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Izgatott idill - jégesővel

László-Bencsik Sándor:
Történelem alulnézetben

László-Bencsik Sándor egy ismeretlen
közegbe viszi magával olvasóját, nézőjét
egy titok tanújává teszi. Könyvének s most
a belőle formált színpadi változatnak is ez
a legvonzóbb tulajdonsága. Egy brigád
mindennapi életét, nyilvánosság elől
elrejtőző viselkedésnormáit tudja
megjeleníteni. Mert ez a mindennapi élet
csak látszólag ismerős, valójában csupán
annak tárul fel, aki - mint az író - több évet
töltött egy brigádban, s nem csak pár hetes
vagy hónapos kirándulásra vállalkozott.
László-Bencsik beltag volt, egy melós a
többiek között, aki végigcsinálta ennek az
élet-nek minden állomását az cinstandtól a
túlórákon át a brigád feloszlásáig. Hogy
éppen író is volt, az egyenrangú tagságát
illetően csak véletlen mellékkörülmény.
Ezért tárul fel előtte ez a világ, olyan
mélységben és olyan típussokasággal, mint
amit előtte még egyetlen hasonló
vállalkozásban sem élvezhettünk. S ezért
lehetett írása szociográfiai nyersanyag-ként
- bestseller. Szándékosan nem írom azt,
:hogy riport, mert a könyv és a darab több,
mint irodalmi riport: az író mindig az
emberi arcokra, amiértek-re, a mögöttes, a
láthatatlan indítékokra kíváncsi, s nem az
eseményekre, a könnyen megfogható,
mutatós tényekre. A lényegre tehát: mitől
lesz brigád ez az embercsoport, s milyen
többletet ad nekik a közös munka, életük
egymásba fonódása?

Mivel azonban az író számára ez az
emberi - é s társadalmunk alapszövetét is
formáló - lényeg a fontos, ez a könyv
nehezen fordítható színpadi alkotássá.
Nincs eleje-vége-csúcspontja, cselekmé-
nye, drámai feszültsége. Utólag kel-lett
kitalálni hozzá történetet, ami hordozni
tudja majd a titkot: a könyv portrésorozat
volt, melynek lényege valami alig
megragadható atmoszferikus töltés -
olyasmi, ami ön-magában nem
színpadképes - legalábbis eddigi
dramaturgiai előítéleteink (vagy
tapasztalataink?) értelmében. Így a brigád
élete egy szerencsétlen szerelmi fonalra
fűződik fel: Mirkó, az egyik eset-len-
kamaszos brigádtag beleszeret az öreg
Török lányába, aki viszont apai

beleegyezéssel már egy mérnök udvarlását
fogadja. A többit már el is tudjuk
képzelni... Bonyodalmak lennének te hát,
csak éppen dráma nincs, mert ezt a
mesterkélt sztorit újra meg újra agyon-
nyomja a figurák állóképszerű feltárul-
kozása, világuk fel-felcsillanó gazdagsága,
az ismeretlenbe való bepillantás izgalma. S
ki bánja ilyenkor az állóképeket? Mert ami
olykor-olykor így kibontakozik előttünk,
az jóval izgalmasabb, mint a
cselekményszál, ami felszínességével
idegesíti a nézőt.

Az előadás legjobban sikerült része ezért
annak bemutatása, ami eddig csak rejtély,
vagy ami rosszabb, csak szólam maradt: az
egyéni sorsok, karakterek kibontakozása,
otthonra találása a közösségben. A figurák
mindegyike más temperamentum, más
világkép, más életút, s a színpad ezt a
sokféleséget tudja érzékeltetni. A nézőt
azonban az ragadja meg elsősorban, hogy
ezek a karakterek nem önmagukban
mutatkoznak meg, válnak önmaguknál is
gazdagabbá, hanem közös életük hívja elő
belőlük egyéniségük rejtett tartalékait.
Nem monológokban mondják fel életüket,
bár ilyen magánszámok is előfordulnak
olykor. Például amikor esik az eső, és az
udvaron nem lehet dolgozni. A fiúk
sztoriznak, „minden ember egy történet"-
alapon. Ez azonban inkább kivétel vagy
jobb híján átvezető. Mert jobbára úgy
derül fény az arcokra, hogy valami
minden-napos eseményre szisszen fel a
brigád, mégpedig mindenki a maga
módján. Be-lép az új fiú - Lenkei,
Harsányi Gábor megformálásában - s
máris polarizálód-nak a válaszok: a
nagyszájú Vidróczky kemény próbát
követel, Asztalos, bár rosszallja a
„kitolást", úgy tesz, mintha semmit sem
látna, Pázmán férfias gesz-tust lát a
próbában, Kántor segíteni szeretne, de
csak szentségel. A spontán módon kitörő
válaszok csupán a helyzetre, az eseményre
felelnek, ám a gesztusok mögött kinek-
kinek múltja, sérültsége vagy lassan
kibontakozó új embersége is megcsillan.
Mikor egy hajrámelóért éjszakára is bent
kell maradni, mindeni-ki morog valamit,
mindenkinek van valami csak rá jellemző
válasza a „kitolásra". Az öreg Török
elvonul iszogatni, Asztalos szervezi a
hajrát, Mirkó a veszekedés idejére
lefekszik aludni, Páz-mán káromkodik,
szidja a főnököt, de ráhajt. Végül is
mindnyájan ott állnak a munka nehezebb
végénél : a közös vállalás, az együvé
tartozás felnőtt pedagógiája győz - mint
ahogy bennük is az a bizonyos öntudat.

Nem így lenne, ha nem lenne jelen a
csoport lelke, Asztalos Kázmér, a bri-
gádvezető. Ő a legkidolgozottabb figura,
jóllehet színpadi jelenléte a legnehezebb
feladatot rója a színészre, Szabó Gyulára -
mert abszolút értelemben pozitív hős:
már-már túl szép. A könyvben árnyaltabb
alakja, több arca, ravaszkodása, gondja és
lázadása van - itt ő a nagy család feje, s
neki nem szabad gyengének mutatkoznia.
Ráadásul mindenhez kell értenie, a fiatalok
nevelésétől a képtárlátogatásig, amiről
majd be kell számolnia a naplóban. Szabó
Gyula azonban pazarmegoldást talál erre a
majdnem megoldhatatlan feladatra:
azokon a pontokon, ahol alakjának erényei
már-már nyomasztóvá válnak, csipetnyi
öniróniát, sőt öngúnyt kever a fél-hangok
és gesztusok közé. S a figura máris
visszanyeri eredeti vagányságát, s elveszti
fenyegető fennköltségét. Neki igazságosan
kell döntenie - mindig. Ha azonban
megmaradna az igazságosztó Mátyás király
munkásváltozatának - ami a szerep
betűiben sajnos ott ólálkodik -, akkor
könnyen komikussá válhatna. Szabó elébe
megy ennek a bujkáló komikumnak, s
ezzel máris visszabillen a figura a
valóságba, a pesties, műcinikus
atmoszférába. Így lesz nemcsak főnöke,
hanem társa a brigádnak, aki csak abban
különbözik tőlük, hogy a közös élet
különb emberré faragta, mint az egyszerű
és nagyszájú tagokat.

Persze: itt kezdődik az előadás prob-
lematikus rétege is. Ez a világ, melybe
olyan otthonosan férkőzött be az író és a
rendező Kazimir Károly, túlságosan idilli.
Vannak ugyan „problémák", de csak így,
idézőjelben. Túlságosan gyorsan
megoldhatók, nem kínzó, hosszú le-járatú
bajok. Legfeljebb néhány rossz emberi
tulajdonságból származnak, mint az öreg
Török iszákossága. (De még róla is
kiderül, hogy csak gyenge ember, akit
annyira megtaposott már az élet, hogy
elfelejtette visszakérni jellemét, amit
egyszer kőlcsönkértek tőle...) Az idilli
közeg nem engedi aztán igazán kibon-
takozni a figurákat: mindenki csak egy
bizonyos határig nagyszájú - aztán ér-
zelmes lesz, mint Vidróczky, okoskodó,
mint Pázmán, vagy aluszékony, mint
Mirkó. Mintha ennek a közösségi életnek
azzal kellene bizonyítania felsőbb-
rendűségét, hogy körülötte és benne min-
den „nagyon szép". Csak a történet végén
derül fény az idill alatt lappangó súlyosabb
és kegyetlenebb gondokra: mikor a
nagyobb fizetés csábítására széthullik a
brigád, és Asztalosnak téhetet-



lenül kell végignéznie „színtársulata" sunyi
menekülését.

Kazimir ezt a befejező és tragikusan
valóságos helyzetet jó drámai érzékkel és
nagyvonalúan oldja meg. Némi szín-padi
huzavona után ugyanis meg tudja mutatni :
ez a brigád ugyan széthullt - majdnem
törvényszerűen -, de az emberekben már
dolgozik az az etika, amit egymásnak
teremtettek és tanítottak közös életükben.
A munka kegyetlen, de felemelő öröme és
tisztessége. Vagyis: ahol már
kikerülhetetlen a robbanás és az idillel való
leszámolás, ott Kazimir meg tudja találni a
drámai egyensúlyt, a mélyebb társadalmi
igazságra fényt villantó gondolati és
érzelmi összefoglalást. Ha innen, erről a
drámai magas-latról tekintjük át a
meglehetősen hosszú előadást, úgy csak
sajnálhatjuk, hogy miért nem merte vállalni
korábban is a bonyodalmakat - nyilván
másutt is meg tudta volna találni a
valósághoz igazodó, kegyetlenebb, de
igazabb megoldásokat. Így viszont az
összkép, ami a nézőben megmarad : idill,
néhány bárányfelhővel és váratlan
jégesővel...

Ami nem sikerült, amire csak utalni
próbál a zárójelenet: ennek a világnak
visszacsatolása a szocialista társadalom
egészének lélegzetvételéhez. A könyv a
maga szociografikus szándékától vezetve
szükségképp marad meg kizárólag
munkásmiliőben. „Belterjessége" felada-
tából következik. A színpadon azonban -
úgy éreztük - már hiányzik a társa-dalom
egészéhez futó fonálrendszer. Arra
gondolunk, hogy a színpadi közeg
túlságosan kizárólagossá, „kifelé" vé-
dekezővé teszi ennek a brigádnak éle-tét.
Aki „kívülről.", más szociográfiai mezőből
lép be ide, aki tehát nem kétkezi munkás,
annak többnyire ellenszenves profilja van,
azt a figurák - a cselekmény szerint joggal -
kiutálják. Legyen az irodás, mérnök, a
főnökasszony vagy munkaerő-csábító -
osztozik ebben a rossz atmoszférában.
Kétségtelen, hogy az is hozzátartozik
László-Bencsik kemény írásához: ennek a
sajátos „munkásarisztokrata"
magatartásnak ez a külvilágot lenéző
gesztus is egyik alkotója. Valaki mondja is:
„akitől a kalapácsot senki sem irigyeli" - de
a mondatban benne van az is, hogy „akitől
nem irigy-lik" -, az felette is érezheti magát
a társadalom többi tagjának. Hogy ebben a
magatartásban indulati elemek is meg-
találhatók, hogy keserűségből is, s nem-
csak munkásöntudatból táplálkozik ez a
gőg, az kétségtelen. De ami szociográ-
fiailag igaz, az társadalmilag már kevés

a teljes igazsághoz. Mert ez a magatartás is
egy nagyobb, teljesebb igazságban oldódik
- a valóságban. Részint úgy, hogy ez a
„lenézés" csak felszíni gesz-tus vagy
keserű kiszólások tartója, ami mögött
valójában társadalmi tudatosság is rejlik,
csak éppen nem vezércikkszerű
egyszerűséggel. Másrészt - megint csak
össztársadalmi szinten - őértük is dol-
goznak, esetleg fehér köpenyben vagy
éppen zakóban, olykor legalább annyi
problémával küszködve, mint ebben a
brigádban. A színi jelen időbe nyilván nem
fér bele ennek az érdekütközésnek és
össztársadalmi egységnek kibontása.
Sejtetése sem - és ez kelt hiányérzetet. Régi
szójárásban kifejezve: a színpadot a melós
gőg hangulata lengi át olykor. Kazimir
Károly rendezésének egyik legfontosabb
politikai-művészi vívmánya, hogy ezt a
furcsa arisztokratizmust semlegesíteni
tudta, hogy vissza próbálta vezetni a
munkásosztály vezetőszerepének,
történelmi távlatára: innen van a játék
számos ironikus vagy komikus eleme. De
az ellensúlyok csak félig-meddig
érzékelhetők, mert az igazi ellentétel, mely
ennek a munkásmagatartásnak igazságát és
korlátait egyaránt ki tudná fejezni, a
szocialista társadalom egészére utaló
mozzanat, nem tud nyíltan szóhoz jutni.

Kazimir Károly színpada nem akar
semmi extrával meglepni: visszafogott-

sága, egyszerűsége imponáló. Úgy látszik, a
rendező levonta az Erzsébetváros
hangvételének művészi konzekvenciáit: ott
találkoztunk ugyanis először ezzel a
puritán fegyelemmel. Ezek a láda- és
deszkadíszletek (Rajkai György szellemes
és funkciójában sokoldalú megoldása)
magát az atmoszférát veszik körül, az
emberi tartalmat, a közösségi élet többletét
akarják keretbe zárni. Félórányi húzással
igazán jelentős produkcióvá érhetett volna
ez a játék. A színészek közül Nagy Attila
higgadt-súlyos Pázmánját emelném Szabó
Gyula okos meg-oldásának kiegészítőjévé.
Lassú és robbanékony, egyoldalú és mégis
mérték-tartó. Az ő szájában kapják a
legtöbb ízt ezek a „kőbányai" műnyelvből
kölcsönzött szavak. Rátonyi Róbert sok
tapsot kap, de nem művészi megoldásaiért:
elmegy a figura mellett, olykor még ci-
gányos hangsúlyokat is belekever az öreg
Török dadogásaiba, jórészt a tréfa ked-
véért. Kozák András (Mirkó figurájában)
halvány, bár kisemmizettségét még tudja
érzékeltetni. Buss Gyula (Kabai) a brigád
esze - ehhez kellő lassúságot és paraszti
ünnepélyességet növesztett magának: kicsit
ő is tud ironizálni. Mi-kor azonban helyt
kell állni, kemény és ravasz. Mécs Károly
(Kántor) izgatott és objektív játékmodorral
hozza a figurát, tudja, hogy ő inkább csak
tanú a brigád életében, nem alkotó
közreműködő. Esz-

László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben (Thália Színház). Török szaki kóstolót hoz
a brigádnak a „hazaiból". Buss Gyula, Bitskey Tibor, Rátonyi Róbert, Nagy Attila és Szabó Gyula
(Iklády László felvétele)



tergályos Cecília most is műgonddal for-
málja a Főnökasszony figuráját, kicsit
túlkarikírozva a bürokrata és csábuló
asszony alakját: pantomimje groteszk-
ellenszenves szélviharként robog át a szí-
nen. Bitskey Tibor vagányságával el-el-
találja Vidróczky figuráját, de legalább
annyiszor ki is lép a megtalált hangból
egy-egy virtus vagy nyersebb poén ked-
véért. Harsányi Gábor rájött, hogy félig
főszerepet, félig narrátort kell játszania,
ezért csendesebb és a néző számára ér-
telmezőbb funkciókat is felvállal. Említsük
meg még Horváth Teri, Sáfár Anikó,
valamint Kautzky József és György László
nevét. A zenei betétek - amit a TMK-
brigád ad elő - Benkő Péter zenéjéből és
Végvári Tamás szövegéből akarnak
szünetjellé vagy jelenet-választó panellé
válni: sajnos nem eléggé profi
teljesítménnyel, ezért esetlegesek, ha nem
feleslegesek.

László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben
(Thália Színház)

Rendező: Kazimir Károly. Díszlet, jelmez:
Rajkai György.

Szereplők: Szabó Gyula, Horváth Teri, Bitskey
Tibor, Kozák András, Nagy Attila, Rátonyi
Róbert, Lengyel Erzsi, Drahota Andrea,
Esztergályos Cecília, Mécs Károly, Harsányi
Gábor, Buss Gyula, Kautzky József, György
László, Tándor Lajos, Kollár Béla, Verebes
Károly, Gálvölgyi János, Jani Ildikó, Sáfár
Anikó, Hámori Ildikó, S. Tóth József, Végvári
Tamás, Benkő Péter, Vallai Péter, Kovács Gyula
f. h., Fellegi István, Thirring Viola, Ambrus
András, Kalocsai Ferenc, Vidó János, Gyimesi
Tivadar, Pethes Csaba.

BERKES ERZSÉBET

VII. Gergely a Nemzetiben

Történelmi esszé avagy a XI. század
egyik arca

Önéletírásában nem kevés iróniával em-
legeti Németh László azt a levelét,
amelyben Osvátnak a Nyugat novella-
pályázata után bemutatkozott. „Nem író
akarok lenni - állította -, hanem a magyar
szellemi élet organizátora." Németh László
úgy láttatja ezt a nyilatkozatát, mint a
pályakezdő ifjú nagyotmondását, amelyen
Osvát - aki nem kis részben betöltötte az
organizátor szerepét - csak türelmesen
mosolyoghatott. Ez a programlevél
azonban az életmű első másfél évtizedére
nézve igaznak lát-szik. A Protestáns
Szemlében közreadott irodalmi esszék, a
Babits szerkesztette N y u g a t b a n
megjelentetett nemzedéktársakat értékelő
bírálatok, majd a T a n ú kivételes szellemi
bravúrral életre hívott és fenntartott
vállalkozása mind azt bizonyítják, hogy
Németh László nagy-szabású tehetsége és
munkabírása egyet-len dologra irányult: a
történeti múltból és társadalmi jelenből
összegyűjteni mindazokat a
momentumokat, amelyekből a méltóbb
jövendő összeállhat. Mindebből egyenesen
következett, hogy későbbi szépirodalmi
munkásságában ja-varészt azokkal a
motívumokkal, történeti ideálokkal
találkozhatunk, amelyeket ebben a
pályakezdő korszakában is feltérképezett.

Első történeti drámájának hőse, VII.
Gergely is ott szerepel történeti esszéinek
sorában a T a n ú hasábjain. Benne nem
kevesebbet lát, mint a XI. század egyik
hősét, akiben - a lovagszellem Rolandja
mellett - a magát komolyan vevő
kereszténység ocsúdik jelentőségé-re.
Valószínű, hogy a pápa történelmi igényű
arcélének kirajzolásakor még nem
foglalkozott a drámaírás gondolatával,
mégis a tragikai hős lehetőségei felől
vizsgálja Gergely alakját.

Ezt írja: „Ha az élet egyszer annyi békét
adna a szívemnek, hogy történésszé
tudnék lenni, tárgyamul a XI. századot
választanám. Az újságjainkból is-merős
európai nemzetek itt ugranak ki,
valamennyien egyszerre, s itt ugrik ki
Európa is, melynek a térdén ülünk, fia-
talon . . . A tragikus ,hősről olyasfélét
tanultunk az iskolában, hogy az külön-ben
rokonszenves ember létére, rendkí-

vüli vétséget követ el, melyért bűnhődnie
kell. Ha a tragikumnak e mellett a bűnöző
elmélete mellett ki kell tartanunk, Gergely
pápát aligha nevezhetjük tragikusnak. Ha
azonban tragédiákon megedzett szívvel
nézzük őt, és azt mondjuk, tragikus az, aki
élete és vállalkozása nagyságával magukat
megbosszuló sorskörökbe tipor bele - a
keresztény középkornak alig van
tragikusabb alakja nála."

A továbbiakban Gergely pápa történeti
szereplését a „sorskörökbe" tipró
cselekedetek felől elemzi. Tragikai súlyú
vétségül nem a római egyház birtokjogait
igazoló okmányok hamisítását tekinti, nem
kiátkozásait és békétlenséget támasztó
összeférhetetlenségét, hanem azt az
indulatot, amely mindezekre ragadta.
Gergely komolyan vette, hogy a
kereszténységszelleme földi határok és
érdekek fölött áll. Ennek - a korábban is
hirdetett, de nem gyakorolt - ideológiának
kívánt érvényt szerezni úgy is, mint a
demokratikus, születési előjogokra nem
tekintő egyház földi hely-tartója, úgy is,
mint hatalmi praktikák szabályait követni
nem köteles apostoli helytartó.

„Kevés nagyobb szabású demokrata
forradalmat ismer a történelem, mint a
Gergelyé. Ő maga egy savonai ács fia volt,
s az egyház, melyet szolgált, a születés
merev nemességével szemben a szellem
köztársasága ... Nélkülözhetetlen
képességei kötözték o d a a z egyházhoz, s
fékezhetetlen gyakorlatiatlansága sodorta
politikai művében az egyházat a bukás
vagy győzelem kríziséig, hol a
megalkuvásra hajló élettől a kérlelhetetlen
eszme csikarja ki az »igent« vagy a
»nemet«... Az emberiség saját, komolyra
forduló eszméit volt kénytélen elpusztítani
benne . . . A századával összeférhetetlen -
századának egyik arca volt."

Gergely pápa emberi sorsában európai
jelentőségű tragikus mozzanatot lát te-hát
Németh László már az első találkozáskor.
Hogy ebből dráma született, ahhoz
kétségtelenül hozzájárultak személyes
mozzanatok, amelyek arra késztették, hogy
Gergely sorsából a maga indulatait
formálja ki. Ezek között a személyes
indítékok között kétségtelenül ott áll a
T a n ú beszüntetésének kényszere, valamint
annak fölmérése, hogy az orga-
nizátorszándék kevesebb szövetségest
szerzett, mint ellenséget. Az önelemzésre
mindig is fogékony és mindig kíméletlen
Németh Lászlót nyilván nemcsak a szín-
ház vonzása, hanem a tárgyban már ko-
rábban megtalált tragikai lehetőség is


