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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

M
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Alighanem errôl is szó van.
Mert alapvetôen persze a mûvé-

szet eme ágához való vonzódásról.
Ahogy verset, novellát, regényt
írunk, vagy ahogy valaki képeket
fest, szobrokat farag, zenét kompo-
nál. Ki mire született. A drámaíró
egyszer csak megszereti a színhá-
zat. Kitárul elôtte a függönyön túli
világ, ahol mesét, történetet hall az
emberrôl, az életrôl, és kezdi azt
érezni, hogy neki is van mondani-
valója minderrôl. Ráadásul milyen
izgalmas, hogy a mondandóját má-
sok is komolyan veszik, a színház
rentabilitásáért felelôs személyek
(a direktor), azután a rendezôk,
akik ráéreznek a mû fontosságára
(eladhatóságára?), a színészek, akik
hajlandók átlényegülni a figurákká,
díszlettervezôk, akik mérnek, szá-
molnak, építenek, a mûhelyek,
ahol léceket szögelnek össze, vász-
nakat festenek be, falakat kasíroz-
nak, a varrodák, ahol szorgosan ké-
szítik a kosztümöket, és a próbák!
A próbák, amikor a szöveg lassan
életre kel… hogy aztán a premier
napjára minden összeálljon, elsöté-
tedjen a nézôtér, kigyúljanak a fé-

nyek, és elhangozzanak az elsô
sza vak, mondatok, amiket az író-
asztalunknál találtunk ki…

Kitaláltuk?
Csak azért, hogy csináljunk egy

szövegkönyvet? Egy épkézláb, jól
megszerkesztett, rafinált sztorit, iz-
galmasat, megríkatót, szívdobogta-
tót, nevettetôt, bravúrosat? Amin a
dramaturgián alig kérnek változta-
tást? Amire a rendezô azt mondja,
ez nekem való munka, a színész
meg örül, hogy drámázhat, spiláz-
hat, poénokat mondhat, esetleg
nyílt színi tapsokat arathat?

Ez is fontos.  
De igazándiból miért?
Mi késztet rá? Világmegváltás?

Sultz Sándort például milyen
szándék vezérli?   

Mondani akar valamit a társadal-
mi visszásságokról? A nyomorult
em berek sorsáról? A szerelemrôl,
szeretetrôl, gyûlölködésrôl? A férfi-
ak, nôk lelki kríziseirôl? A szülôk

és gyermekek kapcsolatának kiis-
merhetetlenségérôl? Arról, hogy
megoldatlan és megoldhatatlan a
világban – például a mi magyar va-
lóságunkban – a társas lét? Egy ál ta -
lán a lét?

Rá akar ébreszteni valamire?
Tanulságul akar elmondani nekünk
történeteket? Tükröt tart? Nézzetek
bele, ilyenek vagytok? Ilyenek va-
gyunk? 

A világ, ahogy Sultz látja.
Olvasom a darabjait, és egyre

job ban kirajzolódik ez a világ. Az,
ahol ô az isten. A teremtô. 

És az irányító is?
Aligha. Vagy legalábbis eszében

sincs parancsolgatni.
Jobb író, mintsem hogy erôsza-

koskodna. Tudja, hogy az alakokat
csak rá kell tenni életük sínére, az-
után hagyni, hadd fussanak kanya-
rokon, váltókon, állomásokon át a
végcélig. Be kell járniuk a sorsukat,
az író csak arra figyelhet, hogy ne
csaljanak. Ne térjenek le a vágány-

BALRA FENT: Kubik Anna, 
Csernus Mariann és Szirtes Gábor 

a Barátaim, kannibálok! címû drámában
(Várszínház)

JOBBRA FENT: Spányik Éva 
és Holl István a Romantikában 

(veszprémi Petôfi Színház)

JOBBRA: Csíkos Sándor, Máthé Eta 
és Szabó Tünde A várakozómûvész

címû drámában (nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház) 
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ról holmi kitérôkre, s ne álljanak
meg idô elôtt. A finis elôtt. 

Sultz jó író. Jó drámaíró. Sôt: drá -
maírónak született. Életet ad a fi-
guráinak, és szemmel követi ôket.

Mintha nem is akarna történetet
mesélni, éppen csak elkezdôdik va-
lami cselekvés, néhány mondat,
amibôl eleinte alig érthetjük meg,
miért is hangzanak el. S mire ki-
bomlik a helyzet meg a sztori, már
benn vagyunk az élet sûrûjében.
Ránk zúdul a meghökkentô, meg-
rázó, felkavaró világ.

Emlékszem, jó néhány esztende-
je a Várszínház kamaratermében,
a Refektóriumban láttam az egyik
darabját. Nem tudtam, ki az a
Sultz, ismeretlen volt számomra a
neve meg a munkássága. De a kü-
lönös hangvételû elôadás a nyo-
masztó históriával megragadott.
Erôs légkörû mû volt, kemény, ke-
gyetlen, sprôd – mondhatnám pes-
tiesen, szó kimondó. Új hangot hal -
lottam, va la ki megszólalt, és oda
kellett fi gyel ni.

Nyomasztott, de éreztem igaz
voltát, amirôl szólt, azt el kellett fo-
gadnom, mint valami el- vagy kike-
rülhetetlen életkonfliktust. Bará ta -
im, kannibálok!

Fiatal házaspár eltartási szerzô-
dést köt egy magányos özveggyel.
A konfliktus lehetôsége készen áll:
van-e az együttélésnek szörnyûbb
állapota, mint amikor az eltartott –
joggal – azt érzi, eltartói a halálát
várják, hogy megkaphassák a la-
kást? A lakást, ami örökös gond a
mi vidékeinken, kezdô házasoknak
megszerezni szinte lehetetlen, ezért
aztán vérre megy a játék.

A darab keltezése 1985. 
Nagyjából ettôl az idôtôl kezdve

születnek meg egy új drámaíró-ge-
neráció mûvei. Ennek a nemzedék-
nek a tagjai közül többen csakis
drámával foglalkozó írók. Ami azt
is jelenti, hogy közelebb állnak a
színházhoz, mint a korábbiak. Né -
meth László, Illyés, Tamási Áron,
de még Örkény István sem par ex-
cellence drámaíró (egyedül csak
Hu bay Miklós az!) maga Örkény
meg is jegyzi némi önigazságtalan-
sággal, hogy csak kirándul a szín-
padra. A változás a társadalmi-poli-
tikaival párhuzamosan következett
be, igaz, az új nemzedék darabjait
elsôsorban stúdiókban (és még ma
is jószerével ott) mutatták be. 

Sultz darabját is ilyen körülmé-
nyek között adták, noha kitûnô
rendezésben és rangos szereposz-
tásban, ahogy emlékszem. (Ivánka
Csaba vitte színre, és Csernus
Mariann volt az egyik fôszereplô.)

A tragikomédia három szereplô-
je, az eltartott Mámi és az eltartó
házaspár: Mici és Frici marja, gya-
lázza, öli egymást. A kényszerû
összezártság, a kiszolgáltatottság
teszi ôket gyûlölködôvé. A darab
negyedik figurája a házhoz érkezô
vízvezeték-szerelô, aki spontán
szexuális kapcsolatba kerül a fiatal -
asszonnyal, amit az öregasszony
házinéni – a férj védelmében is –
rosszall, mint mindent, amit Mici
tesz. A férj afféle jó szándékú alak,
gyanútlan és némileg teszetosza,
azt sem akarja elhinni, hogy a fele-
sége megcsalja. Infernális életük-
ben mégis van valami, amit talán
cinkosságnak lehetne nevezni,
ahogy a hajótörötteknek a tengeren
hánykolódó néhány szál deszkán el
kell viselniük egymást. A tragédia
azonban nem késlekedik, az estén-
ként a koporsójába nyugodni térô
Mámival Mici elôbb-utóbb végezni
akar, ám a dolog keserû komédiá-
ba fullad, ugyanis egy végzetes du-
lakodásban a konyhakés Fricibe
hatol. Mici döbbenten látja vérzô
férjét, de egy szerelmes simogatás-
sal búcsúzva tôle eszelôs vihogás-
sal visszadugja a sebbe a kést.

Sultz alakjai durvák egymáshoz,
jóformán alig van szelíd szavuk, és
így van ez a Krepp címû ugyancsak
tragikomédiában is. Sejlik, hogy az
alakok voltaképpen értelmiségiek,
viselkedésük azonban a perifériák
embereinek a modora, vagyis Sultz
elviszi ôket az egymás közti közle-
kedés tûrési határáig. Kreppet, aki
egy autóbaleset utáni kórházi keze-
lésrôl szökik meg, minthogy téve-
désbôl holttá nyilvánították, vagyis
elcserélték a kórházban az iratait
egy valóban elhunyttal, nem látják
szívesen otthonában. Illendônek
tartanák, ha valóban meghalna, ha
mérget inna, vagy a Dunába ugra-
na. A felesége, annak szeretôje, aki
egyébként Krepp barátja, sôt a lá-
nyuk férjjelöltje is, szeretné, ha
megszabadulhatna Krepp felesle-
ges és számukra kibírhatatlan lé-
nyétôl. A tragikomédia abban az
abszurd helyzetben rejlik, ami en-
nek a képtelen ötletnek a komo-

lyan vétele. Tudniillik hogy valaki-
vel megbeszélik a halálát, a halál ne-
mét, hogy öngyilkosságra biztatják,
és ô bele is egyezik abba, hogy
meg teszi. Bizarr szövegek ezek,
melyek képtelenségükben adják
mégis az ôszinteséget és igazságot.
Krepp tehát maga is hajlandó vé-
gezni önmagával, amit persze vé-
gül nem tesz meg. Mindeközben
szinte bohózati helyzetek követ-
keznek be, és feltárul egy boldogta-
lan házasság – emberi együttélés –
minden pokla. 

A dialógusok és monológok frap-
pánsak, olykori drasztikusságuk-
ban is szellemesek, Sultz kitûnôen
ért az alakok beszéltetéséhez, ter-
mészetes minden megnyilvánulá-
suk. Elkeseredett világ ez, ahol tüs-
kés mindenki, és örök vita zajlik
arról, hogy ki és miért tette tönkre
a másik életét. Krepp magára vál-
lalja a bûnt, tudja, hogy nem ôt
mérgezik meg, vagy kergetik a ha-
lálba, hanem ô mérgezte meg élet-
vitelével az övéit. És elmegy.

Kedvenc  darabom A várakozó mû -
vész. Mondhatom, az élet és a halál
kérdésének lírai megjelenítése.
Egy kórházi kert padján játszódó
történet jelenetei egyszerû idillbôl
nônek, terebélyesednek különös
tragikomédiává.  Rákos beteg férfi
beleszeret egy nôgyógyászati beteg
asszonyba, akit a látogatóba járó fér -
je mellôl szólít magához, mert ha-
sonmását véli felfedezni benne egy -
kori, öngyilkossá lett szerelmének.

A Várakozómûvész, vagyis János,
a férfi, aki a halált várja, felfedez
egy kis anyajegyet Margit – becézé-
sében Margaret – ajka fölött.
Ugyanilyen volt elvesztett szerel-
mének, Juditnak az ajka fölött is.
Ez az oka a vélt hasonlóságnak. Az
asszonyka csak rutinvizsgálatra jött
a kórházba, babát szeretne, de volt
néhány abortusza, ezért benn tart-
ják. Várja, hogy hamarosan haza-
engedjék. János azonban odakötné
a szerelmével. S kötheti is, mert
csakhamar kiderül, hogy méhrákja
van. Haldoklik. Miközben János
halála egyre késik. 

Sultz egy utolsó jelenetben érzé-
kelteti, hogy János a halálba akarja
vinni magával egykori szerelme
hasonmását, ily módon mintegy
Judittal egyesülve. S minthogy
mindig is csak az anyajegyet csó-
kolja meg az asszony szája fölött,
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Margit riadtan sejti meg ezt a ha-
lálba hívást.

Egyszerû szerkesztésében is bo-
nyolult lélektani dráma, emberi gyar   -
lóságokkal a háttérben (a család vár-
ja János halálát, hogy meg sze rez -
hes sék a lakását stb.). Költôi darab
prózai hangszerelésben. A szerzô
ismeri a lélek mélyeit, szikársága el-
lenére is érzékenységgel megírt mû. 

Azt kérdeztem, miért írunk drá-
mát. Hogy Sultz például miért ír
drámát? 

Ahogy fokról fokra megismerem
mûveit, látom, érzem, hogy ez az ô
írói anyanyelve.

Ott van például a Médeia.
Lehet, hogy azért, mert most is-

mertem meg igazán Sultz Sándor
munkásságát, a meglepetés, hogy
egy ilyen jó drámaíróról miért is
nem hallottam eddig többet, elfo-
gulttá tett. Ezt a Médeia címû tragé-
diát remeklésnek tartom. Szerke -
ze te, lüktetô drámaisága, nyelveze-
te, a figurák elevensége, a görög
legenda (mitológiai história) újjá-
élesztése az eddigi életmû – gon-
dolom – egyik legjobb darabja. 

Sultz beleszövi a darabba Iaszón
és Mé deia Ze usz haragja következ-
tében vérzékenynek született s
ezért halálos veszedelemben élô
fiainak a történetét, s ezzel volta-
képpen megteremti a dráma kifej-
lésének fô indítékát.

A mítosz szerint, amikor Iaszón
az Argo nevû hajón elindult, hogy
megszerezze az aranygyapjút, tud-
ta, hogy nagy és veszedelmes ka-
landok várnak rá, de tetszett neki a
kihívás.

Valóban sok veszéllyel kellett
megbirkózniuk. Többek között
meg  gyûlt a bajuk a Harpüiákkal,
Zeusz kutyáival, s mivel Iaszón
móresre tanította ôket, kivívta az is-
ten haragját. Ez nincs benn Sultz
darabjában, de Zeusz bosszújának
a következménye, a szülôk rettegé-
se a két fiúcskáért ott van.

Az Euripidésztôl származó és
azóta sokszor megformált tragédia
a modern drámairodalomban
Ano u ilh-t is megihlette. Nála ott
kezdôdik a történet, amikor Mé -
deia már a számûzetés elôtt áll, hi-
szen Iaszón új feleséget választott
magának, és a réginek mennie kell.
Sultznál a házasok még boldogok,
szerelemmel szeretik egymást.

Médeia, akárcsak az elsô pillanat-
ban, amikor Aiétész királynak,
vagy is apjának udvarában megpil-
lantotta a kíséretével „vendégség-
be” érkezô Iaszónt, most is szerel-
mes rajongással tekinti férjurának.
Nemkülönben Iaszón is esküszik,
hogy egyetlen szerelme Médeia. És
nemcsak azért, mert kalandos útja-
in mágikus erejével az aranygyapjú
megszerzéséhez segítette, és nem-
csak azért, mert az életét is kö-
szönheti neki, hiszen halálos hely-
zetekbôl mentette ki, hanem mert
igazán beleszeretett a gyönyörû ki-
rálylányba.

Kétségbeesetten védelmezik ér-
zékeny és vérzékeny fiaikat, attól is
tartva, hogy ha elvesztik ôket, nem
lesz királyi utód. Éppen ezért külö-
nös módját találják a királyfinem-
zésnek: erôteljes argonauta férfi
rabszolgát akar magához engedni
Médeia, és termékenységre alkal-
mas, ugyancsak argonauta rabszol-
galányt Iaszón. Sultz koreografi-
kus, kultikus jelenetté formálja az
aktust, miután megrendítôen ábrá-
zolja az egymást szeretô házasok
lelki gyötrelmét a megtermékenyü-
lés és megtermékenyítés elfogadá-
sára. Átéljük ezt a parázna vívódást,
ezt a bizarr erotikát, különösen
amikor a két fiúcska, Mer neosz és
Pherszész rajtakapják szüleiket a
különös nászon.

Az áldozat nem sikerül. S ha si-
kerülne, vajon másként alakulna-e
a história? 

Sultz itt már követi a görög le-
gendát, de következetes marad az
utódlás-féltés históriájához. Vagyis
nem csupán Iaszón becsvágyát áb-
rázolja, amikor Kreón korinthoszi
király lányával cseréli fel Médeiát,
noha a férfit a remélt uralommal
együtt megragadta a fiatal Augé
szépsége, izgató lénye, hanem a
mentségét is. Az a mentsége
ugyanis, hogy a friggyel Augé kirá-
lyi utódot szül majd neki, amire
Médeia nem volt képes. Igaz,
Zeusz bosszúja miatt. Izgalmas,
ahogy Sultz elénk tárja Iaszón di-
lemmáját: csalni és mégsem csal-
ni, igaztalannak lenni, amit igaz-
ságnak lehet hazudni. 

Médeia megrendül szerelme csa-
lárdságán. Hiszen nemcsak hûsé-
ges szereleme és felesége Iaszón -
nak, de miatta árulta el apját,
Aietész királyt, ölte meg testvér-
bátyját, s lett gyûlöletessé hazájá-

ban. Ezt veszi most semmibe
Iaszón, hitegetvén asszonyát meg
önmagát is, hogy a trónörökösért
követ el mindent. 

Csakhogy emiatt Médeiának gyer -
mekeivel együtt távoznia kell az
udvarból.

Médeia bosszút áll a csalásért, is-
mét varázserejéhez folyamodik, és
fekete mágiával elpusztítja Augé
méhében a gyermeket.

Sultz drámai nyelvezete a varázs -
igékben éri el csúcspontját, és idé-
zi fel a görög drámák döbbenetes
tragikai erejét.

Kreón gyilkos indulatától Iaszón
közbenjárása menti meg – ha a ki-
rály megtudná a magzatgyilkossá-
got, Médeiát megölnék. Iaszón ez-
zel is érvel, amikor bizonygatja,
hogy még mindig jó asszonyához,
csak éppen a szükség viszi rá a
hûtlenségre. Médeia még az utolsó
pillanatokban is visszafogadná
gyalázatosan viselkedô férjét, ám
az hajthatatlan, pénzt kínál neki az
útra, hogy ne szenvedjen ínséget
számûzetésében. Médeia durván
visszautasítja a gesztust.

Mégis úgy tesz, mintha megbo-
csátana, menyasszonyi ruhát küld
Augénak, hogy pompázatos legyen
az esküvôn. A mítosz szerint a ru-
hát halálos méreggel itatta át, és el-
küldvén meghagyta, hogy a lány
azonnal próbálja fel, hadd lássa
mindenki, mennyire örül neki. Így
is történt, de mihelyt felöltötte,
emésztô tûz égette el a testét.

Sultz leírja a szertartást, Médeia
akarja összeadni a párt az Isten -
anya nevében. Kreón megengedi.
Médeia galambot áldoz, vérét
Iaszón ra és Augéra freccsenti. Az
ifjú ara már az ajándék fátyolban
és diadémmal feldíszítve vár.
Akkor Médeia meggyújtja a fák-
lyát, a tüzet Augé felé nyújtja: Tes -
sék, áldásom, Augé! Majd Iaszón
felé fordítja a lángot, de hirtelen
visszafordul, s meggyújtja Augé
fátylát. Istenanya! Fogadd el az áldo-
zatot! Fogadd el Augét, mint ezt a
galambot!

Szörnyû jelenet, Augé visítva
dobná le az égô fátylat, de rásül a
testére. Örvendezzetek! Örvendezz,
Iaszón! Íme, ez az! Utolért végze-
tünk!…

És elindul fiaival a számûzetésbe…

Sultz megóv bennünket a gyer-
mekgyilkosság rémségétôl: a mí-
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toszban Médeia ugyanis megölte
fiait, nehogy rabszolgák legyenek
idegen országokban.         

A darab kitûnô szerepeket kínál,
szövege kiváló. Frappáns, alakfor-
máló dialógusok, a görög tónust
idézô varázsige-versek költôiek, az
egész mû atmoszférája nagyszerû. 

Tartalma érdekfeszítô és örök
emberi. Iaszón akár mai férj is le-
hetne, aki részben becsvágyból,
részben férfiúi gyengeségbôl meg-
szokott élettársa mellôl elcsábul
egy szemrevaló fiatal lányhoz, Mé -
deia pedig a nôi önfeláldozás pél-
daképe, aki még bûnök elkövetésé-
re is hajlandó a szeretett férfiért, és
most hálátlanul cserbenhagyják.
Királyi vér ide, királyi öröklés oda,
a görög mítosz mai történetet is in-
tonál a nézôben. Csodálom, hogy a
darab nincs a magyar színházak
mûsorán.

Egyébként ez az új magyar dara-
bok esetében sokszor megkérdez-
hetô. A színházak legtöbbje ôsbe-
mutatót akar, holott a mûvek csak
akkor válnak a drámairodalom tel-
jes részévé, ha többször és mindig
új és új rendezésben színre kerül-
nek. Nagy érdem az egyetlenegy be-
mutató, de a repríz a vérkeringésbe
jutás alapja. Vannak szerencsés
szerzôk és darabok, ezeket Buda -
pesten, vidéken és külföldön sorra
bemutatják, és éppen ennek az új
drámaíró-társaságnak a tagjai kö-
zül sokan el is érik ezt a sikert. 

A Kortárs Drámaíró Portálról ki-
nyomtattam Sultz Sándor lapját.
Három drámakötetet látok (Vára ko   -
zó mûvész, 1993, Most sincs soha,
1999 és Apánk napja), és huszon-
hét (!) megírt darabot. A bemutatók
száma tizenegy. Ezek közül a Mer -
linben három, a többi a budapesti
Nemzeti Színházban, illetve a vidé-
ki városok színházaiban került szín -
re. De reprízt nem találok köztük.
Holott nem egy drámája sikeres el-
ôadást jelenthet. A Médeia pél  dául.

Még valamit. A Drámaírói Ke -
rek asztal tagjai igen tehetséges
írók, színházi emberek. Bizonyos
belsô körökben és az újra fogékony
teátrumok vezetôi, rendezôi elôtt
ismertek. De örökösen izgat a kér-
dés: miért nem olyan közismertek
a nagyközönség vagy az irodalmi
élet berkeiben, mint a korábbi évti-
zedek drámaírói? Lehet, hogy álta-
lában kevesebb figyelem övezi az

irodalmat? Lehet, hogy a nagy csin-
nadrattával megszólaló mûvek –
például a musicalek – veszik el a
levegôt a prózai mûvek elôl?

Igazságtalannak tartom, hogy
például Sultz Sándor a maga drá-
maírói eredményeivel nem épül
(épült) be sem a magyar irodalmi,
sem a magyar színmûirodalmi tu-
datba!   

Nagyon megkedveltem a Don
Juan-drámáját. A Mindörökké mi-
nek? talányos cím, legalábbis úgy
vélem, Sultz ebben a remek szín-
darabban kesernyés gúnnyal meg-
fricskázza azon férfiúi igyekeze-
tünket, hogy mindenáron hódítók
legyünk, és kedélyes szellemesség-
gel bánik el eme gyöngénkkel.

A darab ott kezdôdik, amikor
Don Juan már megjárta a poklot,
és érthetetlen szerencsével vissza-
tér a földre, vagyis kikecmereg a
gödörbôl, ahová emésztô lángba
borulva alázuhant.

S minthogy életben maradt, to-
vább ûzné szerelmi játékait, mi
több, Donna Elvira kegyeiért esde-
kelve újabb kalandokba keveredik,
még apjával, Don Carlosszal is
szembekerül, aki gyalázza mihasz-
na fiát, hiszen csak szégyent hoz rá
s a nevére.

Sultz remek alakokat rajzol meg
minden egyes szereplôben. Kezdve
Sganarelle, a szolga figurájával, ez-
zel a mindenkori ügyefogyott, de
agyafúrt és éppen ezért mulatságos
archetípussal. Olyan gazdag játé-
kot ajándékoz neki, és olyan ki tû -
nôen beszélteti, hogy már a darab
elején ôt zárom leginkább szívem-
be. De szeretetre méltó a balkezes
Don Juan is, ez a hírével ellentét-
ben örökösen pórul járó udvarló,
aki lassanként belefárad a nevét
övezô – s immár semmire sem jó –
nimbuszba. 

Sultz elemében van, amikor sor-
ra elénk hoz jobbnál jobb alakokat.
Vasárnapi úr, Ibolya és Koldus,
Há rom Dezsô, Guzman az egerei-
vel, Don Luis – és persze Don Car -
los meg Elvira… Az idônként – és
szerencsére gyakran – versbe for-
duló beszéd még gördülékenyebbé
teszi a fergeteges komédiát. Sultz
minden szatirikus szándékával
együtt szeretettel kezeli mind a tör-
ténetet, mind alakjait. Ha megte-
remtette ôket, gonddal figyeli lép-
teiket. Mértéktartóan pikáns darab

ez, amely ötvözi a klasszicitást a
modern dráma szóhasználatával. 

Mondhatom, elragadtatva olvas-
tam, vitt elôre és elôre, és elképzel-
tem, miként lubickolhatnának ezek  -
ben a szerepekben a színészek.
Micsoda jó játék! – és hol látható? 

Ez a drámaíró-társaság – nem
mondhatok nemzedéket, mert
igen különbözô korúakból áll –,
még egyszer hangsúlyozom, iga-
zán nagyon tehetséges. Sultz is kö-
zéjük tartozik. Bátrabbak a színpa-

dot tekintve, mint a korábbi szín -
mûírók. Szabadabbak játékban,
szóhasználatban. Az a nyelvezet,
amelyet Spiró György szabadított
fel a tabuk alól, olykor öncélúan
botránkoztató, s talán ennek is kö-
szönhetô, hogy mûveik általában
kisebb termekben, stúdiókban ke-
rülnek színre. Sultz módjával bánik
ezzel a lehetôséggel, csak akkor te-
szi, ha a jellemzéshez szükséges.
Voltaképpen van a törek véseiben
ragaszkodás a hagyományos stílus-
hoz, de átitatja munkáit a maiság,
a jelen légköre.

Darabjaiban néha elôbukkan a
líra, mondhatnám, költôiség, leg -
inkább a monológok telítettek ér-
zelemmel. De általában olyan író,
aki szereti embereit. A komplex
ábrázolás, vagyis a jellemek sok-
rétûsége mutatja ezt. Eleven lénye-
ket teremt Sultz, teremtményei él-
nek – ahogy megírta ôket, kilépnek
a könyv lapjairól, lejönnek a szín-
padról, és nekivágnak a létezés ka-
landjának.

Hisznek magukban – mert író-
jukban is –, hogy nem vesznek el a
kalandok során.

Sultz Sándor
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