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riel Acosta vallási nézeteirôl szerencsére sem-
mit sem tudunk meg, sem Karl Gutzkow-tól,

sem Mészáros Tamástól, aki A kitaszított címmel újra-
írta a XIX. századi német szerzônek a fôhôs nevét
viselô darabját. A tragédiát korabeli, mondhatjuk:
romantikus, historizáló stílusban színpadra író
Gutzkow-t nem érdekelte, hogy a XVII. században mi-
vel is vívta ki a Portugáliában gyermekként kikeresz-
telt, majd Amszterdamban zsidó gondolkodóként
könyvet kiadó Acosta a rabbik tanácsának haragját,
Mészáros számára viszont ez a kérdés egyenesen elvi-
leg érdektelen. A lényeg a másként gondolkodás, a hi-
vatalos, a bevett kánontól való eltérés, a szellemi sza-
badság, aminek csak különös ízt, felhangot ad, hogy
ebben az esetben a hôsnek éppen a toleráns Hol -
landiában kell beleütköznie a Spanyolországból elül-
dözött zsidók közösségének kérlelhetetlen intoleranci-
ájába. Éppen a másságuk miatt üldözöttek ragaszkod-
nak különös hévvel ôsi szokásaikhoz, mintegy
más ságuk foglalatához. Látszólag paradox helyzet, va-
lójában nagyon is érthetô. Nem azért viselték el a szen-
vedéseket, az üldöztetést, nem azért futottak világgá
otthonukból, hogy most a szabadságban veszítsék el
azonosságukat.

Gutzkow nagy szenvedélyeket ábrázoló verses szöve-
gében mindez csak lappang. Mészáros Tamás változa-
tában egészen nyilvánvaló. Az éles elméjû egykori szín-
házi kritikus, ma inkább politikai elemzô ugyanis a tra-
gikus sorsú másként gondolkodó élete és a róla szóló
darab elmélyült analízisének eredményét fogalmazta a
dráma parafrázisává. Amit Gutzkow homályban hagy
vagy felejt, azt Mészáros feltárja, kihüvelyezi, és beépí-
ti a dialógusokba. Nem egyszerûen az évszázados távlat
okán más ez a mostani Acosta-dráma, hanem az írói
szemlélet, gondolkodásmód, alkat okán is. Mészáros
igyekszik semmit sem eleve adottnak elfogadni, min-
dennek a végére akar járni, mindennek ki szeretné für-
készni az okát, s az eredményt a nézô tudomására kí-
vánja hozni. Az eredmény hibátlanul logikus, követke-
zetes, szükségszerûsége felôl cseppnyi kételyt sem
hagyó tragédia. Semmi sem történhetne másképpen, s
ez már jóval a szünet elôtt egészen világos.

Ennek megfelelôen szikár gondolati dráma játszódik
a Tivoli színpadán. A morális tragédia a lényeg, az eg-
zisztenciális csak ráadás. Mindegy, ki él, ki hal, sokkal
fontosabb, hogy a gondolatszabadság, az egyéni iden-
titás olyan csapdába kerül, ahonnan nincs kiút. A kö-
zösséget – legalábbis vezetôi szerint – az ôsi szokások,
eszmék tartják össze. S ez árnyalatnyi kételyt sem tûr
meg. Holott Acosta Mészáros felfogásában nem forra-
dalmár, még csak nem is reformer, mindössze ajánla-
tot kíván tenni a vallás másféle értelmezésére. S ami-
kor a harcot választja, amikor nem hajlandó elfogadni
sem a valóságos, sem az elvi kiutat – nem utazik el
Németországba, ahová hívják, és zsidó voltáról sem
hajlandó lemondani, noha nem zsidóként természete-
sen ki sem közösíthetnék –, nem is a nézeteit, egyes
tételeit, pusztán a gondolatszabadsághoz való jogát vé-
delmezi. Ám a rabbik számára éppen ez jelenti azt a
kockázatot, aminek következtében valami elmozdul-
hat a hitben, s vele a gazdasági érdekviszonyokban.
S ebben a küzdelemben a szerelemnek is inkább elvi,
mintsem érzelmi jelentôsége van. Acosta, ha bármi
módon megalkudna, ha elmenekülne, vagy ha kilépne
a zsidó közösségbôl, természetesen elveszítené szerel-
mét, Juditot, aki sem az apjával, sem a maga zsidósá-
gával nem tudna szakítani. De ennél sokkal fontosabb,
hogy a hôs Judit becsülését és szerelmét is elveszítené,
amit egyébként azzal is elveszít, hogy vállalja tanai
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visszavonását. A lány ugyanis éppen a szabadon szár-
nyaló és szabadságában hajlíthatatlan, megveszteget-
hetetlen szellemet szeretné benne. A valóságban
Acosta lett öngyilkos, a darabban – Gutzkow-nál és
Mészárosnál egyaránt – szerelmese menekül a halál-
ba. A szabad szellemû, gazdag házban felnôtt lány
ugyanis sokkal következetesebben ragaszkodik Acosta
szabadságeszményéhez, mint maga a mestere. Az ô
vagyonos, mûvészetkedvelô, mûgyûjtô apja azonban
sokkal többet is veszíthet a kiközösítéssel, mint a sze-
gény Acosta kicsiben kereskedô testvére. De a lány
drámai helyzete is különleges. Ô nem egy a küzdô fe-
lek közül, hanem a küzdelem tétje is. Vôlegénye, aki-
vel még gyerekkorában eljegyezték, s akinek szerepét
Mészáros jelentôsen megnövelte, nem hitbôl vagy elv-
bôl, hanem racionális érdekbôl tart a közösségi kon-
zervativizmust, bigottságot megtestesítô tanáccsal.
Számára egzisztenciális kérdés, kereskedôi tekintélyét
fenyegetné, ha eltûrné a szerzôdésszegést, amit meny-
asszonya hûtlensége jelentene számára. Hogy külön-
ben ifjúkora óta rajong a lányért, az számára is mellé-
kes, ezért kereskedôi bosszút áll, piaci eszközökkel
teszi tönkre a hajlíthatatlan Judit apját. A lány ro -
mantikus cselét, hogy hozzámegy ugyan egykori vôle-
gényéhez, de miután az apjának mindenét visszaadja,
öngyilkos lesz, Mészáros is megtartja mint a belsô sza-
badság megôrzésének egyetlen lehetôségét. 

Mészáros rendezôként  is éppen olyan puritán, raci-
onális, célratörô, mint íróként. Székely László díszlete,
Jánoskuti Márta ruhái egyaránt a szellemi eleganciát
sugallják. Jellemtôl, állásponttól, drámai helyzettôl
füg getlenül itt mindenki a szellem embere. Gátlás ta -
lan kereskedô, kifinomult ízlésû polgár, tudós orvos,
bigott rabbi, vén bölcs egyaránt világosan, szabatosan
fogalmaz, egyenrangú partnere a másiknak. Ennek
megfelelôen öltözékük is egyszerû, nem hivalkodó.

Többnyire fekete. Juditot szürke kiskosztümje is ki-
emeli a sokféleképpen okoskodó férfiak körébôl. Ô a
fôszereplô. Szabó Margaréta megleli az értelmes szen-
vedélyességnek itt szükséges hangját. A legfontosabb
dolgokat a felvilágosult konzervatív, a mindig valami-
lyen humánus megoldást, kiutat keresô tudós orvos és
az intelligensen egoista, éleslátóan prakticista kereske-
dô dialógusai mondják el. Márton András fölényes
biztonsággal képes a szellemi fölényt, a jóakaratot, a
belátást gesztusokká, mimikává alakítani. Haás Van der
Péternek az idôsebb, eltaszított szerelmes alapjában
komikus helyzetétbôl sikerül egy ellenszenvességében
is formátumos üzletember portréját megrajzolnia.
Bozsó Péterben a kellô mértékben lobog az ifjonti sza-
badságvágy, Karácsonyi Zoltánban meg a hitbéli fana-
tizmus. Végvári Tamás inkább jóságos, gyöngéd, elné-
zô apa, mintsem nagyvonalú és mûvelt szellem. Tímár
Éva már jó régen tudja mindazt, ami Acosta anyjának
megjelenítéséhez szükséges, mégis talál hozzá sajátos
hangot. Tordy Gézának is bizonyára jól állna Akiba
rabbi bölcsessége, ha csak annyit tévesztene a szöveg-
ben, amennyi egy kilencven fölötti embernek még el-
nézhetô.
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plazma a szilárd, a folyadék és a gáz mellett a
negyedik halmazállapot. A Világegyetem látha-

tó anyagának kilencvenkilenc százaléka plazma, még-
is ha a mi bolygónkon az internetes keresôbe beírjuk
ezt a szót, elsôsorban plazmatévével kapcsolatos infor-
mációkat kapunk. Ez egybecseng azzal, ami Garaczi
László drámájából is kiderül: világunk konzumrab-
szolgaságának jelképe a plazmatévé. Aki errôl képes
lemondani, az szabad emberré válik.

Kissé ugyan egyszerûnek tûnhet ez a képlet, de Ga ra-
c zi Plazma címû drámáján belül tökéletesen meg állja

a helyét. Már ez a leegyszerûsítés is irónia. Ha képes
vagy síkképernyôs, dolby sztereó monstrum nélkül
élni, máris romantikus hôssé váltál. Kinevetteti velünk
a világot, amelyet mi építettünk magunknak. Mélyebb
összefüggések, váratlan konklúziók nem derülnek ki,
csupán csipetnyit túlozva, kifordítva tesz elénk egy sor
olyan dialógust, aminek nap nap után részesei vagy
fültanúi lehetünk. A komikum nemcsak abból adódik,
hogy kik, hanem abból is, ahogy beszélnek. A tipikus
mai figurák megnyilvánulásai sûrítve tartalmaznak a
mai nyelvhasználatra jellemzô minden jelenséget.
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