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A Mandragora jelentősége
a műnem történetében

Úgy gondolom, határozottan állítható,
hogy Machiavelli 1518-ban írt Mandra-
gora című művével igen jelentős fordulat
következett be az európai vígjáték törté-
netében. Persze semmiféle fordulat nincs
előzmények nélkül.

Hiába volt ismert Arisztotelész Poétiká-
ja Giorgio Valla 1498-as kiadása, illetőleg
fiának, Pietro Vallának 1499-ben
megjelent Plautus-kommentárjai óta,
amelyben Arisztotelész nézeteit ismerte-
ti; és hiába igaz, hogy Trissino Poeticája
(1529), Parrasio Horatius-kommentárjai
(1531), valamint Daniello Poeticája
(1536) Arisztotelész ismeretéről tanús-
kodnak, Arisztotelész nézetei mégis csak
Robortellus 1548-as és Madius 1550-ben
kiadott Poeticája után terjedtek el. A
komédiára vonatkozó elméleti nézetek a
latinul író itáliai, német és francia tudó-
sok Terentius-kommentárjaiban olvas-
hatók; ők pedig Horatius, illetve a római
és a középkori retorikusok, elsősorban a
IV. századi Donatus műveire alapozva
állapították meg a komédia szabályait. De
- persze a későbbiekhez viszonyítva -
kevés elméleti mű jelent meg a Mandra-
gora megírása előtt. Ebben a vonatkozás-
ban elsősorban Joannes Calphurnius,
Guido Juvenalis, Petrus Marsus - aki a
Nikomakhoszi Ethikára is hivatkozik - és
Benedetto Ricardini (más néven: Bene-
dictus Philologus) munkáit említhetjük.
Ok és a későbbi elméletírók a cselek-
ményt a szónoki beszéd egységei szerint
tagolták; illetve - épp Donatus nyomán -
prologusra, protasisra, epitasisra és ca-
tastrophéra osztották. Szóltak még a cse-
lekmény természetes, illetve mesterséges
avagy rejtélyes elrendezéséről - ez utób-
bin a fordított időrendbeli megjelenítést
értették -, a felvonások szükséges számá-
ról stb. A cselekmény elrendezésére az
oeconomia szót is használták, s ennek
kapcsán - meglehetősen ritkán - tettek
említést a cselekről, fortélyokról, megté-
vesztésekről. A XVI. század első felében
megírt komédiákról - kortársaikról - az
elméletírók nem tettek említést.

Ezekről az újabb, a XX. századi dráma-
vagy színháztörténetekben, illetve a
modern elméleti munkákban olvashatunk.
A XVI. századi itáliai komédiák
forrásaiként és/vagy előzményeiként a
XV. században virágzó népi komédiákat,

illetve ezeknek az udvari kultúrával való
összefonódását éppúgy említik, mint Pla-
utus és Terentius vígjátékait. A XV. szá-
zad végén, a XVI. elején gyakran játszot-
ták Plautust, elsősorban az egyházi és vi-
lági fejedelmek udvaraiban. Igy bontako-
zott ki egy tartalmi szempontból új mű-
fajnak nevezhető forma, az úgynevezett
„commedia erudita", a tudós vígjáték.
Ennek ismérve, hogy más szerzők, első-
sorban a két latin komédiaíró munkáinak
cselekményét és alakjait vették át, de itá-
liai nevekkel, és a cselekményt saját ko-
rukba helyezték. Machiavellinek is azt a
jelentőséget tulajdonították, hogy a kor-
társi világba tette a cselekményt, illetőleg
hogy alakjainak megnyilvánulásait pszi-
chológiailag is megalapozta. Mások azt
említik, hogy korának erkölcseit, érzel-
meit és felfogásait jelenítette meg vígjá-
tékaiban; illetőleg - mint például J. H.
Lawson - azt hangsúlyozzák, hogy műve-
iben szerepeltette korának skrupulusok
nélküli emberét, akinek cselei, ravaszsága
és fortélyai előképei a későbbi évszá-
zadokban írt drámák alakjai hasonló ak-
cióinak. Vagyis elsősorban alakjainak
jellemét, minéműségét emelik ki, ha Ma-
chiavelli drámáinak jelentőségéről írnak.

A modern drámatörténet- és drámael-
mélet-írók a két latin komédiaszerző leg-
főbb jelentőségét ugyancsak a típusok
megteremtésében látják; azon típusok
kimunkálásában, amelyeknek utódait a
commedia dell'artétól Moliére-en át a mai
napig fellelhetjük. (Vannak, akik szerint
Beckett Godot-ra várva című műve
Pozzo-alakjának őseihez a hetvenkedő
katonát is hozzá kell sorolni.)

Plautusszal és Terentiusszal kapcsolat-
ban többször olvashatunk a cselekről,
becsapásokról, megtévesztésekről. Noha
a modern elméletírók közül többen neve-
zik ezeket a komédiákat „intrikus komé-
diáknak", a cseleket, a fortélyokat, a
megtévesztéseket mint a komikum forrá-
sait említik, illetve mint a szolgák ügyes-
ségének, talpraesettségének bizonyságait.

Érdemes azonban megnéznünk, hogy a
latinoknál miként jelennek meg a cselek
és a becsapások. A kérdés azért fontos,
mert a megtévesztés az események-nek
nemcsak többletjelentést ad, hanem
várakozást, feszültséget is teremt.
Ugyanakkor - és számunkra ez a fonto-
sabb - a csel a cselekmény mozzanatai-
nak, etapjainak belső összefűzöttséget is
adhat.

Plautus Amphitruójában annyi a meg-
tévesztés, hogy Mercurius felveszi a szol-
gának, Jupiter pedig a thébai fővezérnek
az alakját, és így hitetik el Alcumenával,
hogy férjét öleli, Sosiával, a szolgával pe

dig, hogy Mercurius a valódi Sosia. A
Szamárvásárban (Asinaria) annyi a
fortély, hogy a pénzt hozó kereskedő előtt
egy szolga tiszttartónak adja ki ma-gát,
hogy az eladott szamár árát ne a házsártos
feleség kapja kézhez, hanem férje, hogy
fiával együtt felváltva szerethesse az
adakozó örömlányt. A hetvenkedő
katonában (Miles Gloriosus) még a cse-
lekmény megkezdése előtt eszel ki Pa-
laestrio egy trükköt: lyukat fúr a két házat
elválasztó falon, hogy a katona ágyasa
azon át meglátogathassa a szomszédban
meghúzódó szerelmesét. Mikor egy má-
sik szolga meglátja odaát a lányt, Palaest-
rio, hogy elhárítsa a fenyegető bajt, újabb
cselt eszel ki: azt hazudja szolgatársának,
hogy ikertestvére van a lánynak. Palaest-
rio végső célja, hogy a lányt megszöktesse
a katonától; ám ehhez egy újabb, az előző
kettővel semmiféle kapcsolatban nem lé-
vő megtévesztést talál ki. A katonával el-
hiteti, beleszeretett egy másik nő, s a ka-
tona ezért is hagyja, hogy elmenjen tőle a
lány. A Kísértetekben (Mostellaria) a
szolga az apa vagyonát elverő fiút akarja
megmenteni a hazatérő apa dühétől. Az
apával azt hiteti el, nem lehet a házukba
belépni, mert ott kísértetek járnak, s fia
ezért eladta. Plautus művei közül csak A
bögre (Aulularia) cselekményének egészét
fogja össze egy csel; de ez a prológust
mondó házi szellemé, a Laré, aki ezt közli
is. Ha a Prológusból nem tudnánk, hogy a
ház védőszelleme előre eltervezte a
cselekmény egészének menetét, magából
a műből nem tudhatnánk meg.

Terentiusnál az Androsi lányban
(Andria) az atyáé az első csel, s arra irá-
nyul, hogy fia azt a lányt vegye el, akit ő
jelölt ki számára. Ezt követi a szolga el-
lencsele, hogy a fiú mégis szerelmi házas-
ságot köthessen. A heréltben (Eunuchus)
az álöltözet a megtévesztés eszköze; a
szerelmes ifjú heréltnek öltözik, s így
örülhet együtt a szűzzel. Az élősdiben
(Phormio) a címszereplő ajánlja a
megtévesztést: a szerelmes fiatalember
úgy veheti el árva választottját, ha
rokonának vallja, lévén, hogy a rokon
elvételére tör-vény van ily esetben.

A csel tehát a legtöbb esetben alkalmi,
„ad hoc" jellegű, és elhitetéssel azonos.
Vagyis voltaképp egyetlen aktus; még
akkor is, ha több emberrel kell ugyanazt
elhitetni.

Fontosnak kell tartanunk, hogy a meg-
tévesztések sikere mindenhol - kivéve
Terentius Az anyós (Hecyra) című művét -
csak átmeneti, időleges, mert a művek
végén kiderül az igazság. A vég, a catast-
rophe - főként az ugyancsak IV. századi
Evantius és némely XVI. századi elmé-
letíró szerint - olyan fordulat után követ-



kező végső rész a vígjátékokban, amely-
ben minden kiderül mindenki számára.
Vagyis a cselek, titkok, fortélyok által
leplezett igazságot minden műbeli alak
megtudja. s ezt a dekorumelv kívánta. A
vígjátékban a szerzőnek mindent a boldog
végig kellett eljuttatnia; és ennek volt
szerves tartalmi aspektusa, hogy mindenki
megtudja az igazságot.

Hangsúlyosan kell említenünk e latin
komédiák még egy jellemző ismérvét, azt
tudniillik, hogy a becsapást, az elhitetést, a
cselt hordozó jelenetek közé igen sok, ettől
független, vagyis nem a becsapás, a fortély
stb. etapjait hordozó jelenet iktatódik -
még Plautus Casinájában (a Clizia
előképében), illetve Terentius Androsi lány
című művében is, amelyekben nem-csak
csel, hanem ellencsel is megtalálható.
Ezekben a meglehetősen nagy terjedelmet
elfoglaló betétjelenetekben leginkább
verés, veszekedés, egymás ócsárlása fordul
elő - föltehetően még Arisztophanészből
eredően -; illetve az alakok nyilvánítják ki
ezekben saját benső tartalmukat, gyakran
monológokban. És ez utóbbi jelenetek
azok, amelyekben az állandó típusokká
váló magatartásokat rajzolják meg.
Ugyanakkora betétjelenetek minden
esetben a nevettetést szolgálják.

Ezeknek a jeleneteknek a problemati-
káját azért tartjuk igen-igen lényegesnek,
mert e részek iktatják ki vagy törik meg a
cselekményegységek szoros oksági ösz-
szefüggését, vagyis a cselekvések, a cse-
lekmény egészének egységességét. Más a
helyzet a Mandragorában.

Machiavelli vígjátékának cselekménye
négy, pontosan elválasztható részre oszt-
ható, és egy elcsábítás története. Az el-
csábítás itt egyértelműen teleologikus
akció. A tételezett cél elérése tervet és ezt
végrehajtandó, egységes cselekvés-sort ír
elő. Az I. felvonás elején Callimaco azt a
helyzetet mondja el szolgájának, amelyben
megszületett benne a tételezett cél: Nicia
feleségének, Lucreziának az el-csábítása.
Callimaco már egy hónapja megérkezett
Párizsból; vagyis már régebben kialakította
- ekkor még láthatóan csak egyirányú -
viszonyát Niciához, illetve Lucreziához, s
„feltérképezte" körülményeiket. A
tételezett cél megvalósítására irányuló
törekvésnek először az eszközöket kell
kiválasztania. Ez meg-történt már a mű
első szava, a tényleges cselekvéssor
megkezdése előtt. A Callimaco által
választott eszköz egy segítő: Ligurio. Ő a
kor jellemző alakja: felismerte és tudja,
hogy megtévesztéssel és csellel lehet célt
elérni, és ismeri annyira a világot, hogy azt
is tudja, vannak még, akik hisznek a
szavakban és a szavaknak. A Callimaco-
Nicia-Lucrezia közötti

még latens és egyben statikus viszony-
rendszer akkor alakul át most változó, di-
namikus viszonyrendszerré, amikor be-lép
ebbe Ligurio, és elindítja Callimaco
céljának elérésére az akciókat. Az ő belé-
pésével áll elő az alaphelyzet, az alakok
közötti viszonyoknak az a „pillanata",
amelytől kezdődően a viszonyoknak vál-
tozniok kell, s amely alaphelyzet poten-
cionálisan mindazt magába foglalja, ami
később történni fog. Az I. felvonás máso-
dik jelenetétől, Ligurio megjelenésétől
kezdve tehát a most változó viszonyok di-
namikus rendszere uralja a mű világsze-
rűségét.

A teleologikus cselekvéssorban az esz-
közök kiválasztása után a gyakorlati cse-
lekvés következik. Mivel Lucrezia fölöt-
tébb erényes, és mivel Nicia gyanakvó
férj, az alaphelyzetnek ezen tartalma két
cselekvéssort ír elő Ligurio és Callimaco
számára: Nicia megtévesztését és Lucrezia
megtévesztését. Ez a kétirányú, de azonos
célú és csak egymás után megvalósítható
cselekvéssor azonos azokkal a gyakorlati
cselekvésekkel, amelyek a tételezett célt
megvalósult céllá konkretizálják.

Az I. felvonás közepétől a II. végéig tart
Nicia megtévesztése. A megtévesztés
sikere Machiavellinél már korántsem csak
a megtévesztendők naiv hiszékenységén
múlik, hanem olyan vágyra alapozódik,
amelynek teljesülését mind Nicia, mind
Lucrezia nagyon akarja: legyen
gyermekük. Külön figyelemre méltó a
csel, a becsapás pszichikai fortélya, amely
egyben arra is utal, hogy a cél eléréséhez
félrevezető manőverek is szükségesek.
Ligurio először azt ajánlja Niciának, hogy
feleségével utazzon el egy fürdőhelyre.
Tudja, hogy ott gyakran kell elhagyniok
szállásukat, s így Callimaco könnyebben
találkozhat Lucreziával. A valódi csel
azonban az, hogy elhitetik Niciával: a
gyermek megfoganásához feleségének
mandragórafőzetet kell innia; ám ennek
következménye, hogy meghal, aki ezek
után először hál az asszonnyal. Ezt a va-
lódi cselt azonban már nem Ligurio, ha-
nem Callimaco adja elő Niciának. A csel
sikerét ez a dupla fortély is biztosítja. Hi-
szen ha Nicia visszautasította az első
ajánlatot, könnyebben fogadja el a máso-
dikat, különösképp, ha ezt nem ugyanaz a
személy teszi.

A III. felvonás a Lucrezia megtévesz-
tésére irányuló cselekvéssorokat tartal-
mazza. Mivel Lucreziával sem Callimaco,
sem Ligurio közvetlenül nem találkozhat,
közvetítőket kell találniok, s őket kell
újabb eszközzé tenni. Az egyik Lucrezia
anyja, akit azonban nem kell rábeszélni,
hiszen lotyó volt. A másik eszköz

Timoteus, a gyóntatópap. A dupla fortély
itt is megjelenik. Ligurio először másféle
segítséget kér a paptól: segítsen - persze
pénzért - elhajtani egy törvénytelenül
megfogant magzatot. A valódi segítségre -
Lucrezia rábeszélésére Timoteus
könnyebben áll rá, ha hajlandóságát az
előző csellel már kipuhatolták. Lucreziá-
nak így már hárman javasolják - férje,
anyja és a pap -, hogy miután megitta a
gyermekáldást biztosító főzetet, fogadjon
egy vadidegent ágyába, hogy az haljon
meg, ne a férje.

A IV. felvonás újabb rész, a csel - Cal-
limaco bejuttatása Lucrezia ágyába -
végrehajtásának gyakorlati előkészítése. A
teleológia a IV. és V. felvonás között
fordul konkrétan elért céllá; s így az V.
felvonásban az éjszaka megtörténteket
ismerjük meg, először Nicia, majd Calli-
maco elmondásából; illetve megtudjuk,
miként fog folytatódni Lucrezia és Calli-
maco viszonya, hiszen most már az asz-
szony maga is akarja a folytatást.

Mindezekből talán egyértelművé válhat
Machiavelli túl nem értékelhető je-
lentősége a vígjáték történetében. Lé-
nyegében arról van szó: a Mandragorában
észlelhetjük először, hogy a vígjáték
cselekménymozzanatai egységesek, és
hogy ez az egységesség a drámaműnem
alapvető törvényszerűségei révén valósul
meg.

Minden mozzanat azáltal vált az egység
részévé, hogy a cselszövés célját tételezett
céllá, a cselekvéseket pedig a tételezett cél
által vezérelt cselekvésekké tette. Ezáltal
ez az egy dinamizmus hatja át és fogja
egységbe az alakok cselekvései-nek
minden mozzanatát. Hogy ezt Machiavelli
megtehesse, szükségszerűen meg kellett
teremtenie a drámaműnem
világszerűségének egyik ontológiai alap-
elvét, a szituációt. A szituáció mint a drá-
mák világszerűségében érvényesülő egyik
ontológiai alapelv nem azonos a szó szótári
jelentésével, nem jelent és nem jelöl
bármilyen helyzetet. Jelöli és jelenti az
alakok közötti viszonyoknak azt a „pilla-
natát", amelytől kezdve az alakok között
lévő statikus viszonyoknak át kell formá-
lódniok most, a drámai jelenben változó,
vagyis dinamikus viszonyrendszerré; és
amely viszonyhálózat potenciálisan ma-
gában foglalja mindazokat, amik később
történni fognak. Vagyis a szituáció tartal-
ma biztosítja, hogy minden cselekmény-
mozzanat egységbe illeszkedjék, bár-
mennyi szálon fusson is majd a cselek-
mény.

Plautus és Terentius komédiáiban - mint
utaltunk rá - bőven találhatók cselek,
fortélyok, megtévesztések. Ezeknek
azonban a latinoknál két alapvető és



meghatározó ismérvük van. Az egyik: a
cselt nem tételezett cél hívja életre, és a
cselekményegységek nem a tételezett cél
gyakorlati megvalósítását szolgálják. En-
nek következtében második ismérvük: a
csel egyetlen cselekvéssel, egyetlen cse-
lekvésmozzanattal azonos; ad hoc jellegű
megtévesztés, amelyet adott esetben egy
másik, az előzőhöz nem okság révén, ha-
nem az új helyzet kényszere révén meg-
születő újabb megtévesztés követ. Ezek
az ismérvek azt is jelzik, hogy a fentebb
megadott értelmű szituáció a latinoknál
legfeljebb a II., gyakrabban a III. felvo-
násban alakul ki. Ezért a komédiák világ-
szerűségén belül nincs olyan szervező
erő, amely az alakok összes cselekvését
az első pillanattól kezdve az utolsóig egy-
ségessé tudná tenni, egyetlen egységbe
tudná fogni. Ugyanakkor - mint utaltunk
erre is - sok a betétjelenet; illetőleg az
utolsó cselekménymozzanat általában
nem a szituáció potencialitásai valame-
lyikének a manifesztálódása.

Az Amphitruóban voltaképp álcselek-
mény van. Az alakok csak kinyilvánítják
az alaphelyzetet, vagyis feltárják, még-
hozzá csak egymás után és nem egymás-
ból következően. Ezért az előbbi érte-
lemben szituáció itt nincs is; csak statikus
alaphelyzet van, amelyet „kimondanak". s
ezek a kimondások azonosak a cselek-
ménymozzanatokkal, s ezért statikusak.
Dinamikussá csak az a pillanat válik,
amikor Amphitruo és Alcumena meg-
tudja az igazságot. A hetvenkedő katoná-
ban akkor alakulhatna ki a szituáció,
amikor az egyik szolga meglátja a szom-
szédban szerelmesével csókolózó lányt.
Ez azonban azért nem valódi szituáció,
mert csak ezt a szolgát kell meggyőzni,
hogy nem a katona ágyasát, hanem annak
ikertestvérét látta. A befejező mozzanat
pedig egyáltalán nem következik ebből,
hiszen azért sikerül a lányt a katonától
megszabadítani, mert elhitetik vele, egy
másik nő bolondul érte. A Kísértetekben
kialakul ugyan a megadott értelmű szitu-
áció az apa hazatérésével, hiszen a szol-
gának ezért kell kieszelnie a cselt, misze-
rint kísértetek vannak a házban. Igen sok
azonban a humoros betétjelenet; és a mű
befejező mozzanata sem a szolga által ki-
eszelt cselből következik. Újabb, az eddi-
giektől teljesen független tényező a befe-
jező rész tartalma: a fiú által eltékozolt
pénzt barátai összeadják, s így az apa
megbékél.

A latinok komédiáiban található sok
humoros betétjelenet éppúgy nem a szi-
tuáció potencialitásainak manifesztáló-
dása, miként az alakok benső világát ki-
nyilvánító részletek. s ezek a szituációból
nem következő jelenetek szüntetik

meg a cselekménysor szoros oksági ösz-
szefüggését, illetőleg a mű világszerűsége
egészének egységként való létezését.

Meg kell mondanunk, hogy a cselek-
ménymozzanatok egységessége a latinok
komédiáiban még nem is kívánalom, ez
ekkor még nem is szükségeltetik. Ami
ugyanis a középkori és a XVI. századi el-
méletírók szerint a műveknek egységes-
séget biztosított, az a dekorumelv volt. Ez
az elv voltaképpen a szépséggel függött
össze; szépnek azt a műalkotást tartották
- vagyis a dekorumelv azt a kívánalmat
állította a művészek elé -, amely-ben a
mű minden egyes része megfelelően
illeszkedik egymáshoz is, az egészhez is.
A beszédnek, a karaktereknek, a cselek-
véseknek, az egymáshoz fűződő kapcso-
latoknak, továbbá például az utolsó rész,
a vég tartalmának stb. egymáshoz megfe-
lelően illeszkedőnek, összeillőnek kellett
lennie. s a megfelelően megvalósított
összeillőséget tekintették egységesség-
nek; a mű világszerűsége ezen a réven
vált egységgé.

Mi segítette hozzá Machiavellit, hogy a
vígjáték történetében először formáljon
meg teljesen egységes cselekvéssorokat
és a műnek ezek által adjon egységet? A
dolgozatunk elején leírtak alapján
megállapíthatjuk, hogy az igen jelentős
újításra vezető elvek vagy gondolatok
nem származhattak sem Arisztotelésztől,
sem a latinok komédiáiból, és nem szü-
lethettek meg a középkori és/vagy a kor-
társ elméletírók műveiből sem. A cselek-
vések egységességének, a mű világszerű-
sége egységének az elve vagy az ezt ki-
váltó gondolat máshonnan szivároghatott
Machiavelli vígjátékaiba, akár öntu-
datlanul, akár a megírás előtt is tudván
tudva. Ez a „más" a történelem. A vígjá-
tékoknál előbb írt A fejedelem, a Beszél-
getések Titus Livius első tíz könyvéről és a
Firenze története című műveiben számta-
lan olyan cselekvéssort ír le, amelyet az
uralkodók, zsarnokok, fejedelmek, had-
vezérek, pápák, zsoldosvezérek stb. tele-
ológiától vezéreltetve hajtottak végre.
Sőt: igen sok helyen azt is leírja, hogy a
gyakorlati cselekvés során mikor, miben,
hol, hogyan stb. hibáztak, aminek követ-
keztében előre kitűzött céljukat nem si-
került elérniök. Beszámol továbbá olyan
cselekvéssorokról is, amelyek ugyan vé-
letlenül, valamilyen véletlen beiktatódása
következtében érték el tételezett céljukat,
de e véletleneket az okos ember te-
leológiája számításba vehette volna. Le-
írja: Cesare Borgia és Gyula pápa mód-
szerei közé tartozott, hogy senki nem
tudhatta, mi tételezett céljuk; miként itt
például Callimaco tételezett célját épp az
érdekeltek nem tudják. Nyilvánvalónak

látszik, hogy a kitűzött, tételezett cél,
amelyet csellel, megtévesztéssel lehet
megvalósult céllá tenni, nemcsak a politi-
kai hatalom megszerzése vagy megtartása
lehet. Tételezett cél lehet, hogy valakit
szövetségesnek, segítőtársnak nyerjenek
meg; és ennek eléréséhez is szükség lehet
cselekre, megtévesztésekre. Említett
műveiben Machiavelli ilyenekről is be-
számol.

A tételezett cél lehetetlen gyakorlati
cselekvés nélkül; és ezért is kerül a kora-
beli hangsúly a célokat elérni kívánó cse-
lekvésre. „A cselekvő fejedelem és a cse-
lekvés (...) központi helyet foglal el Ma-
chiavelli gondolkodásában" - írja Her-
czeg Gyula, majd hozzáteszi: „A cselek-
vés legfőbb kritériuma a következmény,
és a sikeres következménynek van alávet-
ve a politikai manipuláció, továbbá az er-
kölcs is." A Machiavelliről szóló szakiro-
dalomban többen utalnak arra, hogy ő
különbséget tett a fejedelemre, illetve a
közemberre érvényes erkölcs között, de
Herczeg Gyula megállapítását Machia-
vellinek a cselekvő emberre vonatkozó
nézetét illetően akkor is érvényesnek
tarthatjuk, ha közemberek céljáról és
cselekvéséről van szó.

Kevés olyan dráma van az európai drá-
matörténetben, amellyel kapcsolatban
egyértelműen el lehet mondani, hogy va-
lamilyen drámabeli megoldásnak kétséget
kizáróan a kezdőpontja, az elindítója. Úgy
véljük, a Mandragora ilyen; még-hozzá
éppen a vígjáték cselekményének
egységessé tételében, illetve az ehhez el-
engedhetetlenül szükséges - fentebb
megadott értelmű - szituáció alkalmazá-
sában. Az ilyen újítás, az ilyen fordulat
„messziről" talán kicsinynek, jelentékte-
lennek tűnhet. Ám a műnemek és műfa-
jok történetében minden valódi újítás ap-
róság, illetve annak tűnik.

Machiavelli elsősége és újításának je-
lentősége véleményünk szerint akkor is
igaz, ha magyarázható-értelmezhető,
hogy elődeinél, a latinoknál miért nem
egységes a cselekmény, és miért csak ké-
sőn alakul ki a szituáció. s akkor is igaz,
ha közvetlen és távolabbi utódainak ko-
rántsem mindegyik művében tapasztal-
juk, hogy a cselekmény egységességét a
szituáció potencialitásainak manifesztáló-
dása teremtette meg.

Nagyon erősen szeretnénk ugyanis
hangsúlyozni, hogy itt egyáltalán nem a
klasszicista értelmű hármasegységről, il-
letve a cselekmény klasszicista egységé-
ről beszélünk, noha a Mandragorában az

ezen nézet szerint értelmezett cselek-
ményegység is megtalálható, és ez is elő-
ször az újkorban. A cselekvéssornak a
szituáció lehetőségeinek megvalósulásai



révén létrejövő egységessége olyan drá-
mákban is szükségszerűség, amelyekben a
leghalványabb nyoma sincs a klasszicista
értelmű cselekményegységnek; például
Shakespeare műveiben. A szituáció le-
hetőségeinek megvalósulása nemcsak a
cselekménymozzanatok egységességét,
hanem a mű világszerűsége egészének az
egységességét is biztosítja. A cselekmény
klasszicista értelemben egységes, vagyis
egy szálon futó lehet akkor is, ha a mű
elején nincs szituáció. Jellemző például,
hogy a XVI. század francia tragédiáiban -
de Baďf, Garnier - csak valamely alak
prológusszerű elbeszéléséből tudjuk meg,
mi fog történni; vagyis nincs valódi
szituáció, ám a cselekvéssor egyetlen szá-
lon halad. A szituáció és lehetőségeinek
megvalósulása a drámaműnem egyik on-
tológiai törvényszerűsége; ez pedig alap-
vetőbb bármely korstílusnak vagy stílus-
irányzatnak a kívánalmainál.

A rendkívül okos és nagyon nagy fokú
megfigyelőképességgel, valamint a meg-
figyeltekből következők abszolút hiteles
levonásának képességével rendelkező
Machiavelli végrehajtotta a vígjáték tör-
ténetében azt a nagy fordulatot, hogy ér-
vényre juttatta a drámaműnem ontológiai
törvényszerűségeit. Ezt azzal érte el, hogy
alakjai cselekvéseit teleológia vezérli;
amihez viszont a történelmi folya-
matokban tételezett célokat megvalósító
emberek életének megfigyelése és cse-
lekvéssoraik elemzése adhatta a kiindu-
lópontot.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE BTK Világirodalmi Tanszéke egyetemi tanára

BUDAI KATALIN újságíró,
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CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GYENGE ZOLTÁN,
a szegedi JATE Filozófiai Tanszéke tanársegéde

KOLTAI TAMÁS,

a Magyar Televízió rovatszerkesztője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
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P. MÜLLER PÉTER,
a pécsi JPTE Irodalomtudományi Tanszéke adjunktusa

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház. Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

TARJÁN TAMÁS,
az ELTE BTK XX. századi Magyar Irodalom Tanszéke
adjunktusa

KOLTAI TAMÁS

A Tragédia
55-ös felújítása II.*

A kritika egyöntetű lelkesedéssel üdvözli
Az ember tragédiájának 1955-ös műsorra
tűzését, és ha a részleteket olykor vitatja
is, csaknem kivétel nélkül elismeréssel
adózik mind a rendezői felfogás realiz-
musának - gyakran visszaigazolva a Gel-
lért által megfogalmazott szándékot -,
mind a színészi alakításoknak. Feltűnő,
hogy az 1947-es előadás rövid recenziói-
val ellentétben csupa terjedelmes cikk je-
lenik meg. Az ok nyilvánvaló: el kell szá-
molni a hétéves várakozással, és bő teret
kell szentelni a mű eszmei értékelésének.
Ahogy Hermann István rosszallóan meg-
jegyzi - a Művelt Nép hasábjain rövidítve
is csaknem teljes lepedőoldalnyi - bírála-
tában, egyesek nézetei „arra irányulnak,
hogy ideológiailag alátámasszák Az em-
ber tragédiája előadását".

A számottevő kritikusok közül első-
ként Gyárfás Miklós jelentkezik két foly-
tatásban, a Színház és Mozi hasábjain, ja-
nuár 14-én, illetve 21-én. Véleményét
később még egyszer kifejti a Csillag című
folyóirat februári számában. Ennek lé-
nyege, hogy a felújítás „a mi korunk mo-
dern realizmusának megfelelve, a madá-
chi talány megfejtésén fáradozik". „Azt
mondanom sem kell - folytatja -, hogy az
ilyen próbálkozások alkalmából a kor
nemcsak a művet, hanem egy kicsit saját
magát is megfejti. Ez a kettős felelet ma, a
Nemzeti Színház előadásában, Major,
Gellért, Marton új rendezésében vala-
hogy így hangzik: az ember élete örökös
küzdelem, amelynek útja a végső értelmet
nézve fölfelé vezet. A küzdelem okai: a
lét ellentmondásossága, de az el-
lentmondások is csak szolgálni tudják az
élet diadalmas, nagy folyamatát. A mai
előadás világnézeti hangulatisága tehát
ugyancsak olyan alapra helyezkedik,
amely valóban megvan a Tragédiában.
Elfogadja Madách pesszimizmusát a
vesztett szabadságharcot illetően, ki is
élezi ennek történelmi álomvetületeit, de
igyekszik megszabadulni az egyetemes
pesszimizmustól, úgy, hogy alárendeli a
történelmet az egyetemesnek, a filozófiát a
költészetnek, az álmot az ember
öntudatának, s Lucifert az isteni műnek:
Ádám-Évának. A Tragédia mai előadá-

* Részlet Az ember tragédiája a színpadon (I 933-1968) cí-
mű, a Magvető kiadónál megjelenő könyvből.

sa, éppen e szándék miatt, miközben le-
száll a kilátástalanság és kétségbeesés
mélységeire is, mindenekelőtt reményt
sugároz. Az isteni optimizmus, a biblikus
nyugalom, az ember nagyrahivatottságá-
nak hite szövi be az előadást."

Gyárfás szerint a két szereposztás két-
féleképpen - epikus, illetve drámai mó-
don - érvényesíti a rendezői felfogást:
„Soha még ilyen különbséget nem láttam
két szereposztás között. A nagy különb-
ség - ellentétnek is nevezhető - részben a
rendezésből adódik. A rendezés lehető-
séget ad arra, hogy Ádámból éppen úgy
lehessen lírai hős, mint drámai." A két
Ádám közül Bessenyei képviseli az előb-
bit, Básti az utóbbit. Bessenyei értelme-
zése eltávolodik a drámától, „inkább an-
nak érzelemkörében járja végig a törté-
nelmi álmot. Szó sincs arról, hogy Besse-
nyei nem éli át Ádám szerepét, átéli, de
passzívan. Szenvedése is ártatlan, nem jut
el a gondolatig... Minden egyes képben
valami ártatlan nosztalgia húzza vissza a
paradicsomba, isten ölébe. Megrendítően
szépek ezek a visszavágyó pillanatai, de
a dráma nem halad tovább. Lucifer
hatása ekképpen elvész Ádám érzelem-
világában". Ezzel ellentétben Básti
Ádámja „követi Lucifert, képről képre
halmozódik benne a torzító hatás, a luci-
feri kiábrándítás következménye, s ezzel
egy időben küzd is ellene".

Hasonló ellentétpárt figyel meg a kriti-
kus Major és Ungvári Lucifer-alakítása
között. Ungvári „némileg kicsinyes Luci-
ferje... gorombáskodó, hangos angyal,
aki alaposan megmondja a magáét az is-
tennek. Ebből a helyzetből a dráma során
véglegesen nem is tud kitérni". Major vi-
szont „nem külsőségekben teremt nagy
Lucifert, nem hanggal és pózokkal, ha-
nem azzal, hogy ízekre bontja a luciferi
gondolatokat. Rendkívül szellemesen,
szemtelenül, okosan hangsúlyoz, állandó
nevetés hallik ki szavai mögül. Amellett,
mint ördög, nagyon emberien tud bosz-
szankodni, örülni, filozofálni. Major Lu-
cifere a megtestesült gonosz okosság.
Gyakran megnyerő is - és ez nem baj, sőt
nagyon jó, ha néha Ádámmal együtt a né-
ző is beleesik Lucifer kelepcéjébe, hiszen
nemcsak Ádám, nemcsak az isten va-
gyunk mi, hanem Lucifer is. Major mer
keserű, majdnem tragikus is lenni az is-
tennel való csatájában. Ezek az erős szí-
nek Luciferjét mélyen belevésik az emlé-
kezetbe, dramaturgiailag a drámaiságot
szolgálják".

Lukács Margit és Szörényi Éva alakítá-
sában, minthogy Évának a drámai alap-
konfliktushoz kevesebb köze van, nem
fedezhető föl ilyen különbség; őket egy-
forma elismeréssel övezi Gyárfás Miklós.


