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A számon kért ars poetica
- avagy a Bábjátékos
igazsága

lllyés Gyula Dupla vagy semmi
című drámája Pécsett

Széles ívelésű irodalmi pályákon egy-mást
érik a mérföldkövek is. Évfordulók évadán
tán fel sem tűnt senkinek, hogy Illyés
Gyula legújabb „drámai játékának" éppen
drámaírói pályája harmincadik
esztendejében tartották a be-mutatóját.

A tű fokát 1944-ben Illyés a színpadi
megjelenítés minden reménye nélkül
bocsátotta útjára; A lélekbúvár és az
Ozorai példa már a Nemzeti Színház
színpadára került. Mégis, sokáig inkább
csak ünnepelt vendége maradt a költő
Tháliának. Rendre azt vitatták - vitattuk -,
mi vonzza vajon a színpadhoz: a tágabb
nyilvánosság, a közvetlenebb hatás vagy a
drámai hagyományok hiánya, pontosabban,
a hagyományteremtő és - pótló szándék, a
sürgető nemzeti megrendelés. Pedig a
Fáklyaláng eloszlathatta volna már a műfaj
vendégének kijáró megkülönböztetett
tapintatot: ott már valóban a drámaíró
szólalt meg. Mégis folyamatos kísérletezés
és talán a Dózsa György kitérője kellett
hozzá, hogy egyetlen évben két maradandó
drámai érték szülessen Illyés műhelyében.
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Még fél évtizede sincs, hogy a költő
drámai életműve két vaskos kötetben
sorakozott fel a versek mellé, s máris itt
vannak, megjelentek a Szépirodalminál a
Legújabb drámák. A nyomda azonban
lemaradt az alkotó mögött - hiszen a
legeslegújabb dráma a Dupla vagy semmi,
azaz Két életet vagy egyet se című drámai
játék megint csak nem szerepel a
gyűjteményben. (Pécsett került
bemutatásra, megelőzve még a fo-
lyóiratközlést is. Negyedikként az Illyés-
ősbemutatók sorában.)

„Rendületlen felfedező"

Illyés Gyula nemcsak hihetetlen alkotó
energiáival, drámaírói tevékenységével
nehezíti a három évtizedes szerzői pá-
lyakép megrajzolását, hanem örökös új-
rakezdésével is. Annak idején, a második
Dózsa-dráma, a Testvérek születésekor az
önmagával vívott verseny ösztönzését
emlegette. De mintha ennek a
tevékenységnek a jegyében alakulna a

a kor jelenségei mögött húzódó, nagy és
lényeges összefüggések közé. Az eset-leges
és az egyedi helyett az elkerülhetetlen és az
általános az, amivel szembenéz. Nemzeti
problémáknak egyetemes távlatot teremt, és
az örök emberi kérdéseket a huszadik
század második felének hazai tapasztalatai
alapján közelíti meg. S mivel „rendületlen
felfedezőként" érzi a korábban birtokba vett
színpadi eszközök, klasszikus és kortársi
drámaépítő módszerek elégtelenségét,
nagyvonalúan félredobta mindet. Félre-
dobta a jellemrajz hagyományos eszközeit,
a klasszikus szerkezetet, sőt magát a
hagyományos értelemben vett konfliktust is.
Csak drámai nyelvének győzhetetlen
fegyverzetét tartotta meg, és néhány, idő
előtt a dramaturgia padlására került,
klasszikus anyagból való, örökéletű
színpadi fogást. Szenvedélyes színpadi
kísérletezésének eredményeként született
meg először a forradalom problematikáját
tizenhatodik századi háttérrel, de modern
gondolatvilágban exponáló színházi
vitadráma, a Testvérek. Vagy a népmese és
a pamflet kereszt-útjára szerkesztett, derűs

ideológiai karikatúra, a Bölcsek a Jén. Még
ahol gondolatban nem tudott vagy nem
akart a drámaíró előrelépni - a Petőfi-évfor-
dulóra szánt színpadi tisztelgésben -, ott is
megtalálta a módját annak, hogy a kettős
drámai funkciót betöltő mellékszereplők
szerepeltetésével kipróbál-
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drámai életmű egésze is: szinte minden
színpadra szánt műve más oldalról közelíti
meg a feladatot. Időnként nagy-lelkűen
kritikusai közé hajított egy-egy kulcsot.
Hogy nem a történelem, ha-nem a lélek
küzdelme vonzza. Hogy történelmünkben a
megszülető és elmulasztott nemzeti
lehetőségek sorozatát kívánta
megvilágítani. S hogy örültünk, amikor egy
tanulmányából átvehettük, idézhettük a
megállapítást, amely szerint a drámák egy
részénél előbb a probléma foglalkoztatta,
más alkalmakkor viszont a képzeletében
megszületett hősök már eleven emberként
alakították, formálták maguk körül a
szituációt. A hatvanas években az Illyés-
drámák ívét oly módon véltük megrajzolni,
hogy a meg nem született hagyományok
pótlására írott, nemzeti történelmi
drámáktól az egyetemes kérdésfeltevésű
társadalmi drámák felé hajlik. Felfedeztük,
hogy a szűkülő színpadon mint tágul a vi-
lág.

A shakespeare-i ihletésű drámák és a
néni játékok számára azonban még
könnyebb volt érvényes esztétikai kate-
góriákat keresni. lllyés azonban, mint
ahogy azt versében a „behajózásra várók"

korosztályáról vallja, maga is „rendületlen
felfedező", s ez drámaírói arculatát is
meghatározza.

Drámai felfedező útjai újabban nem az
emberi lélek mélyére, a tudat vagy a
tudatalatti örvényeibe vezetnek, hanem



jon valami izgalmasan újat. Kipróbálja,
hogyan fejezhetik ki a történelem egy adott
szakaszának szereplői kortársként a maguk
személyes véleményét, a kórus tagjaiként
pedig az utókor ítéletének lehetségges
variációit. S hogyan válhat ez a szerkesztési
bravúr az egyes figurákon, szerepeken
keresztül a történelmi összefüggések
barométerévé.

Legeslegújabb drámáját Illyés nyilat-
kozataiban számadásnak, összefoglalásnak
emlegeti. Anélkül, hogy ezzel vitatkozni
mernék, hadd kezdjem a be-számolót
szívem szerint azzal, hogy Illyés Gyula
legújabb, megvalósult kísérletét
köszöntsem.

Fausti adó, madáchi kísérlet

Ezt a kulcsot is a szerző kínálja a nézőnek.
Méghozzá a pécsi színház műsor-
füzetében, ahol Illyés Gyula arról ír, hogy
„Alig volt pályakezdő író, aki nem nézett
volna bele abba a félelmetes tükörbe: mit
is ért a műve az emberiség szemszögéből?
Mit ér egyáltalán az egyén erőfeszítése az
emberi végzetben? Milyen is az a Végzet?
Így születtek a

különböző korok és irodalmak Faustjai,
amelyek sorában Goethéé is csak egy volt
a sok közül. Értelmes-e, érdemes-e az
emberi lét? - felelősen erre bizony csak
alapos tapasztalatok birtokában, vagyis -
akármiféle pályának a végefelé van
módunk felelni. Viszont a feleletben ekkor
már ítélet is van. Ha nincs értelem és
érdem, akkor ezért az egy életért is kár
volt; ha pedig van, akkor ide legalább még
egy létet, hogy a tapasztalatot méltón
hasznosíthassuk - köszönetül az
eddigiekért. Innen a darab címe, hogy
Dupla vagy semmi."

A lét értelmének felvetésére és meg-
közelítésére a történelemben élő ezer alakú
és mégis általános Ember - Ádám, Faust
vagy Peer Gynt - drámája kínálja az egyik
lehetőséget. Illyés ezzel szemben a
másikat, a belülről megélt és
megszenvedett művészdrámát választja.
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?" -
kérdi Vörösmarty. Illyés, saját létére
szűkítve ugyanezt a kérdést, azt veti fel,
hogy mit tett egyetlen művész az embe-
riségért. Ment-e, mehetett-e előbbre a
közösség - a művész alkotásának, em

beri példamutatásának, tanításának se-
gítségével? A tetteket vizsgálja ebben a
művében s nem az alkotásokat, nem is a
szándékot. Hanem a művészet tanításának,
érvényének társadalmi meg-valósulását. Az
írástudó felelősségeként - a gyakorlati,
közvetlen hatást. (Amit kritikában,
polémiában éveken át annyiszor
túlbecsültünk, de legalább olyan
mértékben le is becsültünk!) Illyés szín-
padán a művészlét értelmét a közösségnek
adott segítség, az emberek érdekét
szolgáló, rossz ösztöneiket kordában tar-
tó, jobb érzékeiket ébresztgető tanítás adja,
illetve adná meg.

A téma - egy, a próbájával együtt ki-
teljesedő, számon kért ars poetica - inkább
filozófiai vagy költői ösztönzést adhat,
mint színpadit. Ezt a feltételezést a
Faustok és Az ember tragédiája is inkább
erősítik, mint cáfolják. Ugyanakkor,
születhetett volna személyes ihletésű, mai
környezetben játszódó, modern
művészdráma is Illyés műhelyében. Ám
megkockáztatom a feltevést, hogy ha Illyés
ilyen módon egyéni drámáját kívánja
egyetemessé tágítani, lírikusként
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szól. De éppen mert a művészlét értelmének
korunkban égetően aktuális általános
érvényét kívánta - hét évtizedes
élettapasztalatának birtokában - próbára.
tenni, ezért választotta ismét a szín-padot.
Hogy az írástudó felelőssége után az
írástudó lehetőségét is feltárja. S vagy
konfrontálva az alkotót és a közönséget,
felvázolja, megteremtse a befogadók
drámáját, katarzisát is.

A drámával először az augusztus végi
olvasópróbán ismerkedtem meg. A Pécsi
Nemzeti Színház hamar hagyománnyá
gyökeresedett szokása szerint a szerző és
Czímer József dramaturg olvasták fel a
társulat tagjainak, az előadás tervezett
szereplőinek és a. meghívott vendégeknek,
a pécsi szellemi. élet képviselőinek,
szakmabelieknek. A Dupla vagy semmi

alapgondolata - a művészsors vállalásának
gyötrő dilemmája, a vereség véglegességét
tagadó örökös újrakezdés perspektívája -
első hallásra fel-zaklatott minden
jelenlevőt, ám a kettős fénytörésű drámai
szerkezet akkor talányokat is állított a
hallgatók elé. Hogyan születik majd az
újrafogalmazott örök költői hitvalláshól, a.
művész vállalásával szembesített élő
balladavilágból. s a krónikástörténetből -
e g y s é ges színpadi alkotás? A drámai
elemek nagyszerű sorából - egyetlen
dráma?

A választ öt hét múlva Sík Ferenc
rendezésében a. premier adta meg.

„Mozsárdurrogtatás a jégfelhők ellen"

Ahhoz, hogy a darab eszmei-szerkezeti
problémája világossá váljék, elengedhe-
tetlen a. szokottnál valamivel részletesebb
tartalmi utalás.

Egy tanyák közé ékelődött, egykor
forgalmas, de újabban elnéptelenedett
vendégmarasztaló fogadóban játszódik a
cselekmény. A Fogadós rettegve figyeli,
hogy mióta felütötte a fejét a környékben a
békétlenség és kettészakadt a tanyavilág, az
alsótanyasiak kerülik a felsőtanyasiakat,
azért nem jönnek az ivó-ha. De a.
felsőtanyasiak sem biztosak abban, vagy
egymás közt lehetnek, hát inkább otthon
maradnak. A mindjobban elfajuló
gyűlölködés kívülálló áldozata, a Fogadós,
a Bábjátékos segítségét kéri. Hogy az
emberek megjavítására is hivatott, s őket
oly sokszor megríkató-megnevettető
művész értesse meg végre a
környékbeliekkel marakodásuk értelmetlen
voltát. A vihar elől a fogadóba menekülő
komédiás csak a tetthelyen értesül. róla,
hogy a Fogadós már meg is hirdette az ő
nevében a sokra hivatott,

békítő játékot, Kié az igazság? címmel. A
Bábjátékos azonban vonakodik: „Nem az
én dolgom." Más dolog a mulattatás, a
szépség felmutatása, és más a többiek
életébe való közvetlen be-avatkozás.
„Miért éppen én?" - hárítja cl magától.
makacs szerénységgel az illetékességét
állítólag meghaladó cselekvés kényszerét,
s a vita hevében azzal biztatja a Fogadóst,
hogy ha minden-áron el akarja igazítani az
emberek sorsát, keresse meg a
törvénycsinálót, a csendőrparancsnokot,
az igehirdetőt vagy a hóhért - „őket fizetik
azért". A Fogadós a társadalom sürgető
követelésének szószólójaként, hiába
hivatkozik a csatákban részt vállaló
költőkre, sőt a

Bábjátékos korábbi sikereire és nyilatko-
zataira is, a szakmája határai közé zárkózó
művészt egyelőre nem sikerül felráznia.

Ám a Fogadós és a Bábjátékos lezá-
ratlan vitáját nyomban követi a másik: a
Zsoldos köntösében színre lépő halál, aki
a Bábjátékos mellének szegezi az ítéletet:
ideje lejárt, mennie kell. A Bábos számára
az imént még riasztó követelés egyszer
csak sürgető feladattá, életcéllá és
mentséggé válik. Hiszen „Dolga van az
élők közt az életben". Végül is, ennek
köszönheti, vagy a tanyasiak észre-
térítésére haladékot kap a haláltól.
Egyetlen éjszakát kér, ám a halál örök
életet ígér. Feltéve, ha a Bábjátékosnak
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sikerül valóra váltania a tervét, ha sikerül
művészetével észre térítenie az embereket.

Korábban idéztük már a szerzőnek a
darab címéhez fűzött magyarázatát.
Megvallom, az idézett nyilatkozat elol-
vasása előtt, én a cselekménynek ezen a
pontján találtam meg a különös cím
kulcsát: a Bábos és a Halál alkujában. Mert
ebben az illyési-fausti kötésben, ahol nem
is az átélt pillanat megállítása, hanem
mások életfolyamatának eltérítése,
helyreigazítása a cél, valóban dupla a tét.
Dupla vagy semmi. Mert lehet-e annál
végletesebb az egyén elé állított alternatíva,
mint amikor az erkölcsi győzelem a
halhatatlansággal, a művészlét kudarca
pedig a halállal jár karöltve?

A Bábjátékos, miután az alkut meg-
kötötte, egyszerre küzd művészetével a
tanyasiak észre térítéséért és a maga éle-
téért. S a küzdelmet a maga fegyverével
vívja, a bábokkal. Zsákjából előkerülnek
mesterségének rekvizitumai, s a szín-padot
benépesítik az élő bábuk. Akiknek saját
sorsukkal kell majd bebizonyítaniuk a
közösség okulására, hogy hová vezet a
békétlenség. A történet, amelyet a
Bábjátékos szerkeszt, elég egyszerű ahhoz,
hogy a fogadó vendégeit ráébressze a ki
nem mondott párhuzamra, de elég
bonyolult az igazság kifejezésére.
Olyannyira, hogy sejthető - a fiatalon
megözvegyült Eszter és a háborút járt
öreglegény, János családi érdekből ter-
vezett, nem akart házassága, amely csak a
cselekmény sodrában alakul át az el-
lenkezést furfanggal legyőző szerelemmé -
nem is igen fér egy kocsmai bábszínpadra.
Cselekménye is megcsavartabb, s a
szereplők funkciója is többrétű annál.
Csakhogy Illyést itt már nem köti a hét-
köznapok földhözragadt igazsága: mű-
vészete jóval szabadabban szárnyal. És
abban a fogadóban, ahol az ő bábjátéka
zajlik - mi vagyunk a vendégek.

Mert színház pereg itt a színházban,
ahol - bár az igazi dráma a keretjátékban
izzik - a bábjáték sem maradhat meg a
vásári, mesebeli szinten. Ezúttal a jelképes
indítékú oktató játékban is valóságos
szenvedélyek csapnak össze, az egymásnak
kommendált férfi és nő gyűlöletté torzuló
közönye, majd később a sorstársak
szerelemmé forrósodó összetalálkozása -
önmagában is helyt-álló, hiteles, színészi
lehetőségeket kínáló lélektani folyamat.
Igazi bábuk ennek kifejezésére soha nem
lennének képesek. De Illyés bábszínpadán
emberek

játszanak. S amikor a népballadák tragikus
atmoszférája majdhogynem át-menet
nélkül komédiába fordul, a bábok is, a
nézők is követik a költőt. A költészet
régióiban bonyolított történetben
ugyanakkor egyetlen pillanatra sem
halványodik el a favágócsaládok cse-
lekedeteinek anyagi-társadalmi motivá-
ciója. Hiszen a Bábjátékos éppen ezzel, a
favágók és a gazda érdekellentétének
felmutatásával figyelmezteti a nézőket: a
gyűlölködés, az egymás ellen való
acsarkodás, az erők megosztása soha nem
a szegények, mindig a gazdagok malmára
hajtja a vizet.

A színpadi cselekmény előterében a játék
nagyobbik részében a megelevenedő
bábuknak ez a példázata áll. De a forróbb
feszültségnek nem a színpadi fa-
vágócsaládok küzdelme, Eszter 'és János
egymásra találása, a kései kalandos
lányszöktetés, az öregek intrikája és a
fiatalok szolidaritása a forrása, hanem a
Bábos drámája.

Az ő küzdelme két síkon zajlik. Az
egyikben a néma ellenfél, a halál csak
szemtanúként van jelen, pohara emelésével
jelzi az idő múlását. De ez a jelen-lét
fenyegetőbb minden dikciónál: érzékelteti,
hogy a Bábjátékos - az életéért játszik. A
küzdelmek másik síkján a konfrontáció
szavakban is megfogalmazódik: a
Bábjátékos minduntalan ellen-tétbe kerül
saját teremtményeivel.

Az utolsó lecke

A szereplők kezdetben, amikor beleszól-
nak saját sorsukba, csak „úriasabb szólást"
keresnek a póri helyett, de a jelentéktelen
megjegyzések mögött a kendőzetlen
igazsághoz való viszonyuk fogalmazódik
meg. Az egyik szereplő még csak egy szó
ellen berzenkedik, Eszter már a maga
színpadi sorsa, megszégyenítése ellen. És
Péter, az egyik család zsarnoki feje, még
messzebbre megy, amikor nem fogadja
meg a Bábjátékos utasítását, és elvetve
annak emberségét, makacsul ragaszkodik
saját elvakultságához. Az öreg Péter az, aki
a maga mindenek felett való önzését,
anyagiasságát a való életből merített
tapasztalataival támasztja alá. A vita
hevében azt s odavágja, hogy ha a
Bábjátékos igazán az igazságot keresi,
akkor tudomásul kell vennie az emberi
nem minden kisszerűségét és aljasságát. És
ekkor már hiába érvel a művész azzal,
hogy ő olyan tükröt kíván az emberek elé
tartani, „amelyben nemcsak a kíntól rángó
száj, a vicsorgó fog látszik, de amely

az utat is mutatja" - humánus igazsága,
javító szándéka megbukik a bábok ma-kacs
gyűlölködésén.

A színpadon csak percekre győzhet az
idill, az egyetértés; a szerelem, a békét-
lenség végül is tömegverekedéssé fajul, s a
teremtményeiben és művészete hatalmában
egyszerre csalódott Bábjátékos hiába
könyörög az őrjöngőknek. Hősei megütik,
meghallgatás nélkül elsodorják, s most már
menthetetlenül tudja, élete órája előbb járt
le, semmint hogy teremtményeit és
közönségét, a fogadó népét megválthatná.

A fogadás eldőlt: a zsoldos-halál most
már nem kegyelmez, és búcsúra szólítja a
kudarcba belerokkant Bábost. Az utolsó
lecke keserves számvetése a Bábjátékos
búcsúja. Inkább ostorozó és öngyötrő
átok ez, mint végrendelet. A halált
könnyebb lenne elviselni, mint az élet, a
művészet utolsó kudarcát.

A dráma szerkezeti íve ily módon az
utolsó leckével lezárult. A fogadás el-dőlt,
s a közönség döbbenten néz szem-be az
író ítéletével. Ezután nem jöhet és nem is
jön megoldás. De elengedhetetlen, eszmei
és művészi szempontból, ,s a magyar
irodalom fővonulatának hagyományát
ismerve is - valamiféle f eloldás. A végső
számadás visszavonása - elképzelhetetlen.
A záróakkordhoz toldott biztatás, élet- és
munkahipotézisként lehetséges, de a
drámán belül szerkezeti töréssel fenyeget.
Illyés mindezek helyett a feloldás egy
másik, kevésbé ön-kényes módszerét
választja, amikor fel-villantja a folytatást.
A Bábjátékosnak módja sincs rá, hogy
megfogalmazza Vörösmartyval, hogy
"mégis, mégis fáradozni kell", hogy
meghallja Madách hősével együtt, hogy
„Ember küzdj, és bízva bízzál!". Az ő
ideje lejárt, s már soha nem fogja látni,
hogy a bábuk, akiket otthagyott, a kudarc
katarzisát átélve megpróbálják maguk
újrarendezni a játékot. De a néző, a túlélő,
helyet-te is tanúja a legyőzött művész
síron túli győzelmének. Hogy Márta,
Péter, János és a többi bábu, indulatban
fogant szavaikat visszavonva
megpróbálják visszapergetni és kiigazítani
saját történetüket. És őt idézik, a megvert
Bábjátékost, amikor nem fogadkoznak,
hanem cselekszenek. Megtehetik, mert
bábu-életük is a művészet teremtette
fikció. S mert rendeltetésük: tükröt tartani
a visszafordíthatatlan sorsú hús-vér embe-
rek elé. Nyilvánvalóan erre érti Illyés,
hősei újrakezdésének szándékára, a maga
utalását, amikor „fogcsikorgatva biz-



tató" félmondatos epilógusokkal szemben
arra hivatkozik, hogy az ő válasza „nem a
mondatokban, hanem a fölrázás
megkísérlésében van".

Színpadi szőttes

Hatásában valóban felrázó és felzaklató ez
a drámai játék. A kritikus számára is csak
utólag igazolódnak a szerkezet arányai. A
gondosan felépített, kibontakoztatott
mesejáték nélkül alighanem túlságosan
fejbeverő lenne a dráma igazsága.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy éppen a
keret ad súlyt és értelmet a bábu-hősök
balladás történetének. Más kérdés az, hogy
a színházon belüli színház
cselekménygazdagsága nem von-e cl mégis
!túl sok figyelmet az előadásban s a
nézőtérről is. Hogy követik-e a színészek
és a nézők minden pillanatban a dráma
valóságos súlyelosztását? Az író maga is
utal arra, hogy játéka mellék-szereplői
típusok, „akiket nem kell részletezni, annyi
példány forog belőlük". Kérdés csak az,
hogy a színpad általuk is benépesített
gazdagsága nem ragyogja-e túl a dráma
fontosabb, bölcseleti fényeit. Válasz nélkül
hagyom ezt a kérdést, abban a
meggyőződésben, hogy tíz vagy száz év
múlva ez már senkiben sem fog felötleni,
hogy amikor a mű már beletartozik a
magyar olvasóközönség
műveltséganyagába, úgy fogja fogad-ni a
színpadon is, olyan magától értetődő és
megalapozott várakozással, mint Az ember
tragédiáját- vagy a Csongor és Tündét. De
nekünk, akik először láttuk, néhol
szoknunk kellett a szerkezethez, és éppen
ezért, úgy éreztük, hogy például a
favágónemzedékek egymástól eltérő
magatartásképlete inkább csak epikus, mint
drámai eleme lett a játéknak.

Más szerző aligha szőhette volna ilyen
látványosra a különböző színű, vastagságú
és minőségű szálak szőttesét, mint Illyés
Gyula. Ennek magyarázata nem-csak a
költő kivételes drámaírói tehetségéhen
rejlik, hanem a dramaturgiai indítékból
vállalt fegyelmében is. Ahogy a
burjánzásnak induló meseszálakat elvágja -
a drámai gondolat parancsára.

Ahány kritikusa volt mostanáig a drá-
mának, mind kiemelte Illyés újra-újra
megújuló drámai nyelvét. Egységes, ve-
retes, korfestő, költői, jellemalkotó... -
ezúttal kivételesen sorra csődöt mondanak
a bevált jelzők. Mert a Dupla zagy semmi
nyelvi bravúrja éppen a ki-fejezések
disszonanciája: az emelkedett és póri
szólások, fordulatok tudatos vál

togatása, az időtlenséget megtépázó fris-
seség. Molnár Gál Péter kritikája szerint
három elbújtatott szó - a hőpalack, a
védőkesztyű és a fűrésztelep - az, ami a két
háború közötti időszakhoz köti a
cselekményt. Könnyű lenne még egy ne-
gyedikkel, ötödikkel is megtoldani ezt a
sort, akárcsak azzal, hogy a Fogadós az
iskolamesterre, a Bábos a csendőr-
parancsnokra hivatkozik a vitában. De
vajon mivel magyarázzuk akkor a mát
idéző, tudatos elszólásokat? Amikor a halál
azzal utasítja cl a Bábjátékos kínálta italt,
hogy „nem iszom. Vezetlek." Vagy amikor
az ifjú favágó nemzedék az „ősök"

magatartását kutatja. Kétségtelen, hogy
ebben a dráma nyelvi humora is
megnyilvánul, de úgy érzem, nemcsak az.
Ez a nyelvi cinkosság nekünk jelzi azt,
hogy rólunk is szól a mese. Különösen a
Bábjátékos érvkészletében éreztük
feltűnően nyelvileg is a jelenkor ihletését.
S míg az Illyés-drámák többségében
megfelelő nyelvi pátosz is szolgálja a
nagyjelenetek hangulati szuggesztióját, itt
a polémia prózaisága hitelesíti a vitatkozók
közötti ellentétet. Mert aki a nagy !tettek
elől menekül, nem használhat nagy
szavakat. A Foga-dós tettre sarkalló
unszolását elhárító művész tiltakozását
éppen tárgyilagossága teszi lélektanilag is
hitelessé. Mint ahogy a dráma utolsó előtti
akkordjában az elszenvedett vereség
fájdalma kényszeríti a Bábjátékost a költői
lamentációk Adyt idéző veretes nyelvére.
És ezt talán azért is érdemes kiemelni, mert
klasszikus módon bizonyítja, hogy nem
feltétlenül a jellem, néha éppen a helyzet,
az adott pillanatban kifejezésre váró
gondolat alakítja, gazdagítja a drámai
nyelvet.

Rendezte: Sík Ferenc

Utaltam már rá, vagy a Pécsi Nemzeti
Színház előadásának legfontosabb és leg-
izgalmasabb érdeme a dráma többré-
tűségének színpadi tolmácsolása. Az elő-
adás oly módon távolítja el a cselekményt,
hogy közel hozza a gondolatot. Stilizál, de
csak annyira, hogy a külsőségek hol
látványos, hol mesebeli kerete és a mindig
hatásos népi játék ne terelje el a figyelmet
a fausti problémáról. A tálca, amin szinte
átnyújtják nekünk a drámát - egy fatörzs
szelete. A színpad két oldala farakást idéz.
De Vata Emil erdei meseszínpadán első
perctől kezdve figyelmeztető jelzések
intonálják az absztrakciót. A Bábjátékos
intésérc megelevenedő bábuk maszkot
öltenek,

de a rendező csak a gesztust követeli meg,
s nem ragaszkodik mereven az esz-
közhöz. A hősök a játékba illeszkedve,
sorra a színpad elébe tűzik maszkjukat, s
ily módon az álarc, mint a valóság jel-
képe és jelzése a színen marad, de nem
fosztja meg 'a színészt legfőbb
kifejezőeszközétől, az arcjátéktól.

Sík Ferenc rendezői anyanyelve a
mozgás. Hernádi Gyula Falanszterének
mesteri koreográfiájában azonban nem-
csak táncos múltjára és szemléletére, de
képzett táncosok közreműködésére is tá-
maszkodott, amikor a tömegmozgatás új
dimenzióival gazdagította az előadást.
Ezúttal viszont magát a drámát koreog-
rafálta, mégpedig nemcsak a népi táncra
emlékeztető, szépen komponált stilizált
mozgások beiktatásával, hanem já-
tékmesterként is, a szavak gesztusértékére
és a mozdulatok közlő tartalmára irányítva
színészei figyelmét. Érdekes szakmai
lecke lenne egyszer kizárólag a
Bábjátékos (Győry Emil) kéz- és karjá-
tékára koncentrálni, és végigkövetni, ho-
gyan kíséri, hogyan fejezi ki a színész
keze a sorssal való alkuját. Még aki a
nyelvet nem érti, az is felfogná a Foga-
dóssal való vitában az elutasítás, a halállal
való alkuban az egyezkedés szándékát.
Önálló drámai gondolatot fejez ki az a
merész mozdulat is, amellyel lehasal a
színpadon, a fejleményeket várva. S
ahogy maga is bábbá merevedik, mikor
teremtményeinek szenvedélye túlcsordul.
Az előadás képi gazdagságának akadnak
egészen kiváló momentumai, amilyen
például a fenyegető és mégis festői
fejszedobálás vagy a fehér és vörös
kendők színpadi folthatásának kiaknázása.

Lélektani szempontból és a néző kon-
centrációja érdekében többnyire vitat-
hatónak érzem a drámai ív és ritmus
kedvéért összefogott, szünet nélküli elő-
adást. De ha Sík Ferenc jobbnak véli,
lelke rajta. Ám sokszorosan vitatható az
egyébként jó ritmusú pécsi előadás
koncepciójában az, hogy a rendező egy
alkalommal szinte az előadás közben ad
szünetet. Mégpedig azzal, hogy a dráma
egy csúcspontján a balettbetéttel s később
énekszóval állítja le a cselekményt,
vállalva, vagy a néző kikapcsol, s hogy
percekre megszakad a drámai áramkör.
Olvastam is a drámát, s tudom, hogy ez a
drámán belüli rendezői intarzia megfelel a
szerző szándékának. Mégis feles-
legesnek, kizökkentőnek, őszintén szólva
kicsit stílustalannak is érzem.

Sík Ferenc nem az a rendező, aki el-



tűnik a dráma mögött, s ezt dicséretére
mondom. Egyéni, színpadi nyelve, ko-
reografikus térkihasználása, festői látása,
dinamizmusa, tempóérzéke most is jól
érvényesül az előadásban. De az az eszköz-
és ötletgazdagság, amellyel ő rendelkezik, a
többi között mértéktartásra is kötelez.
Annál is inkább, mert ha szigorúbban
szelektálja az áradó ötleteket s a
rendelkezésre álló eszközöket, egészen
nagy előadást komponálhatott volna.

A Bábjátékos és a többiek

A színészektől ezúttal a szokottnál is
több alázatot követel az író, és igazán
parádés, gondolatvilágában izgalmas
szerepeket is csak egyet kínál, a Bábjá-
tékosnak. Győry Emil főként a feladat
terhe alatt roskadozó kortársművészt
szólaltatja meg mély átéléssel. Talán
csak a saját teremtményeivel, hőseivel
vívott színpadi csatában lehetett volna egy
fokkal keményebb. Összeomlása viszont
megrendítő. A keretjátékban raj-
ta kívül Paál Lászlónak (Fogadós) és a
zsoldos-halálnak (ifj. Kőmíves Sándor)

jut súlyosabb szerep. Érdekes, hogy az
utóbbinak nem az akciókban és a dik-
ciókban, hanem a hallgatásban van az
ereje. Néma jelenlétének sikerült súlyt
adnia. A példázat emberpárja: Holl István
és Petényi Ilona. Kettőjük közül Eszteré a
hálásabb szerep, Jánosé az erőteljesebb
alakítás. Holl István igazi
erdei ember, kevés szavú, erős akaratú,
hajlíthatatlan. Illyés Gyula alighanem
ilyennek álmodhatta hősét. Petényi Ilona
(Eszter) szép is, jó is, de mintha nem
illenék Jánoshoz: hiányzik belőle a
balladahősnőknek az az elszántsága, mély-
ről fakadó szenvedélye, amit a cselekmény
és az illyési szöveg megkövetel. Szilvássy
Annamária szépsége, Vallai
Péter és Kézdy György humora erőssége az
előadásnak. Külön elismerés illeti meg
Márta megformálásáért Labancz Borbálát,
aki két nap alatt ugrott be
a beteg Pásztor Erzsi helyett, és nem-csak
megmentette, de indulatgazdag játékával,
szép szövegmondásával ki is egészítette a
bábok együttesét.

Dupla vagy semmi, azaz Két életet vagy egyet se
(Pécsi Nemzeti Színház)

Rendezte: Sík Ferenc, zene: Vujicsics Tihamér,

játéktér: Vata Emil, jelmez: Schäffer Judit,

koreográfia: Tóth Sándor.

Szereplők: Bódis Irén, Dávid Kiss Ferenc,
Győry Emil, Holl István, Kézdy György, Kovács
Dénes, ifj. Kőmíves Sándor, Paál László, Pákozdy
János, Pásztor Erzsi, Petényi Ilona, Szilvássy
Annamária, Vallai Péter, Vári Éva.

BELIA ANNA

Törvénytartók
és törvényszegők

Sütő András drámája Kaposváron

„Istenem, mikor akasztod föl már a
könnyező hóhérokat! Becsületes hóhérokat
küldjél reánk, U r a m . . . " Nagelschmidt
szavai ezek Sütő András legújabb
drámájában, az Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapjában. Nagelschmidt forrófejű
lázadó, aki magányos gerillaként folytatja a
harcot a parasztháború bukása után is:
várnagyokat ver kupán, földbirtokos
kiskirályok orra alá tör borsot - s aztán
angyali szelídségű, lojalitásáról és józan
életéről híres barátja, Kohlhaas Mihály
feddhetetlen hírneve árnyékában, tehetős
polgárháza rejtekében keres menedéket.
Mai szóval közéleti indulatnak
nevezhetnénk szenvedélyes megvetését,
mellyel a „szolgálati vélekedés" és a saját
vélemény közt különbséget tevő vámost
kezeli; a vámost, aki tudja, hogy gazdája
törvénytelenül követeli a passzust, de azért
csak végrehajtja a parancsot.

Kohlhaas Mihály viszont nem közéleti
ember. Nyugalomban szeretné munkáját, a
lókereskedést, végezni, s ezért inkább
elejét veszi a hatalommal való
összetűzésnek, kifizeti a passzuspénzt.
Nagelschmidttel való vitájában azonban
kiderül róla, hogy a maga módján ő még
indulatosabb, mint barátja. Rendíthetetlen
erkölcsisége az építő béke mellé állítja a
romboló háborúval, a münzeri
magatartással szemben. Életelve, a „ra-
gaszkodjunk a törvényekhez: az is ele-
gendő kihágásnak", prófécia. Nem keres
konfliktust a hatalommal - ezért is a „jó
állampolgár mintaképe" egészen addig, míg
a hatalom nem köt őbelé: a törvény
tisztelete teszi törvényen kívülivé.

Kleist nem véletlenül választotta a
kisregény műfaját Michael Kohlhaas
történetének megírásához. Az ő Kohlhaas
Mihálya hegeli értelemben epikus hős.
Nem cselekszik, belső indíttatásból,
jelleméből fakadóan, hanem történnek vele
a dolgok, az esemény fordulatai, az ügy
szolgálata határozzák meg a döntéseit. A
tragikus vég, a halála tehát az ügyben való
elbukás - legalábbis annak kellene lennie.
De nem az. Mert ügyében győz Kohlhaas, a
brandenburgi

választófejedelem ítélete igazat ad neki. A
szívszorító fintorú befejezés azonban,
hogy a császár a közbéke megszegéséért
Kohlhaas életét kéri elégtételül, a dráma
műfajának a magját hordozza. Az általános
világállapot, melynek az engedet-len
epikus hőst maga alá kellene gyűrnie, már
nem elég erős ehhez. A hőst az ügy
szolgálatának módjáért, bizonyos fokig
mégis cselekvésért buktatja el.

*

Sütő András nem az első, akit izgat-ni
kezdett a Kleist-krónikában rejlő drámai
lehetőség. 1828-ban mutatták be
Németországban a kisregény első adap-
tációját, s azóta még négyet. 1972-ben az
angol James Saunders írt darabot belőle
Hans Kohlhaas címen, melyet a londoni
Questor '

s Színház mutatott be, s az idei
évadban majd egy tucatnyi nyugatnémet
színház tűzött a műsorára (Bonnban
George Tabori rendezésében). Kleist műve
azonban valamennyi dramatizált változatát
túlélte. A dramatizálók ugyanis csak
észrevették a kleisti konfliktusban és
jellemben a drámaiságot, de képtelenek
voltak a történetből műfajilag hitelesen
drámát írni. Saunders adaptációja is ezért
kíván rendezői extravaganciát: egyébként
közömbösen hagyná a nézőt. A Saunders-
darab témája az elnyomott harca az
igazságért. Hol-ott a drámaiság nem
Kohlhaas harcának történetében, hanem
abban a folyamatban van, melyben
Kohlhaas belátja, vagy nem lehet másképp
érvényt szerez-ni a törvénynek, csak
fegyverrel.

Sütő András ezt még egyértelműbben
fogalmazza meg: a lutheri utat helyeslő
Kohlhaas Mihály hogyan jut el addig,
hogy a harcát folytatóknak Münzer Tamás
útját ajánlja. És ez nemcsak azt jelenti,
hogy a reformok helyett a forradalmat
választja, hanem hogy ügyét, mely
eredetileg egyéni sérelemre keres
orvoslást, tudatosan közösségi, ha úgy
tetszik, osztályügynek tekinti.

A világos konfliktusú dráma Zsámbéki
Gábor kristálytiszta megfogalmazásában
kelt életre a kaposvári Csiky Gergely
Színház színpadán. Nemcsak üres fordulat,
hogy életre kelt. Zsámbéki az emlékezet
állóképéből indítja a színpadi történést,
mely egyre tudatosabbá váló, egyre
gazdagodó szándék-ként tör előre,
kérlelhetetlen ritmusban.


