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Az általános búcsú
évadja

Furcsa dolog búcsúzkodni. A francia
mondás szerint partir est mourir un peu.
Vagyis elválni, búcsúzni — egy kicsit
meghalni is. S az évad nagy része vala-
milyen értelemben elválást jelent, vala-
milyen értelemben elmúlást, mégpedig néha
melankolikusan, a régi értékek iránti
nosztalgiával, néha önironikusan.
kétségbeesve azon, hogy nem sikerült
mindaz, amit fiatal korunkban kitűztünk,
néha pedig búcsú — mégpedig egy
generáció búcsúja, mely már nem érti az
újat, és nem is tudja megérteni, hiszen
képtelen rá.

Művészsors

De az is igaz, hogy a búcsú legtöbb esetben
halál ugyan, de kis halál. Nagyon kis halál,
nem igazi tragédia, puszta elválás, telítve az
említett érzelmek-kel, visszatekintés,
melyben még szomorúság van ugyan, de
tragikus elem sokkal kevésbé, inkább lírai
merengés és

lemondás. Ezen belül persze egészen
különböző értékek és nem értékek sora-
koznak, hiszen a búcsúzó művek közé
tartozik lllyés Gyula Dupla vagy sem-mije
is. Ennek a műnek költőisége és lírai
intenzitása az előbb kifejtettek ellenére is
biztosítja a tragikus pátoszt. Nemcsak azért,
mert Illyés ezúttal — általában nem tartom
igaznak, hogy Ily lyés távol áll a színpadtól
— sajátosan osztott színpadot teremt, s
mindaz, ami népi játék, azt egy bábjátékba
helyezi el, majd annak nyomán egy valódi
népi játékba, egy magasabb síkra emelt,
most már illyési népi játékba és végül har-
madszor az illyési költői kérdésbe: érdemes
volt-e? Érdemes volt-e az egész költői
pálya, a bábjátékos művészete és a művész
bábjátékai, ha az emberek között újra és
újra kitör az a kicsinyesség, az a korlátolt
egymást gyűlölés, mely ellen egy művészi
pálya irányult. A kérdés igen nehéz. Hiszen
itt nem az emberiség összfejlődéséről van
szó, hanem a legjellegzetesebb 2 0. századi
problémáról: a művészsorsról. Mégpedig
sajátos megfogalmazásban. S noha a
SZÍNHÁZ című folyóirat már elemezte
Illyés művét, de éppen ebből a szem-
pontból érdemes még egyszer elgon-
dolkozni rajta.

A 20. századi művészprobléma

Thomas Mannok, Thomas Wolfe-ok,
Styronok, Anatol France-ok problémája,
bizonyos értelemben még Franz Kafkáé is
— valami egészen más és mégis ugyanaz,
mint Illyésé. A polgári művészet keresi az
átlagemberek világát, keresi a mindennap
egyszerű élet-problémáit, és soha nem jut
hozzájuk közel, mert csak egy igen magas
régióban oldhatók meg számára. A népi mű-
vész viszont éppen ezekben a problémákban
él. Az egyik esetben a tragikus távolság, a
másik esetben pedig a közelség tragikus
eredménytelensége a probléma. A népi író
mindig profétikus. Nem pózban, nem
kimondottan (vannak, akik pózban is és
kimondottan is), hanem tartalmilag,
művének alap-vető indítékaiban. S ezért
számára a meg nem változtatás élménye
tragikus élmény. Ő valamit meg akar
változtat-ni, s az a valami lényegileg nem
változik. Hacsak nem a feltételei.

S itt kell megállnunk egy pillanatra. A
népi pörök vagyonon, örökségen, érdek-
házasságon kezdve egészen a fülemüle-
perekig valóban tragikusak és komikusak
egyszerre. Tolsztoj egyik novellája, mely
két parasztembert ábrázol, akik jó barátból
ellenségekké lesznek, bemutatja, hogyan ég
le mindkét ember háza, mert hiszen
„nekifogott tüzet nehéz eloltani”. S
Illyésnek joga van azt mondani: dupla vagy
semmi — vagyis vagy még egy életet, vagy
ez is hiábavaló volt. Ha még mindig
uralkodnak, még mindig léteznek azok az
érzések egyes emberekben, melyek ellen ő
küzdött. Joga van és éppen azért van joga
ehhez, mert nagyon jól tudja: a feltételek
megváltozása még nem hozza magával az
emberi tudat megváltozását. A feltételek
részlegesen változtak. De az ezek-nek a
feltételeknek megfelelő gondolkodás
kialakítása a művészetre is vár. Új ars
poetica ez. S az ars poetica-jelleget
hangsúlyozza a megháromszorozott
cselekmény, a színpadi triplicitás. S ez az
ars poetica annyit jelent lényegileg: a
művészetre, a bábjátékos művészetének
megduplázására van szükség, vagy nem lesz
itt semmi. Ila a művészet nem emelkedik
magasabbra, ha nem tudja betölteni a
megváltozott feltételek között feladatát, és
nem tudja a feltételek egy részét
megváltoztatni, akkor az eredmény: csak a
nihil lehet. Búcsúszó ez? Igen, annyiban,
amennyiben a művészet válaszúthoz
érkezett, s cl kell búcsúznia attól a
felfogástól, hogy mind-egy, mennyire hat.

Győry Emil és Holl István lllyés Gyula Dupla vagy semmi című drámájának pécsi előadásában
( lk lády László fe lvétele)
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miért is került a rab bűvkörébe. Mi viszont
tudjuk, hogy ez szükségszerű, a
konzumvilágban a jobban képzett fogyasztó
megeszi a rosszabbul képzettet, és a kocsi
rabja inkább rab, mint a kocsi használója.

Ez után a felvonás után azonban min-den
kommersszé válik, s a kommersz játékban
részt vesz a börtönigazgató lánya, a kötelező
eszpresszó a kötelező konyakkal, a kötelező
konzumnővel. Az egész darab átfordul
fogyasztói darabba, fogyasztói helyzetekkel,
és mivel azok nem kidolgozottak, ezért
sokan azt hiszik, hogy az első felvonás
groteszksége folytatódik, pedig attól már
messze vagyunk. Nos, Páskándi is búcsú-
zott, mégpedig elköszönt egy nagy lehe-
tőségtől, és elindult a kommersz felé. S ezt
egyetlen darabon belül tette. Reméljük. nem
így folytatja.

Generációs melodrámák

Generációk nosztalgikus elköszönéséről
már sokszor volt szó. Divatos téma az
irodalomban, az esszében, sőt, még fi-
lozófiát is csinálnak belőle olyanok, akik
nem tudják, mi az a filozófia. Azonban
valamit feltétlenül tudnia kell annak, aki
generációs ellentétekről gondolkodik. Ha
egy generációs ellentét tudatosul, vagy
középpontba kerül, akkor érvényes az
említett elválni egyenlő, meghalni, hiszen
ebben a tudatosulásban búcsúzik az idősebb

J

(

elenet Karinthy Ferenc Hetvenes évek című színművének veszprémi előadásából
Világos az összefüggés a Gondolatul, a

önyvtárban. A reformáció genfi
mlékműve előtt és a Dupla vagy semmi
özött. Vörösmarty verse éppen akkor
etette fel a „ment-e a könyvek által a
ilág elébb” kérdését, mikor – vissza-
ekintve – ez az előrehaladás egészen
izonyos volt. Illyés akkor írta meg, hogy
em volt hiábavaló Giordano Bruno
áglyahalála, mikor a haladás törté-

elmileg tudatosulhatott. S végül akkor
zületett meg a dráma, mikor ez a haladás
örténelmi tudatosulása után látszólag
étségtelenné vált. De csak látszólag. Mert
haladás nem kétségtelen önmagában, sőt,

ppen a haladás hozza felszínre az
lmaradottság nehezékeit, s a haladás csak
kkor válhat vitathatatlanná, ha a
egszélesebb néptömegek
ondolatvilágában a szellem napvilágáról
ondott Petőfi-gondolatok érvénye-sülnek.
zért nem szubjektív érvényű a búcsú.
zért nagy probléma az, ha a művész nem

eremt distanciát önmaga és a közönség
özé. S ezért oszlik a világ bábokra, népre
s bábjátékosra, aki szintén a néphez
artozik, de csak

a bábokat tudja akarata szerint mozgatni –
de még itt sem határtalan az ereje. A
varázslónak el kell törnie pálcáját, s talán
éppen ha eltörte, derül ki róla. hogy
varázsló volt.

A kommersz felé?

De ezzel már az elválások egyik aspektusát
érintettük. Van másféle elválás is. ide
tartozik a József Attila Színház által
bemutatott, Páskándi Géza által írott A

kocsi rabjai, az évad legtehetségesebb és
leggroteszkebb első felvonásával. A
hangulat Fabrice del Dongót idézi a
Pármai kolostorból, csak igen modernül,
igen humorosan. Középpontban egy bör-
tönigazgató, aki a kocsijának él, a felesége,
aki a börtönbeli luxusának él, a lánya, aki
egyelőre nem tudja, minek él, és egy
szélhámos rab, aki újonnan érkezett, s aki
nemcsak a svádájának, hanem a svádájával
is él. Világos, hogy a jobb svádájú rab a
konzumvilágot szeme előtt tartó igazgatót
állandóan fölülteti, illetve annak kocsiját
állandóan használja, különböző
ürügyekkel, s az igazgató maga sem tudja,
hogy

nemzedék. A búcsú lehet igen kétélű,
kritikus és ön-kritikus egyszerre, vádló és
önvádló, lehet haragos és elítélő – de lehet
vidám is. A kritikus önkritikus műfajban
(sajátos egy műfaj ez) folyik Palotai Boris
Szigorú .szerelmesek című játéka, melyet a
Katona József Színház mutatott be.
Önfeláldozó édesanya – aki fölnevelte
egyetlen leányát, asszonykorában és
özvegyen stoppolgatva, valószínűleg
hiányos luxmennyiségű világításnál –
megéri azt, hogy lánya férjhez megy, és
hozzá hasonlóan hipszter modorú férjét
gumimatracával behozza a családi
tűzhelyhez. Nem attól fél az édesanya,
hogy a gumimatrac elolvad a családi
tűzhely melegétől, hanem megfordítva: a
családi tűzhely hangulatát félti a szeles
fiatalok járás-kelésétől. Az ifjú pár azonban
nemcsak jár-kel, hanem időn-ként
veszekszik is, s ezzel összehasonlítva a
maga megszépítő messzeségből elővillanó
idillikus emlékei a maga számára
fennköltnek tűnnek. Azonban ki-derül,
hogy a filiszteri lét külsőségekben nagyon
tiszta volt ugyan, de a mama
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meglepetten veszi észre, hogy lánya, aki
időnként mással udvaroltat magának, mint
akivel házasságra lépett, mégiscsak –
lelkében – szigorú erkölcsű lény, s át-lát
anyja féltve épített légvárain. Vagy-is a
modern Alvingné van előttünk, aki-nek
azonban nem fia van, hanem lánya, s a lány
nem őrül meg, hanem viháncoló
magatartása mögött "nagy szí-vet" hord.

Belekerül a darabba még egy idős lovag
is, aki végül is nem hajlandó "erkölcstelen
családba" benősülni, s a ma-ma így az
özvegység pártáját hordja a darab végéig s
valószínűsíthetően utána is. Újra csak
áldozatot hozott a gyermekekért, bár ezt
most már kevésbé olvassa be nekik.
Egyszóval Palotai Boris, aki rendkívül
bölcs novellista, és egyes apercui itt is
találóak, végül is ahhoz az igazsághoz jut
el: mindenki-nek megvan a maga hibája, az
egyik-nek a formában, a másiknak a tarta-
lomban, s akinek a tartalomban van, az nem
értheti meg azt, akinek a formában és
viszont. Ez az igazság ugyan vitathatatlan,
viszont semmiféle módon nem tér cl az
átlagos igazságtól, nincs mélysége, csak
észrevétel marad. Az észrevétel pedig nem
színpadi műfaj.

Még élesebb talán az említett vonás
Karinthy Ferenc Hetvenes évek című
művében. A Madách Színház mutatta be a
Veszprémi Nemzeti Színházat követve a
néhány éve írt darabot, harmadik át-, fel- és
bedolgozásban. Nyilván-való, hogy a darab
ihletése abból származik, hogy Karinthy az
ötvenesztendős kort elérve kezdett
elbúcsúzni kamasz-korától. S mivel minden
kezdet nehéz, ez is az volt, s eme belső
érzés következtében arra a meggyőződésre
jutott, hogy mindezt súlyos műfajban kell
ki-fejeznie. Igy született a dráma. A dráma,
melynek főhőse persze egyáltalán nem
hasonlít Karinthyra, mindenekelőtt azért,
mert amatőr. Azután azért, mert régész,
végül azért, mert Amerikából tért vissza
Magyarországra, és nem Magyarországról
rándult ki Amerikába. Végül Péteri
Dezsőnek hívják, s talán ez a legfeltűnőbb
különbség. A színhely a Duna-kanyar, a
probléma az öregedő férfi szerelme, és a
szerelem, valamint az első házasságból
származó felnőtt fiú kapcsán – viszonya a
fiatalokhoz. S mindebből nagyon jó
vígjáték lehetne, ha az imént felsoroltak
leglényegesebb mozzanatát állítaná
középpontba Karinthy. Tudniillik azt, hogy
Péteri ama-tőr. Nem úgy amatőr, hogy
szereti azt,

múlttól való elválás két formában történhet,
egyszer mint tragédia, s egyszer mint
komédia, nem gondolt 1974–75 magyar
drámáira, mert itt az elválás ágy történik,
mint melodráma. A melodráma sem nem
tragédia, sem nem komédia, hanem
hangulatilag megragadott, ítélet nélküli
jelenetsor. Ez feltétlenül vonatkozik az
előbb említett darabokra, bármilyen nagy
ugyanis köztük látszólag a formai vagy
műfaji különbség, a valóságban végső soron
melodramatikusak. Az Illyés-dráma
kivételével mindegyik mérleglő lágy, illetve
„puha” igazságot tartalmaz. Ez a puhaság
azonban nem drámaírói erény, legfeljebb a
karcolatban vagy az elégiában van helye. A
dráma-írónak keménynek kell lennie, még
akkor is, ha megkockáztatja a tévedést.
inkább ír egy rossz drámát, mint egy nem-
drámát. A világ drámairodalmának a
története tele van jó drámaírók írta rossz
drámákkal, de az igazi drámaíró sohasem írt
ítélet nélkül vagy félítéletekkel vagy
félreeső ítéletekkel. A „félreeső” ítélet
többnyire annyira szubjektív marad, hogy át
sem jön a rivaldán. Rendező és író nagyon
élvezik, de a közönségnek sejtelme sincs
ró-la. Nem is lehet, mert olyan halkan, s

Kopányi György: Igazolatlan ősz
(Katona József Színház). A Tizedes
(Pathó István) k i l a ko l ta t ja a z

Ö re ge t ( Ká l l a i Fe re nc ) ( l k l á dy L ás z ló f e l v é t e l e )

amit csinál, hanem úgy, hogy kedveli. A
régészetet is kedveli, tulajdonképpen ér-
dekes játék számára, Annit is kedveli, és
kedvtelve nézi a fiatalokat is. Az Ame-
rikából jöttünk című játékból nem az
„Amerikából"-ra, hanem a „jöttünk"-re
helyezi a hangsúlyt – s különösképpen a
játékos kedvtelésre. Ezt azonban szen-
velgően csinálja, s a szenvelgő játékos
persze mit sem érthet sem tudományból,
sem emberből, sem szerelemből. E mellett
a nagy vígjátéki, sőt szatíralehetőség
mellett halad el Karinthy, és beveti a
harmadik ember drámáját, egy mindent,
úgymond, komolyan végiggondoló
fiatalemberét, akinek egyetlen igazi
szenvedélye: megmutatni Péteri
érzelmeinek és tartalmainak gyengeségét.
Ez valóban egyetlen szenvedélye, de ez
legalább szenvedély s nem kedvtelés. Egy
időre elviszi Annit, majd mikor Anni
visszatér, meggyőzi Péterit, hogy ő meg a
fiatal lány „nem egymáshoz valók”. Ebben
végül is Karinthynak van igaza, mert a
bizonyítási szenvedély is valamivel jobb,
mint a kedvtelés, de ebből legfeljebb a
valóság érintőjén tud valamit kibontani,
anélkül, hogy mély dráma születnék.

Mikor Marx arról beszélt, hogy a



annyira határozatlanul van benne a drá-
mában, annyi fenntartással, hogy az író-nak
meg kell magyaráznia: én tulajdonképpen
ezt akartam mondani, de sajnos nem
értették meg. Így tehát a melodráma alapja:
az általános határozatlanság, a titkolódzó,
félre mondott vagy ki sem mondott, csak
beleérzett ítéletek.

Igazolt élet

Annál meglepőbb viszont, hogy ugyan-
ebben a drámatípusban, szintén nagyon
kevéssé merészen, de mégiscsak egyfajta
ítélet tartalmú életérzés jegyében
megszületett az Igazolatlan ősz. Kopányi
György drámáját a Katona József Színház
mutatta be, és a kritika a fő-szereplő Kállai
Ferencet méltán megdícsérte, a darabot
azonban méltatlanul elmarasztalta. Ha a
témát szó szerint vesszük, akkor sem
teljesen érdektelen. Egy öreg ember a II.
világháború ide-jén, midőn mindenki
elmenekül a meg-szállt városból, házában
marad, és mániákusan őrzi a házat, illetve a
romhalmazt. Egy pillanatra azt hinnénk,
hogy színpadra került Kurázsi papa, aki ép-
pen úgy védelmezi a házát, mint ahogyan
Kurázsi mama a szekerét. Csak-hogy
Kurázsi mama a szekér védelmezésével
elveszít mindent, Kurázsi papa pedig a ház
védelmezésével a jövőt készíti elő.
Szimbolikusan persze. A né-

merek kizsuppolják, majd kivégzőosztag elé
is állítják, de ő megmarad, s még egykori
kertészkedésének maradványait is őrizgeti.
S ekkor jön a felszabadulás, visszatérnek az
elmenekültek, a feleség, a jóbarát és a
polgármester is. A polgármester most
fölszólítja az öreget, hogy igazolja, mit
csinált a megszállás alatt. A megszállás
idején kellemetlen jelenség volt az öreg,
hiszen makacs ragaszkodása ahhoz a
házhoz, ami az övé, azt mutatta: a háború
törvényei nem érvényesek mindenki
számára. Bomlasztotta a háborús morált. De
ugyanígy bomlasztja a háború befejeztével
a bürokratikus morált, élő tanúbizonyságául
annak, hogy nem feltétlenül a nyúlcipő lett
volna a város vezetőinek igazi lehetősége.

A darab az öreg halálával végződik, s az
is igaz, hogy a megszállás idején
panaszkodó katona alakja kicsit zsáner-
képszerű, valamint hogy a háború után
megkerült és a segélyakciókat vadászó
barát alakja sematikus. Mindez igaz. Ennek
ellenére a darabnak van egy sokkal mélyebb
mondanivalója, mint ami a konkrét tartalmi
leírásból kitűnik. Igen-is, létezik az, hogy
emberek, sőt, egész generációk nagy
válságok, nagy összeomlások idején őrizték
a házat. Ott voltak, ott maradtak, nem
vonták ki magukat a megpróbáltatásokból,
nem keresték a kényelmesebb
megoldásokat, ha-

nem egyszerűen létükkel és a valóság-hoz
való ragaszkodásukkal bomlasztották a
helytelen tendenciákat. És ugyan-akkor
velük szemben lépnek fel a félrehúzódók, a
bürokratikus követeléssel: igazolja, hogy
mit tett. Sokan vannak, akik álltak a maguk
posztján. És nagyon nehezen, esetleg még
élet- vagy egzisztenciaveszéllyel küszködve
is ott maradtak, hogy előkészítsék a jövőt, s
akkor érkeznek az elegánsak, akik kívül
maradtak a múlton, és számon kér-nek: mi
igazolt, mi igazolatlan és mi igazolható?
Ezek a kérdések teszik lehetővé, hogy
szépség is felderengjen az Igazolatlan ősz

című drámában.

Búcsú a régi világtól

Elköszönés persze ez a dráma is, még-pedig
keserű elköszönése mindazoknak, akik egy
életet éltek le igazolatlanul. Leélték, és
.nem igazolja őket semmi sem formálisan,
maguk az eredmények sem igazolják őket
egyénileg, külön-külön, de
igazolhatatlanságukban sokszor mégis
felette állnak a bürokratikus pol-
gármestereknek. Világos, hogy ez a darab
csak témájában kötődik a harmincadik
évfordulóhoz, tartalmában átfogóbb. Éppen
úgy átfogó, mint ahogyan Gáspár
Margitnak a Szegedi Nemzeti Színház-ban
bemutatott Tűzvarázs című drámája. A

Tűzvarázs ibseni technikával íródott. A
hősnő, az egykori úrilány és jelenlegi
úriasszony, vidéki rezidenciáján él, mert
Pesten maradt férjével szakítani óhajt.
Tudniillik kezébe került egy fénykép, mely
a férj II. világháborús bűnösségét
tanúsította. Az asszony meg-riad, de éppen
ilyen riadtan várja a szovjet csapatokat is,
hiszen egész neveltetése, melyben a
leghumanisztikusabb motívum Wagner
Walkürjének tűzvarázsa volt, ebbe az
irányba orientálja. A Tűzvarázs, mint
ismeretes, Wotan parancsára zárja be az
embereket. S ez Gáspár Margit darabjában a
szimbolikus dráma módján hármas jelentést
kap: a mágikus tűzvarázs, mely elzárta a
valóságtól a nőt, a tűzvarázs, amely az új
világ első hírnökeiből árad, és a tűz-varázs,
mely konkrétan azt jelenti, hogy a harc
kényszerűsége következtében az asszony
felgyújtja saját házát — össze-mosódik itt.
Gáspár Margit a Tűzvarázzsal együtt —
vigy legalábbis párhuzamosan — írt egy
nagyszerű színészregényt Talmáról, mely
egyúttal a francia forradalom, illetve a
Comédie Française forradalom alatti
történetét ábrázolja. A regény ki-

Ifj. Újlaky László és Martin Márta Gáspár Margit Tűzvarázs című drámájának szegedi előadásában
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váló. Kevésbé igaz ez a Tűzvarázsról , mely
fent említett írói, szerkesztői – te-hát
ibsenista – értékei ellenére, melyekhez
hozzátartozik a dialógusok ki-tűnő pergése,
végül is túl tiszta választást enged a
hősnőnek. Ennyire tisztán, mint ahogy
Jurijból, a dráma magyarul is beszélő szovjet
hőséből árad a humanizmus, a gondolat, sőt,
a műveltség is – a háború idején ritkán
jelentkezett az alternatíva. Elvben igen, de
nem perszonifikáltan. Művészileg még ez is
lehetséges volna, ha éppen nem könnyítené
meg hallatlan módon 'Liga dilemmáját.
Ennyire fekete és fehér között választani –
dramaturgiailag nagyon könnyű. Gáspár
Margit ezt a romantikát igyekszik azáltal
enyhíteni, hogy a szomszéd porta urát, Tóth
Bélát; mint harmadik lehetőséget bevezeti,
de ez az enyhítés csupán csökkenti a dráma
föl-építésének alapvető hibáját. Ugyancsak
ezt a gyengeséget homályosítja el rész-ben a
cselekménysorozat gazdagsága, a magvar
partizán alakja, a beépített szolgáló, egy
kísérlet magyar foglyok ki-mentésére stb.
Zita nehéz búcsúja tehát könnyű erkölcsi
értelemben, könnyű dramaturgiailag és
gondolatilag is, de mégis tűzben és vérben
int istenhozzádot a régi világnak, a régi
háznak, s tragédiája abban áll, hogy egyúttal
istenhozzádot kell intenie szerelmének is.

Hagyatéki színdarab

Temetési előkészületekkel indul Gyurkovics
Tibor Csóka család című tragikomédiája is.
Borzasztó lótást-futást látunk a Pesti Színház
színpadán, megismerkedünk egy család
figurákká vált alakjaival, akik azt keresik ...
Szó sincs róla, hogy azt: mindent keresnek.
Folyton csak keresnek, kalapot, nyakkendőt,
botot, múltat és gondolatat – az utóbbit
teljesen hiába. A lótás-futásból azért kiderül,
hogy nemcsak az előbbieket nem találják
meg, vagy nem megfelelő állapotban találják
meg – mert hiszen általános rendetlenség
vau a színpadon, a dramaturgiában, a szín-
padképben és tulajdonkeppen ezúttal még a
szerzőben is –, hanem még a hagyatékot
sem. Ez nagyobb baj, mert ez lenne az
egyetlen konkrét dolog a keresettek közül,
amelynek valamelyest jelentősége lehetne. A
probléma az, hogy jelentése sincs. A
nagypapa professzor volt, a hagyatéka
nyilván zseniális (nálunk általában a
professzorok zseniálisak, csakhogy a
zseniálisak nem mindig professzorok), s
ezek alapján az a

kétely ébred a nézőben, hogy a nagy-papa,
vagyis a professzor esetleg sem-mit se
hagyott, és a szereplők a semmit is keresik.

De konkrét hagyatéki tárgy vagy ha-
gyatéki lelet nélkül is sikerül lejátszatni
mindazt, ami hazai, külföldi, múlt századi, e
századi, negyvenes évekbeli é: hetvenes
évekbeli Csóka családokban történni
szokott, ha valóságos hagyaték van.
Tudniillik a rokonok összevesznek, az egyik
testvér a másik képére mászik, megérkezik a
vidéki rokon is, bizonyos Samu, és akkor
már népszín-műfigura is van a színpadon, s
akadnak a fiatalabb generációban mindig
fennköltebbek is, akik az egészet nem bírják
nézni, és jobban szeretik a nagyapát, mint
apáik. S ebben valóban van valami: hogy a
mai fiatalak jobban meg-értik a nagyapákat,
mint a szüleiket. Nem tudom, hogy ez jó-e
vagy rossz, valószínűleg mind a kettő, de
tény. A dramaturgia ennek megfelelően
vala-hogy úgy építkezik, hogy minden
dialógusból az egynegyed része tökéletes. A
háromnegyed része viszont már csak
töltelék. Az egyik dialógus nem épül a
másikra, a drámai cselekményben szó sincs
a folyamatosság és megszakítottság
egységéről, mert csak megszakítottság van.
Folyton mozog valami, folyton történik
valami a színpadon, de a néző-ben semmi, s
végül is a közönség úgy jár ezzel a
hagyatéki darabbal, mintha valami elveszett
örökség után csupán az örökösödési illetéket
kellene fizetni.

Amint az előbbiekből látható, a búcsúnak
igen sok színe lehet, igen sokak
búcsúzkodhatnak és igen sokféleképpen.
Lehet búcsúzni kamaszkortál, polgári
világtól, életformától. Lehet elválni, és lehet
megválni. Ízléstől is lehet megválni,
dramaturgiától is, gondolattól is – és
gondolattalanságtól is.

Szociográfia-átültetés

Mindezt együtt példázza az évad egyik
legérdekesebb s egyúttal leginkább balul
sikerült kísérlete, a Thália Színház
Törtérelem alulnézetben című előadása.
László-Bencsik Sándor megkísérelte a
szociográfiai művét színpadi művé ala-
kítani. A szociográfia érdekes volt, s
különösen a maga műfaján belül új hangot
hozott. Egy brigád történetét mondta el
esendő emberi sorsokban, amikor is
kiderült, hogy sok esendőből is lehet egy jó
brigád. Az átültetés különböző virágoknál
különbözőképpen történhet. A muskátlit
például egyszerű dugvá-

nyozással ültetik át. Van, amit
komplikáltabban. László-Bencsik, ismervén
az összes átültetési lehetőséget, minddel
megpróbálkozik, s így olyan bonyolult
módon, oly sokszerűen ültetget at, hogy
abból semmiféle drámai egység nem jöhet
Létre. Gondolt szerepekre, és meg-próbálta
a szereptik felől – tehát Szabó Gyula-szerep,
Horváth Teri-szerep, legyenek nők is a
színpadon, mert az jól veszi ki magát,
legyen családi ház és brigádmunka,
krematórium és krematóriumvezető.

Ehhez még hozzájárul az is, hogy közben
lejátszódik olyan családi „tragédia” is, ahol a
lányt nem akarják hozzáadni a fiúhoz, vagy
a lány nem is akar hozzámenni a fiúhoz, s
ezenközben pakolnak, csomagolnak,
kiabálnak, káromkodnak, sőt énekelnek is.
Minden fals a színpadon, akárcsak a
danászás. Az úgynevezett humoros
ármondások a Iegszellemtelenebb és a
legalpáribb humor közszájon forgó
fordulataiból eszkábálódnak össze. S ami
Veres Péter Pályamunkásokjában az
élettörténetek el-beszélése volt, az itt
lerövidített formában ismét megjelenik, de
annyira alulnézetben, és annyira
alulértékelve, és annyira alulelképzelten,
hogy semmiféle költészet nem lehet belőle.

Egyáltalán kérdés az, hogy a
szociográfiából el lehet-e jutni a drámához.
E sorok írójának merész javaslata volt, hogy
a dráma használja fel a magyar szociográfiai
irodalom bizonyos értékeit is. De
semmiképpen nem gondolt arra, hogy ilyen
közvetlenül, ilyen mindent akarva, ilyen
mindent egyszerre megjátszva fognak ezzel
kísérletezni, és nem úgy, hogy a
szociográfia mögött meghúzódó gondolati
és pszichológiai problémák válnak
darabihletővé. Mert így még az is
megtörténik, hogy a munka a színpad szerint
mindent megbocsát és megbocsáttat. Még
azt is megbocsát-tatja, hogy a brigádvezető,
Asztalos kultúrprogramként a
krematóriumba viszi a brigádot, és ott a
halottik rovására viccelődve szerzik meg a
munkások a kultúrát.

Végül a legfontosabb dramaturgiai
tévedésre szeretnék kitérni. A leghamisabb
hiedelem az, hogy a színpadon tárgyilag az
van mindig középpontban, ami a darab
legfontosabb tartalma. Ha például a III.
Richárdban a kivégzések lennének a
színpadon és nem a kivégzések előttje és
utánja, ha ezután magának a csatának az
ábrázolása többszörösen annyi színpadi
helyet és időt foglal-



na el, mint Richárd felkiáltása: „Lovat,
lovat nekem, országomat egy lóért” – akkor
a színpadnak vége. Ebből érthető, hogy ha
a munka tárgyilag van a színpadon, akkor a
munka problematikája, pátosza nem lehet
ott. S ez azért van így, mert a drámában a
szavaknak, a dialógusoknak van elsősorban
hatalma s nem a tárgyaknak. Ahol a tár-
gyaknak és magatartásoknak van nagyobb
hatalmuk, mint a szavaknak, ott nem
színpad születik, hanem egyfajta
elképzelés – a fantom értelmében – jelenik
meg színpadi műként.

Áldozatkultusz

Mikor az emberek útjai elválnak,
visszaintenek egymásnak. Ez a visszaintés
az életben és a színpadon nagyon sokér-
telmű. Tulajdonképpen akkor válik a
legrosszabb értelművé, amikor valójában
legyintés. Drámában azután még súlyo-
sabbá válik, ha az igazi problémára le-

gyintenek. hit azért mondom cl, mer
Gyurkó László tolla nyomán megszületett
az utóbbi idők harmadik Kőmíves

Kelemenné-drámája. Sarkadi Imre, illetve
Sárospataky István drámái közül Sarkadié
valóban mélyen vívódott azzal a kérdéssel,
hogy szükség van-e emberáldozatra, ha
valamit fel akarunk építeni. Egyfajta
neofita kommunista pátosz vetette fel a
kérdést, de mögötte természetesen
történelmi tények és az eredeti balladában
is kifejezett konfliktus állt. Most azonban
Gyurkó drámája drámai ellenérvek nélkül
legyint a konfliktusra, és bizton állítja:
ember-áldozatra szükség van. Igaz, hogy ez
e dráma szerint is lélektanilag nagyon ne-
héz. Senki se lehet boldog ama tudatban,
hogy meg kell halnia. Lélektanilag nehéz,
de nem megoldhatatlan a kollízió, hiszen
majdnem mindenki tudni fog az
önfeláldozásról. Történelmileg azonban
semmi vita nincs, ha valami állan-

dóan összeomlik, legyen az színház vagy
bármely más vállalkozás, szükség van az
áldozatra.

A Huszonötödik Színház, mely a darabot
bemutatta, a szerző intenciójához híven két
férfit és két nőt szerepeket a színpadon,
akik közül mindegy, melyik Kőmíves
Kelemen és a felesége, és melyik a többi
asszony és a többi kőmíves. Ez a sűrítési
módszer arc nélkülivé teszi a játékot, sőt,
ezt még jobban aláhúzza hogy a dráma előtt
el-játsszák az artikulált nyelv kialakulásá-
nak történetét, mutatván, hogy mily mély
történelmi rétegekből és néplelki
szemiotikából ered majd az a dráma, melyet
látni fogunk. Mindezt a néző is elhiszi, ha
érdemes. A kérdés azonban, hogy érdemes-e
azon a világképen gondolkozni, mely
szerint minden építés-nek van összeomló
vagy majdnem összeomló periódusa, s
ilyenkor csak az áldozat segíthet.
Megértem, hogy e-z a gondolat mennyire
függ össze a társa-dalmi fejlődés objektív
nehézségével. Azt is megértem, hogy
mindennek tükre a nemzetségi társadalom
felbomlása idején az áldozat
szükségszerűsége lehet. Sőt, az is érthető,
hogy a színpadon megjelenik Krisztus, aki
ebben az esetben a darab egész
mondanivalójánál sokkal okosabb dolgot
prédikál, hogy tudniillik a nagyobb tudás, a
nagyobb ésszerűség jobban segíthet, mint a
csodák és az imák. Így is egyszerű volna a
megoldás, túl egyszerű. Így sem volna igaz,
de az igazságnak az egyik fontos
mozzanatát és adott esetben lehetőségét
tartalmazza.

Az a transzcendens áldozatkultusz, amely
a darab végső mondanivalója,
semmiféleképpen nem fedi sem a ballada,
sem pedig a mai kor szellemét. A
balladában mind Kőmíves Kelemenné
tiltakozik az emberáldozat ellen, mind pedig
szerepel az ő „kicsi fia”. S ez a kicsi fiú
egyáltalán nem nyugszik meg a kőm ívesek
döntésében, aminthogy a kőmívesek sem
állnak többé tiszta szívvel saját
döntésükhöz. Ami a ma világát illeti, ott az
a probléma mindig, hogy miképpen lehet
végsőkig nyomozni az áldozat
elkerülésének, az emberáldozat feleslegessé
válásának lehetősége után. Ha semmi más
mód nincs, akkor még mindig tovább kell
keresni, még mindig meg kell próbálni
elkerülni az áldozatot. Előfordul, hogy ez
nem sikerül. De – mint egy másik dráma
elemzése során látni fogjuk – az emberi
magatartás éppen az áldozat –, már-
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mint az emberáldozat végsőkig való el-
kerülésének jegyében képzelhető el csak.
Igaz, hogy mindannyian, akik el akarjuk
kerültetni magunkkal és másokkal az
áldozatot, felőrlődünk ebben, erre megy rá
az életünk. De ennek tartalma az áldozat
elkerülése.

A sokoldalú kör

Annál érdekesebb ennek a balsikernek a
leírása, mert az idény legjobb művei közé
számító két dráma is sokkal mélyebben és
tartalmasabban veti fel ugyanezt az
ellentmondássorozatot. Az egyik Illés Endre
Egyszárnyú madarak című mesejátéka.
Mintha ismét a Trisztán-legenda hangulata
(nem kora) ragadta volna meg Illés Endrét.
Ennek a legendás és magát legendában
kifejező világnak belső titkait tette
aktuálissá. A hősnő szerelmes férjébe, aki
saját alak-ját bajtársára és barátjára ruházza
másodnaponként. A férj eltűnik. Az özvegy
(?) visszavárja. Eddig szokvány-történet.
Csakhogy a férj azért távozik el, mert az
asszony rájött, hogy bigámiában él. S ez
ellen tiltakozik. A férjét visszaváró
asszonyért éppen úgy rajonganak a kérők,
mint ahogyan A velencei kalmár hősnőjéért,
csakhogy Illés asszonya nem sorsot vet, nem
a ládikák titkára bízza, hogy melyik kérője
talál nála meghallgatást: mindegyiket
elutasít-ja, s visszavárja a maga
Odüsszeuszát.

Illés versenyt fut tehát három nagy
témával is. Lehet-e ezen a hangulaton belül,
ezen a problémakörön belül újat mondani?
Bebizonyítja, hogy lehet. S ez számára elég
is a drámához. Persze így nem nagy
összeütközésből bomlik ki a színpadi játék,
hanem valami finom költői bölcselkedéssé
lesz, de ezt a bölcselkedést annyira
hozzáköti magához t költészethez, hogy
'elfelejtjük a feszültség hiányát, s átadjuk
magunkat a versenyfutás intellektuális
feszültségének.

Van-e abban valami, hogy egy ember és a
tőle elütő természetű barátja együtt
jelentenek egy nő számára teljességet? Illés
itt a szexualitást másodrendű problémává
teszi, hiszen csak az igazi férj él házaséletet
az asszonnyal, a barát, aki a férj alakját ölti,
megtartóztatja önmagát – éppen a barátság
miatt. Tehát a bigámia nem szexuális
értelemben az. Viszont Illés hősnője öz-
vegységében jön rá, hogy neki mind a két
ember kell. A férj is és a barátja is,
mégpedig azért, mert minden más ember,
aki nála jelentkezik – egyszárnyú madár.
Színtelen. Egyéniségének van

egysége, de külső egység, mindig ugyan-
olyan, holott a valóság sokaspektusú, és
sokféle reagálást tesz jogosulttá.

Így túl egyszerű volna azonban a képlet.
Trisztán varázsitalt ivott Izoldával együtt.
Ezért volt szerelmük olyan mély. Portia
agyafúrt volt, játékos kedvű, tudta, kit
szeret, s bízott a szerencsében. Penelopé a
legnagyobb eszű embert várta haza, Athéné
kedvencét, Odüsszeuszt. Illés hősnője,
Orsolya azonban a sok-oldalú embert várta,
azt a férfialakot, aki tele van
ellentmondással, aki tud játékos lenni és
komoly, aki mindig azér t ugyanaz, mert
nem ugyanaz.

A művész és a forradalom

S nagyon érdekes, hogy az egészen más
gondolatkörből induló Illés Endre és
Hernádi Gyula problémafelvetései mi-ként
találkoznak egymással. Hernádi drámáját, a
Vérker e szt s é g e t , melyet a Pécsi Nemzeti
Színház mutatott be, szintén jellemzik a
személyiség-metamorfózisok. Hernádi
ezeket az alakváltozásokat állítja színpada
középpontjába. A téma az 1912-es véres
csütörtök. András, a munkásszínjátszókör
vezetője a francia Kommünről szóló darab
főpróbája miatt nem megy el a tüntetésre, és
színészeit sem szívesen engedi el. A darab
próbájából éppen azt a jelenetet látjuk,
amikor a Kommün egyik vezetője a burzsoá
csapatok tisztjének egyenruhájában abba a
helyzetbe kerül, hogy az egyik
kommünárlányt, Louise Mi-

chelt vallathatja, és így egérutat biztosíthat
számára. A próba közben lejátszódik a
tüntetés, és a vérengzés nyomán a tüntetők
egy része a munkás-egyletben keres
menedéket, s az, ami az előbb a színpadi
próbán játszódott le, most lejátszódik a
valóságban.

A színpadi elgondolás nagyszerű. A játék
a játékban, a játék kettős értelem-ben is
valóságba fordulása és a játék a valóságban
– mindez olyan metamorfózissorozat,
amellyel már ebben az évadban is
találkoztunk Illyés Dupla vagy semmijében.
Csakhogy itt a valóságnak mint történelmi
valóságnak sokkal közvetlenebb ereje van.
Hernádit sajnos e jó színpadi elképzelés
ellenére sem hagyja el az a hibája, hogy a
szellemi arcok nála túl lassan bomlanak ki,
ami az epikában helyes, de a drámában már
nem gyümölcsöző. Továbbá az a hibája is
megmarad, hogy érzi ugyan: a drámában a
személyes viszonyok rajza igen fontos
eleme az egyéniségek kiteljesítésének, és
alátámasztja a szellemi profilokat (néha
éppen azok hordozója), de ezekre itt csak
utalást tesz, és a cselek-ményen belül
legfeljebb ottlétük, de nem aktív szerepük
van. Ennek ellenére maga a fő probléma
hihetetlenül érdekes: a művész és a
forradalom problémája.

A művész a művészetének él. A mű-vész
ezért nem legyinthet a társadalmi
konfliktusokra, hanem földolgozza azokat.
A művészet marad a számára a fon-
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tos, még akkor is, ha a föld dübörög. De azt
is jól tudja, hogy a föld egyfelől a művészet
következtében dübörög, másfelől, hogy a
művészet világába ismét és ismét beledöng a
valóság. Ez a művész kettős tragédiája,
illetve komédiája. És ha a valósággal
találkozik, akkor a forradalom jegyében
kétszárnyú madárnak kell lennie, mert cl
kell kezdenie komédiázni. Nem legyinthet a
problémára, melyből nem vonta ki ma-gát,
még akkor sem, ha úgy tűnt, hogy magába
zárkózott. Mert művészet és forradalom
között olyan külsődleges a különbség, ha
igazi művészetről és igazi forradalomról van
szó, hogy a leglényegesebb pontokon ennek
1 különbségnek el kell tűnnie. S erre nem
lehet legyinteni. Mert a művész célja az,
hogy ne legyenek áldozatok. De legyen
forradalom. Forradalom minél kevesebb
áldozattal. S mivel el akarja kerülni az
áldozatot, ezért András, a művész ma.. ga is
elkezdi játszani a rendőrfőfelügyelő
figuráját, majd színleg ő hallgatja ki a
gyanúsítottakat, hogy azután az igazi
rendőrfelügyelőt is sarokba szorítsa, míg
végül annak más lehetősége nem marad,
mint hősünket agyonlőni.

Sokoldalú, gigászi küzdelem ez azért,
hogy sikerüljön megmenekülni. És sikerül is
megmenteni sokakat, s végül is egy
hajszálon múlik, hogy a hős nem mentheti
meg önmagát. De éppen ez a hajszál a mély
összefüggés hordozója. A művészt az élet
belekényszeríti egyfajta szerepbe, amelyet
elkezd játszani, mert ezáltal megment
másokat, ez az ő történelmi küldetése.
Kérdés azonban az, hogy nem szeret-e bele a
maga szerepébe, a maga életszerepébe, me-
lyet művészien játszik, s nem kezdi-e
önmagát ismételni, nem játszik-e rá erre a
szerepre, nem önmagáért való lesz-e a játék,
nem válik-e csupán a mű-vész önélvezetévé.

A darab gyűlöletteli végbúcsú egy re.

akciós világtól ama milliók nevében, aki-
kért és akiknek András a Kommün történetét
játszotta. S ez a végbúcsú ezért búcsú a
fölösleges áldozattól is. Hiszen András
végül is rájátszott a szerepére, s ezért vált
áldozattá. S az ilyen rá-játszások mindenkor
felesleges áldozatokat teremtenek. Látszólag
osztják a mártírsorsot, de felettük legfeljebb
szín-padi glória lebeg. S a színpadi glória
mögül Hernádinak sikerül előbányásznia az
igazit. S a színpadi glória és a valódi glória
egybemosott ragyogásának feloldásával -
elköszönt az évad is.

TARJÁN TAMÁS

Hernádi, ha drámát ír

Kezdjük ott, ahol kezdeni szokás: Hernádi
Gyula a mai magyar irodalom egyik
legeredetibb, legizgalmasabb egyénisége.
Negyvenkilenc éves, húsz éve publikál;
írásai körül soha nincsen nyugalom. Hívei a
modern próza lobogójára írták a nevét,
bírálói szerint nagyon nem jó szél fújja ezt a
lobogót. Volt bűnbak és övezte dicsfény:
bélyegezték neopozitivistának,
irracionalistának, egzisztencialistának,
strukturalistának, parabolagyárosnak,
morbidnak egyfelől, s méltatták lényegében
ugyan-ezekért a tulajdonságaiért a másik
oldaIon. Legújabb regényét, a Vörös

rekviemet „az írói pálya egyik csúcsának”,
„minőségi változásnak” ítélte több kritika,
de akadtak olyan elutasító vélemények is,
melyek szerint a könyv „nem vörös, nem
rekviem, nem új és nem regény”.

Maga az író - amikor még a mostaninál is
kevesebb elismerésben volt része - úgy
nyilatkozott: „vagy azért fanyalog a kritika,
mert rosszat írok, vagy vér t , mert túl jót
írok”. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy
Hernádi már nem ír rosszat (a pályakezdés
tehertételeit magán viselő, az alkotói
szándék ellenére negatív tartalmú,
formailag túlhajszolt, néha utánzásnak tűnő
műveket), de még túl jót sem (valóban a
remekmű mércéjével mérhető regényeket,
novellákat, drámákat). Hernádi
pillanatnyilag jót ír: kiforrott íróvá
alakította-kísérletezte önmagát - és
kikísérletezte az értelmes, hasznos
kísérletezést.

Hernádi írói útjának mindmáig legkésőbbi
műfaji fejleménye a dráma: versek,
elbeszélések, regények, filmforgatókönyvek
után fordult figyelme a szín-pad felé; s mint
látni fogjuk, az összes többi műfajban
szerzett tapasztalatait hasznosította is
darabjaiban. Érdekes, hogy drámáit - noha
minden esetben szellemi izgalmat kavartak -
nemigen követték a szokásos kritikai
párbajok: megítélésük a Falansztertől a
Vérkeresztségig nagyjából egységesnek
mond-ható.

Írásom, éppen a Vérkeresztség pécsi
bemutatója ürügyén, Hernádi drámaírói

munkásságának egészét kívánja - főbb
vonalaiban, jellegzetességeiben - vizsgálni.
De mert a megszokottnál is szervesebb
részét képezik az életműnek, szükség lesz
az állandó, helyenként részletes kitekintésre
is.

A pályakezdés lépcsőin

Az író-olvasó találkozók és interjúk örök s
általában haszontalan kérdése: „És hogyan
lett író?” Hernádi válasza azonban
anekdotikusságában is figyelemre méltó,
mert olyan mozzanatról tudósít, amely -
elsősorban épp a drámáknál - máig
meghatározó fontosságú. Tehát: harmadikos
gimnazista korában az öreg, magára maradt,
megcsúnyult Szép llonkáról írt dolgozatot.
A tanár megdicsérte - sorsa, úgy véli, ezzel
döntetett el. A szokatlan iránti vonzalom, a
ki- és megfordítás igénye, a merőben új
nézőpont tudatos keresése a fontos ebben.

Hernádi 1955-ben versekkel jelentkezett a
Csillagban; ennek ma már nem kell túlzott
jelentőséget tulajdonítanunk, ám a költői
hajlam részben magyaráz-hatja a regények
és drámák erős líraiságát. Vallott
példaképei is költők: Weöres és Pilinszky;
mellettük, saját ítélete szerint
Hemingwaytől és némiképp talán (a
hatvanas évek vége felé) Updike- ról tanult
az író. E mesterekre alig jellemző a dráma
mint műfaj - de szinte mindig jellemző az
erős drámaiság. Dráma és drámaiság
összefüggéseit és ellentéteit nem hagyhatjuk
majd figyelmen kívül Hernádinál.

1959-ben egyszerre két könyve jelent meg
az írónak (hogy azután a harmadik csak hét
év szünettel kövesse őket) : a
Deszkakolostor című novellagyűjtemény és
A péntek lépcsőin című regény. Az előbbit
rokonszenvvel fogadta a kritika, főleg
tömör líraiságát és háború-ellenes hangját
emelve ki; az utóbbit viszont mereven
elutasította - a hozzánk sajnálatosan
beszivárgott nyugati, dekadens, burzsoá
művek közeli rokonát látva benne. A két
könyv elemzése, netán apológiáin nem lehet
most feladatunk. Mindenesetre tény, hogy
jóval több volt köztük a hasonlóság, mint
amennyit a bírálók észrevettek, s ma már
tárgyilagosan megállapítható az is: A

péntek. lépcsőin, ha különösebben jó regény
nem is volt, olyan kérdésekkel birkózott,
amelyek 1959-ben még eretnekségnek
számítottaik, a hatvanas évek vége felé
viszont közhelyszerű gyakorisággal
jelentkeztek irodalmunkban. A


