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Szabadszerelem
avagy egy negatív utópia

Illyés Gyula drámája Pécsett

Mint Lucifer Ádámot a falanszterbe, úgy
vezeti be Kázmér Orbánt az Orfeusz a
felvilágban első jelenetében az ifjú bioló-
gusok utópisztikus kommunájába, amely
első látásra egy nyilvánosház és egy alko-
tóház bizonyos előnyeit kapcsolja össze. A
kutatásban nemzetközi rangot kivívott ifjú
tudósok gyülekezete - vagy ahogyan ők
maguk nevezik : „együttessége" - valamikor
a XXI. században működik, pontosan meg
nem határozott társadalmi körülmények
között, de valószínűleg nem a Tudományos
Akadémia létesítményeként. Tagjai a
napközben végzett fárasztó kutatómunkájuk
utáni szerelmi életüket szabadon választott
és cserélgetett partnerekkel bonyolítják le.
Kázmér bevezetője szerint itt a jövő tár-
sadalmának kis modellje látható, ahol
megszűnt a szerelem mint „két magány egy
börtöne", s az ember, bár közösség tagja,
független marad, „mert legalább a szerelem
szabad már".

Egykor, alig több mint három évtizede
kedvelt propagandafogás volt azzal
ijesztgetni az embereket, hogy a kom-
munizmusban szabadszerelem lesz. Lám,
most Illyés Gyula darabjában ez bekö-
vetkezett, még ha egy vígjáték negatív
utópiájaként és egy elszigetelt közösség
kísérleteként is. Aligha hihetjük persze,
hogy valami nagy veszély jelzéséről van
szó. A verses indítás stilizáltsága, gördü-
lékeny szellemessége sejteni engedi, hogy
egy molière-i jellemvígjáték következik,
társadalmi kérdéseket borzoló indulattal.

Ez a vígjáték első megközelítésben a
szerelemről és a szexualitásról szól. Erről
beszélni ma szinte annyira fontos, mint a
nemzeti sorskérdésekről, olyan aggasztó
méreteket öltött az Osztrák-Magyar
Monarchia örökségeként továbbélő és
immár nemzeti hagyományainkhoz tartozó
prüdéria, amely legfőképpen szín-
padjainkon uralkodik. Az emberi test
látványa érthetetlen okból még mindig
tabunak számít, egészséges erotika helyett
(ami a művészetek kezdete óta fontos része
az alkotásoknak) meg kell elégednünk
„franciás" frivolsággal vagy
malackodással, legjobb esetben polgár-

szerekkel kielégülő lelki nyomorékok.
Hiszen a nyíltságára büszke közösség
árulkodó módon táncrendnek nevezi az
előre leköthető szerelmi partner kapaci-
tását nyilvántartó időbeosztást, és olyan
suta körülményességgel kezeli a szexuális
ügyeket, amiben néha a viktoriánus
álszemérem, máskor a kollégiumi nyil-
vános gyónások szelleme kísért.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a társa-
ság tagjait, az elfásult Don Juanoktól az
egyszerű szexuálpatologikus esetekig
számos érdekes példánnyal találkozunk.
Van, aki felesége nyárspolgári
féltékenykedése elől menekült ide, vagy a
könnyű partnerszerzés lehetősége csábítja.
A bonyolultabb esetek között akad
tévésztárról vagy filmszínészről álmodó
frigid nő, fityulájától megszabadult apáca,
nemi nyomorban szenvedő főnök, de
köznapi nimfomániás és szado-erotomán
is. Korcs egyedek, a legkülönfélébb pszi-
chés zavarokkal - igazán sajnálatra mél-
tóak. Az ember mégis hajlandó megbo-
csátani nekik, hiszen lépten-nyomon azt
hallja, hogy milyen nagyszerű eredmé-
nyeket értek el a tudományban. Legtöbb-
jük világhírű, külföldi folyóiratok közlik
publikációjukat. Szinte szerencsésnek
érezzük, hogy ezek az ifjú Nobel-díj-
várományosok, akik kutatásaikkal dicsősé-
get hoznak a nemzetnek, lelki és testi
nyavalyáikkal nem zavarják a társadal-
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pukkasztással, ami elfogadható ugyan mint
társadalmi jelzés, de sohasem válhat belőle
természetes, fölszabadító, a testiséggel
szemlesütés nélkül foglalkozó művészet.

Vígjátéki komolysággal szólni a sze-
xusról költő dolga csakugyan. De még
Illyés is fontolgató óvatossággal lát neki.
A darab elé írt bevezetőjében aggódva
bocsátja útjára munkáját, mentegetőzve
szinte, hogy kiengedheti-e a kezéből, és
tudakolva, hogy vajon nem ment-e túl a
határon. Végül „harminc éven felüliek-
nek" ajánlja darabját. Nos, a Pécsi
Nemzeti Színház erkélyén csapatosan ülő
tizenéves iskoláslányok és -fiúk szelíd,
izgalommentes viselkedése remélhetőleg
megnyugtatja az írót. Megnyugodhatnak a
gyermeküket féltő szülők is, és a kö-
zönségszervezőket sem kell felelősségre
vonnunk : az Orfeusz a felvilágban annyi
szabadszájúságot vagy sikamlósságot sem
tartalmaz, amennyi negyedik elemisták
között a nagyszünetben elhangzik.

Mindez pedig azért van így, mert Illyés
fölényes gúnnyal idegenít el az ábrázolt
környezettől, nem engedve, hogy
viszolyogjunk vagy szörnyülködjünk.
Ironikusan jelzi például, hogy ebben az
„együttességben" korántsem fölszabadult
szellemű emberek, a jövő valóban nyílt
szívű és nyílt tekintetű intellektueljei
élnek, hanem gátlással küszködő, pót-



mat, hanem egy kitűnő ötlet jóvoltából
biztos helyre vannak zárva, ahol nyugod-
tan dolgozhatnak, és még jól is érzik ma-
gukat. Talán majd tudományos munkás-
ságuk kárpótol erkölcsi tévelygéseikért.
Ismerünk néhány haladó politikust, igaz
forradalmárt, lánglelkű költőt, balett-
táncost, zenevirtuózt, festőt, művészt -
akik életművüket és nem magánéletüket
hagyták ránk, s akiknek nem a szerelmi
moráljukat szoktuk firtatni, hanem esz-
méiket vagy alkotásaikat tesszük kötele-
ző középiskolai tananyaggá.

A dolog persze bonyolultabb. Miköz-
ben azon töprengünk, hogy talán üdvös
lenne a társadalomra nézve, ha szaporíta-
nánk a szexuálisan rokkant tudós fők ré-

szére fönntartott - a darabbelihez hason-
latos - munkaterápiás menhelyek számát,
Illyés Gyulával együtt jeges iróniával
ítéljük el nyomorék emberségüket. Még
inkább: szánjuk őket, amiért félemberek,
hiszen fogalmuk sincs a valódi társas
kapcsolatról, két ember szövetségéről, a
szerelemről. Az egész emberekről - akik
sokkal többen vannak náluk.

Közülük való a darab két központi
alakja: Orbán és Erika. Ők egymást el-
vesztve sodródtak bele az érzelmi szegé-
nyek falanszterébe, egy megromlott há-
zasságot hagyva maguk mögött. Válsá-
guk, úgy tetszik, magából a házasság in-
tézményének válságából fakad. Illyés így
beszélt erről egy interjúban, a darab meg

jelenése idején: „Az emberek nem terem-
tődnek monogámnak, hűségesnek. Még a
nagymamák sem. Kell valamit kapniuk,
aminek a kedvéért lenyesegetik a maguk
vadhajtásait ..."

Ez a nagyon szép, nagyon igaz gondolat
korunk fölszabadult emberének drámáját
rejti magában. Azét az emberét, aki
megtanulta anyagi érdek és előítélet nél-
kül fölépíteni társas kapcsolatait, és aki
éppen a megváltozott, szocialista társa-
dalomban kapta meg a lehetőséget, hogy
az elidegenedett társas kapcsolatokat
humanizálja. A házasságot is. Megküzdve
az ösztönök és kísértések visszahúzó
erejével. Megküzdve a „környezeti árta-
lommal", a szexuális divatok változásával
és csábításával - s legfőképpen saját poli-
gám természetével.

Az Orfeusz a felvilágban drámai alaprajza
korunk egyik legizgalmasabb konflik-
tusának megragadására alkalmas.

Orbán és Erika szeretik egymást.
Drámájuk épp oly köznapi, mint amilyen
tipikus. Orbán poligám, Erika monogám.
Orbán sokszor megcsalta Erikát, ezért
Erika elhagyta, és az „együttességben"
próbálja újrakezdeni életét váltott, érze-
lemmentes szeretőkkel. Orbán utána-
megy, hogy - mint Orfeusz Euridikét -
visszahozza a félemberek alvilágából.
(Közben azért Don Juan-i lénye is vonzza
a „bármikor bárkivel" paradicsomába.)
Pokolra szállás ez mindkettőjüknek. Erika
úgy érzi, hogy kigyógyult Orbánból, és ezt
azzal bizonyítja, hogy mind jobban
beilleszkedik a dehumanizált erkölcsi
rendbe. Orbán kétségbeesve nézi, és hogy
a „gyógyulása" teljes legyen, vala-mi
furcsa, mazochista kéjjel, fogadásból
belöki Kázmér ágyába is. Kapcsolatuk
eme mélypontján rádöbbennek, hogy
egymáshoz tartoznak, és a másikba ka-
paszkodva, újrakezdve talán még a föl-
színre evickélhetnek, és kimenthetik sze-
relmüket.

Az ösztönök hatalmát és legyőzését
legutóbb Peter Brook ábrázolta gyönyö-
rűen a Szentivánéji álom Titánia-Oberon-
kapcsolatában. Nála Titánia szexuális ka-
landját a szamárrá változtatott Zubollyal
Oberon a szerelem nevében irányította, és
az ösztön mocsarába rántott kedvesét saját
maga hozta föl megtisztultan, érzé-
kenyebben a szépségre és a szerelemre.
Illyésnek nincs szüksége az állati erotika
szimbólumaira ahhoz, hogy az egymást
keresők, egymásért küzdeni tudók talál-
kozását ihletetten ábrázolja. Az egymásra
találás jelenetét olvasva nem tudtam másra
gondolni, mint arra, hogy a pokol-
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ra szálló, a magát legyőző kiérdemli a
megszenvedett győzelmet. És hogy Or-
feusz és Euridike mitológiai történetének
most először van esélye a katartikus, bol-
dog befejezésre.

Annál fájdalmasabb, hogy mégsem így
történik. A jelek szerint Illyés nem hisz
ebben a boldog befejezésben. Az ő
Orfeusza túlságosan mélyre süllyedt, és
túlságosan mélyre taszította Euridikéjét is
ahhoz, hogysem egymásba kapaszkodva a
felszínre emelkedjenek. Elég hozzá
egyetlen csinos arcocska, hogy Orbán
tekintete éppen az új életbe indulás pilla-
natában tilosba tévedjen, és elég ez az
egyetlen tekintet, hogy Erika örökre föl-
adja az összetartozás reményét. Illyés
Orfeusza is „visszanéz", akár mitológiai
elődje - ráadásul nem Euridikéjére. Ez a
visszanézés azt jelenti, hogy egymás
nélkül, egymást keresve, egyedül bolyon-
ganak tovább, reménytelenül.

Úgy érzem, a cél előtt egyetlen pilla-
nattal siklott itt ki a dráma. Sem a drámai,
sem az erkölcsi logika nem kívánja ezt a
befejezést. Orbán és Erika helyzetében
nincs különbség a darab elején és végén.
Valaha Orbán hűtlen természete miatt
bomlott föl a kapcsolatuk, és pontosan
emiatt kilátástalan az újrakezdés is. Akkor
viszont nem eshet akkora drámai súllyal
latba mindaz, ami „közben" történt, és ami
az utolsó Orbán-Erika-jelenet néhány
indokolatlanul sötét pillanata ki-vételével
egész idő alatt nem annyira jó-
vátehetetlenül mocsokba rántó galád-
ságnak látszott, inkább csak pajkos kü-
löncök gyermeteg rosszcsontkodásának,

Illyés sugárzása túlságosan erős ahhoz,
hogy pesszimizmusának hitele legyen.
Fölágaskodik bennünk a tiltakozás: két
egymáshoz törődött ember sorsa nem
múlhat egy formás comb után vetett pil-
lantáson - ha igen, akkor nemcsak egy-
mást nem érdemlik meg, hanem a figyel-
münket sem. Akik méltók a boldogság-ra,
azok valódi poklokból is - hát még az
efféle lelki szegényházból - fölhozzák
szerelmüket. Nem valamiféle kincstári
optimizmus követeli ki ezt a befejezést,
hanem a darab egész dramaturgiája: a
kajánul elrajzolt környezetből kiemelkedő
két főszereplő útja tisztán vezet el a
„felvilági" magasságba.

Nem kétséges, hogy a Pécsi Nemzeti
Színház megtanulta beleélni magát Illyés
Gyula gondolatkörébe, sőt a folyamat
visszafordíthatóvá vált: a drámaíró szí-
vesen igazítja magát az őt szorgalmasan
inspiráló dramaturg, Czímer József el-
képzeléseihez.

Sík Ferenc rendezése természetesen
követi a dráma törvényeit - a befejezés-
ben is, ahol a rendező megtorpan, modo-
rossá válik, és ellentmond korábbi belső
logikájának: ahelyett, hogy szándéka sze-
rint az elidegenedés kritikáját fogalmazná
meg, hatásában maga is kiúttalanságot
sugall. Ha már a bírálatnál tartunk, essünk
túl a másik negatívumon: az indítás, az
előző Illyés-dráma, a Dupla vagy semmi

befejező jelenetének átszövése az itteni
kezdésbe - harsány és jóvátehetetlen hiba.
(Azaz jóvátehető: ha a további
előadásokból kimarad.)

Ettől eltekintve a rendező remek munkát
végzett. Mesteri stilizációval terem-tette
meg a darab realitás fölött lebegő, játékos,
költői világát. Az előadást nézve
sajnálhatjuk igazán, hogy Illyés az indítás
után és egy-két hely kivételével lemondott
a versről. A vers játékossága, ironikus
könnyedsége, eleganciája igazi sor-
vezetőként nem engedte volna elnehezí-
teni a befejezést, vagy - például - esszébe
való szócsőmonológgá szárítani Orbán
szarkasztikus töprengését a nemiség teljes
függetlenüléséről.

Egyébként Sík tökéletes sikerrel erősíti
föl a vígjáték csaknem szatírai hangjait,
molière-i humort csalogatva elő belőle.
Vata Emil elegáns szálloda és elegáns
örömtanya keverékét sejtető remek
színpadképében nagy adag irónia bujkál.
A vörös műszőrmével borított, puhán
süppedő kerevetek, a bársony előfüggöny
időnkénti bejátszatásával 'igazi nyil-
vánosház-hangulatot teremtenek, ami
kaján ellentétben áll a szobajelzésekkel: a
XXI. századot és a bentlakókat egyaránt
jól jellemző geometrikus megszer-
kesztettséggel. Jánoskúti Márta jelmezei-
ben már koránt sincs ennyi humor, sokkal
konvencionálisabbak.

Sík Ferenc jól ismert rendezői erényei -
a csillogó technika, a színpacai mozgás
megkoreografáltsága, az állandó, dina-
mikus járás-kelés, amelynek következté-
ben álló helyzetben szinte sohasem hang-
zik el szöveg - szigorú rendiben állnak a
dráma szolgálatára. A fanyar ötletek annál
inkább célba találnak, minél grotesz-
kebbek, és már-már az abszurd határát
súrolják. Legjobb ezek közül a pisztoly-
játék. A sután csattanó kis piros játék-
pisztolyok, nyomukban a naponta száz
halállal meghaló és újra feltámadó -
kizárólag férfi - szereplőkkel, végtelensé-
gig ismétlődő kis családi rítusainkat gú-
nyolj ák.

A szereplőlista élére Kézdy György
neve kívánkozik. Alakításának nyers,

csaknem abszurd humora a darab igazi
hangjait közvetíti. Automatizált telefon-
szövege, groteszk körben járkálása a
süppedő pamlagon jellemtanulmányt és
karikatúrát sűrít. Mellette azok a legjob-
bak, akik hasonló bátorsággal merik el-
rajzolni a figurát. Pásztor Erzsi szemér-
mes humorral, szeretettel ábrázol egy volt
apácát, aki a zárda takaréklángú élet-
formája után valósággal kiteljesedik, ki-
virul az „együttességben". (Lám, mint
minden közösségben, itt is milyen vi-
szonylagos az életforma értéke; attól
függ, ki honnan jön.) Egy maszkulin
szakbarbárnő romantikus szexuális álmait
mutatja meg jókedvű alakításában Peté-
nyi Ilona. Sólyom Katira az egyszerű,
kispolgári tucatfeleség szerepe jutott -
kitűnően oldja meg.

A többiekből kisebb-nagyobb mérték-
ben hiányzik az irónia és a könnyedség.
Holl István helyenként olyan komolyan
veszi magát, mintha egy Hernádi-fa-
lanszterben játszana. Huszár László több-
nyire győzi humorral, Dávid Kiss Ferenc
azonban belemerevedik egyetlen maga-
tartásba. Szegváry Menyhért és Melis Gá-
bor nem elég színes. Antal Anetta, Vajda
Márta, Vári Éva számára :is sokkal több
lehetőség adódna. (A Déry Mária helyett
az általam látott előadáson sebtében be-
ugró Unger Pálma teljesítménye nem volt
értékelhető.)

A legnehezebb dolga a két főszereplő-
nek, Miklósy Juditnak és Győry Emil-nek
van. Miklósy Judit, úgy érzem, túl
szigorúra formálta Erikát. Némi szelid
iróniával, nagyobb vállalkozókedvvel,
színesebb egyéniséggel sokkal élőbbé vált
volna ez a tiszta-szép nőalak. E nélkül
még az is nehezen hihető, hogy „tánc-
rendet" akaszt a nyakába. (A többiről nem
is beszélve ...) Győry Emil majd-nem
végig kitűnő - hol Don Juan-i, hol
orfeuszi lénye kerekedik fölül benne.
Magyarázkodása, amikor az utóbbi szere-
péből visszabillen az előbbibe, a darab
legkajánabb néhány percét szerzi. Kár,
hogy a rendező egyszer fennkölt okosko-
dásra, a darab befejezésekor pedig pate-
tikus mászkálásra készteti.
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