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A PROFESSZOR PROBLÉMÁI
MÁRAI SÁNDOR: KALAND

A letűnt évtizedekben számos példa akadt rá,
hogy valamiért fiókrabságra ítélt, legendák
övezte színdarabok végre színpadhoz jutván
csalódást keltettek - holott a legtöbb esetben
csak néhány évig kellett aszalódniok. Márai
Sándor drámáinak majd félszáz évet kellett vár-
niok az újabb megmérettetésre, és sajnos nem
mondható, hogy sértetlenül vészelték át az el-
telt időt. A maguk korában a színműirodalom
derékhadához tartoztak; világszerte (főleg Kelet-
Európában és a mindig naívabb Amerikában)
íródtak A kassai polgárokhoz hasonló veretes
múltbamerengések, amelyekre már szü-
letésükkor hullott valami a fellapozott ódon tör-
ténelemkönyvek porából, és íródtak, immár
egész Európában és Amerikában is, a Kaland-

hoz fogható társasági problémadrámák, ame-
lyek kivételezett érdeklődéssel fordultak a kor
fehérköpenyes demiurgoszai, az orvosok, vala-
mint a pszichológia legfrissebb felfedezései felé.
A Kaland e drámák nemesebb hányadához
tartozhat; az már a magyar drámairodalom
külön balszerencséje, hogy körülbelül ez a típu-
sú mű jelképezte a közönséghez valóban eljutó,
elismert és sikeres színművek legelőkelőbb
rétegét; a fejlődést s nem utolsósorban a honi
játékkultúrát is továbblendítő avantgárd vékony
rétege már hiányzott fölüle.

Nem tudom, dicsérhető vagy inkább megro-
vandó kritikusi szokás-e, de ha ismeretlen da-
rabhoz készülök, a világért sem olvasom el
előre, hanem naív nézőként hagyom hatni ma-
gamra, remélve, hogy nemcsak meglep, de le is
nyűgöz az újdonság ingerével. Így aztán a Ka-

land első felvonása után örömteli várakozással
teltem el, hiszen olyan ritka élmény visszame-
nőleg rátalálni egy hazai klasszikusra! Azt hit-
tem, olyan drámával ismerkedem, amely azon
túl, hogy stílusa ápolt és elegáns, dialógusa
szellemes és fordulatos, emberekről - érdekes,
azonosulásra csábító emberekről szól. Mit
számít, hogy a kirajzolódó emberi viszonylatok
nem túl újszerűek (az emberi viszonylatok vari-
ációi elvégre numerikusan már az ókorban ki-
merültek), hogy mint annyi más társalgási drá-
mában, itt is mindenki vagy reménytelenül sze-
ret - asszisztensnő a professzort, orvosnő a
tanársegédet, professzor a feleségét -, vagy
pedig tilalmasan (tanársegéd és professzorné
egymást)? Mindebből a kor (s az utókor) ma-
gyar remekműve is kikerekedhetik, ha az ek-
képp végzetes körtáncban összebilincselt sze-
replők igazi emberek. Itt még csak egyetlen
gyanús mozzanat volt: a két zavaróan fölösle-
ges, más anyagú világot képviselő figura, az
újságíró és az egykori évfolyamtárs vidéki or-
vos, akik már a Probléma belopakodását su-
gallták; de oly jelentékteleneknek mutatkoztak,
hogy igyekeztem elsiklani fölöttük. Hiszen rajtuk
kívül mindenki érdekes volt: az izgatóan

megcsúnyult Kerekes Éva zordul és diszkréten
szenvedő asszisztensnője, az újabban beska-
tulyázott, de még a skatulyán belül is üde Egri
Kati önkínzón, szégyenkezve kitárulkozó orvos-
nője, Mihályi Győző kissé gyanús; a snájdig
lovagiasságot inkább csak mímelő tanársegéde
avagy Bács Ferenc hollywoodi tökélyű, de brit
elegenciával elővezetett túl gáncstalan
professzora, akiről a vak is láthatta, hogy
páncélja előbb-utóbb repedezni kezd; és a
legizgalma-

Takács Katalin (Anna) és Bács Ferenc (Ká-
dár Péter) a Radnótí Színház előadásán
(MTI-fotó - Kleb Attila felvétele)

sabb az egészben az volt, hogy talán legkedve-
sebb színésznőm, a magyar színjátszás legnői-
esebb női képviselője, Takács Katalin hosszú
és gondos expozíció után csak az utolsó előtti
jelenetben bukkant fel, ismét gyönyörűen, Dőry
Virág pompásan eltalált, ezüstösen „raffolt" fe-
kete bársonyruhájában, mint ezüstfeketébe
burkolt tűzliliom, és a vibráló dekadenciának, a
titokzatosságnak olyan atmoszféráját vetítette
néhány pillanatra a színpadra, hogy az ember
elhihette: szünet után jön a remekmű.
Szünet után azonban remekmű helyett jött a
röntgengép, s a professzor drámája helyett a
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professzor problémája (amely csak valamivel
érdektelenebb az orvos dilemmájánál és né-
hány fokkal kevésbé triviális a sláger kérdésé-
nél: Doktor úr, a maga szíve sose fáj?). Bár
nem akarok igazságtalan lenni: ez azért még-
sem rögtön következett be. Mert előzőleg még
volt egy valóban formátumos, kitűnően megírt
és feszülten előadott párjelenet a professzor és
felesége között, amelyben még mindig emberek
voltak ők ketten: emberek, akik életük
csúcspontján, sikereik, gazdagságuk teljében
egyszercsak rosszul érzik magukat a bőrükben,
és vergődve keresik az okot egymásban és
önmagukban. Milyen szép lenne, ha ezt az okot
valóban ott, önmagukban találnák meg, nem
pedig az elhanyagolt tudományos munkában
(amelyért, esküszöm, egyetlen nézőnek sem
képes fájni a feje) és még kevésbé a
fiatalasszony bal tüdőlebenyében. Hja, a
röntgengép - akkora kísértés, akkora újítás,
mint volt a monodrámában a telefon; egy
szereplő csak a telefonnal, két szereplő, ha
egyikük orvos, úgy látszik, leginkább a
borzongatóan mindentudó műszerrel tud
konfliktusosan kommunikálni.

Ettől fogva a személyes dráma helyébe egy-
re agresszívebben nyomul be a „problem play".
Mit tegyen a tekintélyes professzor, ha imádott
felesége, aki épp szökni készül fiatal tanárse-
gédével, tüdőrákosnak bizonyul? Nem számítva
most a dilemma reménytelenül privát, eset-
leges voltát, Márainak volt egy elgondolása,
amely azonban jószerivel hitelesíthetetlen: az
tudniillik, hogy a professzor, pszichológusi vé-
nával is bírván, úgy véli, hogy az asszony hirte-
len támadt kalandvágyába az öntudatlan halál-
sejtelem is belejátszik, s ezért nagylelkűen úgy
dönt: élje meg Anna a nagy kalandot, mielőtt
meghalna. Ám jó ez Annának, aki majd idegen
földön, idegen közegben, egy idegen férfi olda-
lán jön rá előbb-utóbb elkerülhetetlenül, hogy
haldoklik? Zoltán doktornak, a tanársegédnek
bizonyosan nem jó, de ezt még megértjük: a
professzor maliciózus bosszúja vetélytársával
szemben emberi dolog. Másfelől azonban a
professzor, vetélytársával „kitolva", Annát is
megsebzi: alig hihető, hogy a fiatalember, mi-
után a professzor beavatta imádottja állapotá-
ba, valami vehemens potenciával tudná nyújtani
neki a nagy kalandot, melyet a professzor
nobilisan „gönnol" nekik. Azt se feledjük, hogy a
második felvonás vége felé Anna - íróilag
különben szépen hitelesített módon - könyörög
férjének: szóljon csak egyetlen jó szót, és
tartsa maga mellett. Ám a professzor ezt eluta-
sítja, főleg azért, mert Márai nem tisztázta: való-
ban nagylelkű-e Kádár Péter, vagy csak áltatja
magát, és igazából a sértett férfihiúság, a
bosszúvágy szól belőle? Mindezek az érzelmek
persze megférnek egymással, de valami hierar-
chiának mégiscsak kellene lennie köztük.

No de a harmadik felvonásra Anna eltűnik a
képből, Zoltán doktor is már csak azért jelenik
meg, hogy a kínos igazságot megtudja, s ettől
kezdve az első felvonásban már exponált (álta-
lam akkor még tudatomból kiszorított) második
számú Probléma veszi át az uralmat: kutatás
vagy karrier? Iszonyúan mondvacsinált problé-
ma egyébként, mert kutatással is lehet karriert
csinálni, és a tudománnyal nem foglalkozó gya-
korló sebészorvos is lehet az emberiség igazi
jótevője. Kádár Péter mindenesetre megbünteti
magát azért, mert kiváló sebész lett (és
mellesleg karriert futott be): ezentúl a
kutatásnak szenteli magát, levezekelvén
sebészi sikereit, és az önzetlen lemondásba
fojtván gyászát. Vagyis minden rendben. A
befejezésért Márai önkéntelenül önmagát is
megbünteti; ha az első felvonás az igazán
illetlen „Tálalva van!" bejelentéssel zárult, úgy
erre groteszkül rímel a harmadik felvonás
utolsó mondata: „Kérem a következőt!" (Mert
azért a nincstelen ingyenbetegnek a megigazult
orvos továbbra sem mutat ajtót; ő csak halálos
beteg feleségét taszította ki a semmibe.)

A mindvégig ápolt és kulturált darabot ápol-
tan és kulturáltan lepergető Vámos László
(csak azt a két végzetes órakondulást, csak azt
tudnám feledni!) nem is bukik, csak a legna-
gyobb buktatónál: Kádár Péter ábrázolásánál.
Jelentéktelenebb gikszer, hogy Miklósy György
rossz választás dr. Szekeres szerepére: kerek-
ded, slemiles kedélyessége egyáltalán nem illik
az exhibicionista módra aszkétikus orvos szikár
szigorához. Amúgy a mellékszereplőket nem
érinti a konfliktus szervi hibája, hiszen rájuk
csak a dolog tiszta, egyértelmű tragikuma tarto-
zik, az is csak áttételesen: Egri Kati is, Kerekes
Éva is mindvégig hitelesen kitarthat a kezdet-
ben megpendített hangvételnél. Takács Kata-
linnak viszont - bár a drámai tét éppen az ő
tragikus sorsa - szerencsére keveset kell hor-
doznia az álkonfliktus terhéből, hiszen Anna az,
aki mindvégig nem tud betegségéről, tehát a
színésznő azt játszhatja, aminek Anna tudja
magát: sértett, nyugtalan, kielégületlen
asszonyt, akit izgat a kaland, de időnként
rádöbben: talán mégis férje lenne a kalandok
legnagyobbika. A második felvonásbeli
nagyjelenetnek ezt a rendkívül bonyolult
fejlődési görbéjét a maga valamennyi
váltásával, cikcakkjával a színésznő bámulatos
érzékenységgel, hang, arcjáték, gesztusok
számtalan, alig észrevehető, mégis sokat
mondó rebbenésével, a benne bujkáló halálos
láz finom sejtetésével s ugyan-akkor asszonyi
varázsát mégis megőrizve, egy-szóval
Nórájához és Karenina Annájához méltón
játssza el.

A konfliktus teljes súlyával a két férfira nehe-
zedik. Zoltán doktor alakítójának, Mihályi Győ-
zőnek persze könnyebb a helyzete, hiszen ő

csak reagál. A harmadik felvonás nagy párjele-
netében már érezteti, hogy neki - érthető mó-
don - már elment a kedve az egész kalandtól, s
csak önáltatásul öltözteti a kényszerbe való
belenyugvást a gentlemanlike kötelességtudás
pózába. Játéka mindenesetre valószínűsíti,
hogy a boldogtalan Anna már a vonaton leol-
vassa arcáról (vagy egyéb jelekből) a maga
halálos ítéletét - mindezt azonban Mihályi fino-
man, a vívódás árnyaltságával, az író kiszabta
korlátokon belül maradva jelzi.

Ám mi legyen dr. Kádár Péterrel s az ő Két
Problémájával? Ez bizony Vámost is, Bács Fe-
rencet is keményen megpróbálta. Mivel a mű-
vet, mint erről már volt szó, éppen e problémák
siklatják félre, tökéletes megoldás nehezen ta-
lálható, mindenesetre valamilyen megoldás
mellett ki kellett volna kötni: a lelkifurdalás, a
gőg, az önzés, a bosszúvágy, a szerelem, az
elsiratott álmok összekuszált gombolyagjából
kellene egy szálat kihúzva annak nyomán meg-
határozni Kádár Péter színpadi magatartását -
csak egyetlen szálat nem volna szabad kiemel-
ni: az önsajnálatét. Márpedig Bács Ferenc, aki
az első másfél felvonásban - ameddig a statikus
viselkedési mód még elegendő - hibátlan
professzori formát hoz, utána olyan búbánatos
gyötrődést produkál, s azt is elég sztereotíp
módon, hogy a néző csak így reagálhat: „Sze-
gény jó professzor úr!" (A naívabb Bács-rajon-
gók ezt akár így is színezhetik: „Szegény jó
művész úr!") Persze ismerjük el: a feladat szí-
nészt próbáló. Egy Latinovits tudta volna, ma
esetleg Cserhalmi vagy Balkay tudná puszta
személyiségével dinamikájában is kifejezni azt,
amit Bács Ferenc statikusan, megjelenésével,
habitusával tud - és ami itt kevés.

Szóval a reveláció elmaradt, a mítosz hamvá-
ba holt. De még így is: maradt egy kellemes és
 ha ez a kifejezés a témát tekintve morbid is
 : szórakoztató színházi este. Minden bizony-
nyal sikere lesz, és a kritikus úgy véli: ennyit
megérdemel Márai is, a közönség is, és nem
utolsósorban egy magyar színház is - 1990
végén, 1991 elébe nézve.
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Novemberi számunkban interjút közöltünk Bod-
rogi Gyulával, a Vidám Színpad igazgatójával.
Interjúalanyunk szerint a színház az elmúlt
évadban 19 millió forint állami támogatást ka-
pott. A Fővárosi Tanács által közölt összeg: 39
millió forint.


