
színpadi érzéke ezekben a hosszan kitartott
pillanatokban Garast valóban az el-
játszhatóság határán engedi - a szó leg-
szorosabb értelmében, mert könnyedén -
játszani. Ez az elősettenkedő aggastyán
ugyanis már nem emberi lény, hanem
maga az embertelenség, a pusztán testi
funkciók gyakorlására korlátozódott ani-
malitás. Aggastyáni mivoltának
tökéletesen ellentmondó, de színpadilag
abszolút hiteles módon oly ragadozó
hirtelenséggel veti rá magát feleségére,
hogy a döbbenettől a nézőkkel együtt
megdermedő Lohmann csak egy,
megfojtáshoz is elegendő idő eltelte után
tud Róza segítségére sietni, majd a már
említett módon kitántorogni a színpadról.
S ezekben a befejező percekben (amelyek
előtt ebben a minden erotikát nélkülöző
előadásban Garas még azt is el tudja
hitetni: annyira kívánja Lohmannt, hogy
szájon kell csókolnia) Garas Dezső oly
mértékben ural-ja a színpadot, hogy hiába
van ott más is, az valójában csak az övé -
őt köszönti te-hát, és méltán, a felcsattanó
taps.

Ám hiába lehettünk tanúi e rendkívüli
alakításnak, épp rendkívülisége tette el-
képzelhetővé, milyen is lehetne az az elő-
adás, ahol érett színészeinknek nem ma-
guknak kellene gondoskodniok alakításuk
színpadi hitelesítéséről, hanem társaiktól s
elsősorban rendezőiktől ehhez segítséget
kapva kimunkálhatnák és ki-bonthatnák
részleteit is annak, ami így csak mintegy
zseniális csempészáruként látható a
színpadon. Sovány vigasz, hogy a látottak
alapján Nagy Sándor Tamás-nak és
Schlanger Andrásnak éppúgy, mint
Nemcsák Károlynak és Mihályi Győzőnek,
illetve Takács Katalinnak is jó esélye van
rá, hogy újabb évtized múltán a most
Garas Dezsőtől látotthoz hasonló
jutalomjáték főszereplőivé legyenek.
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mű regényéből írta: Gosztonyi János (Radnóti
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Csak esetek...

Moldova-bemutató a Madách Színházban

Moldova György Malom a pokolban című
színművének története 1951-ben játszódik,
s egy fiatalember vergődését helyezi a
középpontba. Flandera János joghallgató
érvényesülni akar, ezért Moszkvába szóló
ösztöndíjat pályáz meg. Nála idősebb
újságírónő szeretője - hogy a fiúval való
kapcsolata ne szakadjon meg - értesíti a
bíráló bizottságot: Flandera bizonyos
dolgokat eltitkolt, illetve módosított az
önéletrajzában. Az ösztöndíjat persze nem
kapja meg; sőt egy évre fizikai munkára
küldik az egyetemről. Ám a feljelentés
miatt szakít Ildikóval, az újságírónővel. Új
munkahelyén találkozik az ellenállási
mozgalomban aktívan részt vett, majd
Rákosi Mátyásnak állami funkciójában
személyi titkáraként működött gróffal,
Károlyival. A grófot már régebben fizikai
munkára száműzték, most természetesen
letartóztatják. A Katonai Bíróságon
koncepciós perben vádolják, s a bíró
ugyanaz a személy - Altschuler -, aki az
ösztöndíjakat elbíráló bizottság elnöke is
volt. Flandera tanúként nem vall Károlyi
ellen, s ez egészen szokatlan
következménnyel jár. Altschulernek még
az emigráció során, a Szovjet-unióban
született lánya, Nagyezsda végighallgatta
a koncepciós pert, s tapasztalván Flandera
becsületességét, beleszetret.

Közben elindult egy másik szál: Flan-
dera szerelmi kapcsolatot kezdett egy fa-
luról Budapestre került lánnyal, Erzsivel.

Altschuler megtiltja lányának, hogy a
brigantinak minősített Flanderával talál-
kozzon; sőt: a fiatalembert behívatja ka-
tonának. Nem elégszik meg azzal, hogy
lányától így eltávolította; a laktanyában
rettenetesen össze is vereti. Nagyezsda ezt
megtudja, elmegy a fiúért, és saját há-
zukba - természetesen a Rózsadombon van
- hozza, és itt ápolja. A kapcsolatból
házasság lesz, Altschuler legnagyobb
dühére és ellenzésére.

Flandera megszakította Erzsivel a kap-
csolatot, a lány azonban előzőleg teherbe
esett. Flandera pénzt adott neki, hogy
elvégeztethesse a küretet.

A történetbe újabb motívumok kap-
csolódnak: Altschulert a pártban támad-ni
kezdik; Károlyi kiszabadul, s Flandera
egykori szeretője, Ildikó, Károlyihoz
csapódik.

Flandera - apósa pozíciójának kihasz-
nálásával - oktatni akar a jogi karon, no-

ha nem végezte el az egyetemet. Végül
azonban újságíró lesz a Károlyi gróf által
szerkesztett lapnál. Erzsi mégis megtar-
totta a gyermeket, s a fiúcskát neveli. Alt-
schuler pályájának íve hanyatlik; Ildikó
segít Flanderának, hogy a terhessé váló
családi kapcsolattól megszabadulhasson.
Névtelen levelet ír Nagyezsdának, felfedi
férjének kapcsolatát Erzsivel, s azt is, fiuk
van. Nagyezsda összeomlik, elválik
férjétől, és öngyilkos lesz. Az időközben
nyugdíjazott Altschuler nyilvános helyen
lelövi Flanderát.

A történet nyers elmondásából is lát-ható
talán, hogy ez a legszabályosabb epikus
történet olyan részhelyzetekkel, amelyek a
valódi drámát az érzelmekre való
hatásokkal, illetve epikus fordulatokkal
keltett izgalmakkal pótolja. A valódi
drámák a maguk világszerűségé-nek
egészével hatnak és közölnek világ-képet.
Itt, ebben a színműben olyan rész-
helyzetek vannak, amelyeket nem a vi-
lágkép fűz egésszé, s amelyekben csak a
főhős azonossága jelent „egységet".

A különböző jellegű és tartalmú iz-
galmakat kiváltó jelenetek a következők:
Flandera az ösztöndíjbizottság előtt; ő
Károlyiéknál, amikor a grófot letartóz-
tatják; Flandera a katonai törvényszék előtt
Károlyi perében; Flandera és Altschuler
vitája a fiú és Nagyezsda kapcsolatát
illetően; majd a lelövés részhelyzette. Ez
utóbbi különösképpen egyszerű izgalmat
vált ki: Flandera Ildikóval könynyeden
cseveg egy presszóban, mialatt Altschuler
fekete kalapban, fekete kabátban várakozik
a gyilkosság alkalmas pillanatára.

Az érzelmekre - különbözőképpen, de
erősen - ható részhelyzetek: az Ildikóval
való szakítás részeg állapotban, amely-ben
azonnal megjelenik a tiszta szívű Erzsi;
Károlyinak épp karácsonykor, a
karácsonyi hangulatban való letartóz-
tatása; Flandera összeverése; Nagyezsda és
Erzsi találkozása a fiúcska kiságya fölött;
Nagyezsda búcsúlevelének felmondása az
öngyilkosság előtt stb.

Egy-egy részhelyzet között oksági ma-
gyarázatok is igyekeznek öszeköttetést
teremteni. Flandera bírósági vallomását
egy jelenet előzi meg közte és a
rektorhelyettes között. Erről a Németh-
Noszterről Károlyi kompromittáló
dolgokat tud, amiket el is mondott
Flanderának. Nos, ennek a jelenetnek a
felhangjai azt köz-lik, hogy a
rektorhelyettes az egyetemre való
visszavételt ajánlja fel Flanderának, ha
róla nem mondja el azokat, amiket
Károlyitól hallott. Vagyis mintha ez len-ne
a helytállás oka. Ez azonban nem bi-
zonyos; a jelenet tartalmának semmiféle
következménye nincs.



Hasonló bizonytalanságok adódnak az
alakok bizonyos cselekvéseit előidéző
mozgatórugókat illetően is. Nagyezsda
maradéktalanul imádja apját, aki a Károlyi
elleni koncepciós pert vezeti, és mégis
beleszeret Flanderába azért, mert nem
vallott Károlyi ellen. Vagyis voltaképpen
imádott apjával kapcsolatos érzelmei el-
len cselekszik. Nagyezsda tudja, hogy apja
verette össze szerelmesét, de soha nem
vonja ezért felelősségre, nem is kérdez,
nem is jegyez meg semmit. Nagyezsda el-
végzi az egyetemet, s mivel mozgássérült,
régóta az a vágya, hogy mozgássérülteket
tanítson, hisz ott van rá igazán szükség. A
Flanderával való kapcsolat megszakadása
után teljesül ez az elképzelése és vágya;
ám hivatástudata eszébe sem jut, mi-kor
már végre taníthatja sorstársait; első
munkahelyén lesz öngyilkos.

Flandera némely mondata azt sugallja,
hogy ő okos karrierista; kijelenti például,
azért akar Moszkvába menni, mert csak az
csinál karriert, aki onnan jön vissza.
Egyetemi oktatói tehetségesnek, értel-
mesnek tartják. Ugyanakkor a lehető
legarrogánsabb módon viselkedik Alt-
schulerrel. Ha valóban okos karrierista
lenne, a legnagyobb erőfeszítéssel
igyekezne önmagát jó színben feltüntetni
apósa előtt. Erzsit éppúgy nem karrier-
féltésből hagyja el, ahogyan Nagyezsdát
nem karriervágyból veszi el. Erzsivel azért
szakít, mert egyszerűen unja; s a ró-
zsadombi lakásba is azért költözik be, mert
nincs máshol laknia; no meg nagy-fokú
kényelemszeretetből. Az okos kar-
rieristának látnia kellene, hogy Altschuler
pályája hanyatlik; de ezt csak Ildikó veszi
észre. Az újságírónő segítségét, hogy
megszabadítja Nagyezsdától, azért fogadja
el, mert utálja és unja a lányt. Vagyis mert
pillanatnyi jóérzése ezt kívánja. Teljesen
érthetetlen, hogy tanítani akar az
egyetemen, egyetemi végzettség nélkül.
Nem azért érthetetlen, mert ez 1951-ben
nem fordult elő. Ebben a szín-műben
érthetetlen. A jelenetre csak azért van
szükség, hogy cl lehessen mondani,
miszerint a politikai gazdaságtan oktatá-
sához nincs szükség sem végzettségre,
sem tudásra.

A legegyenetlenebb alak mégis Alt-
schuler. A szovjetunióbeli emigrációja
során őt is el akarták fogni, de megszökött,
s évekig bujkált. Tudta tehát, hogy ellene
is koncepciós pert készítenek elő, s hogy ő
ártatlan. Mégis, habozás nélkül vezeti a
koncepciós pert az ártatlan Károlyi ellen.
De nemcsak ilyen perekben ítélkezett.
Olyan esetekben is, amelyekből abban az
időben szám szerint több volt, mint
koncepciós perekből: egyetemről, állásból
való koncepciós kirúgásokban is.

Lányát még a Szovjetunióban letartóz-
tatták az ő szökése után, s összeveretéséből
következik, hogy mozgássérült lett.
Altschulernek eszébe sem jut ez,
Flandetrát a börtönben összevereti. De
Nagyezsda sem realizálja a helyzet
hasonlóságát. Ugyanakkor Altschulerről
pozitívum-ként jelenik meg, amit a
darabban el-mondanak róla: azért nincs
múltbeli súlyának megfelelő pozícióban,
mert szem-beszállt Rákosi Mátyással. A
Károlyi el-leni koncepciós per után a
pártközpontban listát adnak át neki; a rajta
lévők el-len ugyancsak koncepciós pert
kellene indítani. Ezt azonban nem vállalja.
Az ellentmondás - az egyiket igen, a
másikat nem - érthetetlen. Nem világos
Flandera elleni gyűlölete sem. A fiú bűne
ugyanis pusztán annyi, hogy
cipészsegédnek vallotta apját, noha
segédekkel dolgozó cipészmester volt. De
nem a belvárosban, hanem szegények közt,
nyomortelepen. Ez a „bűn" elég volt az
egyetemről való kirúgáshoz; de érthetetlen,
hogy pusztán ennyi miatt gyűlöli
Flanderát, különösképpen azután, hogy
lánya már megszerette. A katonai bíró
megírásának módja is ellentmondásos.
Nagyezsda öngyilkossága után akként
jelenítődik meg, mint akinek erkölcsi joga
lenne lelőni azt, aki lányát halálba
kergette; az viszont min-

Moldova György: Malom a pokolban (Madách Színház). Koltai János (Altschuler) és Györgyi Anna (Nagyezsda)

denféle erkölcsi összefüggés nélkül ma-
rad, hogy a koncepciós perben és a kon-
cepciós kirúgásokban bíró volt.

Mindezekből talán látható, hogy ennek
a színműnek a története olyan rész-
helyzetekre esik szét, és olyan egymás-
nak ellentmondó közlésegységei vannak,
amelyekben az összefüggést a világkép
összetartó ereje helyett csak a főalak azo-
nossága jelenti. A részhelyzetek az ala-
koknak nem a világképet, nem a világ-hoz
való viszonyuknak más és más arculatát
villantják föl, hanem tartalmilag és
jelentésüket tekintve egymástól függet-len
tényezőket. Flandera egyszer karrierista,
többször saját pszichikai és fizikai
kényelmével törődő ifjú; máskor karaká-
nul helytálló - a bíróságon is, az apósával
szemben is -, noha mindkét esetben éppen
a legnagyobb „kényelmetlenséget"
szerezheti magának. Ugyanakkor fölé-
nyes és arrogáns; ismét máskor a saját
pillanatnyi érzelmeitől vagy szeszélyétől
vezéreltetve, hol gyengéd és megértő, hol
kegyetlen és durva mind Erzsivel, mind
Nagyezsdával szemben. Ismét máskor
odaadó a börtönből szabadult Károlyival
kapcsolatban. Altschuler gyűlöli Flande-
rát, noha örülnie kellene lányával való
kapcsolatának, hiszen ő akart vőlegényt
keríteni számára, s Flanderát csak az em-



lített önéletrajzbeli módosítás miatt gyű-
löli, illetve mert a Nagyezsdával való
kapcsolat előtt viszonya volt Erzsivel. Ot
is ártatlanul üldözték; lányát, feleségét
ártatlanul, helyette börtönözték be, s ő
mégis, minden aggály nélkül vállalja a
koncepciós kirúgást és a koncepciós pert.
Nem tudható az sem, hogy miféle belső
tartalom, lelki dinamizmus él benne
Flandera lelövését illetően; hogy a meg-
írás módján túl ő maga úgy gondolja-e,
miszerint ehhez erkölcsi joga van.

Nos, az említett mozzanatok megjelen-
hetnének úgy is, mint akár az emberi
benső világnak, akár a külső viszonyok
bonyolultságának jelei; elvben jelenthet-
nék a valóság többféle rétegében meglé-
vő összetettséget is. Itt azonban a múlt-
ban volt vagy a ma megjelenő mozgás-
irányok illusztrációjáról van szó. Mert
kétségtelen, hogy az ötvenes években
koncepciós kirúgások és koncepciós pe

rek bőven voltak, s olyanok is ítélkezhet-
tek, akikkel ugyanígy bántak el. Igen sok
volt a karrierista, aki pártpotentátok csa-
ládjába nősült be; s manapság tapasztal-
ható, hogy vannak csak az önmaguk ké-
nyelmével és pillanatnyi jóérzésével tö-
rődő ifjak. Az ellenállási mozgalomban is
részt vettek - az ötvenes évek szóhaszná-
latával - osztályidegenek. Az
úgynevetzett „kádergyerekek" között is
akadtak, akik szembefordultak apjuk
politikai nézetével vagy tetteivel, és
mégis szerették őket mint apjukat.

Az efféle diszkrepanciák hiteles bemu-
tatásához azonban hiteles benső világo-
kat kellene megformálni. Ebben a szín-
darabban jóformán senkinek sem jelenik
meg a benső világa. Mindenki bármiféle
belső, érzelmi, gondolati vagy etikai rea-
lizáció nélkül teszi és mondja az erős
diszkrepanciákat; anélkül, hogy egyálta-
lán észrevenné, miszerint össze nem illő

ségek vannak benne. Ha ilyen az életben
tapasztalható is, egy valódi drámában
legalább a megírás módjának kellene ha-
tározottan sugalmaznia azt, hogy az ala-
kok még csak nem is realizálják saját
diszkrepanciáikat. Ennek hiányában
mindazok, amiket itt az alakok monda-
nak vagy tesznek, megszűnnek társadalmi
és/vagy szociológiai mozgásirányokat
kifejezni, s ezek illusztrációivá lesznek.

Gyakori az is, hogy csak a mi életünk-
ben kerengő vélemények szintjén jelen-
nek meg bizonyos dolgok. Ildikó Káro-
lyival létesít kapcsolatot, mert reméli,
nagy karriert fut be kiszabadulása után. A
grófról azonban kiderül - pontosabban:
Ildikó elmondja róla -, hogy végül
alkalmatlan erre. Ez azt a véleményt il-
lusztrálja, miszerint lehet, hogy egy gróf
ellenálló volt, de mégsem olyan értékes
egyéniség, hogy valami lényegeset legyen
képes tenni. Altschuler azt hiteti el magá-
val, hogy Flanderát azért rúgatja ki az
egyetemről, mert hazudott az önéletraj-
zában - vagyis: erkölcsi alapról -, illetve
mert egy cipészmester fia nem munkás-
származású, vagyis: ideológiai alapról ki-
indulva. Ugyanakkor a lányát imádja, s
lelövi azt, aki öngyilkosságba kergette.
Az illusztrált vélemény: van erkölcsi és
ideológiai tartás és van szív azokban, akik
erkölcstelenséget és törvénytelenséget
követtek el, s akik önbíráskodásból lelő-
nek egy embert.

Mindezek azért jelennek meg csak vé-
leményeket illusztráló szinten, mert nem
épülnek be az alakok benső világába, és
így nincsenek az érzelem- és gondolatvi-
lágban, a valósághoz való viszonyban
egymással összefűzve. Összefűzve pedig
azért nincsenek, mert - mint utaltunk rá -
ezeket az ellentmondásokat az alakok
nem is érzékelik. Különböző megnyilat-
kozásaik nem egy-egy benső világot nyil-
vánítanak ki; a diszkrepanciák és ellent-
mondások mögött nincs benső tartalom.

Mindezek azért igen sajnálatosak, mert
a színdarab szerkezetisége voltaképp
megfelel annak, amellyel - ha egyáltalán
lehet - a mai valóság drámában megfor-
málható. Erre az úgynevezett kamara-
darab technikája nem alkalmas. Itt több-
szálú az eseménysor; több alak is megje-
lenik, akik hatnak egymás életére anél-
kül, hogy közvetlen kapcsolatban lenné-
nek; a történet apró mozaikjelenetekből
tevődik össze. Ez a megformálásmód ad-
na lehetőséget arra, hogy a valóság több
rétege, szintje és a különböző rejtett, de
élő-ható viszonylata megjelenhessen.
Ebben a szerkezetiségben változatos és
hiteles diszkrepanciákat is hordozhatna
egy-egy alak; s egészen különböző benső
dinamizmusok is működhetnének. Eb-

Flandera János: Mácsai Pál



ben a színdarabban ez a lehetőség sajnos
nem valósult meg az imént elmondottak
miatt.

A Madách Színházban (rendezte Szir-
tes Tamás ) a benső világokat, szellemi ar-
culatokat nem teszik hitelessé a színészi
alakítások sem, Mácsai Pál kivételével.

Koltai János Altschuler alakjához szí-
nészi eszközökkel sem teszi hozzá a bo-
nyolultságot; az alak diszkrepanciái álta-
la sem válnak hitelessé. Jobbára csak az
ingerült, dühös és erőszakos embert lat-
tatja; ezt is csak konvencionális színészi
eszközökkel. Lányával való kapcsolata-
ból egy lényeges vonás hiányzik, iránta
való szeretetét csak elmondja, korántsem
érzékelteti. Mindenkivel szemben erős-
nek és rendíthetetlennek mutatkozik. és
attitűdjének nincs olyan vonása, amelyből
kiderülhetne, miért van olyan nagyon
szüksége lányára. Ezt csak a helyzet ér-
telmezi: felesége meghalt, csak lányával
él. Ám a Koltai János által megmutatott
erő és rendíthetetlenségi sem az itt igazán
hiteles fajtájú. Csak. puszta erőszakosság
ez, s nem a hatalomban abszolút biztosan
ülő emberé. aki pontosan tudja, bármit
csinálhat-összeverethet, lelőhet egy em-
bert -, semmi komoly baja nem származ-
hat. Pedig ez az attitűd igen markáns;
példája bőven akad.

Az időnként egészen kiváló alakításo-
kat produkáló Horesnyi László csak szi-
nészi konvencióit vonultatja föl a rektor-
helyettes alakjában; a derékból enyhén
előredőlő testtartást, a könyökből való
gesztikulációkat stb. Altschulerrel szem-
ben is a szokványos módon alázatos. Né-
meth-Noszter ennél sokkal ravaszabb és
ügyesebb karrierista. Pedig az attitűd
meglehetősen ismerős. azé az emberé,
akinek a negyvenöt előtti időkből szár-
mazó vaj volt a fején, s ezt kompenzálta.

Dunai Tamás alkalmazkodik a megírás
módjához: azt a véleményt formálja Ká-
rolyi általános magatartásává. ami ma ál-
talában él olyan emberek között egy
grófról, akik elevent még sosem láttak.
Vagyis: fölényesen viseli el a megpróbál-
tatásokat: az őt letartóztató ávósokkal
szemben is többet enged meg magának.
mint más halandó. Ugyanakkor mégsem
igazán mély és jelentős egyéniség. A
szerző elmondatja vele, hogy rokona a fél
magyar történelem: ám Dunai Tamás
grófjának attitűdjéből ebből alig látszik
valami. Nem ez ad erőt és tartást, hanem
valami egyszerű szellemesség. Mint
ahogy az anyagi értelemben vett újgazda-
got az jellemzi. miszerint nem szokta
meg, hogy pénze van, s ezért mutogatja, a
szellemi újgazdagot pedig az, miszerint
nem szokta meg, hogy tud, s állandoan
bizonygatja, akként van _történelmi új-

gazdag" is, akinek jellemzője, hogy nem
szokta meg a hatalmat, s ezért állandóan
érzékelteti és büszke ra. Nos, Dunai Ta-
más sokkal inkább _történelmi újgazda-
got" formál meg még abban a helyzetben
is, amelyben személv szerint mar kiesett a
hatalmi pozícióból: „leplezetten büszkél-
kedik" Flanderának, ki volt ő akkoriban

A színházművészet alapkérdéseinek
egyikét tekintve is igen jellemző Mácsai
Pál Flandera-alakítása. Egy megírt alak-
nak meg lehet mutatni az ideális, a szim-
bolikus vagy a korhoz kötött attitudjét
Mácsai Pál alakítása arra is bizonyíték,
hogy ha egy színész ezek közül a korhoz
kötött változatot akarja megvalósítani,

Mácsai Pál es Varga Mária (Erzsi)

Mácsai Pál és Dunai Tamás (Károlyi) a Madách Színház Moldova-előadásában (Iklády László felvételei)



csak az adott korban, a sajátjáéban élő at-
titűdből formálhatja meg. Aki felnőtt-
ként élt 1951-ben, tudhatja, hogy egy ak-
kori ifjú egyszerűen nem csinálhatott
karriert vagy akár csak nem is boldogul-
hatott, ha nem hangoztatta határozottan
azokat a nézeteket, amelyeket hivatalosan
vallottak és mindenkitől elvártak. Ezt a
lehető legőszintébbnek és legegyértel-
műbbnek ható általános magatartással
kellett az illetőnek tennie; különösen a
fokozott éberség időszakában. Még akkor
is ezt kellett tennie, ha csak azért akart
például „benősülni a pártba", hogy
kényelmesen éljen. Azt kellett tehát mu-
tatnia, hogy szolgálja az ügyet. Ehhez a
magatartáshoz alapvetően kellett hogy
hozzátartozzon a fegyelmezettség, sőt a
kissé merev attitűd, amely az ügy iránti
odaadottságot fejezte ki az élet minden
pillanatában és helyzetében. Persze már
az írott szövegben sem hiteles a korra vo-
natkozóan, hogy Flandera pimasz, sőt
néha pökhendi Altschulerrel, hogy időn-
ként „beolvasó" szövegei vannak. Szöve-
geinek ez a része, a Mácsai Pál által meg-
mutatott általános attitűd is olyan, ami-
lyennek az 1951-es év az 1980-as évek-
ből látszik. Ez a Flandera egyértelműen
mai és nem 1951-beli ifjú. Akár a cél ér-
dekében való - és például nem alkatból
fakadó - fegyelmezett összeszedettség
helyett a lezserség jellemzi. Ami pedig a
legmaibb és a legkevésbé 1951-beli, az az
örömökön, bajokon, kellemességeken és
zűrökön való kívül lévőség; az élet legkü-
lönbözőbb helyzeteiben nem a teljes be-
leszövődöttség és benne lévőség, hanem a
kívüliség, az én kívülállósága. Mácsai Pál
alakításának a nézőre tett hatása épp az,
hogy minden környezeti dolgon -
kapcsolaton, helyzeten stb. - majdnem
mindig kívül van, és csak a saját és csak az
adott pillanatra vonatkozó jóérzésével,
kellemességérzetével van elfoglalva. Ez
alól talán csak az újságírónővel való sza-
kítási jelenet a kivétel, s az, amelyben
durván beleordítja Nagyezsda arcába,
hogy undorodik tőle. Nos, a külső dol-
goktól, a közvetlen környezettől való el-
távolodottság, az ezeken való kívüllét az,
ami a mai ifjak egy bizonyos csoportját
jellemzi, s ami meghatározza Flandera
alakját Mácsai Pál megformálásában. Ezt
egyáltalán nem hibaként mondjuk, még
akkor sem, ha ez az attitűd teljesen isme-
retlen volt 1951-ben. Csak azt akartuk
jelezni, hogy egy színész, ha az eljátszan-
dó alaknak egy korszakra érvényes válto-
zatát formálja meg, azt csak a saját kor-
szakában érvényes és hiteles attitűdökből
építheti föl. S ezt a magatartást Mácsai
Pál alakjának minden helyzetében végig-
viszi; méllyé és egységessé teszi az alakot
is, az alakítást is.

A színdarab világszerűsége tele van te-
hát ellentmondásokkal, az alakok össze
nem egyeztethető cselekvéseivel és mon-
dataival.

A dráma műnemében a világszerűség
egésze az alakok dialógusaiból épül föl.
Az, hogy itt az írónak nincs módja a maga
véleményét, nézetét, értékelését, továbbá
az alakokról és a világról való tudását
közvetlenül elmondani, azt a következ-
ményt is életbe lépteti, miszerint az ala-
koknak meglehetősen nagyfokú
önismerettel kell rendelkezniök;
önmaguk minéműségének eléggé
komolyan kell tudatában lenniök. Hiszen
csak kimondásokon keresztül
jellemződhetnek, s ki-mondások révén
nyílhat meg az élet mélye. Kimondani
viszont csak azt lehet, amit valaki tud. Az
író hiába tud esetleg többet róluk, mint
ők önmagukról, ez a többlettudás csak
bizonyos fokig jelenhet meg. Nem úgy,
mint az epikus műben, ahol az író a maga
többlettudását közvetlenül is
elmondhatja. Ha a drámaíró épp azt
akarja bemutatni, hogy alakjai min-
denféle intellektualitás és önismeret híjá-
val vannak, megteheti - mint például
Kroetz bizonyos darabjaiban -, de akkor
egyértelműen úgy kell őket megírni.
Azokat az embereket, akik saját ellent-
mondó tetteiken nem gondolkodnak, akik
szavaiknak-mondataiknak saját benső
világukkal való összefüggéseit, sőt éppen
önnön diszkrepanciáikat nem veszik
észre, nem realizálják, nem lehet
megformálni ugyanezen a módon.
Ugyanazt ugyanazzal nem lehet visszaad-
ni; az össze nem illő tetteket nem lehet
össze nem illő tettekkel és ezt az össze
nem illőséget nem is realizáló alakokkal
visszaadni. Ha ez történik, egyfelől az
alakok lesznek intellektualitás híjával,
másfelől maga a mű nem ad művészileg
hiteles és mély képet róluk.

Maradnak a puszta esetek és megtörté-
nések.
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dách Színház)
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Dalolva tönkremenni

Spiró György és Másik János
dalműve a Vígszínházban

Már megint az ókori görögöket juttatja
eszembe Spiró György új darabja, jólle-
het most nem klasszikus formájú-
szerketzetű tragédiát (lásd Csirkefej) írt,
hanem librettót. Ám olyan librettót,
amely - Arisztotelésszel szólva - nem azt
ábrázolja feltétlenül, ami megtörtént,
hanem ami megtörténhetett volna. Velem is
meg-történhetett volna például mindaz,
ami Hős és Nej életét tönkretette,
szétzilálta - ha volna lakásom. Hogy
nincs, az persze nem azt jelenti, hogy nem
is lesz, hogy tehát nem vagyok magam is
potenciális Nej vagy Hős - mert a
szerepek azért tetszés és igazságérzet
szerint fölcserélhetők -, bár hajlamos
vagyok elhinni Spirónak a Kórus által
előadatott helyzetértékelését, miszerint
„akinek eddig nincs lakása / annak már
sose lesz lakása". Arról nem beszélve,
hogy a négyzetméter-árak a bemutató óta
nyilván tovább emelkedtek, márpedig
Spiró mára dalmű megírásakor
tanúbizonyságát adta pontos
tárgyismeretének, amennyiben a Hős
szájába adva ekként saccolta a várható
infláció mértékét: „féléves különmunkám
/ egy vécét ma még megér talán / de mire
a pénzt kézhez kapnám / csak a csészét
ülőke nélkül azám". Meglehet tehát, hogy
én már csak egy potenciális ülőke-
tulajdonos vagyok, mindenesetre mélyen
át tudom érezni - gyanítom, nemzedék-
társaimmal együtt - Hős és Nej lakás-
centrikus életstratégiáját és annak teljes
csődjét. Ennek elkerülésére egyetlen biz-
tos megoldás lehetséges: nem kell lakni.
Vagy csak olyanformán, ahogyan teszi
azt a darab elején a Haver, akinek ars
poeticája megegyezni látszik a Spiró egy
nyilatkozatában mondottakkal: „Nem
muszáj élni, haver. (...) Semmit se kell
akarni, haver, ez a titka." Igaz, Spiró csak
a boldogság akarásáról beszélt abban a
bizonyos interjúban, de ha végiggondol-
juk... Az pedig már Spirónak a józanság-
gal szembeni szkepszisét, egyszersmind
életismeretét mutatja, hogy később a Ha-
ver ismét beszáll a mókuskerékbe, ismét
ráhajt a lakásszerzésre.

Szóval erősen élmény- és lakáshelyzet-
függő a mű hatása - ennyiben bizonyára
nem számíthat az örökkévalóságra (s
gondolom, ezért az ambivalens kritikai
fogadtatás). Ha megoldódik ugyanis az
úgynevezett lakáskérdés, hamarosan a


