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émeth László: VII. Gergely. Ott kezdôdött a gya-
nakvás bennem a történelmi színmûvekkel

szemben. Talán ha nem ez lett volna az elsô színházi
élményem: vidéki fickó felkerül Pestre, s rögtön bele a
latyakos dzsuvába, holott úszni egyáltalán nem tud,
túlélôkészlete csak rusztikus környezetben mûködik.
A magyartanárnô gondolta, hogy ez jó az osztálynak,
köztük nekem is, és kötelezôen mindahányan választ-
hattuk ezt az esti szórakozást, amelyrôl már elôre
mondta, hogy ugyan valóban szórakozás, de tanulni is
lehet belôle, szóval egyszerre felel meg mindkét hora-
tiusi alapelvnek, szórakoztat, és még hasznos is. 

Azon az esten, mikor Sinkovits Imre, a híres színész
a még nálánál is híresebb pápa szerepében dörgô
hangjával összekente az akusztikai teret, azon az estén
született bennem az a kényszerképzet, hogy egyszer
majd egy színházi nézôtéren halok meg. Gyanútlanul
beülök egy elôadásra, történelmi színjáték, diákjegy-
gyel, kihasználva az életkoromból és társadalmi hely-
zetembôl adódó elônyöket, alig vetem bele kamaszo-
san gizda fenekem a bársonyos székbe, az ajtókat le-
zárják, reflektorok fordulnak rá a színpadra, ahová
tömött sorokban ismert történelmi személyiségeket
játszó ismert színészek jönnek be, akik a fôiskolán és
a színházi munka során begyakorlott sajátos öblögetôs
légzéstechnikával egyszerûen eleszik elôlem a levegôt.
Én ott fulladozom a lassan fogyó légben, a színpadról
meg a kékülô ábrázatomba kiabálnak, hogy nemzet-
halál, áruló, forradalom, fejlôdés, én meg csak fuldok-
lok tovább, nyögök a levegôtlenségtôl a többi gyanút-
lan nézôvel együtt, s valamely magasztos szónál, pél-
dául feláldozom sorsomat a nemzet oltárán, végül is
kilehelem a lelkemet.

Valahol itt, ebben a magyartanárnô által kikénysze-
rített idôben kezdôdött a gyanakvás bennem a törté-
nelmi drámákkal szemben. Ebbe persze nem tartoztak
bele a görögök, akik nem voltak a szememben igazi ki-
rályok, sem nemzetmentô hôsök (például Oidipusztól
csak komplexust lehet kapni, de neki magának nem
volt történelemkomplexusa, meg összevissza minden-
ki szerelmes volt mindenkibe), se pedig Shakespeare,
ahol még véletlen sem jutott eszembe Hamletrôl,
hogy királyfi, holott ez még a címben is szerepel, s a
többi is, még a királydrámák szereplôi is mentesnek
látszottak a királyság és a felelôs államférfiság stigmá-
jától, sorsszerûek maradtak, számomra foghatóan:

emberek. Nem úgy az általam félt darabokban. VII.
Gergely és barátai mások voltak, ott a szerzôk igazán
meg akartak ragadni egy történelmi pillanatot és egy
történelmi személyiséget. A színpadon mozgó alako-
kat a történelmi szerep és a szerepben való viselkedés
határozta meg, s a világhoz kötôdô egyéb paramétere-
ik mintha nem is léteztek volna. 

Az oktatás pedig alapfeladatának tekintette, hogy az
ifjú diák efféle hôsökkel kerüljön ismeretségbe, még
véletlen sem holmi Vladimirokkal és Estragonokkal,
akik nemhogy a történelmi szerepükkel, de még az

aktuális pillanattal sincsenek tisztában. Alig léptem ki
a Nemzeti Színház kapuján, máris újabb rémkép, ah
Biberach, a Bánk bán ért el teljes mellszélességgel. Kö -
telezô olvasmány, már ez is sokat rontott rajta, de ezen
túl sem voltam képes elképzelni, hogy ennek a teljesen
érdektelen konfliktusnak bármi jelentése is lehetne a
számomra, hogy akár érintôlegesen az én aktuális bel-
sô történetemhez (lásd még amit a gyermekpszicho-
lógia a tizenöt-tizenhat éves kamaszokról ír) köze
lenne, vagy legalább a külsôhöz, hogy például a merá-
niakat a hódító oroszoknak láttam volna, vagy mai ver -
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zióban a multinacionális karvalytôke hazai képviselôi-
nek. És Bánkban sem tudtam felfedezni az én nemze-
tem megmentôjét, ahogy Tiborcról sem gondoltam,
bár magamat explicite a nép gyermekének kellett tar-
tanom, hogy a nagymamám vagy a nagypapám prob-
lémáit panaszolja el. 

Mért írni efféléket, kérdeztem magamban, s látni
véltem Katonát (akit a kora mellett, mármint a XIX.
század eleje, már nyilván a neve is predesztinált a hô-
sies nemzeti dráma megalkotására), amint átérzi a
nemzetté válás gondjait, ne feledjük, ez abban az idô-
ben pozitív gondolat volt, hiszen az ország moderni-
zációja enélkül nehezen lett volna elképzelhetô. Szóval
szerzônk érzi ezt a gondot, lapozgat valami lerobbant
történelemkönyvet, Bonfinit vagy Heltai Gáspárt,
megtalálja néhány sorban összefoglalva a II. Endre fe-
lesége elleni összeesküvés történetét, s felkiált, ah (ké-
sôbb ez bele is kerül a darabba, korábban idéztem e fe-
ledhetetlen helyet), ebbôl a történetbôl nemzeti drá-
mát írunk. És lôn. És lôn hetedik nap, és hátradôlt
Katona, hogy készen van a nagy mû, elérkezett a pihe-
nés ideje, és lôn sok-sok újabb nap és év, és nemzetté
válik az ország, a XX. századi drámaírók mégis tovább
folytatták a történelmi tájékon való kalandozást. 

Mi is a célja a történelmi drámának? Mirôl szól?
Nemzeti sorskérdésekrôl? Részben. Méghozzá elég
nagy részben. A szerzô keres egy fontos történelmi
kor szakot, eseményt, egy jelentôs történelmi szemé-
lyiséget, s megpróbálja ezen keresztül megfogalmazni
azokat a korántsem történelmi, inkább aktuálpolitikai-
aktuálközéleti gondolatokat, amelyeket a jelen szem-
pontjából lényegesnek tart. Ilyen a Bánk bán, és ilyen
Szabó Magda IV. Béláról szóló drámatrilógiája, és
ilyen Sütô András Csillag a máglyán vagy Székely János
Caligula helytartója címû darabja. Mert ki ne tudná pél-
dául ez utóbbi esetén a zsidók sorsából kiolvasni az er -
délyi magyarság traumáját, vagy Szabó Magda darabjai-
ból a kádári konszolidációt, vagy a Bánkból a nemzeti
függetlenségi törekvéseket. Ám amint ezt kiolvassuk,
könnyedén összeomolhat a mû, hisz az ideológia (nem
kevésszer a didaxis) maga alá temetheti a darabot, a
történelmi paletta szereplôivel egyetemben. Mert nem
lehet egy mûalkotásnak célja, hogy valamely eszme-
rendszer szócsöve legyen, valamely publicisztikailag
indokolt igazság hordozójává váljon. Alapvetô kérdést
kell ekként megfogalmazni: lehet-e egyáltalán úgy
mozgatni egy történelmi szituációt a színpadon, hogy
eleve ne gyanakodjam, hogy vagy direkt áthallásos
szöveggel van dolgom, vagy jobb esetben az áthallás
iróniájával? Bár az is felvethetô, hogy ez a kérdés való-
jában nem kérdés, hiszen épp azért íródnak ilyen da-
rabok, hogy eszmeileg hajoljon össze alkotó és kö -
zönség, és eleve nincs az efféle mûveknek belsô eszté-
tikai akarata. 

Ám azon a mezsgyén, hogy egy irodalmi mûvet ne
esztétikai tárgyként kezeljek, nem mennék tovább.
A magam szempontjából az a lényeges: ha sorsokként
nézek a történelmi alakokra, s nem sorskérdésekként,
akkor érdekelnek-e engem ezek a figurák? Érdekelnek-e
ezek a valahai létezôk mint emberek, akiknek hozzám
hasonlóan meg kellett küzdeniük a mindennapokért?
És egyáltalán miért ôk érdekeljenek? Miért épp egy ki-
rály vagy fônemes sorsán kell az életet megtapasztal-

nom? Mi ennek az indo-
ka? Én eleve idegenke-
dem az uralkodóktól, az
uralkodók rokonaitól, az

angol királyi család életét feszegetô locsogással példá-
ul ki lehetne ûzni a világból. Miért kell nekem egy szá-
momra ellenszenves társadalmi státusban élô fickó ré-
vén közelebb jutnom a saját életemhez? Mi ezzel az al-
kotó célja? Talán arról van szó, hogy a színházat
legfôképpen fogyasztó kis- és középpolgárság rajong
az efféle figurákért? Talán a befogadó közeg jobban
örül annak, ha nem sorsunkkal szembesítô lét -
kérdésekkel, hanem annál jóval kockázatmentesebb
közéleti kérdésekkel találkozik a színházban? Vagy ne-
tán az alkotó úgy gondolja, ha Kis Laci, a traktoros
mondja azt, hogy beszarok, az nulla, fôleg ha beleszá-
moljuk, hogy Kis Lacinak már a vastagbelét is kirázta
a rábasteiger. Szóval az nulla, ám ha Mátyás, az igaz-
ságos király mond efféléket, minimum röhögünk,
hogy na, de jó, egy királynak is vannak hétköznapi
gondjai, pont olyan, mint mi. Ám a király szolgája erre
rávágja, hogy uram királyom, úgy vélem, jobb volna
most hányni inkább. Hányni – dübörgi a színpadon az
igazságos –, egy király soha nem hányik. Pedig jobb
lenne most inkább – ismétli meg a hûséges szolga –,
legalábbis így a méreg után. De a király erre bizony
nem hallgatott, és úgy meghalt, ahogy a történelem-
könyvekben meg van írva. 

Szóval az egyik ok talán az egyéni sorsunkat kevésbé
megkérdôjelezô sorskérdések felvázolása, a másik a
nagyságok életközelbe hozása, hogy mi kicsinységek is
nagyságnak hihessük magunkat, vagy legalább kukko-
lói lehessünk a nagy sorsoknak. Az ám, de sem az ideo -

Ôze Áron és Auksz Éva 
a Szeretlek, fény címû
drámában (Magyar Színház) 
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lógia, sem a nézôi önérzet nem része a mûalkotásnak,
bár üzletileg adott esetben mûködhet. 

Az eszmei elhivatottság és a köznapiság a történelmi
alakok ábrázolása terén is felvet egy nagyon kézenfek-
vô jellemfestési problémát: amennyiben a hôsöket a
mindennaposság jellegzetességeivel pakolom meg,
közelebb hozom ugyan a mai nézôhöz, de félô, hogy
ezzel ritmusban a hôs történelmi feladatából kikopik a
magasztosság. Ha meg magasztosnak hagyom, olyan-
nak, aki minden pillanatban csakis halálosan komoly
dolgokat tud mondani, és családi körben is úgy beszél,
mint egy rétor, minden második pillanatban megold
például egy világkonfliktust, akkor nem látom a sze-
replô életszerûségét, és elveszítem vagy meg sem le-
lem vele a kontaktot. Nem könnyû belôni a távolságot,
amibôl még történelmi nagyságnak látszik hôsünk, de
már embernek is.

A didaxis veszélye és a jellemépítés nehézsége mel-
lé rögtön felzárkózik egy harmadik probléma, hogy
ugyan milyen nyelven szólalhatnak meg ezek a hôsök.
Én nézôként miképpen tudom elfogadni, hogy szava-
ik, mondataik hitelesek? Félô, az elsô megszólalások
után falsolásnak érzem az egészet, vagy mert túl ar-
chaikus, illetve patetikus a szöveg, vagy mert túl köz-
napi, túl mai akar lenni. Hamis játék, kiáltja ilyenkor
a nézô, holott még el sem indult a konfliktus, hátravan
szinte az egész darab. A szóhasználat mellett persze
ott a színészi artikuláció is: milyen hanghordozással
tudja elhitetni velem magát egy szereplô. Hogy ez a
fickó itt a színpadon, mondjuk, Széchenyi István,
Báthory Zsigmond, Görgey Artúr. Mért pont ô, mért
pont ezen a hangon, mért pont… Itt visszautalok
Sinkovitsra, az öblögetô színészhôsökre. Ahogyan én
sem tudom nézôként kivonni magam a történelmi
dráma nézôi elvárásai alól, a színész sem képes intakt
maradni attól, hogy nem embert, hanem például egy
nemzeti hôst játszik. Persze az író mondatai is épp ez-
zel a befogadási/értelmezési tradícióval terhesek, mert
vagy megjelenik a hôs hôsszerû mondatokkal, vagy
épp az antihôs, ami ugye a hôs verzója, szóval a ko-
rábbi hôskép nélkül éppenséggel nem is létezne, mert
kit érdekel egy ironikusan felépített történelmi hôs, ha
nem ismernénk elôképét, a makulátlan héroszt.

A téma- és hôsválasztás egyébként a fentebbieken
túl is gyanúba keverheti a mûvet. Vajon nem azért ke-
res-e egy alkotó ismert személyiséget hôséül, mert szá-
mít a történelmi alak eleve meglévô publicitására, nép-
szerûségére, az életébôl fakadó érdekességre? Nyilván
egy József Attiláról szóló darab nem a belsô minôség s
nem is a szerzô kiléte miatt érdekes elsô blikkre, ha-
nem mert kíváncsiak vagyunk magára a valódi sorsra.
Ugyanez mondható a nagy történelmi események
megjelenítésérôl is, kíváncsiak vagyunk, például min
vitatkozott Kossuth Görgeyvel, hogy került Budavár tö-
rök kézre, mi történt 4́4. október 15-én, amikor felol-
vasták a Horthy-proklamációt, mirôl vitatkozott a tria-
noni döntnökök csapata, miképpen zajlott ´56 novem-
berében Kádár megpuhítása. Ám mindennek semmi
köze sincs a mûhöz, annak belsô esztétikai értékéhez,
netán értéktelenségéhez. Mint gyakorlott könyvkiadói
munkás pontosan tudom, hogy Caesarral, Hitlerrel és
Napóleonnal, Sissivel és Marie Antoinette-tel mindig
labdába lehet rúgni a könyvpiacon. A feldolgozás mi-

nôségétôl függetlenül számolni lehet egy biztos vásár-
lói réteggel. A nagy történelmi személyiségeket/ese-
ményeket feldolgozó darabok kapcsán is felvethetô,
hogy a szerzô, direkt vagy önkéntelen, de épp erre a pí-
árfogásra épít, holott tudjuk, minden mûvön kívüli
szempont esztétikailag hamis játék.

Visszatérve az alapproblémához, a történelmi drá-
ma/színmû agyon van terhelve alapvetô mûvészetel-
méleti kérdésekkel, amelyek ha nem oldódnak meg,
ha az alkotó ezekkel nem számol, megsínyli a kompo-
zíció. Amikor a drámaíró megörül a talált tárgynak –
megvan a konfliktus, hisz legyártotta a történelem, és
megvannak a hôsök, mert meg van írva, hogy ôk vol-
tak ott –, nem is gondol arra, hogy a könnyûség épp
észrevétlen rejtett súlyokkal pakolja meg a mûvet.

Miért is e hosszadalmas fejtegetés, vetheti fel a kér-
dést az olvasó, amikor a cél egy konkrét alkotó vagy egy
konkrét mû elemzése volna. Nem vagyok kritikus, és
nem is akarok e feladat kapcsán azzá válni. Írótársai-
mat olvasva, elemezve azok az általános problémák ér-
dekelnek, amelyek számomra is fontosak. Amikor el-
kezdtem végigböngészni Pozsgai Zsolt eddigi
életmûvét, azt a több tucat színpadi mûvet, ami a ne-
véhez köthetô, rendkívül szembeötlô volt, hogy szer-
zônk erôsen vonzódik a történelmi témákhoz. Találni
darabot Báthory Zsigmondról (Zergetánc), II. Hen rik -
rôl (A király és a szûz), Vak Béláról (Szeretlek, fény),
Asztrik püspökrôl (Boldog Asztrik küldetése), Mind -
szenty Józsefrôl (Szeretlek, Faust) és Árpád népérôl
(Árpád népe). Ez vetette fel számomra a kérdést, hogy
milyen elvi nehézségekkel kell megküzdeni egy törté-
nelmi tárgyú színmû megírásakor, s ma vajon mért ír
valaki efféle színdarabot. Érvényesek-e a klasszikus
eszmei felvetések e tárgykörben?

Itt most elkerülök néhány elvi alapproblémát, példá-
ul hogy mitôl történelmi egy színdarab, hogy milyen
távol kell legyen az esemény emlékezetben ahhoz,
hogy annak lehessen tekinteni. Hogy például Kornis
Kádár-darabja történelmi-e, vagy a történelmiség a
Térey–Papp Kazamatákjával, vagyis ´56-tal kezdôdik?
Hogy az író korhoz való viszonya határozza meg a tör-
ténelmiséget, vagy éppen az olvasóé? Tehát a Rokonok
színpadi adaptációja, ami Móricznak aktualitás volt,
például történelmi darab-e vagy sem? E kérdéseket el-
kerülöm, hisz a Pozsgaitól olvasható mûvek, így az ál-
talam alaposabb vizsgálatra választott Szeretlek, fény is
konszenzuálisan történelminek tekinthetô. 

A Szeretlek, fény Pozsgai egyik legutóbbi darabja,
2005-ben íródott, és a pécsváradi Szent István-napok
keretében mutatták be 2006 augusztusában. Szer -
zônk témaválasztását, feltételezem, alapvetôen megha-
tározta, hogy egy konkrét eseményre, konkrét hely-
színre készült. A pécsváradi apátság történetét boga -
rász va Pozsgai felfedezte azt a talán nem annyira
ismert tényt, hogy Vak Béla, Kálmán megvakított uno-
kaöccse épp itt bújt meg a királyi erôszak elôl. A darab
története a bujdosás utolsó napjait eleveníti meg, ami-
kor II. István, Kálmán fia követet küld Béla felkutatá-
sára – na nem azért, hogy végre írmagját is eltörölje a
világról (bár egyesek szerint a királyi sarj magjáról már
Kálmán pribékjei gondoskodtak), hanem hogy utódjá-
ul kérje. A darabot ugyan történelminek tekinthetjük,
de a történelemhez való viszonyt a szerzô meglehetô-
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sen szabadon kezeli. Az esemény
1129-ben (vagy ´30-ban) történik.
A darab szerint még él, sôt, a fiával
együtt Pécsváradon él Béla apja, a
pártütésekrôl híres Álmos. Holott
Álmos már évekkel elôtte Bizáncba
menekült, ahol feltehetôleg épp
´29-ben halálozott el (igaz, ezt a ha-
lált a darab is sejteti, s késôbb Ál-
mosról is mint kísértetfiguráról be-
szél). A király üzenetét egy isme-
retlen küldönc hozza (magával
cipelve a Bélának kiszemelt arát, a
szerb fejedelem lányát, Jelonát),
akirôl kiderül, hogy Kálmán ki-
rály „reinkarnációja”. A szüzsé
ekként csak az alapok tekintetében
ragaszkodik a történelmi esemény-
hez. A mû tényleges története, a
Béláért érkezô küldönc és az odaci-
pelt ara, a pártütô család élete stb.,
stb. feltehetôen az írói fantázia szü-

leménye. De nem szükséges, hogy
egy történelmi színtéren játszódó
mû egyben a kor hiteles bemutatá-
sa legyen, mert ha ez érdekli a kó-
bor nézôt, akkor inkább emelje le
az idevonatkozó szak- és forrás-
munkákat. Nem is kérem hát szá-
mon szerzônkön a történelmi hite-
lességet, az azonban mégiscsak
fúr ja az oldalam, hogy a helyszín
követelményén túl mi célból vá-
lasztja ezt a történetet, mi az a jelen -
valóság, ami miatt épp ezt kellett
elmondania. Mi az a publiciszti-
kai/közéleti üzenet, ami megbújik
a témaválasztás mögött? 

Azok a legendás történelmi idôk,
mikor az Árpádok uralták az orszá-
got, korántsem voltak mentesek a

belviszályoktól. A mûben meginvi-
tált korra is, a boszorkányság eltör-
lésén túl, meglehetôsen jellemzôek
voltak a trónviszályok s ennek kö-
vetkeztében az ország radikális ket-
tészakítottsága. Álmos – mint a ki-
rályi birtokokkal szemben az egyé-
ni földbirtoklást pártoló, maga is
nagy földterületek fölött regnáló
fôúr – szinte mániákusan szembe-
száll a királyi akarattal. Szö vet kezik
fûvel-fával, míg végül a negyedik
pártütés alkalmából Kálmán meg-
elégeli a saját jóságát, s megvakít-
tatja testvérét és annak ötéves kisfi-
át, Bélát is. (Álmos pártütô szenve-
délyének ábrázolása egyébként
ta lán a darab legviccesebb része.
Álmos, mint egy nyugdíjas anar-
chista, vakon és fél lábbal is az
újabb trónfosztáson töri az agyát.)
A királyi büntetés azonban csak
idôlegesen számolja fel az ország
kettészakítottságát. A trónon Kál -
mánt követô II. István uralkodása
során az Álmos-párti fôurak újra
betartanak az uralkodónak. A vala-
hai történelmi alaphelyzet erôsen
rímel a mai jobbos–balos kettéosz-
tásra. Olvasva a darabot arra gon-
doltam, hiába voltam történelem
szakos, arra nem gondoltam, hogy
a mai „áldatlan” helyzet eredete a
dukátus (hercegségi birtok) létre-
hozásában keresendô, hogy ott a
magja minden késôbbi megosz-
tottságnak. 

A Szeretlek, fény árokbetemetô
darab („A testvérgyilkosság ideje el-
múlt”). A Pozsgai-szöveg azt a pil-
lanatot próbálja megragadni, ami-
kor maga az uralkodó tesz gesztust
a másik irányba, s az ellenpárt
szimbolikus vezérét, Bélát hívja
meg örökösének. Valami olyasmit
képzeljünk el, hogy az uralkodás és
a mondén élet kifárasztotta Gyur -
csány követeket küld, hogy halála
után a megvakított Orbán kerüljön
a kormányfôi pozícióba (vagy for-
dítva). Minden bizonnyal a helyi
érintettségen túl ez lehetett a má-
sik katalizálója szerzônknek, hogy
a témát megragadja. (Külön érde-
kessége a szövegnek a Kálmán–Ál-
mos-vita, nem kell nagy fantázia
hozzá, hogy egy Orbán–Gyur csány-
vagy Orbán–Medgyessy-vitaként
értelmezzük, vagy még inkább, te-
kintettel Kálmán testalkatára: Or -
bán–Horn-vitaként.) További aktu-
alitásra figyelhetünk fel, ha Geu f -
réd, pécsváradi ifjú apát szövegét

szemléljük. A trónörököst kutató
idegent s Béla leendô feleségét,
Jelonát fogadó Geufréd folyamato-
san lehúzza a központi adóztatást,
és azon a véleményen van, hogy a
helyi bevételeket helyben kell elköl-
teni. „Nem támogatjuk a központi
elosztást – így az apát –, mely ter-
mészeténél fogva igazságtalan.”
Nem lehet nem kiolvasni ebbôl a
vidéki Magyarország és a helyi
döntések melletti (egyébként szá-
momra is szimpatikus) állásfogla-
lást. Ugyancsak az apát mondja ki
a világpolitikára vonatkozó szen-
tenciát is: „Minket elkerül a nagy-
hatalmak szele.” (E mondat kap-
csán egy apró stilisztikai megállapí-
tás: gyakorta találunk a darabban
efféle kissé necces megfogalmazá-
sokat, mert ugye, ha rákérdezünk,
hogy mi is az a nagyhatalmak sze-
le, hát kissé zavarba jövünk.)

A rendkívül egyszerû szerkezetû
darabban, amelyben összvissz hét
szereplô van, a viszonyok teljesen
egyértelmûek (Álmos családja, az
apát és a két jövevény, az Idegen és
a Bélának szánt mátka), s a cselek-
mény lineárisan lépdel elôre jele-
netrôl jelenetre. A játéklehetôséget
két irányból hozza be a szerzô. Egy -
részrôl megpróbálja hôseit teljesen
hétköznapi em berekként ábrázol -
ni. Álmos és felesége (Pred szla va):
mintha otthon lennénk. Szokvány
civakodó házaspár, ahogy azt szûk
hazánkban elképzelik, persze a fe-
leség a fûrer. Béla is vágyakozó ifjú
inkább, vagy épp idétlen gyerek,
mint a trón várományosa, s a húga
(Hedvig) sem mentes a sóvárgás-
tól: fôként az ifjú apátra feni a fo-
gát, nem átallja levenni a nemi-
szerv-méretét („Rózsaszagú apát,
akkora kukaccal”). Mondhatni, szer -
zônk itt a deheroizálás gesztusával
él, s könnyedén játszik a királyi sar-
jak mindennapiságával. Mind ez a
nyelvben is megjelenik. Bár szere-
pel az inkább két háború közti
„Szíves elnézésteket” típusú tege-
zés vagy „A döntésen nem változta-
tunk” típusú fejedelmi többes, a
„Leszen neked is olyan” típusú ré-
gieskedés, a nyelvezet mai, alapve-
tôen kerüli az archívot, sôt nemrit-
kán él neologizmusokkal is („Ez
úgy baromság, ahogy van” – mond-
ja például Predszlava). E hétközna-
piság része az is, hogy például az
apátnak az arcizma sem rezdül,
mikor kiderül, hogy egy királyné áll

Pozsgai Zsolt
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vele szemben. Mintha ez a lehetô
legtermészetesebb lenne. S a sze-
replôk az országos dolgokhoz úgy
viszonyulnak, mint átlagcsaládok-
ban szokás az unokatestvérek és is-
merôsök viselt dolgaihoz.

Ugyancsak játéktár a fogyatékos-
ság: a két férfi vak, míg a mama sü-
ket. Ez önmagában felvethet egy
bölcseleti kérdést, hogy miképpen
érzékeljük a világot; továbbgondol-
va: mi a világ ontológiai szempont-
ból; s még tovább: akkor mi is a lét.
Ám szerzônket a felkínálkozó gon-
dolati utak nem túlzottan érdeklik,
örömmel teszi azonban a komi-
kum forrásává a fogyatékosságot.
Íme egy dialógustöredék példa-
ként: „Ô király lesz, meglátod” –
mondja Álmos, mire Predszlava
rá vág ja: „Én lehet. Lehet, hogy meg-
látom. De te soha.” A komikumon
túl, s ez részben rendezôi kérdés,
erénye a mûnek, hogy a színpadon
nemcsak verbális nyelvet lehet
megjeleníteni.

A könnyed dialógusokkal felvá-
zolt királydráma közelebb áll egy

mai családi vígjátékhoz, ahol nem
éppen egy lottóötös, hanem a ma-
gyar trón a tét. Ebbôl adódóan nem
érezzük magunkat kizárva a törté-
netbôl, ugyanakkor nem is nyílik,
vagy legfeljebb résnyire nyílik meg
számunkra a történelem. 

Összegezve: Pozsgai darabja,
amint az általában elvárható a tör-
ténelmi tájékon játszódó szín mû -
vektôl, rendelkezik napi publicisz-
tikai üzenettel (többel is). Ugyan -
akkor nem vádolható azzal, hogy
olyan hôst vagy olyan eseményt vá-
lasztott volna, ami az összmagyar
szívet megmarkolja (ez esetben a
mindenki számára ismert Kál -
mán–Álmos konfliktus volna az).
Jellemábrázolása kerüli a pátoszt, a
magasztosságot, ekként inkább te-
kinthetô a szokvány történelmi po-
étika fölülírásának. Nyelve nem kö-
vet régies mintákat, nem archaizál,
ugyanakkor nem is kíván látványo-
san új nyelvet alkotni. Jól ismert
köznapi beszédpanelekbôl építke-
zik, mint bármely magyar dialógu-
sokból álló szöveg. A történelem

adta konfliktus láthatóan támasz
volt szerzônknek abban, hogy egy
aktualitásokat megjelenítô darabot
tudjon felvázolni. Ám mindvégig
kérdés maradt bennem, hogy kell-e
ehhez a mondanivalóhoz a törté-
nelmi közeg, nem arról van-e szó,
hogy a történelmi paravánok kö -
zöt ti bujkálás lehetôséget ad szer-
zônknek, hogy ne menjen bele a
család, a szerelem vagy éppen a
köz életi gondolatok mélyebb ábrá-
zolásába. A darab talán legizgal-
masabb metaforája: a falak tologa-
tása, méghozzá a bennünk lévô fa-
lak tologatása, mely Béla kedvenc
foglalatossága, igazából nem bom-
lik ki, s így a sokszoros traumát
megélt huszonéves ifjú belsô éle -
té rôl, világérzékelésérôl keveset tu-
dunk meg. Holott, ezt olvasóként
úgy érzékeltem, az író rögtön az
elején „megajánlotta”. Kérdés ma-
radt számomra, hogy a mû, mely
lokálisan annyira egyértelmûen
köthetô, s a kritika szerint nagy si-
kert aratott 2006 augusztusában,
megél-e Pécsvárad határain túl.

Szakonyi Károly
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leiért ír az ember drámát?…
Ezt kérdezem magamtól,

holott évtizedek óta foglalkozom
színmûírással, dolgozom színhá-
zak dramaturgjaként, és mégis
most egyszeriben, Sultz Sándor
drá máit olvasva, a fotel mélyén rám
tör a kérdés: mit akar az ember a
drámákkal, a színházzal? 

Tudom, kész erre az összes vá-
lasz, amit most restellenék felsorol-
ni, egyébként sem kell túlságosan
komolyan venni a kérdésemet, még-
is, ez üt szöget a fejembe: mi a csu-
dát akarok én is meg más is azzal,
hogy figurákat teremtünk, akik
majd színészek bôrébe bújva élnek,
ágálnak, bohóckodnak a színpadon?

Talán Istent akarunk játszani?
Játszik az Isten – szavalta gyakorta
az ünnepi verset Somlay Artúr a
régi Nemzeti színpadán a bársony-
függöny elôtt azon a termet betöl-
tô, gyönyörû hangján, kis tájszólási
akcentussal, hogy beleremegett a
lélek. Játszani akarunk, Istenként
embert teremteni, lelket lehelni
belé és útjára engedni? Aztán les-
ni, figyelni, mint az Úr az ô ké-
nyelmes trónszékébôl, hogy mikor
bukik el? Hiszen elhelyezzük,
ugyebár, a buktatókat. A drámai vét -
ségeket. Ne tedd ezt, ne tedd azt,
mert ha nem engedelmeskedsz,
nem fogadod meg a jó tanácsot,
kész a tragédia. A vígjátéki is. 

Szakonyi Károly

Sultz teremtményei
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