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a statisztikailag vizsgálnánk, talán kiderülne, 
hogy Európának ezen a keletinek mondott tér-

felén az elmúlt negyven éven lehet ma a legtöbbet ne-
vetni: ehhez az érához fûzôdik a legszélesebb közös
tudásunk, legtöbb egyezményes jelünk. És persze ez
a korszak okozza bennünk a legnagyobb zavart, azért
is nevetgélünk rajta. Orosz színházban melodramati-
ko-nosztalgiko-heroiko-komikus felhanggal szólal
meg e (ott hosszabbra sikerült) kor, amelyhez egyen-
ruhás katonák, átszellemült tekintettel daloló ûrhajó-

sok, matrózok vagy pionírok képzete tapad; román
színpadon jobb esetben is groteszk-abszurd komédiá -
ban jelenik meg a diktátorházaspár szelleme. A múlt -
ról való megszólalás groteszk hangfekvése mintha
védôpajzs lenne az alkotó és a nézô számára: meg-
óv attól, hogy elgondolkodjunk a múltról, hogy ne-
tán fáj jon, vagy sebeket ejtsen rajtunk, hogy ne kell-
jen éreznünk: részesei, ne adj’ isten elkövetôi va-
gyunk-voltunk. Ezt az idôszakot ( 5́6 most kivétel),
úgy hiszem, még senki nem vette komolyan magyar
színpadon. Nem azt állítom, hogy „groteszkbôl”, ne-

vetve nem lehet elemezni vagy reflektálni egy korra,
és hogy ez a látásmód csupán tét nélküli játékot ered-
ményez; de könnyebben csúszik ki a kezünkbôl kö-
zös múltunk, mert a nevetés megbocsátóvá tesz, lásd
A tanú címû film paradigmateremtô intonálását – ma
is ezt követjük. 

És ideje lenne többé nem megbocsátani magunk-
nak. De most félreteszem morális megfontolásaimat,
mert megtanultam: magyar színházon morális ügye-
ket nem lehet számon kérni.

Pedig éppen a „balmorál” alcímû vagy mûfajú elô-
adásról akartam írni, melyet a Nemzetiben játszanak. 

Hamvai Kornél egyébként nagyon vidám darabot
fabrikált Szigliget címmel – állítólag Michael Frayn
Balmoral címû színmûvébôl nyerve ihletet.
Amelyben, úgy tûnik, az angol drámaíró azt kérdezi,
„mi lett volna, ha”: ha nem Oroszországban, hanem
Angliában tör ki a 1917-es forradalom. Talán az alap-
történetbôl is megôrzött valamit Hamvai, de ezt azért
sem érdemes firtatni, mert efféle „mi lett volna, ha”
itt nincs. Itt a szerzô a „mi volt”-ot firtatja, eredeti ma-
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gyar darabot hozva létre. Nem afféle átírás ez, ahogy például Parti Nagy
Lajos szokott klasszikus mûveket, Molière-t vagy Caragialét sajátjává
írni, vagy Tasnádi István egy Erdman-darabot mai magyarrá frissíteni.
Itt inkább csak egy történet vándorol afféle szabad, morális aggályok nél-
küli rablással. Hamvai Szigliget címû kortárs magyar drámája megy. 

A „balmorál” vicces mûfaji megjelölés, bár a dráma és az elôadás mo-
rális tétje nem tart tovább, amíg elôadás után a 2-es villamosról leszállok.
Bohózat, amely azonnal hat – vagy soha. Egyébként ez azonnal hat. 

1953-ban vagyunk a szigligeti alkotóházban, beutalt írók közt. Nagy és
kis írók, még kisebb besúgók élnek békétlenül együtt, míg be nem je-
lenti magát „a” látogató. 

Hamvai kiválóan ismeri a bohózat receptúráját: 5 percenként kell 1 fél-
reértés, 1 nagy veszély, 1 titok, 1 hulla és hullaeltüntetés, 1 (sok) átöltözés,
szándékos félrevezetés, tévedés, megcsalás, hullafeltámadás, a „ki mit
tud és nem tud” végtelen bújócskája. És Hamvai készletébôl telik mind-
erre, petárdái robbannak is folyamatosan, a félreértések és megtéveszté-
sek káosza is alakulóban van. Az író fegyverropogásra épít: szereplôi rövid
dialógokban revolverezik egymást, minden jelenet új helyzetet teremt,
remek dumákat nyomnak. Az anyag azonban hosszabbra van szabva,
mint amennyit ez a mintázat elbír: jelenetek sora pereg üresben, amikor
a kibogozhatatlan bohózati fordulatok helyett a szerzô mégis inkább va-
lami történetet akar kanyarintani egy írónô és egy olasz riporter között,
vagy egy szerelmes rendôrnô lelkivilága érdekli, vagy éppen meghozza
az írónô féltékeny férjét, csakhogy mégsem tud vele mit kezdeni azon-
kívül, hogy bezárja valahova stb. S mivel a jó öreg farce receptje ismerôs,
hát nagyjából minden megjósolható. A hulla pedig fel fog támadni. 

A színészek is vegyes színvonalon játszanak. A finom és figyelmet pa-
rancsoló Garas Dezsô kiválóan adja a kiégett, cinikus, sokat látott írót,
akinek már minden mindegy, legfeljebb kicsit még elszórakozik a töb-
biekkel. Az ifjú besúgó, Marton Róbert pasztell mód érdektelen és súly-
talan marad mindvégig. Blaskó Péternek a kevéssé körvonalazott gond-
nok szerepében inkább az elôadás második felében van némi játszani-
valója. Gazsó Györgynek két szerep is adatik, ô a félelmetes, szótlan
mindenes meg a koszorús költô (és leendô hulla) egy személyben: az
elsôt kemény groteszkben adja, finoman a másodikat, kiváló mindkettô-
ben, minden helyzetet megrág, és kihámozza belôle a maximumot, rajta
és vele lehet a legtöbbet nevetni. Udvaros Dorottya kívül marad szere-
pén, a kabarékból ismert kelléktárból elôvesz valami harsány és humor-
talan groteszket, nem játszik a többiekkel, a tehetségtelen termelésire-
gény-írónôt nem lehet neki elhinni, tramplisága jelzésszerû. Oly kor a
leg nyersebb eszköztôl sem riad vissza, hogy a figyelmet (a közönségét, szí -

nésztársaiét vagy mindkettôét) ma -
gára irányítsa: páros lábbal ugrál a
ládán, amelyben a hulla van, pedig
a jelenet nem róla szól. Udvaros
ezen az estén elfelejt másokra és
önmagára figyelni. Mertz Tibor az
olasz riporter szerepében jó lenne,
bár kissé egyarcú, a figura viszont
a darab második felében zavaro-
san van megírva. Rátóti Zol tánnak
alig van mit játszania (ô a felszar-
vazott férj), Sipos Vera (a sze  relmes
fôhad nagy nô és kirendelt spion)
groteszkje inkább agyalmány, affé-
le jelzés, amiben kevés a humor. 

Babarczy László rendezô nem
akar egységes játékstílust erôltetni
(igencsak nehéz lenne ebben a
házban akár egyetlen elôadás ere-
jéig is), a színészi szabadság, amit
engedélyez, túlságosan is nagy: a
szereplôk nem együtt, hanem ön-
maguknak játszanak, tetszés sze-
rint. Az elôadás ritmusa olyan,
mintha a motorjait beindító repü-
lôgép kerekein körözne a kifutópá-
lyán, de sem gyorsulni, sem fel-
szállni nem tudna. Így a közös
írói-színészi-rendezôi fegyverro-
pogás, amelyben az egyre fogyó
történet pereg, lassan olyannyira
ismerôssé válik, hogy nevetni is el-
felejtek, és az órámat nézem. A ra-
cionális itt nem torkoll ôrületbe,
abszurdba, amikor már a valódi
indokok is „minden mindegyek” –
pedig úgy hiszem, így lehetne a
drámát színre vinni, ez lehetne e
balkor morális tétje, a balmorali-
tás. Mert a groteszknek is van tét-
je. Amikor a nagy író, aki egyéb-
ként Szigligeten mindaddig egy
sort sem írt le – morális megfon-
tolásból, gondolom –, végül talál
egy kéziratot, és felhívja a kiadóját.

HAMVAI KORNÉL: SZIGLIGET 
(Nemzeti Színház)

Díszlet: Bátonyi György. Jel mez:
Cselényi Nóra. A rendezô mun -
katársa: Herpai Rita. Ren de zô:
Babarczy László.
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Mertz Tibor és Gazsó György
(Malacsik István) 
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