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nnak idején, amikor beha-
tóbban foglalkoztam a dü-

hös fiatalemberek angol drámaírói
forradalmának második-harmadik
hullámával, többször is követendô
és követhetô példaként hivatkoz-
tam a mozgalom egy jellegzetes
mellékágára: a dokumentumdrá-
mára. Úgy tûnt: abban a korban,
amikor a kortársi mainstream drá-
ma különbözô okokból problema-
tikussá válik, a mûfaj folyamatos-
ságát és egyszersmind aktív kö-
zönségkapcsolatait jól szolgálhatja
a kortársakat érdeklô múltbeli és
jelenkori, valamilyen szempontból
példaértékû konkrét esetek többé-
kevésbé megszerkesztett, alkotó
módon csoportosított és hangsú-
lyokkal ellátott színrevitele. Ám hi-
ába tüsténkedtem: drámaírásunk
nem harapott rá a mûfajra, amely
pedig alulról közelítve a „valódi”,
irodalomértékû drámát is súrolta,
például Peter Weiss A vizsgálatá-
ban. Igaz, éppen ennek az extrém
esetnek volt egy hazai pandanja is:
a Nemeskürty–Örkény-féle Rekvi -
em egy hadseregért.

És most egyszerre, szinte elôz-
mény nélkül, itt van nekünk egy
vérbeli dokumentumjáték, dráma-
író nélkül, de három kiváló színhá-
zi ember, Fodor Géza, Zsámbéki
Gábor, Lengyel György által szín-
padra öntve, zúdítva olyan forrón,
hogy csak apránként tûnik elô a
pontos és gondos felépítettség: Az
emberek veszedelmes közelségében.
A nézôt – bár félô, hogy csak az
elôzetes ismeretekkel felvértezett
egyedeket, kiváltképp pedig azokat
a veteránokat, akik meg is élték a
szóban forgókat – annyi reflexió,
át- és továbbgondolás foglalkoztat-
ja, hogy nehéz köztük rendet vagy
hierarchiát teremtenie. A Színház -
mûvészeti Szövetség 1949 és 1954

közti konferenciáinak, illetve egykorú fegyelmi tárgya-
lásoknak jegyzôkönyveibôl és néhány filmbevágásból
összeállított anyag számos okból vág mellbe. Az el-
söprô élmény talán az: mivé torzította a legnagyobba-
kat is a kor, mely szülte ôket. A denunciáns rabulisz-
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tikától a vergôdô, pánikos önigazoláson át a mellverdesô önkritikáig ter-
jednek a hátborzongató részletek – közben azonban szükségképpen el-
sikkad, micsoda óriások voltak a bûnösök és bûntársak, Majortól és
Gábor Miklóstól Várkonyin át Ladányiig, de azokig is, akik itt csak áldo-
zatként s nem többként mutatkozhatnak meg: a megaláztatásaival rákot
tápláló Tímárig, az élete elvetésével az egész rendszernek kesztyût dobó
Somlayig. Ezt csak a nézô egészíthetné ki, hosszabbíthatná meg – ha
megvolnának hozzá az ismeretei. Hány potenciális nézô tudja, hogy
Gábor Miklós nemcsak a bejátszott Sztálin-alakítást formálta meg ily mí-
vesen, hanem Hamlet is volt, meg Fülöp király, meg Lukács György? És
Ladányi Ferenc is megérdemelné, hogy a nézôk tudják: csacska és törte-
téstôl sem mentes fecsegésén és az új magyar filmek báva mosolyú stan-
dard párttitkárán kívül nem akármilyen Agárdy Péterrel, Peer Gynttel,
Teodoróval is gazdagította színháztörténetünket. És ami legalább ilyen
fájdalmas: elsikkadnak a késôbbi bûntudat és vezeklés mozzanatai is,
amelyek szinte valamennyi érintettnél ilyen vagy amolyan formában,
nem egyszer a tragédiát is súrolva kimutathatók. (Volt, aki bele is halt az
egész komplexummal való tusakodásba: Karinthy Ferenc. Háy Gyula há-
rom év börtönnel és kénytelen emigrációval fizetett azért, hogy az élet-
ben is eljátszotta a kettôs kötöttségû hôst. Magam személyesen csak egy-
valakit ismertem, aki haláláig zavartalanul alakította a tiszta lelkiisme-
retû kommunista egyre grotesz-
kebb szerepét, legalábbis a nyilvá-
nosság elôtt: ez Hont Ferenc volt.)
Valószínûleg minden többé vagy
kevésbé tájékozott nézônél más és
más reflexió dominál, más és más
élmények és asszociációk sodród-
nak felszínre; én például, aki a má-
sodrendû vádlottként exponált
Horvai Istvánt csak a hetvenes
években ismertem meg, nagy-
szerû, újító kedvû mûvészként és
páratlanul szerény, visszahúzódó,
humánus emberként, szívbôl fáj-
laltam, hogy még egyik tanítványá-
nak mintegy az utókort reprezen-
táló summázata is újabb fogást ke-
res rajta. Ugyancsak az utókort
képviseli kedves ugribugrisággal
Rezes Judit is, kommentárjai
azonban esetlegesnek, ötletsze -
rûnek tûnnek, és nem pótolják a
hiányzó aspektusokat.  

Ugyanakkor elismerem: a jelen
produkció nem akart, de nem is igen tudhatott többet markolni. Hiszen
a fôbb érintettekrôl akár önálló s hasonlóan dokumentatív portrémûsor
is készülhetne; olyik meg is érdemelné. Az alkotó hármas és a rendezô
Zsámbéki azonban olyannyira nem törekedett ilyesmire, hogy még a
színészektôl sem igényelt a szerep-alakkal való külsô-belsô azonosulást
(a legeklatánsabb példa a klasszikusan fenséges és monumentális
Somlay Artúrnak törékeny, alkatában is modern színésznôvel, Fullajtár
Andreával való játszatása); a színészek többnyire jelek, akik a terror alatt
görnyedô vagy azt meglovagolni próbáló emberek önmagukból való ki-
vetkôzését szimbolizálják. Az már más kérdés – és Zsámbéki nyilván tu-
datosan számolt is vele –, hogy a legjobbak, a saját jogukon legjelentô-
sebbek személyük súlyát adják pluszként az alak-sémához: a szikrázó te-
hetségû Hajduk Károly fôleg nyughatatlan dinamikájában és sötét
zsenialitásában valamennyire még Major is mer lenni, Fekete Ernô ro-
bespierre-i jeges szenvedélyt ad Gábor Miklós szörnyû szövegeihez,
Máté Gábor ha nem is Révait, de egy hozzá hasonló nagystílû, démoni
fôfunkcit ráz ki a kisujjából, a lába ujjától feje búbjáig színésznô Jordán

Adél az ünnepelt operettprima-
donna negédjét próbálja ki a rideg
grémiumon nem csekély önbiza-
lommal, és van valaki, akinek sza-
bad a leghagyományosabb módon
megráznia a nézôt: Bezerédi Zol -
tán szívszorítóan éli bele magát
egy emberbe – történetesen Mak -
láry Zoltánba –, aki legjobb barátja
fölött kénytelen törvénytelen tör-
vényt ülni.

Érjük be ennyivel? Egy rendkívül
izgalmas, kitûnôen válogatott és
megkomponált dokumentumválo-
gatással, amely múltunkat elevení-
ti fel, és még csak nem is önmagá-
ért, önmagában, hanem rámutat,
honnan jöttünk, mennyire relatív
személyiségünk integritása, és mi-
lyen veszélyeknek lehetünk bármi-
kor kitéve, ha (egyelôre) még csak

annyiban is, hogy szabad ország
metróján inkább nem olvasunk
Népszabadságot… 

Dokumentumdrámát hiányol-
tunk – megkaptuk. Nem is akár-
milyen minôségben. Szívesen rá-
bólintanék erre a megállapításra,
mégis motoszkál bennem valami
kényelmetlen érzés, amely, nem
tagadom, elsôsorban privát és nem
szakmai énembôl fakad. Olyasmi,
mint annak idején Csurka István
nagy sikerû és nem is érdem nél-

Keresztes Tamás, Elek Ferenc,
Bezerédi Zoltán, Hajduk Károly,
Mészáros Piroska és Kovács Lehel 
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küli mûve, a Döglött aknák láttán. Meg is írtam akko-
riban: képtelen vagyok, és hajlandó sem vagyok rá,
hogy egyenlôségjelet tegyek a kisnyilas és a kisszektás
közé. Mégoly torz, mégoly bûnös múltját boncolgatva
az amúgy is tehetetlen, bénult baloldal magát szolgál-
tatja ki a szabadon és diadalmasan grasszáló, az ön-
vizsgálatot gôgösen elutasító szélsô- és nem is oly szél-
sô jobbnak. (És attól a körülménytôl sincs módom el-
tekinteni, hogy a bemutató történetesen [!] egybeesett
egy újabb gyalázatba fullasztott nemzeti ünneppel.)  

Akiket ez az elôadás kitesz a természetesen megér-
demelt bírálatnak, egyszersmind múltunk fényes ne-
vei, büszkeségei is. Fontos tudnunk, hogy voltak éle-
tükben sötét fejezetek; fontos tudnunk, hogy ezek a
sötét fejezetek egy sötét kornak voltak részei és tüne-
tei. Örvendetes, hogy a vállalkozásnak, mint hírlik,
folytatása is lesz. De nem árt, ha a közremûködôk
tisztában vannak a felelôsséggel: puskaporos hordó-
val gurigáznak.

AZ EMBEREK VESZEDELMES 
KÖZELSÉGÉBEN. 
Dokumentumdráma (Kamra)

Az elôadás szövegét összeállította: Fodor Géza,
Lengyel György és Zsámbéki Gábor. Munkatársak:
Budavári Réka, Horváth József, Khell Csörsz, Kovács
Ildikó, Petô József, Sáry László, Tiwald György,
Vajdai Vilmos. Rendezô: Zsámbéki Gábor.
Szereplôk: Bezerédi Zoltán, Bodnár Erika, Dankó
István e. h., Elek Ferenc, Fekete Ernô, Fullajtár And -
rea, Hajduk Károly, Jordán Adél, Keresztes Tamás,
Kocsis Gergely, Kovács Lehel, Máté Gábor, Mészáros
Béla, Mészáros Piroska e. h., Rajkai Zoltán, Rezes
Judit, Szacsvay László.

kár egy mûhó marta vakító karácsonyfáról, úgy
függnek a figurák a színpadra épített piramidá-

lis háromszögrôl. Díszek a díszleten. Díszpéldányok,
díszpintyek. Ha a „valóságos” helyszín, a White Box
elnevezésû kávéház-étterem padlózatainak, ülései-
nek, asztalainak-pultjainak felfelé csúcsosodó szintje-
it összeszámoljuk (az emeletek keverednek egymás-
sal funkciójukban: lépkedni lehet ott, ahová majd te-
ríték kerül, az asztal heverô is stb.), mélytôl a magasig
hét réteg hierarchizálja a 2007 egy februári estéjén
összegyûlt (de 2006 nyarától–ôszétôl inkább a máig
érô folyamatos idô ürességében hányódó) szereplô-
ket. Egyszer fent, egyszer lent. Ahogy az ideges, in-
gerült, túlfeszült mászkera, rohangászás, ugrálás,
hengergés, roskadás, ölelés, birkózás, összeakaszko-
dás – alkalmanként az evés-ivás, koccintás – hozza.
Bagossy Levente tetszetôs, stilizált, elsôrangú díszle-
te kihat a játékszervezô rendezôi elvekre, Bagossy
László jelenetformálására: az alakokat izgága ingá-
sukban is úgy kötik össze láthatatlan szálak, mint a
fenyôfa gömbjeit angyalhaj és lametta, vagy egymás-

tól hol messzire szakadó, hol összebújva vacogó
hegymászókat a meredélybôl egyre inkább kilazuló,
lassan már semmire sem jó mentôkötél. A négy nô és
öt férfi (néhány ironikusan bizalmaskodó, félre hang-
szerelésû kettôst nem számítva) elszigetelten lóg a
semmiben. Sokszor egymás feje búbjához, talpához
kell(ene) beszélniük a rideg lépcsôzetességben.
Inkább hozzánk beszélnek. Hozzánk se. A levegôbe.

Térey János színmûve a Királyhágó térre helyezte a
divatos, prosperáló Vájtbokszot. Arra a térre, melyet
Örkény István egyik legismertebb egyperces novellá-
ja, az Apróhirdetés még Joliot-Curie tér néven sajtolt a
Budapest-térkép örökkévalóságába: „Joliot-Curie téri,
ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített konyha-
bútorral fölszerelt, Sas-hegyre nézô lakásomat sürgô-
sen, ráfizetéssel is elcserélném Joliot-Curie téri, ötö-
dik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített konyhabú-
torral fölszerelt lakásra, a Sas-hegyre nézô kilátással.”
A hasonló típusú, logikájú – nyelvi abszurditásba haj-
ló – egypercesek uralkodó motívumát illette Balassa
Péter az ugyanarra cserélés motívuma terminussal.

Tarján Tamás

Kilátások, kiáltások
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