értelemben az egész filozófiát. „A böl-
csekkel nincs semmi dolgom - mondja
Bazilius filozófusnak. - Hiszek egy Isten-
ben... Nem érek rá gondolkodni, uram,/
Az imádságon kívül." Nyilvánvaló: az
imádság a hit terméke és eszköze, s ha a
gondolkodás egyedüli formája, lehetősége,
akkor a hit kétségkívül a legfőbb érték.
Ám célnak ez még mindig nem elegendő.
Alexius - először ismeretlenül -
visszakerül környezetébe, majd önmaga
apoteózisa során (ez, a misztériumjátékok
törvénye szerint, külön felvonás tárgya)
így foglalja össze szerettei előtt végső
bölcseletét: „Semmik vagyunk... Csak
annyi erőt érünk... Amennyi fénye
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visszacsillan rólunk / Az Istennek." E to-
tális nembéli szerénységhez járul még két
gondolat: „Nagyon, Igen nagyon szerettem
és azért kellett feláldoztatnom. Es ti is
Részt vettetek velem az áldozatban."
Azaz: a már korábban is hangoztatott, a
szeretetből fakadó áldozat, mint minden
misztériumnak, e játéknak is lényege. Itt a
totális szellemi, gondolati patthelyzet,
ahonnan már nem lehet és nem is érdemes
sehová lépni, mert ez megteremtheti a
lélek békéjét.

Sík Sándor íróként, művészként is ka-
tolikus volt. Alexiusa az „örökké kék az ég
a felhők fölött" attitűdjének és világ-
nézetének vitathatatlan terméke, s e gon-
dolati megállapítás egyúttal bizonyos fo-
kig dramaturgiai értékelést is implikál. A
magyar politika, társadalom és kultúra
század eleji vívódásai, poklai "fölött" ez a
mű annyiban izgalmas, értékes, drámai,
amennyiben elfogadjuk és elemezni is
tudjuk e nyugtalan gondolati csatározás
állomásait, a maguk nemében mégiscsak
drámai szakaszait és egészét. Talán spi-
rituálisabb érdeklődésű korokban nagyobb
fény esik majd rá.

Az Alexiusban tehát mindenképp
megszületett a Kosztolányi említette „fá-
radtság", noha Szerb Antal a Magyar iro-
dalomtörténet ide vonatkozó passzusában
ezt még nem nagyon ismeri el, s csak a
következő két, csúcspontot jelentő mű-re
nézvést jelez elkomorulást, súlyosabbá
válást: „Szelíden aszketikus ideáljait
hirdeti gazdag csengésű misztériuma, az
Alexius is, míg drámáiban (kiemelés tőlem
- B . J.), a Zrínyiben és a Szent Istvánban,
a magyar végzet vonalát kutatja." Szó, ami
szó, Sík Sándornak (milliónyi
honfitársához hasonlóan) valóban volt is
rá bőségesen oka, hogy A halottak élén, az
Üdvözlet a győzőnek, Az új Isten, a
Szíttál-e lassú mérget élményei után köze-
lebb kerüljön a magyar politikai és társa-
dalmi valósághoz. A kedvenc, az 1923-
ban megjelent Zrínyi (Magyar tragédia öt
felvonásban, Riedl Frigyes emlékének
ajánlva) előszavában maga írja: „Ez a
könyv a nagy háború alatt készült és há-
roméves munka gyümölcse. (Zrínyi) Pá-
lyájának mély tragikumát Riedl Frigyes...
előadásain éreztem meg. Sorsa az utolsó
négy század magyarságának élő

szimbólumává, tragikuma a magyarság
történelmi tragédiájává a háború alatt nőtt
meg bennem." Sík tehát eljutott a
legsúlyosabb magyar sorskérdések felfo-
gásáig és megértéséig, idős professzora
útmutatásainak, de legfőképpen a század
első évtizedei nagy történelmi katakliz-
máinak nyomán.

Már az Előjátékban (A szemenyei
strázsa) felvázolja a kompországi lét főbb
jellemvonásait: „Mindenképpen csak a
magyar pusztul... a magyar paraszt pusz-
tul, török gazda bánja." A magyarok
akik, akárcsak Weöres Sándor A kétfejű
fenevadjához hasonlóan, nagyon sokfaj-
ták - „az édes szülőhazánkért... Meg az
urunkért. A jó nagyságos Zrínyi urun-
kért" harcolnak, vagyis magyaroknak,
hajdúknak, cigányoknak, horvátoknak
egyaránt meglenne a maguk „hungaricus"
öntudata az édes szülőföld védelméhez,
egy jó vezér alatt. A németek ugyancsak
sokfajták (a tulajdonképpeni német-
osztrákokon kívül seregnyi zsoldos), ők
viszont csak harcolnak, minden érzelmi-
eszmei cél nélkül. Zrínyinek az első
felvonásban arról kell döntenie, vál-
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lalja-e a nádori tisztséget (azaz az akkori
kormányfői szerepet), mert „ha Zrínyi a
palatinus, akkor Magyarországnak feje van
és kardja". Zrínyi azonban ódzkodik: „Ez
az az ország, ahol meg kell fulladnia
annak, aki lélegzetet akar venni... Itt
minden csupa fal... Itt a német fal, török
fal, erdélyi fal, érsekék fala, újhitűek fala...
Én mozogni akarok." A nádori tisztség
elfogadása mellett érvel Eusebia, a
felesége is, ám a fő érvet Lippay eszter-
gomi érsek mondja ki: Zrínyinek, mint
Pázmány-tanítványnak, a bíboros hagya-
tékát folytatva kell közjogi vezetővé vál-
nia, hogy ezzel is „legyen újra katolikus az
ország". A katolikus, sőt szerzetes Sík
Sándor azonban jól ismeri a pázmányi
testamentumot, s jól tudja, hogy a magyar
nyelv és szónoklás e géniusza képes volt
az egyetemes magyar érdekek szintjére
felemelkedni. Így ezeket a mondatokat
adja Zrínyi szájába: „Bár volna száz-ezer
jó katolikus vitézem, meg százezer jó
kálvinista vitézem, meg százezer jó lutrista
vitézem: de kiverném a törököt... Hát ezt
tanultam a kardináltól." Az igazság tehát
az (s ez a valóságban is így volt), hogy
Zrínyi nem kívánt még vezetőként sem
beállni a Habsburg-adminisztrációba, mert
tudta: a legfontosabb feladat a török elleni
harc, a „két magyar haza" közé
beékelődött, pusztító fundamentalista
katonai és politikai hatalom kiszorítása. Ez
persze ugyanakkor csak punctum saliens,
mert a végső cél nem más: „Törököt
kiverni, németet lerázni, egy-mást
megszeretni." Úgy tűnik, Sík Sándor már
az első felvonásban jól ragadott meg több
alapvető magyar sorskérdést, s egy jó
gondolati disputa keretében plasztikusan
meg is jelenítette az érdekeket és
szembenállásukat, illetve az ezeket valló-
képviselő figurákat.

Mint tudjuk, Zrínyi rosszul számított,
nem vette figyelembe, hogy a másik olda-
lon (tudniillik a Habsburgokén) is funda-
mentalizmussal, a legkülönbözőbb érde-
keket védő hatalmi manipulációkkal kell
szembenézni. Sík a továbbiakban, négy
felvonáson keresztül, igazából Zrínyi
passiójátékát írja meg - egy kiváló had-
vezér és államférfi áldozatvállalásának,
szenvedéseinek, kudarcainak és feláldoz-
tatásának drámai történetét. S ha így te-
kintünk a Zrínyire mint drámára, akkor a
„kedvenc" igazából nincs is olyan messze
az Alexiustól, csak itt már sokkal több a
magyar „fáradtság", a korabeli
eseményektől is ihletett, őszinte belső
megkínlódás.

A második és a harmadik felvonás
Zrínyi nagy álmának, a törökök kiverésé-
nek, konkrétan pedig Új Zrínyivár mint
fontos magyar katonai bázis felépítésé-

nek ellehetetlenülése, utóbbinak a szó
szoros értelmében való szétrombolása. A
vár - ahogy Montecuccoli, a Habsburg-
szoldateszka hideg számítású zsoldosve-
zére, a nagy reneszánsz condottierék gyá-
szos emlékezetű korcs utóda mondja -
„teljesen el van hibázva. Nekem itt pa-
rancsolni (azaz szétromboltatni - B. J.) a
hivatásom". Zrínyi hasztalan érvel: „A
magyarság, hajdúság, horvátság él a csa-
tavágytól... A szülőföldjüket védik."
Mindhiába; az izzó drámaisággal ábrázolt
gyászos hadtörténeti esemény, a vár
szándékos feladása után Montecuccoli
kimondja e profán passiójáték ítéletét:
„Igazán ideje volna már új rendszert kez-
deni Magyarországon... Ez az ember a
nyugtalanság... A magyarság különvaló-
sága. A rebellió!" Világos, hogy ezek után
a főhőst is el fogják pusztítani, vul-
gárisabban: elteszik láb alól.

A negyedik felvonásban Zrínyi újabb
stáción megy végig, s micsoda, századok-
ra előremutató tanulság és tanúságtétel: a
különbözőség, a saját út keresése a nagy
egyéniséget a másik oldalhoz (adott eset-
ben Zrínyit a franciákhoz) hajtja, s éppen
ez vezet a végső feláldozáshoz. Pedig Zrí-
nyi a végsőkig „legitimista" álláspontot
vall. A szorongató helyzetben még meg-
fogalmazza a magyar balsors lényegét:
„Minket az Isten a bal kezével kormányoz.
A kereszténység mostohagyermekei
vagyunk. Ideplántálta eleven testünket az
Isten, növénynek köröttetek, ti szép,
boldog nyugatiak... Éljetek, ti bol-
dogabbak... de szánjatok bennünket,
szánjatok és tiszteljetek..." Katolikus
burokban, de itt a lényeg: a kompországi
(kompnemzeti?) helyzet, amely a Nyugat
számára még védelmi funkcióval is jár.

Illúziói vannak viszont Zrínyinek a leg-
felső vezetéssel, a királlyal kapcsolatban.
Íme a XVII. század vegytiszta magyar le-
gitimizmusa: „Most mi következünk,
ketten, a király és én! A királynak ki kell
vernie a törököt, vissza kell adnia Nagy-
magyarországot." Itt a már említett,
valósággal archetipikus szituációról van
szó: a magára maradt másképpen cselek-
vő nem kaphat sem segítséget, sem felol-
dozást attól, akinek (aminek) lényegéhez
tartozik a status quo megőrzése.

Az ötödik felvonás, mely a végzetes
vadászat helyszínén, a kursaneci erdőben
játszódik, a passió beteljesülése. Zrínyi
maga is tudja, hogy áldozat (feláldozás)
készül. Valósággal végrendelkezik:
„Atyámfiai, mondjátok meg... az embe-
reknek... a magyaroknak... hogy nagyon
szerettem őket... Most már legyen csen-
desség... Es... a korona szent... és a vér
szent... az édes magyar vér..." Érdekes,
hogy a feláldozás ábrázolásához az egy-

kori verziót használja fel, mely szerint a
kamarilla keze volt a dologban, s ezt még
szélesebben motiválja is a karrierista,
„hungaricus" tudat nélküli Mikulich első
és utolsó felvonásbeli beállításával. A
verzió ilyetén való művészi felhasználása
a végső cáfolatot jelenti a hős, illetve a
szerző legitimizmusa értelmezésében. És
ezzel válik teljessé a mű gondolati és for-
mai leltára: kollektív és egyéni eszme- és
politikatörténeti szempontból egyaránt
érdekes, izgalmas drámáról van szó, máig
visszhangzó szellemi párbajokkal, író és
politikus elődöktől átvett szövegekkel (de
hát ezzel Ratkó József is élt a Segítsd a
királyt! írásakor), az epikus jelenetezésen
belül fel-felforrósodó kisebb-nagyobb
drámai csúcspontokkal, itt-ott kissé
szétzilálódó jellemek rendszerével,
fárasztó verbalizmussal. Egészében
azonban a Zrínyi nem alábbvaló több, a
közelmúltban keletkezett és a közelmúltról
szóló történelmi paraboladrámánknál.

A harmadik csúcs az István király,
amelyet - ráadásul több változatban - már
az „ancien régime"-ben is kipróbáltak
színpadon, sőt az ország legjobb
színpadain, hogy aztán, majdnem fél
évszázadnyi idő elteltével, eljusson a
veszprémi Petőfi Színház újjáépült
színpadára. Ebben - sokkal érettebb
művészi eszközökkel - egy progresszív
katolikus gondolkodó az első világháború,
a forradalmak, Trianon, az ellen-
forradalom és a konszolidáció tapasztala-
tait és következményeit összefoglalva, de
új veszélyekre (nacionalizmus, soviniz-
mus, német-fasiszta imperializmus) is fi-
gyelmeztetve állít drámai emléket az
ugyancsak több pogány közt, belső és
külső hatalmasságok, népet-nemzetet őrlő,
pusztító erők, csoportok ütközési pontján
küszködő és helytállni törekvő Szent
István királynak. A már többször említett
„fáradtság"-ot, elmélyülést, illetve
ezeknek műben való objektiválódását
bizonyítja- egyszersmind az olvasó és a
néző szellemi izgalmát is biztosítva - az a
körülmény, hogy átvittebb értelemben ez
is katolikus passiójáték, feláldozás- és
felajánlástörténet. (Az utóbbi tekinteté-ben
rokonságot mutat más, tulajdonképpen
liturgikus műfajokkal is, hiszen a misének
például lényeges mozzanata a felajánlás;
vessük ezt össze azzal a mozzanattal,
mikor a dráma végén István a
Boldogasszonynak ajánlja fel az országot.)
Az ilyen műfajú-formájú alkotásban
mindenképp „vérre menő" játék bontako-
zik ki, nagy érzelmi-gondolati feszültséget
gerjesztve, s így kiváltképp alkalmas a ha-
gyományos és újszerű gondolkodás és cse-
lekvés ötvözetét nyújtó, egyénben és kö-
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zösségben egyaránt funkcionáló szinteti-
kus szemlélet, mondjuk ki: a népben-nem-
zetben való gondolkodás érvényre juttatá-
sára.

A dramaturgiai állványzat azonban
most már jobban közelít két - a magyar és
világirodalomból modernebb variációkban
is jól ismert - drámamodellhez, az epikus
drámához és a klasszikus tragédiához. Az
utóbbi szigorú fegyelme, a tér, az idő és a
cselekmény egysége (az István király
cselekménye 1038. augusztus 14-én,
egyetlen napon, egyetlen színtéren,
egyetlen cselekvési problémára korlátozva
játszódik) némiképp ellentétbe is kerül a
bonyolult szituációk és jellemek
rendszerével, arra azonban mégis jó, hogy
az egésznek szilárdabb, áttekinthetőbb
szerkezetet adjon. Ez a dramaturgiai
törekvés összefügg azzal, hogy Sík - élve a
költői szabadság mindenkori jogával -
megközelítően nyolc év (1031-1038)
eseményeit, tendenciáit, motívumait vonja
össze az említett napra és térre, s mily
érdekes, hogy fél évszázaddal később
Ratkó József is ezt tette az ugyancsak
említett Segítsd a királyt!-ban; úgy látszik,
a költői szabadságon s a dramaturgiai
ésszerűségen kívül az alkotás történelmi
szituációjának bizonyos azonosságai is
kikényszerítették ezt a megoldást.

A három felvonás közül (az 1934-ben a
Szent István Társulat kiadásában meg-
jelent szövegkönyvet véve alapul) az első
jó ívű expozíció után elindítja a bonyo-
dalmat. István király, túl a trónörökös,
Imre herceg elvesztésén, a súlyos társa-

dalmi és külpolitikai
harcokon, egy értékrendválságba került, az
új vállalásában még nem eléggé állhatatos,
új hódítóktól is fenyegetett politikai, kato-
nai és társadalmi konstrukció csúcsán - bár
olykor úgy tűnik, inkább a romjain - arra
kényszerül, hogy közvetlenül halála előtt
biztosítsa a trónöröklést, s ezen keresztül
egyúttal az életmű, az új ideológia és
világszövetség (feladat), illetve a magyar
identitás egységét. Zajlanak a tapo-
gatózások, a rejtett vagy nyílt előcsatáro-
zások, a jó vagy rossz szándékú informá-
cióforgalom. A frontok mindenekelőtt a a
magyarok és nem magyarok között hú-
zódnak. István királynak e marakodók és
acsarkodók között egy a célja: „Gondos-
kodnom kell az én nyájamról." Ez már
csak azért sem könnyű, mert Gizella ki-
rályné szerint „e fajzat (tudniillik a ma-
gyarok, Vazul és tábora) ellene szegül a
fegyelemnek". Tehát a felek között világ-
képi, erkölcsi különbség is létezik, még-
pedig a külföldiek javára, s Istvánnak vi-
gyáznia kell: ,,...most meg akarja ölni
benned a magyar a keresztényt". Azaz:
Vazult mint utódot pártolva, István a mo-
dern világeszme és -rendszer árulójává
válhat. Gellért püspök, az atyai barát és
ideológus is magára hagyta a döntésben
Istvánt, azt üzenve, hogy a döntés felelős-
sége kizárólag őt illeti.

Péter, a jelöltek egyike színt vall ma-
gyarellenességéről: „A pogány nem test-
vér, a pogány fenevad... gyűlölnek a
csimbókos fejűek... ezeknek szent dolog
megölni az öreg fejedelmet." Tulajdon-
képpen nem abszolút magyarellenesség-

ről van itt szó, inkább azok ellen irányul,
akik a magyar identitást a legteljesebben
hordozzák, de István ennek a gyökereit is
látja: Péter végső soron idegen hatalom
ágense, aki hűbéres tartománnyá tenné az
országot. István ítéletét megerősíti Péter
későbbi, a király távollétében odaszi-
szegett véleménye: ,,...ebben az országban
csak az ér valamit, ami idegen". István
ezért Vazulhoz fordul, bár tudja róla, hogy
„részeges, buja, vérengző, istentelen,
országháborító pogány, gyilkoló". Ezért
felszólítja: teremtse meg Vazul ön-
magában a magyarság és a kereszténység
egységét, s akkor ő lehet az utód. Már az
expozícióból s a belőle kifejlő bonyoda-
lom első mozzanataiból is látszik, milyen
elismerésre méltóan tájékozott Sík Sándor
kora magyarságának, magyar társa-
dalmának sorskérdéseiben, s milyen
plaszticitással képes mindezt úgy marokba
fogni, hogy akár későbbi korok számára is
érvényes példabeszéd kerekedjék belőle.

A második felvonás a kibontakozás és a
csúcspont. Különböző ellenlépések és
elterelő mozzanatok leküzdésével István
eljut Vazul határozott kijelöléséig, s a
„csimbókosok" vezére és reménysége,
István karizmatikus vezetői lényének ha-
tására, valósággal megbabonázottan en-
gedelmeskedni készül. Gotthard lovag, a
német nagyhatalom képviselője azonban
baljóslatúan nyilatkozik: „Ezt nem tűrheti
el a keresztény világ! Hogy ez az ország
keresztény államból újra rabló fészekké
váljék!" Péter veszi a lapot: „Vazul és
kereszténység: tűz és víz.

Szoboszlay Sándor és Borbiczki Ferenc (Vazul) az István királyban



Egyiknek pusztulnia kell... Akarsz-e a
kardom lenni? A többi az én dolgom."

A külön, a sajátos út tehát nem járható,
az ideológiai egység nem bontható meg. S
ettől kezdve már minden e tény árnyé-
kában történik, mint a magyar történe-
lemben azóta annyiszor. (Lásd a Zrínyi
című drámát is!) A Vazulért, lelkéért,
utóddá válásáért vívott harc ettől kezdve
szinte végzetdrámaszerűen folytatódik.
Gyöngy, a markáns egyéniségű hitves
először a visszavonulni, korábbi hazájába
távozni szándékozó Gizella arcába vágja
a Vazul-klán igazságát: „Hát az országot
nem sajnálod, akit a lábad alá tiportál?
Akire rátelepedtél a svábjaid éhes hadá-
val?... Te ragadtad el tőlünk egyetlen is-
tápunkat (tudniillik Vajk-Istvánt)..." Ezt
az erősen társadalmi-gazdasági motivált-
ságú, a régi magyarságtudatban gyökere-
ző idegenellenes álláspontot Gyöngy az
egykori játszótárs, a királlyá lett István
előtt is deklarálja: ,,...ne öld meg Vazul
lelkét! Ne kívánd, hogy megtagadja a
múltját. Es ne öld meg a nép szívében
magadat!"

Ennyi baljós jel után a felvonás na-
gyobb részét kitevő István-Vazul pár-harc
az álláspontok, ambíciók és szenvedélyek
szikrázó keménységű és intellektusú
kifejtése, eljuttatván azokat a már említett
csúcspontig. István király azt követeli
Vazultól, hogy „állj élére a magvetőknek.
Nekem a szíved kell... Új emberré kell
lenned". Vazul, Gyöngyhöz hasonlóan,
figyelmezteti: „Az új hit: az idegen. Es az
idegen szapora... Tenger az, bátyám,
mohó, faló tenger." István úgy válaszol,
mintha érvein keresztül Sík Sándor a
maga korának urbánus-népi vitáiban is
igazságot kívánna tenni: „Lehet élni egy
egész ellenséges világ ellené-re?...
Tanulni kell a magyarnak!... Vonakodnak
az új munkától... Már kezd jőni a
fiatalság." Azaz: a meddő idegen-
ellenesség mit sem ér, képességekkel, tu-
dással vértezve kell a magyarságnak a
maga helyére szökkennie. Végül István
magyarázatát adja egész addigi reálpoli-
tikusi kérlelhetetlenségének, amely a
végkifejlet során mégis Vazul vesztét
okozza majd: ,,...őértük, a népért, az én
népemért! Hogy éljen!... el ne pusztulja-
nak a nagy nemzetek közt, gyökeret ver-
jenek ezen a földön... Ki tudtam volna ir-
tani a magyarságot, a különb magyar-
ságért... Véres szeretet, kegyetlen szere-
tet." Sík Sándor itt egyszer s mindenkor-
ra megfogalmazta a népe-nemzete érde-
kében cselekvő karizmatikus vezető tra-
gikumát: a racionális célkitűzések meg-
valósítása során elkerülhetetlenek a se-
bek, a pusztítás, már csak azért is, mert
„köszörülik a nyakunknak a bárdot

odaát, a Lajta-elvén, odalent Bizáncban".
A nemzethalál réme keménységet sugall,
azt követel a vezetőtől. Ezzel válik az
István király igazán jelentékeny nemzeti
drámává, írója pedig a magyar sors-
kérdésekben gondolkodó alkotók sorából
is kiemelkedővé.

A harmadik, e rövidsége ellenére is
kissé túlzsúfolt, kusza felvonás már egye-
nesen oidipuszi végkifejletet hordoz -
Kolónosz nélkül, amit itt igazában a már
említett, sajátos funkciójú felajánlás
pótol. Minden korábbi hiba, tévedés, sőt
minden elképzelés is felfeslik, saját el-
lentétébe fordul Péternek a második fel-
vonás elején elhangzó végzetszerű jelzése
árnyékában, illetve következményeként.
Gizelláról kiderül, hogy külföldre, egy-
kori hazájába vágyik, Pétert már nem le-
het megfékezni, Vazul és felesége pedig
az utódlás szempontjából voltaképp mél-
tatlanul viselkedik. Ezért Péter megva-
kíttatja a kijelölt trónörököst. Ugyanak-
kor Ilona, a király menye bevallja, hogy
az új eszmevilágtól ihletve, annak elveit
túlhajtva meddő kapcsolatra tettek foga-
dalmat Imrével, s ily módon ők is hozzá-
járultak az utódlási csődhelyzethez. Ist-
ván már-már eljut az eszme, az Isten
megtagadásáig: „Te ölted meg ezt a nem-
zetet, mielőtt megszületett... Én a Te ke-
zedbe adom az országot. Meglátom, ösz-
szetöröd-e azt, ami a Tied." Neokatolikus
szerző, katolikus liturgiai befejezés - nincs
tehát reménytelenséget sugárzó
pusztulásvízió, Isten- vagy inkább esz-
metagadás, hanem - minden túlzás avagy
ideológiai szerecsenmosdatás nélkül - e
misztikus-transzcendentális burkon belül
valami „és mégis"-filozófia...

A veszprémi Petőfi Színház a műhöz
méltó alkalomra és ambícióval vitte
színre e sokáig feledésbe merült (vagy
éppen süllyesztett) drámát, s ez min-
denképp elismerésre érdemes dráma- és
színháztörténeti tett. Talán a színházi po-
litika és a közízlés nyitottságának jelenlegi
fokán még nem vállalták a mű minden
gondolatát és helyzetét, s gondot okozha-
tott az is (elsősorban a dramaturgként is
működő rendezőnek, Paál Istvánnak),
hogy miképpen lehet a mai közönség
megnyerése érdekében az István királyt
egy, a mához közvetlenebbül szóló para-
bolisztikus történelmi-társadalmi mo-
delldrámához közelíteni. A társrende-
zőként közreműködő színész-rendező
Tordy Géza minden bizonnyal abba szólt
bele, hogy miképp lehet a modelldrá-
maként kezelt mű szituációiba, figuráiba
minél több mai emberi tartalmat tölteni.
Nem vállalták a színre vivők a misztikus-
liturgikus befejezést, az öreg táltos (ere-
detileg regös) szövegével keretelték az

előadást, emellett szituációkat húztak ki
vagy csoportosították át, szereplőket
hagytak ki (ahogy nézem az eredeti sze-
replőlistát, Seböstől kezdve Gotthard lo-
vagig mindenkit). Arra összpontosítottak,
hogy a tulajdonképpen más alapon
megszerkesztett mű előadása mindenek-
előtt egy válság-, sőt csődhelyzet problé-
máit fejezze ki, egy olyan válságét, amely
kiterjed az értékrendre, az identitásra és
mindenekelőtt a vezetésre. Ezt a rende-
zői-dramaturgiai koncepciót fejezi ki
Árvay György mai építkezési elemekkel,
vastraverzekkel stb. keretezett román
stílű palotabelsője (lásd Götz Bélának az
István, a király királydombi, valamint
szegedi előadásához készített díszlet-
kompozícióját). Hruby Mária jelmezei
inkább a román korra utaltak vissza,
Mártha István zenéje pedig a traverzekre.

Szinte valamennyi színészi alakítás ezt
az elgondolást szolgálta, a maga súlycso-
portjában, eddig kiküzdött eszközeivel és
eredményeivel. Szoboszlay Sándor egy
saját eszmevilágába, vezetői képességei-
be, ambícióiba belefásult, rezignált ural-
kodót játszott, akire, ha nem védekezik
az ország, népével együtt a csőd vár. A
Kakuts Ágnes alakította Gizella királyné
méltó párja e hitét és hitelét vesztett ural-
kodónak. Koltai Helga Ilonaként kellően
szentképszerű volt, Borbiczki Ferenc pe-
dig amolyan önpusztító, szétomló népfi,
míg Dobos Ildikó (Gyöngy) Borbiczki-
Vazul női megfelelője, vulkanikusabb,
patetikusabb kivitelben. Fazekas István
(Péter) inkább a lézengő, haszonleső rit-
tert mintázta meg, s feltűnt Czikéli László
erőteljes, elmélyült, belülről építkező
Aba Sámuel-alakítása. A Pogány György
által megformált Gotthard lovag - talán
szereposztási tévedés eredményeként is -
nem érzékeltette azokat a képességeket,
vonásokat, melyekkel a nagyhatalmak
ilyenszerű képviselői ilyen szituációkban
rendelkezni szoktak. A játék amúgy
többé-kevésbé összehangolt volt, egy
koncepció s egyfajta játszási mód (stílust
azért nem mernénk mondani) szolgála-
tában.

Nem lényeges ugyanis, hogy a tel-
jesítmények elemzésekor különösebb
értékdifferenciálásba bonyolódjunk, mi-
vel itt mindenekelőtt egy koncepció szol-
gálatáról volt szó. Ez is egy értékes mai
olvasata a darabnak, így is el lehet játszani
az István királyt, az alcímmel is hang-
súlyozva, hogy itt „az utolsó órákról" lesz
szó, noha - mint említettük - az eredeti
mű legalább nyolc év eseményeit, cselek-
vési irányait szintetizálja. Az viszont
tény, hogy Sík Sándor ennél többet gon-
dolt, mélyebben, szintetikusabban te-
remtett szituációkat és figurákat, éppen a



drámai műnemre nagyon is kötelező in-
tenzív totalitás szolgálatában. Ezért csak
sajnálhatjuk, hogy a veszprémi értelmezés
szerint István király nem rendelkezik egy
szuverén nagy egyéniség, egy leari vagy
oidipuszi figura vonásaival is, Gizella és
Ilona pedig a megsavanyodott, meddővé
vált, kiüresült fanatikusok egymástól is
elütő karaktervonásaival. Orseolo Péter
jellemében pedig ott lappangana a későbbi
fanatikus hatalommániás nem egy
tulajdonsága, s ezek most Fazekas István
különben nagyon tudatosan, okosan
felépített figurájában elsikkadtak. Furcsa
módon Vazult és Gyöngyöt jobban kellett
volna közelíteni és távolítani is egymáshoz
képest. Az előbbi amolyan nagy lélöttyös
indulatú magyar úr, az a vezetői típus,
akiben némi jogos nosztalgia él egy
korábbi vezetési-létezési mód, egy, a
gyakorlatban mindenképpen eltorzult,
korszerűtlenné vált Tündérkert iránt, ám
Borbiczki Ferencnek ennek érzékeltetésére
már kevesebb ösztönzése volt. Mindez
Gyöngyre is jellemző lehetett volna, azzal
a különbséggel, hogy ő - paradox módon -
ezeket az elveket nagyobb fanatizmussal
és egyszersmind több reálpolitikusi
érzékkel képviseli, de Dobos Ildikó nagy
ambíciójú, erőteljes alakításában ez nem
bontakozott ki elég differenciáltan.

A végső mérleg: adva van egy ünnepi
alkalom, egy becsületes újrafelfedezési
szándék, egy színházi és politikai nyitás
ambíciója és lehetősége, továbbá egy
nagyvonalú rendezői és színészi hozzáál-
lás, s mindez nem is kevés eredményt hoz
- ám az István király redivivusa mégis
sérüléseket szenved, értékeket is elfed.
Pedig, ahogy Boldizsár Iván a Kortárs
1989. évi első számában hommage-ként
megállapította: Sík Sándor „nagyobb
költő, mint amilyennek ma az irodalom-
történet és a versolvasó közönség számon
tartja. Verseivel - azokkal is (tegyük hoz-
zá: több drámájával is) - megtanított egy
nemzedéket, talán kettőt is, emberül élni,
egyszerre gondolkozni magyarságban és
európaiságban, s mindezt az irodalom és a
művészet valódi értékeinek felismerése
révén".

Sík Sándor: István király (veszprémi Petőfi
Színház)

Díszlettervező: Árvay György. Zene: Mártha
István. Jelmeztervező: Hruby Mária. Rendező:
Paál István és Tordy Géza.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Kakuts
Ágnes, Kolti Helga, Borbiczki Ferenc,
Dobos Ildikó, Fazekas István, Czikéli László,
Lukács József, Nyirkö István, Háromszéki
Péter, Bicskey Lukács, Pogány György,
Simon Aladár, Kőmíves Sándor.

ZAPPE LÁSZLÓ

Filozófusok a sitten

Eörsi István-dráma Kaposvárott

A kihallgatás című darab 1953-ban ját-
szódik, 1965-ben íródott, először 1984-ben
játszották el Nyugat-Berlinben, magyar
színpadra 1988-ban került. Az író aggódik:
művének „nemcsak a cselekménye, hanem
a megírása is a történelmi félmúltba
távolodott. Politikai pikantériája
elpárolgott, »leleplezései« immár
közhelyek, legfeljebb a szerző illúziója
lepleződött le időközben, jóvátehetetlenül.
Így hát csak abban reménykedhetek, hogy
a darab mint darab megáll a lábán, vagyis
hogy a benne ábrázolt emberi viszonylatok
érvényesek, és morális-politikai
problematikája az olvasóban és néző-ben
transzponálódik, általánosul." Elüthetnénk
a dolgot azzal, hogy egyetértünk Eörsi
Istvánnal: azóta sokkal többet tudunk az
ötvenes évek első felének terrorjáról.
Csakhogy 1965-ben sem volt éppen titok,
hogy 1953-ban különféle pártállású
politikai elítéltek ültek a börtönökben, s a
szabadlábon lévő, fontos funkciókban
tevékenykedő kommunisták között is
súlyos nézeteltérések, sőt politikai harcok
dúltak. Politikai pikantériát legfeljebb az
adhatott volna a mű-nek, ha
nyilvánosságra kerül, hogy akkoriban már
egyre kevésbé illett ezekről a
problémákról beszélni. Az a társadalmi
keresztmetszetféle tehát, amit a darab
nyolc szereplője képvisel, igazából akkor
sem jelentett több leleplezőt, mint ma-
napság, botránykővé legfeljebb attól vál-
hatott volna, hogy az elfelejteni szán-
dékozott múltra akarta terelni a figyelmet,
lezártnak vélt problémákat kívánt
elemezni, begyógyultnak gondolt sebeket
igyekezett feltépni. De amióta mind
nyilvánvalóbb, hogy azok a sebek nem
gyógyultak be, hanem a felszín hegei alatt
azóta is üszkösödnek, amióta tudhatjuk,
hogy az 1953-ban, majd 1956-ban oly
drámaian megmutatkozó társadalmi, er-
kölcsi problémák nem oldódtak meg, csak
ellepleződtek a hetvenes évek elejének
szerencsés nemzetközi helyzetét jól
kihasználó, ügyes, de később távlattalan-
nak bizonyult politikával, azóta A kihall-
gatás problematikája ismét visszanyerheti
aktualitását.

Hacsak nem jogos a szerző bővebben
nem részletezett illúzióvesztése. Eörsi nem
beszél arról, hogy milyen, a darabban
megfogalmazott illúziói lepleződtek le.
Több dologra is gondolhatunk. Lelep

leződhetett időközben az a feltevés -
amelyen a darab főbb szereplőinek ábrá-
zolása alapszik -, hogy az embereket cse-
lekvéseikben - legalább bizonyos intel-
lektuális-morális szint fölött - erkölcsi
indítékok irányítják, hogy eszmék, elvek,
távlati célok vezérlik őket életútjukon. De
lelepleződhetett az az eszmerendszer is,
amelynek keretei között Eörsi hősei
gondolkodnak, vergődnek, amelynek oly
ellentmondásosnak tetsző követelmé-
nyeivel küzdenek. Az első feltételezést
némiképp cáfolja az írónak az a reménye,
hogy valamiképpen transzponálódik, ál-
talánosulva mégis érvényes lehet ma is a
művében ábrázolt emberi viszonylat-
rendszer, morális-politikai problematika.
Az ember morális lényként való felfo-
gásának elvesztése ezt a reményt kizárná.
De ha a szerző csak a művében taglalt po-
litikai mozgalom morális értelmezhe-
tőségébe vetett hitét vesztette el, akkor
még megmaradhat a transzponálás lehe-
tősége. Azaz, ha a Sztálin bélyegét viselő
kommunista mozgalom erkölcsében nem
is, de más baloldali politikai irányok er-
kölcsében még bízhatunk.

Ha a darab elvesztette volna minden
időszerűségét, a mostani kaposvári elő-
adás csak tisztelgés, rehabilitáció lehet-ne.
Csakhogy az a politikai patthelyzet,
amelyet A kihallgatás ábrázolni, elemez-ni
próbál, meghatározta az elmúlt három és
fél évtized történelmét, s így ma, ami-kor
hosszú, lényegében stagnáló hullám-
mozgás után a politikai erők ismét a dön-
tés szándékával feszülnek egymásnak,
különös aktualitása lehet a műnek. Még
akkor is, ha az eltelt idő alatt valóban
megkopott azoknak az eszméknek a fénye,
halkult azoknak a hiteknek a pátosza,
amelyek Eörsi figuráit mozgatják. Azóta
megkérdőjeleződött az az egész társadalmi
modell, amelybe mint szocializmusba a
darab kommunistái minden reményüket
vetették, s amelynek a hibáktól,
törvénytelenségektől való meg-
tisztulásában hittek. Ma inkább úgy érez-
zük, a társadalom erőszakos-messianisz-
tikus megváltoztatásának eszméje eleve
magában rejti a megkerülhetetlen morális
csapdát.

Mindez a műben dramaturgiai problé-
mákat okoz. Billeg az egy konkrét helyzet
konkrét elemzése és annak erkölcsi-
politikai általánosítása között, egy konkrét
történet ábrázolása és annak általánosító
modellálása között. A cselekmény ennek
megfelelően az időponttal - 1953.
december 24. - jelzett politikai és morális
szituáció kibontása, bemutatása, elemzése
felé halad, célja a helyzet s ebben a kü-
lönféle állásfoglalásokat, magatartásokat
képviselő emberek bemutatása, de nem a


