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L é l e k t a n i k r i m i ?

Az új gazdasági mechanizmus fokozza a szín-
házak gazdasági és művészeti vezetésének ön-
állóságát. Az irányítás megváltozott körülményei
az egyes színházak gyakorlatából leszűrhető
tendenciákat általánosabb érvényűvé tehetik:
némiképp a siker „módszertani" jellemzőivé.
Hiszen a siker úgyszólván „kötelező" lett. Ki-
vívásának lehetőségei viszont változatlanul kü-
lönbözőek.

A József Attila Színház Berkesi-bemutatója, a

Thomson kapitány elsősorban írói kísérlet. Berkesi
látható szándéka műfajt teremteni, helyesebben
nemesíteni : létrehozni az úgynevezett szocialista
krimit. És bár nyilatkozataiban következetesen
elutasítja a krimi-írás „vádját", a Thomson
kapitány témája, technikája annak a sornak jelzi
legújabb láncszemét, melyet a Villa Bécs mellett
és a Viszontlátásra, Harangvirág kezdett meg.

Dramaturgiájának alapja a klasszikus bűn-ügyi
történetek és a modern kalandsztori elemeinek
ötvözete. A helyszín: magányos villa; a tét: idős
főúr vagyont érő végrendelete; a kel-lékek: rejtett
mikrofon, titkosszolgálati jelrend-szer, ,,... és ezt
még megtetézi pozitív tendenciákkal és
befejezéssel, abba a kellemes érzésbe ringatva
publikumát, hogy önfeledten szurkol-hat a jó és
az igazságos ügy győzelméért" - mint a Magyar
Nemzet kritikusa írja. Hasonló módon határozza
meg ezt a hagyományos krimihez képest
jelentkező többletet a Film Szín-ház Muzsika
bírálata: „Berkesi a színpadi érdekesség és
izgalom megteremtésében a műfaj legjobbjaival is
állja a versenyt. Amiben még többet is nyújt, az a
bűnügyi téma szerves össze-építése egy bizonyos
mértékű - a műfajt még nem terhelő -
politikummal. Berkesinek ez a drámája is konkrét
történelmi és társadalmi keretek között játszódik,
és benne az erkölcsi igazságot magától értetődően
a haladás frontján találjuk." És így látja az Élet és
Irodalom cikk-írója is, amikor azt mondja, hogy
Berkesi darabjai „a veszély, a vakmerőség, a
találékonyság kultuszát hangsúlyozottan aktuális
politikai mondanivalóval ötvözik." Nem
beszélhetünk tehát értés és értékelés hiányáról e
témát illetően. Sőt. Mintha túlzott bizalmat
előlegezné-

nek a kritikák egy kísérletnek, elfeledve, hogy a
szándék még nem eredmény.

S egyáltalán: olyan szándékról van-e szó, amely
megéri a kísérletezést?

Valóban alkalmas-e a krimi műfaja „pozitív
tendenciák" érvényesítésére, politikai mondani-
való érdemi tárgyalására, következetes végig-
vitelére? Hiszen az a műfaji váz, amelyre a tár-
sadalmi-politikai tartalom épül, közismerten naiv,
olykor szinte a gyermekmesék szintjén vulgarizál.
Megbírja-e ez a váz a felépítmény súlyát, vagy
statikai kényszer alábbadni - ezúttal éppen a
mondanivaló színvonalát ?Pontosabban a politikai
igényességet. A Thomson kapitány azt látszik
bizonyítani, hogy az engedmény el-kerülhetetlen.

Ebben a darabban ugyanis a „bűnügyi téma és a
politikum szerves összeépítése" a valós történelmi
összefüggések leegyszerűsítését, illetve
túlbonyolítását jelenti. Következésképpen a cse-
lekmény mozgatóerői hitelüket vesztik, és ez-által
a haladó tendenciák hiteles ábrázolását is
veszélyeztetik. S hogy ne maradjunk rébuszok-
nál, hiszen a dráma is „konkrét történelmi és
társadalmi keretek között játszódik": elképzel-
hető-e a z amerikai titkosszolgálatról, hogy egy
magyar zeneszerző becsülete és a magyar állam
javainak gyarapítása érdekében latbavesse appa-
rátusát? Márpedig a darabban enélkül nincsenek
bonyodalmak, fordulatok - nincs Thomson
kapitány. És ez a buktató végső soron műfaji
szempontból is visszahat, hiszen elsősorban még-
iscsak krimiről van szó, ahol biztosítani kell a
logikai feladvány valószínűségét.

Kétségtelen azonban, hogy ezt az alaphibát csak
az előadás végén ismerjük fel, s esetleg a
cselekményszálak elvarrásának nehézségeivel
menthetjük. Vagyis pusztán technikai fogyaté-
kosságnak is tarthatnánk, amely nem vonatkoz-
tatható a tartalomra. Csakhogy egy társadalmi
drámát elfogadhatunk olyan cselekménybeli
megoldással, amellyel nem értünk egyet, nem
érzünk konzekvensnek. Legfeljebb vitatkozunk
vele. De a krimiben - a Thomson kapitányban is -
a cselekmény s elsősorban a cselekmény
végkifejlete: maga a „mondanivaló". A szereplők
a történés rabjai, létüket csak annak való-
szerűsége igazolhatja. Bonyolult jellémekről,
gondolatok összecsapásáról ilyen feltételek mel-
lett nem beszélhetünk.

A szocialista krimi célja az lenne, hogy a való-
ban pozitív politikai mondanivalót vonzó keret-
ben hozza közel közönségéhez. A kérdés: ki a
közönség? A válasz egyszerűnek látszik, hiszen a
krimi - mit tagadjuk - mindenkit érdekel. A



„mindenki" általános névmás, korosztályokat
különböztet meg. A Thomson kapitány esetében
kettőt. Azokat, akik átélték és azokat, akiknek
tanítjuk azt a történelmi időszakot - a háború, a
konszolidáció éveit - amelyben a cselekmény
játszódik. Vajon azoknak, akik mindezt átélték,
nem tűnnek naivnak a csupán az írói fantázia
törvényei között funkcionáló képletrendszerek?
És azoknak a fiataloknak, akiknek mindez már
tananyag, vajon valóban az „ajánlott irodalmat",
az adott kor megismertetésére szolgáló művet
nyújtottuk át?

A kérdés ez: nem lenne helyesebb vállalni a
tiszta, „l'art pour l'art" krimit, s olyan kereteken
belül közvetíteni társadalmi-politikai problé-
máinkat, amelyek erre valóban lehetőséget nyúj-
tanak ?

A Thomson kapitánnyal csaknem egyidőben
mutatták be a Katona József Színházban Ugo
Betti, a nálunk kevéssé ismert olasz szerző drá-
máját, A játékost, amely egy lélektani nyomozás
története. írói anyaga kitűnő lehetőséget nyújt a
primér, „krimis" elemek hangsúlyozására.
Utóbbiakat a pszichológiai motiváció „nemesíti
meg". Mindez valójában élmény is lehetne,
miként azt a műsorfüzetben Both Béla, a darab
rendezője írja: „Szeretnénk Ugo Betti darabját
úgy tolmácsolni, hogy kérdései, gondolatai,
érzései teljes intenzitásukban jussanak el a néző-
téren ülők agyáig, szívéig. Hogy ott tovább gyű-
rűzzenek."

A remélt hatást erősen csökkenti a darab ere-
detiségének hiánya. Lényegében Kafka világának
áttranszponált változatát látjuk, némi eg-
zisztencializmussal - Sartre és Camus világával -
elegyítve. Miközben igyekszünk érdekeltté tenni
magunkat a „játékos" perében, fel-rémlik
bennünk valami a Zárt ajtókból, az Altona
foglyaiból, néhol a Caligulából. S ezen nem
képes segíteni még az érzelmek olaszos
szentimentalizmusa sem.

Úgy érzem, magyarázatra szorul, mit értek ezen
pontosabban. Hiszen a kafkai hős számára
mindaz, ami vele történik: a procedúrák, ki-
hallgatások, okok és indokok - érthetetlenek,
áttekinthetetlenek. Ezzel szemben Ennio, a
„játékos" előtt minden teljesen világos. Ismeri a
vádat, a vádlót, a vizsgálóbírót, egyszóval az
egész mechanizmust. Konkrétumok ellen véde-
kezik konkrétumokkal. És sikerrel. Helyzete a
legkevésbé sem kafkai. A talajt az önmagával
folytatott perben veszti el a lába alól, lelkiisme-
retének ítélőszéke előtt. Ám az író ezt a lélektani
drámát a néző számára főként külsődleges eszkö-
zökkel szemlélteti. A megjelenített látomások

(ítélőszék a magasban, az állomásfőnök-szoba-
pincér Valaki figurája) így végül mégis felidézik
Kafkát. De nem lehetnek meggyőzőek, mert nem
a „játékos" valóságos helyzetét jelzik. Az igazi
lélektani dráma kevesebbet bíz a kellékekre, töb-
bet az írói invencióra.

De a rendezőnek ezt a darabot kellett szín-padra
állítania. Nem teremthetett új, jobb drámát, nem
javíthatta ki a meglevő hibákat sem. Belátva,
hogy a puszta szöveg nem elegendő annak
bizonyítására, hogy Ennio lelki válságának
filozófiai vetülete legalább olyan újszerű és igé-
nyes, mint azt az egyébként kitűnő Kálmán
György eljátssza, megkísérelte a látvánnyal,
hangeffektusokkal ellensúlyozni a gondolati
színvonal gyengéit. Amint a fentebb már idézett
darabismertető is írja: „Vonatok érkeznek és
indulnak, egy égőpiros szék jelenik meg a ma-
gasban, a szekrényajtó nyikorogva kinyílik, va-
lahonnan felhangzik egy régi dal, a halott asz-
szony fátyolba burkolja az arcát, s az állomáson
az elsiető utasok így búcsúznak: Viszontlátásra,
gyilkos!" Mi azonban végül is elégedetlenül
hagyjuk el a nézőteret. A szándék: a krimi-izgal-
mat váró néző igényeinek differenciáltabb, igé-
nyesebb, irodalmibb szintű kielégítése itt sem
sikerült.

A színház kiszolgálja és kifejleszti saját divat-
ját (e két folyamat kölcsönhatása nyilvánvaló).
Ám ugyanakkor, amikor közelít a tág értelem-ben
vett közönségigényhez, igyekszik ennél többet is
nyújtani. Ez a remélt „többlet" - úgy tetszik - a
legjobb szándékkal sem érhető el egy-könnyen.




