
kapcsolatként az ő alteregójában - egy
agresszív, homokos férfiban - ismerné fel
az elveszejtett és elveszített férjet, cini-
kusan és kegyetlen számítással megy bele
a játékba, megsejtetve, hogy az önnön
devianciájával elfoglalt férfi miként
képes ráérezni hasonmásának egykori
politikai helytállására és tartására.

Margitai Ági Jolánja akkor jó igazán,
amikor egy öregedő nő - világnézeti-po-
litikai okoktól csaknem független - két-
ségbeesett kapkodását, menekülését és
kicsinyes praktikáit is képes bemutatni.
Olyan sodródó nőt látunk megelevened-
ni, aki már nyomtalanul elveszítette egy-
kori énjét: a lecsúszott, erkölcsileg szét-
züllött nő figuráján már nem csillog át az
egykori szerelmes szenvedélye; ahogy az
egyik férfi mondja róla, „kihunyt belőle a
fény". Ez a jobb sorsra érdemes nő azért
maradt kissé talányos az előadásban,
mert egy végső, amorális állapot jellem-
vonásaiból kellene az egykori karaktert
visszamenőleg megértenünk: Jolán - leg-
alábbis az általam látott előadáson - adós
maradt az önmaga jobbik énjével lefoly-
tatott küzdelemmel, valamint az Iván-
szerelem katartikusan önszembesítő él-
ményével, s ekként a morális szétesettség
közönségességével is. (Mindez persze
inkább vonatkozik a figurának az
előadásban elfoglalt helyére és a
rendezés hang-súlyaira, semmint
Margitai Ági szerep-formálására.)

Á hatvanas évek kallódó-lötyögő férfi-
figuráinak galériájában Vallai Péteré a
legerősebb kontúrokkal megrajzolt alak:
az elvetélt filozófus, Brassó cinikusan
egyensúlyoz a kívüllét és belül maradás
pengeélén; ironikusan elrajzolt figurájá-
nak modorosságain is átsüt esendő alak-
jának történeti hitelessége. Hasonlót
mondhatunk a többiekről is: Hajnal úr

ról (Hollósi Frigyes), a csendesen, akku-
rátusan rámenős cipész kisiparosról; Si-
miről (Szacsvay László), az enervált, ki-
égett arctalan udvarlóról, Ernőről (Mertz
Tibor), a nagy időket szimatoló közönyös
szépfiúról, a viráglelkű belügyes tiszt,
Győző (Katona János) kimért, rezzenés-
telen arcú második férjéről - árnyképek
és ködlovagok ők valamennyien a hatva-
nas évekből.

Eörsi drámájának szociológiai újdon-
sága persze ma már a múlté, a történelem
újraírása és újrafelfedezése idején eszté-
tikai élmény kiváltásához - mint az író is
megjegyzi a műsorfüzetben közölt vallo-
másában - mindez már kevés. Ám darab-
jának van annyi történetileg is hitelesített
drámai gyúanyaga, hogy valós konfliktu-
sok felszikráztatására adjon alkalmat.
Hogy az előadásban ez mégsem történik
meg, az nem elsősorban a dráma terhére
róható fel.

Kárpáti Enikő történeti hitelességű ru-
hái - Jolán rikító zöld blúza, kitaposott
cipője, viseltes szűk szoknyája, s a töb-
biek, börtönbe zártak és börtönön kívü-
liek nyűtt öltözékei - kort festenek, em-
lékképeket idéznek. Karácsony Ágnes
vibrálóan drámai s olykor szívbemarko-
lóan fájdalmas zenéje pillanatokra föl-
idézni képes a drámát - amely a játékszíni
előadás intimebb közegében remélhe-
tőleg a színpadon is megszületik.

Eörsi István: Jolán és a férfiak (Gyulai Vár-
színház)

Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Kárpáti
Enikő. A rendező munkatársai: Czipó Gab-
riella, Vörös Róbert. Rendezte: Ács János.

Szereplők: Margitai Ági, Mertz Tibor, Máté
Gábor, Vallai Péter, Katona János, Szacsvay
László, Hollósi Frigyes, ifj. Kőmíves Sándor,
Vogt Károly, Mezei Lajos, Baranyai László,
Bánki Gábor.

CS. I.

Szoborsirató

A nagyszerű halál Gyulán

A drámáknak sorsuk van, melyet meg-
írójuk csak ideig-óráig befolyásolhat.
Száraz György azzal, hogy „saját" drámát
írt a gyulaiaknak, művének irányt szabott.
1974-ben, az aradi tizenhárom
kivégzésének százhuszonötödik évében, a
Várszínházban volt az ősbemutatója a
szabadságharc bukása utáni időszak gyu-
lai eseményeit feldolgozó A nagyszerű
halál című művének. Tizenöt év elteltével
a dráma újrajátszásához az adott apropót,
hogy a város az 1848/49-es honvédtiszti
emlékhely avatására készült - s mivel
ünnepelhetett volna méltóbban, mint a
gyulai Wenckheim-kastélyban ját-szódó
történelmi drámával? (Azt már az
évfordulók különös egybeesése hozta,
hogy a francia forradalom bicentenáriu-
mát is egy Száraz-művel, A megközelíthe-
tetlennel köszöntötték.) Az emlékhely
avatása elmaradt, csupán az alapkőleté-
telre került sor, de a bemutatót megtar-
tották. Az előadást most is - akárcsak az
1974-es ősbemutatót - Sík Ferenc ren-
dezte (aki alig egy hónappal korábban
Tamási Áron népi játékát, az ördögölő
Józsiást vitte ugyanitt színpadra).

Prolongált gondolatok kelnek hát élet-re
a gyulai vár színpadán. Holott az sem lett
volna érdektelen, hogy az időmúlás,
illetve egy másik rendező elképzelése ho-
gyan alakítja Száraz György gondolatait.
Vagy az sem lett volna rossz, ha Sík Fe-
renc gondolja újra a drámát. Éhhez azon-
ban talán a rendelkezésére álló idő volt
kevés, s ilyen helyzetben maradt a legké-
zenfekvőbb megoldás: a régi kotta elővé-
tele. A dráma pedig ennél többet érde-
melne.

Drámai utójáték egy történelmi tra-
gédiához - ezt a meghatározást az író ad-
ta, jelezve, hogy műve a szabadságharc
eseményeinek záró fejezetét idézi fel.
Történelmi tény, hogy a világosi fegyver-
letétel után a főtisztek egy része Gyulán,
orosz felügyelet alatt várta, hogy milyen
döntést hoznak sorsukról. Legendák ke-
ringtek arról, hogy a cár saját foglyainak
tekinti őket, s majdan cári zsoldosként
folytathatják katonai pályafutásukat. De
kirajzolódott a számukra kedvezőtlenebb
megoldás is, miszerint az osztrák
uralkodó fog ítélni felettük.

Egy ilyen bizonytalan jogi helyzetben,
az összezártság szituációjában óhatatlanul
felmerül a „ki mennyire felelős?" és a
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„mi lesz ezután?" kérdése. Száraz kés-
hegyig menő viták során át tárja fel az
események érzelmi-értelmi mozgatórugóit.
Érvek és ellenérvek hangzanak el. s
közben kiderül, mennyire különböző
embereket sodort egymás mellé a katonai
múlt. Vállalják sorsukat, vagy hadakoznak
ellene, elismerik hibáikat, vagy másokra
tolják ezek súlyát, tisztán lát-nak, vagy
illúziókat kergetnek -kifelé, az ellenfél
szemében, azonos arculatot kép-viselnek:
ők a levert szabadságharc had-vezérei.
Mindenesetre Száraz ezeknek a
lekiismereti vitáknak a történelmi tények-
kel azonos súlyt ad; s megjelentet a leendő
vértanúk előtt egy embert, aki minden
ítélet kimondása nélkül is áldozat: Lenkey
János tábornokot. Félelem, önvád és
önvizsgálat vívott harcot benne, s háborí-
totta meg elméjét. A képzelete fonta háló
fojtogatásából próbál, társai együttérzé-
sétől kísérve, menekülni-eredménytelenül.

A menekülés biztosabb útját választja
Dőry huszárkapitány, aki inasegyenruhába
bújva, Wenckheim gróf védelme alatt
igyekszik megúszni a számonkérést.
Mintha az író a reménytelen helyzetben
lehetséges cselekvési módok pszicholó-
giáját tanulmányozná, a reakcióknak any-
nyi változatát vonultatja fel. A tisztek
nimbuszát őrizve Dőryt sem hagyja meg
megalázó álruhájában. A kapitánynak már
kezében van a cári menlevél, amelylyel
külföldre szökhetne, de ő ismét felöl-ti
egyenruháját, s így néz szembe a múlt-
jával.

E számonkérő eljáráshól a távollevők
sem maradnak ki: Görgey Artúr, aki Vi-
lágosnál kapitulált és Kossuth Lajos, a
külföldre emigrált politikai vezető. Az
1970-es években újra fellángoló polémia

Görgey vagy Kossuth volt-e az igazi
bűnös? - kap hangot a tábornokok vitá-
jában. S a többség a mellett a Görgey
mellett áll ki, aki elvesztette ugyan a sza-
badságharc egyik döntő csatáját, de nem
menekült el a felelősségre vonás elől. Ez
az a katonás magatartás, amelynek válla-
lásához a tiszteknek erőt kell gyűjteniök.

Éhhez az erőgyűjtéshez járul hozzá az
orosz hadosztály egyik tisztjének, Jelisz-
kijnek a történelmi párhuzama: „Kegyel-
met vártok Nyikolkától? Ti? Hiszen elő-
letek bújt a takaró alá... Es ezért úgy
végzitek, mint Pesztyel ezredes, aki a Go-
lodaj-szigeten rohadt meg, ahol a dögöket
elkaparják..." Á tábornokoknak ebből az
1825-ös felkeléshez kapcsolódó példából
kell rájönniök, hogy az uralkodó, legyen
bár orosz vagy osztrák, a forradalomtól
retteg, s így bármelyikük ítélkezzék is
felettük, sorsuk ugyanaz lesz. Nem
tehetnek egyebet, nincs más lehető

ségük, mint hogy katona módjára nézze-
nek szembe a megtorlással.

É katonás környezetben idegenül mozog
a szabadságharccal rokonszenvező, azt
anyagilag is támogató, de ősi jogait
mégiscsak féltő Wenckheim gróf. Kedé-
lyeskedése nem titkolt türelmetlenségbe
fordul át, s jövőjét féltve szívesen szaba-
dulna a részben önként vállalt, részben
rákényszerített látogatóktól. Ahogy
csökken a cári kegyelem reménye, úgy
csitul benne a forradalmi hév. Ő is, mint a
szabadságharc sok résztvevője, megpróbál
a túlélésre berendezkedni.

Mint Száraz drámáiban általában, a nők
e férficsaták asszisztenseiként, támogatói
vagy intrikusi minőségben jelennek meg.
Nemigen él önálló drámai életet
Damjanichné Csernovits Emília, aki fia-
talságával a lelki támasz szerepét tölti be a
tábornok végnapjaiban. Szívélyes há-
ziasszony Wenckheimné, aki méltósággal
vállalja, hogy a szabadságharc báljain ő is

egy volt a nemzeti színekbe öltözött asz-
szonyok között. Keményebb típus az
osztrákharáit sógornő, aki csak azért láto-
gat a gyulai kastélyba, hogy pletykákat
gyűjtsön a bécsi udvar számára, és jelezze a
vészterhes jövőt.

Mivel Száraz műve tisztán sem törté-
nelmi, sem lélektani, sem vitadrámának
nem mondható, lehet így is, úgy is közelí-
teni hozzá. Csak úgy nem, ahogy Sík Fe-
renc tette: a nemzeti érzéseket meglova-
golva, a mostanában oly gyakran mani-
pulált hazafiúi indulatokra apellálva. Mert
lehet ugyan a drámát látványos keretbe
ágyazni és a Gyulán oly közkedvelt
pirotechnikai megoldásokhoz nyúlni - de
nem volna szabad közben őszintétlenül,
érdektelenül, hányaveti módon, felszíne-
sen szólni.

Mára '74-es előadást is keretbe fogta a
rendezés: akkor sirató parasztasszonyok
vették körül a várat, s ők borultak az elő-
adás záróképében a tábornokok kopor-
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sóira. Á siratóasszonyok kara most is
megvan. Ott térdepelnek a vár bejáratá-
nál, aztán egyikük gyertyával a kezében
bejárja a kastélyt, mintegy megidézve az
ott történteket. Szépen szól a szabadság-
harc-sirató is a megözvegyült (?) asszo-
nyok ajkáról, de hangulatával már ez is
taszítja az előtte elhangzott kemény pár-
beszédeket. S az már merő teatralitás,
ahogy a sorsukról bizonyságot szerző tá-
bornokok egymás mellé lépnek, s a gyer-
tyát tartó asszony lezárja a szemüket. Á
néző hiába tapsol, az alakok nem moz-
dulnak, szoborrá merevedtek. Mindaddig
így maradnak, míg az utolsó néző is el
nem hagyja a várat. S kinn, a vár előtti
szabad téren folytatódik az előadás.
Megannyi gyertya világít a keresztek
mellett, a magyar szabadságharc halot-
tainak emlékére. Hatásos, látványnak is
szép. S hogy mégsem tud megrendíteni,
annak oka, hogy túl közeli még az elő-
adás, melyet Sík odabenn rendezett.

E látványnál sokkal impozánsabb Csá-
nyi Árpád díszlete. Már csak azért is,
mert a darabból következik. Á várfalat
borító szürke leplek egyszerre adják visz-
sza a Wenckheim-kastély eleganciáját és
a foglyok kriptahangulatát. E lepleken
néhány makramékompozíció. Lehetne
akár a berendezés része, de amikor Len-
key tábornok, az őt körülvevő és fojto-
gató hálókról beszélve, időnként beleka-
paszkodik valamelyikbe, a leplek funk-
ciója megváltozik, s jelképi erejük lesz.
Ebbe a képbe csak néhány bútordarab
kerül: egy kanapé s a háttérben egy zon-
gora. Ezt a zongorát Dőry kapitány a te-
rem közepére viszi, s felgyertyázza, hogy
az orosz tisztek kérésére eljátssza rajta a
Kossuth-nótát. É kiemelt elhelyezés je-
lezné, hogy az előadás egyik csúcsjele-
neténél járunk, ám a kintről - s épp ama
hely mögül, ahonnan a zongorát elcipel-
ték - beadott zongoraszó rontja az illú-
ziót. S efféle hanyagságok egész sora
tarkítja az előadást. Gyertyák potyog-
nak, a huszárkapitánynak „tűzmesteri"
teendőket kell ellátnia, üvegek borulnak,

kevés a közös ivászathoz odakészített po-
hár. Mindez csupa apróságnak tűnik,
mégis jellemzi a produkciót.

Á Csányi Árpád tervezte díszletbe szé-
pen simulnak bele Schäffer Judit jelme-
zei. Azzal, hogy a tábornokok számára
festett paszománnyal díszített szobor-
szürke ruhát tervezett, elválasztja őket az
életben maradóktól. A ház lakóit, vala-
mint az orosz és osztrák tiszteket egyéb-
ként a kor divatja szerint öltöztette. Kü-
lönösen szép ruhákat tervezett az asszo-
nyok számára.

A dráma arról szólna, hogy különböző,
de egyformán erős karakterű emberek
kerülnek egy fedél alá: a józan gondolko-
dású, sorsát előre látó, megfontolt Dam-
janich, a vehemens, Kossuth-párti Nagy-
Sándor József, az okosan érvelő Kiss Er-
nő, a Görgeyhez hű Leiningen-Wester-
burg Károly, a főképp családját féltő Pöl-
tenberg Ernő... Ám a hazáról, az alkot-
mányosságról, a vesztett csatákról foly-
tatott viták az előadásban érdektelen cse-
vellyé degradálódnak, kisstílű emberek
ostoba marakodásává. Egyik állókép
anélkül fordul át egy másikba, hogy bár-
milyen rendezői elképzelésről árulkod-
nék. Az előadás jószerivel szövegfelmon-
dásra korlátozódik, s a dráma ilyenfor-
mán hatástalan.

Száraz darabjaiból - s ez áll A nagysze-
rű halálra is - csak akkor születhetik jó
előadás, ha az egymásnak feszülő érveket
súlyos, a figyelmet ébren tartani képes
színészek tolmácsolják - ilyenek pedig a
gyulai előadásban nincsenek. S ez a kije-
lentés nem a békéscsabai színészek elleni
támadás. (Az előadása Jókai Színház és a
Gyulai Várszínház közös produkciója-
ként készült, s ősztől a békéscsabai szín-
ház műsorán is szerepel.) Egy-egy szere-
pet ugyanis lehet félreértelmezni, egy-
egy színész kilóghat a sorból, de hogy egy
előadásban egyetlen kimagasló, de még
elfogadható teljesítmény se szülessen, az
már a rendező színészvezetésének szám-
lájára is írandó. Úgy látszik, hogy Gyulán
éppen a színészi-rendezői aprómunkára

nem maradt idő. Olyan színészek is mé-
lyen formájuk alatt teljesítettek, akik az
utóbbi időben éppen kimagasló szerep-
formálások sorával tűntek ki.

Á legszembetűnőbb Rubold Ödön rossz
formája Dőry István huszárkapitány
szerepében. (Á bemutató előadáson négy
szerepet a Nemzeti Színház színészei
játszottak; a Jókai Színházban ezeket is
békéscsabaiak formálják majd meg.)
Snájdig szépfiú, a nők kedvence a sza-
badságharc előtt, komornyikruhába bújt, a
megaláztatásokat is elviselő bujdosó a
Wenckheim-kastélyban, és a menedék-
jogot visszautasító, sorsát vállaló hős a
végelszámolásnál. Rubold sokszor alakí-
tott már ilyesfajta szerepeket, nem új-
donság számára a feladat. E szerephez
mégis „eredeti" módon közelít. Mintha
Dőry paródiáját játszaná el, mindvégig a
darabon kívül marad. Külsőleges eszkö-
zökkel operál, őszintétlen, hamis.

De nem sokkal jobbak a tábornokokat
megformáló színészek sem. Á legsúlyo-
sabb egyéniséggé - az író kínálta lehető-
ségek alapján is - Damjanich Jánosnak
kellene válnia. Raksányi Gellért vén
medvét formál belőle, s egyszínű közelí-
tése nem teszi hitelessé a tábornok racio-
nalitását, széleslátókörűségét, katonai
etikáját. Nem tudja alátámasztani azt sem,
hogy életkorát leszámítva miért ő a
legtekintélyesebb a foglyok között. Ha-
lovány Nagy-Sándor József szerepében
Tamás Simon is; azok az érzelmi viharok,
amelyek e kiszolgáltatott helyzetben le-
játszódnak benne, önmarcangolása, a fe-
lelősséggel kapcsolatos dilemmái eggyé
mosódnak játékában. „Katonásan" éli
meg azt a közlést is, hogy társai nem tart-
ják jó hadvezérnek, s úgy vélik, vesztett
csatáiban meghatározó része volt saját
rossz döntéseinek. A színész „lenyeli" e
belső konfliktust, s ezzel a dráma egyik
legnagyobb emberi összeomlása sikkad el.

Száraz arra törekedett, hogy a tábor-
nokokat szuverén egyéniségekké formál-
ja. Ez az egyénítés nem sikerült a Kiss Er-
nőt játszó Kincses Károlynak, a Leinin-
gen-Westerburg Károlyt alakító Somló
Gábornak és a Pöltenberg Ernőt megsze-
mélyesítő Árdeleán Lászlónak sem. Ka-
tonákat játszanak, minden említésre méltó
különbségtétel nélkül, szürkén, jelleg-
telenül. Kárpáti Levente Lenkey Jánost
összefüggéstelen beszéddel, réveteg te-
kintettel, üldöztetési kényszerrel emeli ki a
többiek közül, de jelenléte nem olyan
súlyos, hogy ellenponttá válhasson az
„erős idegzetű" katonatársak között, s
lelki összeomlásával egy népe elbukásába
belerokkant ember tragédiájának hor-
dozójává váljék.

Sablonos az osztrák és az orosz tisztek

Jelenet a Száraz György-előadásból (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



ábrázolása is. A Jókai-regények mintájára
itt csak egyértelműen jók és egyértel-
műen rosszak léteznek. Az oroszok ke-
délyesek, együttérzők, barátiak; a „go-
nosz" osztrákok pattogó szavúak, velejéig
romlottak, embertelenek, s ez így túlontúl
egyszerű. E színtiszta képből csak a
Jeliszkijt játszó Magyar Tivadar válik ki
némiképp. Az előadás leghatásosabb
jelenetében részegen, asztalról asztalra
ugrálva, a berendezést felborogatva
kiáltja ki világfájdalmát. Az italtól fella-
zult és gondolatait szabadjára engedő
tiszt „mozgalmas" jelenléte pillanatokra
felpezsdíti az előadást, és alkalmas arra
is, hogy a magyar tábornokokban szét-
zúzzon minden illúziót.

Agárdi Gábor Wenckheim grófként a
fiatal tábornoki karhoz képest egy lehig-
gadt aggastyánt játszik, holott Száraz
drámájában a többiekkel hasonló korú.
Ezzel az életkori változtatással elsikkad
az a drámai kérdéssor, hogy egyazon kor-
osztály civiljei és katonái hogyan értéke-
lik a szabadságharcot, mit látnak más-
képpen, és mi alakítja további sorsukat.
Agárdi e leegyszerűsített formában sem
birkózik meg a szereppel, s ennek leg-
főbb oka, hogy a bemutatón a szöveg
megközelítő visszaadása jelentette szá-
mára a legnagyobb gondot.

A hálásabb férfiszerepek mellett a
jóval kevesebb lehetőséget kínáló nőala-
kok megoldása is rendre félresiklik. A
legkirívóbban Felkai Eszter Wenckheim-
néje. Á színésznő stílust téveszt, amikor
az operettprimadonnák hanghordozásával
és eszközeivel próbálja hitelessé tenni a
grófné emberségét, szívélyességét, hon-
leányi érzületét. De nem meggyőző Holl
Zsuzsa a szükségesnél gunyorosabbra,
nyersebbre és törtetőbbre hangolt Ra-
detzky Friderikája és Bökönyi Laura hús
képű, férjét istápoló fiatal Damjanichnéja
sem.

Á Honvédtiszti Emlékhely szobra a
kitűzött időpontra nem készült el. A
küszködés láttán úgy tűnik: az ünnepinek
szánt előadás sem.

Száraz György: A nagyszerű halál (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Schäffer Ju-
dit. Zene: Simon Zoltán. Rendezte: Sík Ferenc.

Szereplők: Agárdi Gábor - Gálfy László,
Raksányi Gellért - Dariday Róbert, Tamás
Simon, Kincses Károly, Somló Gábor,
Árdeleán László, Kárpáti Levente, Rubold
Ödön - Tóth Titusz, Horkai János - Széplaky
Endre, Kalapos László, Magyar Tivadar,
Tihanyi Tóth Csaba, Géczi József, Szántó
Lajos, Papp Sándor, Jancsik Ferenc, Gyurcsek
Sándor, Felkai Eszter, Holl Zsuzsa, Bökönyi
Laura.

ZAPPE LÁSZLÓ

Ki Józsiás és ki Bakszén?

Tamási-bemutató Gyulán és Egerben

Az allegóriákkal általában két baj is van.
A bennük megfogalmazott jelkép egyfe-
lől túlságosan tapad közvetlen jelentésé-
hez, tehát egy adott kor történelmi-poli-
tikai viszonyaihoz, másrészt viszont ép-
pen mert allegória, mert a jel benne önál-
ló életre kel, teljesen el is szakadhat min-
den valóban létező, konkrét helytől és
időtől. Bármikor, bármire vonatkoztat-
ható, konkretizálható, kisajátítható. Leg-
feljebb a történelmi átöröklés folyama-
tossága óvhatja meg attól, hogy adott
esetben akár az ellenkezőjére fordítsák
értelmét, a szerző eredeti szándékához
képest.

Tamási Áron 1952-ben írta az Ördög-
ölő Józsiást. Hogy sem akkor, sem 1957-
ben nem mutatták be, noha a Nemzeti
Színház Intéző Bizottsága döntött bemu-
tatásáról, kétségkívül azt igazolja, hogy a
korabeli - mindkét korabeli - hatalom
kínosnak érezte magára nézve a művet,
azaz magát inkább Bakszénnek, tehát az
ördög megbízottjának, mintsem Józsiás-
nak, tehát a nép küldöttének érezte.

Ez azonban csak egy okkal több lett
volna számukra, hogy miképpen a darab-
beli ördögfióka, Bakszén kisajátítja Jó-
zsiás feleleteit, a hatalom kultúrpolitiku

sai is kisajátítsák Tamási Áron művét. Az
allegória nem állt volna ellen. Elvégre a
társadalmi-politikai küzdelem minden-
kori győztesei szívesen azonosítják ma-
gukat a diadalmaskodó mesehősökkel;
mindig az igazság bajnokainak hirdetik
magukat, mindig ők azok, akik kiállták a
próbákat, igazságot szolgáltattak a szen-
vedőknek, megalázottaknak, szegények-
nek, s mindig az ő új világukban érkezik
el az igazságosság és a boldogság rendje.
Ha egy rendszer betiltja a mesét, automa-
tikusan elismeri, hogy baj van a legiti-
mitásával, hogy hatalma nem a legkisebb
fiúk vagy az igazi királyfik igazságából,
népboldogító szándékából fakad.

A kulturális politika intézményei és
intézkedései azonban sohasem működ-
nek ilyen tiszta logika alapján. A hatalom
hivatalnokai nem mindig állnak feladatuk
magaslatán, nem mindig eléggé bátrak,
nagyvonalúak és cinikusak ahhoz, hogy
felismerjék és érvényesítsék a hatalom
igazi érdekeit. Ha Tamási Áron 1952-ben
megírta és benyújtotta darab-ját a
színháznak, alighanem csak a kora-beli
kulturális irányítás óvatoskodásának
köszönhette, hogy a bemutatón nem ta-
lálta magát egy kerek, kopasz Józsiás ol-
dalán, aki addig is az igazság egyetlen le-
téteményesének, a kapitalista ördögök,
polgári politikai mesterkedők, feketézők,
valutázók, népnyúzó kizsákmányolók
elűzőjének hirdette magát.

A darab önmagában, belső logikájával
nem óvhatta volna meg ettől a szerzőt. A
mese szereplőinek - amúgy a műfaj logi-

Tamási Áron: Ördögölő Józsiás (Gyulai Várszínház). Szabó Gyula (Lámsza), Götz Anna (Jázmina)
és Incze József (Józsiás)


