
kát említjük. Szép, tartózkodó és kidol-
gozott alakítás az övé. A mozdulatlan-
ságban is erőt, drámaiságot sugárzó.

Erős drámaiságú Haumann Péter Tor-
quemada-alakítása is. A vallási fanatiz-
musnak valami olyan esztelen ragyogása
önti el, aminek hatása alól nehéz bárkinek
is kivonnia magát.

Kis epizódszerepeikben a jó alakítás
élményét adták a színházi est nézőinek
Egri István (Henrik király), Dózsa László
(Colon, a hajós), Sunyovszky Szilvia
(Beatrix), Bálint András (Az inkvizíció
titkára) és Papp János (Colvéra márki).

Az előadás látványos és ugyanakkor
haszonnal variálható, a különböző szín-
helyeket jól érzékeltető díszletét Szinte
Gábor, a kellemes hatású jelmezeket
Mialkovszky Erzsébet tervezte.

A dalbetétek verseit Nagy László és
Orbán Ottó fordította. A zenét Benkő
Dániel szerezte.

Illés Endre: Spanyol Izabella (Madách
Színház)

Rendező: Lengyel György; díszlet: Szinte
Gábor; jelmez: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Almási Éva, Huszti Péter,
Haumann Péter, Egri István, Dózsa László,
Sunyovszky Szilvia, Balázs Samu, Bálint
András, Papp János, Ujlaky László, Árva
János, Csűrös Karola, Menszátor Magdolna,
Nagy Anikó, Garics János, Deák B. Ferenc,
Paudits Béla, Dunai Tamás f.h., Beszterczei
Zsuzsa f.h., Petrozsényi Eszter f.h., Bakay
Lajos, Korbuly Péter, Gáti Oszkár f.h., Kis
Endre, O. Szabó István f.h., Bálint
György, Bay Gyula, Faragó József f.h.,
Simor Erzsi, Gaál János, Kőmíves Sándor,
Fillár István, Lelkes Ágnes, Fehér Ildikó
f.h., Saárossy Kinga f.h., Regős Péter, Bodor
Tibor, Szokol Péter.

Következő számaink tartalmából

Hermann István:
Az évad magyar drámáiról

Koltai Tamás:

Játékos csodák

Pályi András:

Színészportré Lázár Katalinról

Breuer János:
Az „eredeti" Borisz Godunov

Molnár Gál Péter:

Színházalapító előadás

FÖLDES ANNA

Kortársak- kosztümben

Három történelmi dráma
bemutatójáról

„Kell-e a történelmi dráma ?" A kérdés
olyannyira kihívó, hogy csak drámaíró
tehette fel, méghozzá történelmi drámák
írója, aki azért vállalta magára az évad
elején az ördög ügyvédjének szerepét,
hogy rögtön vissza is utasítsa a műfajjal
kapcsolatos esztétikai és politikai gya-
nakvást. (Száraz György: Kell-e a törté-
nelmi dráma? Vázlat egy készülő tanul-
mányhoz, Népszava, 1975. IX. 27.) Mint
ahogy csak az érdekelt fél, drámaíró mer-
hette idézőjelbe képzelni Mai témák című
kötetének címét, vagy legalábbis a jelzőt,
hozzátéve kötete utószavához: nem hisz
abban, hogy a témákat „a kor-társ
szereplők, az ankétokon is megtárgyalt
kérdések tennék maivá. III. Richárd vagy
a Cid a maguk idejében mai témák voltak.
Hogy a Bánk bán mennyire az volt, minden
középiskolás tudja. De a Husz vagy
Galilei is volt megírása pillanatában
annyira »mai« - ha nem maibb -, mint e
könyv két színműve." (Németh László:
Macskaköröm között.)

A történelmi drámák reneszánsza a
magyar drámák újjászületésének, fellen-
dülésének legszembetűnőbb vonása. Va-
lójában nem is új jelenség: ha az elmúlt
három évtized bármelyik szakaszának
drámairodalmát vizsgáljuk, mindegyik-
ben a történelmi drámáé a főszerep. A
Fáklyaláng ugyanúgy egy korszak legjobb
drámai törekvéseinek reprezentánsa, mint
a Szerelmem, Elektra. Mindkét dráma az
adott korszak politikai-társadalmi, tehát
drámai kérdésfeltevésének
gyújtópontjában született.

Az irodalom és színháztörténet rostáján
fennmaradt, felújításra érdemes, az
egyetemes repertoárba besorolható kor-
társi művek túlnyomórészt a magyar nép
vagy az emberiség tegnapját idézik. (Ta-
lán csak Örkényről és Sarkadiról mond-
hatnánk el, hogy tehetségük javát a mai
témájú színpadi alkotásokban kamatoz-
tatták, de ezt is csak akkor, ha nem gon-
dolnánk Németh Lászlónak a definícióval
kapcsolatos, fentebb idézett fenntartására .
. .) Volt időszak, amikor a történelmi
témák elsődlegességét az iroda-
lompolitika enyhe rosszallással regiszt-
rálta, olykor súlytalanabb alkotások elő

térbe állításával kompenzálta, vagy az
egyes alkotók sajátos történelmi érdek-
lődésével, ars poeticájával magyarázta. A
magyar történelmi dráma fellendülése
azonban, most már egyre nyilvánvalób-
ban, nem köthető sem évadokhoz, sem
egyes írói alkatokhoz; alighanem kor-
szakunk reprezentatív színpadi műfajának
tekinthető.

Soha olyan nyilvánvaló nem volt ez az
igazság, mint most, amikor valóban joggal
beszélünk drámairodalmunk meg-
élénküléséről, sőt, derűs színházi kons-
tellációkban a magyar dráma újjászületé-
séről is. Elképzelhető - legalábbis elvben -
olyan este, amikor majdminden
színházunk színpadán új magyar drámát
játszanak. A Nemzeti Színházban Géza
fejedelem kora, a Madáchban a reformá-
ció vagy az inkvizíció elevenedik meg,
Vajkkal, Kálvinnal, Spanyol Izabellával
ismerkedünk. A Madách Kamarában Col-
bert-től búcsúzunk, a Gyermekszínházban
II. Rákóczi Ferencé a színpad. Pécsett
Münzer Tamás, Veszprémben Martinovics
Ignác vívja a maga ideológiai és taktikai
küzdelmét. És megelevenedik az ország
színpadán az egyetemes kultúrhistória:
Veszprémben Tolsztojt, Kecskeméten Van
Goghot idézik .. . Ebben a képzelt
programban pedig még nem is szerepelnek
a regényből újonnan színpadra bűvölt,
tegnapi hősök, a felújított és importált
kosztümös játékok, nem szerepel a
szerzőből színpadi hőssé avatott Bertolt
Brecht, sem VII. Gergely, sem Rezeda
Kázmér .. .

A kortársi drámairodalom megítélésére
nyilvánvalóan nem a statisztika a legjobb
eszköz. De a jelenség megítélésében nem
tekinthetünk el a téma- és hős-választás
már-már általánosnak mondható
tendenciáitól. Az egyes művek megítélése
szempontjából közömbös, hogy
ugyanakkor mit játszanak egy másik
színházban. De a kor drámairodalmáról
csak az összefüggések, találkozások, ana-
lógiák és differenciák figyelembevételével
kaphatunk képet. Bálint György említi egy
tanulmányában, hogy az egyes műveket
egyes írók írják, de az irodalmat - maga a
kor; s hogy „napjaink regényirodalmának",
tehát a kortársi prózának szerzője az egész
társadalom. Ez a gondolat sokszorosan
érvényes a dráma-irodalomra, ahol még
nagyobb a társa-dalmi megrendelés
szerepe. Az egyes drámaírók történelmi
témaválasztása lehet személyes vonzalom,
érdeklődés, írói alkat dolga, de a
történelmi dráma ilyen nyilvánvaló
előretörése, vezető



szerepe - társadalmi jelenség. Amelynek
„felfedezését" megkönnyítik az olyan
személyhez kötött példák, mint amilye-
nekkel az idei évad is szolgál. Hogy jó
néhány mai témájú dráma és elvont kör-
nyezetbe transzponált, stilizált mesejáték
után, konkrét történelmi korszakot és
hősöket szólított színpadra Illés Endre, s
hogy a magyar múltba fordul a hírnevét,
népszerűségét jelen idejű regények-kel
kivívott író, Szabó Magda is.

Páskándi Géza, akit a Vendégség avatott
Magyarországon íróvá, társainak és
önmagának is felteszi a kérdést: miért
írunk történelmi drámát? Oknyomozó
vallomásában három lényeges momen-
tumot, három lehetséges indokot emel ki.
Ezek szerint elképzelhető a tankönyvi
illusztráció, az ismeretterjesztés szándéka,
az analógiás esetek felvillantása és az ese-
mények újraértékelését célzó, dokumen-
tumok által megalapozott történelmi
perújrafelvétel is. A történelmi dráma
Páskándi számára nem parabola, hanem
fabula, amelynek alternatív funkciója van:
a történelmi eseményeket példa-ként
felidézve az ismétlődés lehetőségéről
beszél, vagy azért, hogy ismétlődjék, vagy
hogy ne ismétlődjék a múlt. (Élet és
Irodalom, 1976, március 6.)

A történelmi dráma értelmének, ren-
deltetésének kérdését nyilvánvalóan
minden író feltette magának, még akkor is,
ha ennek megfogalmazásával adós maradt.
Ott, ahol a történelmi dráma az életmű
egyik jellemző vonulatának tekinthető,
mint például Illyés Gyulánál, ez a hitvallás
történelmileg változhat is. Az ő drámai
életműve a megszülető és elmulasztott
nemzeti lehetőségek elemzésével, az új
fogalmú hazafiság példáinak
felmutatásával kezdődik. A magyar nép
történelmi sorsfordulóinak főszereplői
közül választott hősök, mint indivi-
duumok, csak annyiban érdeklik Illyést,
hogy rajtuk keresztül bizonyíthassa: mit
vár a nemzet vagy az osztályközösség a
maga reprezentánsától, és hogyan felel
meg az illető a közösség elvárásainak.
Paraszt létére felismeri-e a nemzet-mentés,
nemzetteremtés küldetésének el-
sődlegességét, s ha nemes, megtalálja-e a
maga győzni segítő, méltó szövetségeseit.
Később a hatalom megszerzése és
megtartása már mint a néphez való hűség
próbatétele jelenik meg Illyés Gyula
színpadán, s a dráma belső erő-vonalai
nem a cselekvés ténye, hanem a cselekvés
etikája körül rajzolódnak ki.

Illyés a hatvanas években is hű marad
korábbi drámaszerkesztési alapelvéhez,

Hernádi Gyula: A tolmács (Pécsi Nemzeti Színház)
Ábrahám István (Luther) és Győry Emil (Münzer) (Murányi Zsófia felv.)

amelynek lényege: „tökéletesen elképzelt
jellem, hozzá méltó tennivalókban" - de a
korábbinál differenciáltabban elemzi e
történelmi tennivalókat. Első Dózsa
Györgye (a hasonló című drámában) még
ellenfeleivel és szövetségeseiért mérkőzik,
nem pedig önmagával. A Dózsát
történelmi útjáról letérítő erők személyes,
érzelmi vonzása megjelenik ugyan, de
ezek valóságos és lélek-tani súlya is
rendkívül csekély. Illyés második Dózsája
- a Testvérek hőse - már tudatában van az
elkerülhetetlen forradalmi cselekvés
árának, erkölcsi kockázatának is, sejti, sőt
tudja, hogy „a fegyverrel szerzett és őrzött
szabadság-ban vagy a fegyver tűnik el,
vagy a szabadság". Ez a Dózsa György is
történelmi hős - de már nem a romantikus
eposzok vagy a XIX. századi nemzeti
drámák szoboralakjai közül való, hanem
kétségek közt hányódó, döntésre kény-
szerülő, modern forradalmár. Aki test-
vérével vitázva valójában lelke másik
énjével és egy létező történelmi alterna-
tívával küzd a színpadon. Az ötvenes évek
történelmi tapasztalatainak birtokában
mintázott drámahősök a forradalmi
cselekvés etikájával és konzekvenciájával
néznek szembe. Azzal, hogy „Embertelen
módon szent ügyet sem lehet szolgálni,
önmagunk feláldozásával sem"; avagy:
„Az ember megcsúfolásával istent sem
lehet szolgálni" (a Kegyencből). Ezeknek a
gondolatoknak a történelmi aktualitása,
Illyés történelmi drámáinak korhoz kötött
humanizmusa és politikai töltése
nyilvánvalóbb annál, minthogy
magyarázatra szorulna.

Ugyanebben a történelmi korszakban
Németh László drámáinak historikuma
másfajta kortársi üzenet hordozója. Illyés
a múlt nagy pillanatait a jelenbe sugárzó
történelmi alternatívákban villantotta fel,
és a példaként állított jellemet

a hozzá méltó tennivalók végzése közben
értékelte. Németh László hőseit viszont a
sors, a történelmi és családi körülmények
rendszerint gátolták vagy meggátolták a
cselekvésben. Illyés hősei ellen-feleikkel,
később önmagukkal küzdöttek; Németh
Lászlóéi az őket befonó, behálózó
körülményekkel. Harcuk - érvényt szerezni
az igazságnak, az alkotó gondolatnak -
általában úgy bukik el, hogy méltó
ellenfelet sem állít eléjük a történelem,
hanem lehengerli, megfojtja, felőrli őket ..
.

Száraz György bevezetőben idézett
cikkében megkülönbözteti a politikai és a
morális, bölcseleti, pszichológiai töltésű
drámákat, és úgy tűnik, hogy az utóbbit
becsüli többre. (Ide sorolva például
Páskándi Vendégségét.) A magam részéről
nem nagyon hiszek ebben a diffe-
renciálásban. A konkrét drámaelemzések
éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Hogy a
drámák morális kérdésfeltevése - alap-
vetően politikum, s a politikai igazságok
szolgálatába állított dráma csak annyiban
tarthat igényt bármiféle maradandóságra,
ha kérdésfeltevésének morális, jellem-
rajzának lélektani fedezete van. Vissza-
térve a Páskándi felállította kategóriákra,
elmondható, hogy az évad történelmi drá-
mái (általában) azért jelentősek, azért és
annyiban tarthatnak számot a
maradandóságra, mert a történelmi
perújrafelvétel szándékát kiteljesítik saját
történelmi élményviláguk tapasztalataival,
és a kor-hoz, korunkhoz szóló
mondanivalóval.

A kettő természetesen ismét nem
választható el. Szabó Magda - az egyet-
len, aki az évadban bemutatott történelmi
drámájának témáját a magyar múltból
meríti - meg is fogalmazza ezt a ta-
lálkozást. Előrebocsátja, hogy bizonyára
sokkal látványosabbnak, kevésbé véres-
nek és gyötrelmesnek ábrázolta volna Vajk
megkeresztelésének dúlt, izgatott,



kegyetlen és fényes napját, ha maga nem
szemtanúja, részese annak, hogy „milyen
egy robbanásszerű ideológiai változás
anatómiája".

Nem kell parabolát, rejtjeles üzenetet
és kulcsokat keresni a kortársi történelmi
drámákhoz, annyira nyilvánvaló, hogy ki-
ki a személyesen átélt, közösségi, tár-
sadalmi problémákkal küszködik a szín-
padon. Korábban heves viták zajlottak a
hatalom és erkölcs problematikája, di-
lemmája körül. A kortársi drámák a ha-
talom mechanizmusát és módszereit
mostanában inkább csak mellékesen tár-
gyalják. A fő kérdés: a morális ember
magatartása a történelmi határhelyzetek-
ben, a választás lehetősége és a vállalt
küzdelem lehetséges eszközeinek szám-
bavétele. A morális magatartást az em-
berség sine qua nonjaként tárgyaló szín-
padi művek új eleme az igénybe vehető
eszközök és módszerek történelmi haté-
konyságának vizsgálata. Ez teszi a tör-
ténelmi folyamatból kiemelt, ahhoz szo-
rosan kötődő vagy némileg elvonatkoz-
tatott drámai modelleket aktuálissá és
ugyanakkor egyetemesebb érvényűvé is.

Nem véletlen, hogy napjaink írói ki-
tágították a megidézett történelem ha-
tárait. Hogy nemcsak a magyar múltban,
de az emberiség (vagy szerényebben:
Európa) tegnapjában búvárkodnak.
Páskándi Géza ezt a jelenséget a nemzeti
önismeret igényén túlmutató, testvéri
internacionalista érdeklődéssel, a mások
sorsa iránti felelősséggel hozza kapcso-
latba. Valószínűleg nem is alaptalanul.
De szerintem elsősorban a történelmileg,
epikailag lehetséges szituációk gaz-
dagabb választéka, a jellemvariációk bő-
sége és az analógiára csábító konfliktu-
sok nagyobb kínálata a kézenfekvő ma-
gyarázat. Hogy az írók nem elégszenek
meg a magyar történelmi sorsfordulók
egymásra rímelő képleteivel, s ezért tá-
gítják ki nemcsak időben, térben is drá-
máik világát.

Hol kezdődik és meddig történelem a
történelem? Hiszen köztudomású, hogy
ma is történelmi korban élünk, és vég-
letes döntési szituációk minden korban,
tehát a jelenben is adódnak. Csak talán
ritkábban, rejtettebben, kevésbé kime-
revíthetően . . . Ábrázolásuk is - egye-
lőre azt tapasztaljuk - esetlegesebb, leke-
rekítettebb, s éppen ezért ritkábban ren-
delkezik a példázatnak a történelmi drá-
mákban fémjelzett erejével. (Ebből a
szempontból jellemző példának érzem
Göncz Árpád Magyar Médeiáját, ahol a

külső analógiákban megidézett, euripi-
dészi asszonysors a mai keretben éppen
társadalmi, történelmi érvényétől fosz-
tatik meg.)

Kétségtelen, hogy az áttétel nélkül való
mai témájú kortársi drámák vonzása
általában nagyobb: hiszen a néző a maga
korának önnön ábrázolatjára, tükrére,
foglalatára kíváncsi. De az évad ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy a közönség
mindezt jobban megtalálja az élesebb
rajzolatú történelmi tükörképekben, mint
egy kontúrok nélkül való, elmosódott és
lekerekített ellentéteket bemutató mai
színpadi világban. Többnyire még hálás
is azért, mert az író történelmi titkokkal,
regényes-romantikus motívumokkal vagy
a nézőt is beavató nyelvi anakro-
nizmusokkal könnyíti számára a drámai
üzenet megértését, az azonosulást.

Az évad történelmi repertoárjának
részletekbe menő elemzése meghaladná e
cikk kereteit. (Valójában: a SZÍNHÁZ
idei kritikáinak jó része ennek az össze-
gezésnek alapvetéséül szolgálhat.) Ez-
úttal, az eddigiekben kifejtett követel-
mények fényében csak három, vidéken
bemutatott új magyar történelmi drá-
máról szólnék: Hernádi Gyula, Száraz
György és Kocsis István alkotásainak
premierjéről.

Hernádi második Tolmácsa

Az elsőt Falconnak hívták, és az író
képzeletében született. Hernádi Gyula
Antikrisztus című drámájában ő fordította
a nép nyelvére a titokzatos Solar el-vont
igazságait. Közvetítő volt és mani-
pulátor, aki látszólag csak sallangjaitól
fosztotta meg a próféta üzeneteit, valójá-
ban csak a sallang maradt érintetlen. Az
irracionálissá oldott racionalizmus. A
szöveg, amely már nem ébresztője, ha-
nem lefegyverzője lett a jogfosztottak-
nak.

A második „tolmács" eredetét és drámai
funkcióját tekintve is különbözik az
elsőtől. Neve és életrajza szerint: törté-
nelmi figura, akinek drámai sorsában jó
néhány motívum megfelel a tényeknek.
Am ha a néző csak a színpadi jellem és
cselekmény alapján kívánná A tolmács
című dráma hősét minősíteni, Hernádi
Münzer Tamása nemigen fedné a német
parasztháborúk ideológus vezéréről, a
korán jött forradalmárról alkotott kép-
zeteit. Ennek a Münzernek csak pályája
ívét, néhány életrajzi adatát szabja meg a
történelem, és sorsa tartalmát Hernádi
ugyanolyan szuverén módon teremti
meg, mint a többi „történelmi" hőséét.

Az idézőjel alkalmazására maga a szerző
hatalmazott fel azzal, hogy nyilatkozatá-
ban ő maga is macskaköröm között említi
„történelmi" drámáit, amelyeket a
szabadság múltbeli aspektusának tekint.
Ez a megfogalmazás eléggé tág ahhoz,
hogy az emberiség szabadságtörekvései-
nek előzményeire és az író múltteremtő
aspektusainak szabadságára is vonatkoz-
tassuk.

A történelmi regény romantikus és
realista mintájától eltérően, Hernádi nem
azzal biztosítja a maga alkotói sza-
badságát, hogy hőseit a történelem sta-
tisztái, névtelen mellékszereplői közül
választja. Ellenkezőleg, drámájában ez-
úttal Münzer Tamás a központi hős, az ő
drámai vétsége és katarzisa alkotná a mű
eszmei és szerkezeti tengelyét. Münzer
tolmácstevékenysége Falconéval
ellentétben - nem önző célokat szolgáló,
tudatos megtévesztés, hanem mások
érdekében vállalt, életmentő szolgálat.
De eredménye és a belőle levonható
tanulság lényegében azonos: a ma-
nipuláció - céljától függetlenül - mani-
puláció marad. És végső soron: kudarcra
ítéltetett.

Hernádi A tolmácsának ez a nagyon is
egyszerű igazság az üzenete. Hogy hiába
csűri, csavarja az elnyomottak prókáto-
rának szerepében Münzer Tamás a sar-
kaiból kiforgatott igazságot, harc nélkül,
az ellenség ideológiájának talajáról a
legbölcsebb taktikával sem lehet győ-
zelmet aratni.

Ennek a tézisnek bizonyítására
Hernádi, akárcsak korábbi drámáiban, itt
is olyan modellt teremt, amelyben írói-
társadalmi kísérletét steril körülmények
között végezheti. A modell ezúttal nem
közösség, vagy ha igen, akkor csak egyet-
len alkalomra, az igazságtételre szervező-
dött. Tagjait a kényszer és az érdekellen-
tét kapcsolja csak egymáshoz. Disznó-per
zajlik a színpadon, ami történelmileg
hitelesíthető, mégis, önmagában a lehető
legbizarrabb szituációval kecsegtet. me,
egy - az újkor kezdetén is - többszörösen
lefolytatott középkori történelmi játszma,
amelyben a vallási fanatizmus a maga
leplezetlen lehetetlenségé-ben nyilvánul
meg. A démonok megszállta állatok vád
alá helyezése és elítéltetése - a mai néző
számára mindenképpen, kommentár
nélkül is abszurd. S ha a főszereplő
Münzer Tamás szerzetes, aki éppen a
démonok létét tagadó könyve miatt került
először összeütközésbe felsőbb egyházi
hatóságaival, itt a démo-



nokra kívánja hárítani a csecsemőgyil-
kossággal vádolt parasztok felelősségét,
akkor a vádlók vallás determinálta logi-
kájával és terminológiájával folytatott
érvelése a néző számára legfeljebb meg-
hökkentő, anélkül, hogy meggyőző vagy
akár megtévesztő lenne. A vád és a véde-
lem konfrontációja Hernádi számára túl
egyszerű képlet lenne. Ő a parasztok éle-
tét követelő hatalmasok közt is kiélezi az
ellentétet: Sprenger atya a töretlen hitet,
Fieldingen lovag pedig a gyakorlati
szempontokat is szem előtt tartó földes-úri
politikai hatalmat képviseli a szín-padon.

A per alapját képező bűnesetet Hernádi
oly módon komponálta meg, hogy a
játszma többesélyes legyen. A jószág-
kormányzó özvegyének kocsija véletlenül
is kibillenhetett, a tengelytörésért és a
hintóból lepottyantott csecsemő tra-
gédiájáért nem feltétlenül terhel felelősség
másokat. Tény, hogy a gyermeket fel-
falták a disznók. De ami történt - me-
rényletként és fatális véletlennek is el-
képzelhető. A vád és a védelem maga-
tartása azonban már teljes mértékben
determinált. Ki-ki a maga társadalmi-
politikai elkötelezettsége alapján érvel:
Sprenger atya az egyházi, a lovag a világi
hatalom aspektusából.

Csak Münzer Tamás magatartása más,
mint amire világnézeti elkötelezettsége
predesztinálná. 0 , amikor a disznókat,
illetve az őket megszálló démonokat vá-
dolja, hűséges ugyan a megvádolt pa-
rasztcsaládhoz, de hűtlenné válik saját
elveihez. Minél frappánsabban, hatáso-
sabban érvel a korábban már megcáfolt
démonológia tételeivel a színpadon, annál
idegenebbé válik a huszadik századi néző
számára. Az előadás külsőségei kezdettől
ezt az eltávolító, elidegenítő tendenciát
fokozták. Amikor a maszkkal kendőzött
disznószereplőket a vádlottak padjára
kötözik, a beleélés, azonosulás
lehetőségétől eleve megfosztott közönség
(amelynek a játékba való bevonásába
pedig Hernádi ezúttal már a dráma
expozíciójában kísérletet tesz) tárgyilagos
vagy megütköző kíváncsisággal figyeli a
fejleményeket. Attól kezdve a néző, ha
ésszel felméri is a kihallgatás drámai
tétjét, a látvány és a dialógus groteszksége
folytán még akkor is kívül-álló marad, ha
a cselekmény sodrása veszélyeztetné ezt a
kívülállást. Münzer Tamás Sprenger atyát
meggyőző, le-fegyverző érvelése - a
disznóröfögést tolmácsoló prókátori
értelmezés - a nyilvánvaló manipuláció, a
helyzet kiélezett

drámaisága ellenére is groteszk marad.
Nem Münzer érveinek erejét, csak ellen-
feleinek korlátoltságát, a manipuláció ha-
talmát bizonyítja kis híján kivívott győ-
zelme. Hernádi azonban, amikor már
hősével két vállra fektette Sprenger atyát,
hirtelen fordít a dráma logikáján: a bizarr,
képzelt valóság határait átlépve - a vádló
víziójával tölti be a színpadot. Végül is,
nem a tárgyalás menete, nem a hősök
szava és tette, hanem a nép bosszújától
rettegő inkvizítor látomása fordítja meg az
esélyeket. Ebben a kétszeresen képzelt
világban pedig már nincs is szükség
tolmácsra: „Amikor a szegények igazsága
indul el a szájukból --mondják -, akkor az
ügyetlen forma felcsavarodik az égre
szivárványnak, és megerősödik a
szánkon„ a kezünkben." De a
szivárványos igazság is gyengébb a
felfegyverzett uralkodó osztály
bosszúvágyánál.

E sorsfordító írói önkény végül is ér-
vényre juttatja a dráma tézisét. Sprenger
atya rádöbben a münzeri manipuláció
értelmére, és tanítványa ellen fordul. Az
egyházi és világi önkényt nem lehet lo-
gikai eszközökkel lefegyverezni. Münzer
tisztességes szándékának és elhibázott
taktikájának kudarca tehát, ha nem is
rendíti meg a nézőt, legalább meggyőzi.
Hernádi azonban a tragédia elke-
rülhetetlenségéből következő, keserű
igazságot is lefegyverzőnek ítéli, és ko-
rábbi műveihez hasonlóan tézisét itt is
harci riadóvá alakítja. A dráma utolsó
szakaszában egyszer csak behozza a szín-
padra Geyer Flóriánt és a felfegyverzett
nép igazságát, hogy ezzel az akasztófák
árnyékában a disznóper áldozatainak je-
lenlétében további harcra buzdítson. A
kompromisszum kudarca által meg-
rendített Münzer, aki végül saját életét is
csak a lázadó szabadcsapatok megjele-
nésének köszönheti, ékesszóló forradalmi
toborzóra fakad. S miután figyelmezteti a
színpadon (és a nézőtéren) levőket, hogy
ne hagyják kardjukat kihűlni, megbénulni,
harcra, az emberarcú isten követésére
szólít fel bennünket is.

A szerzői instrukció szerint a felszólítás
után már csak a forradalmi finálé
következik. A színpadon felharsanó
indulónak olyan dinamikusan, olyan
mozgó-sító erővel kell hatnia, hogy a
közönség is csatlakozzék a szereplők
énekéhez: „A föld teremtésének kezdetén
..." Ezt a szándékot azonban Nógrádi
Róbert ki-tűnően kézben tartott, a darab
eszmei vázát gazdag színpadi játékká
transzponáló rendezése sem válthatta
valóra. Leg-

alábbis mi, a bemutatón tanácstalanul és
jólnevelten - ülve maradtunk. A tragédia
feloldása következtében még meg-
rendülést sem éreztünk, csak némi ta-
nácstalan lelkiismeret-furdalást: vajon kit
és hova kellene követnünk . . . Hiszen a
Geyer Flóriánok lázadásának kora le-járt,
az emberarcú istenek követése pedig a
disznópereknél is szörnyűbb tragédiákba
torkollott.

Hernádi Gyula minden nyilatkozatában
forradalminak vallja a maga drámáit, s
legfőbb felismert igazsága, hogy „a
forradalmi gondolat csak a megvalósult
forradalmi cselekvésben nyeri el egyedül
érvényes, mindig újrafogalmazható,
megismételhető, a jövőt jelenbe
kényszerítő alakját". Csakhogy egyelőre
ez a mindig újrafogalmazott és megismé-
telt forradalmiság testetlen - sőt, egyre
testetlenebb - tézisként lebeg a színpad
felett.

Tudom, hogy vannak, akik Hernádi
legérettebb, legjobb drámájának tartják A
tolmácsot. A többi között drámájának értő
dramaturgja, Czímer József és a Magyar
Nemzet és a Film, Színház, Muzsika
kritikusa is. Félve írom le, de attól tar-tok,
hogy a kritika Hernádival kapcsolatos
korábbi méltánytalanságáért vezekel
most; az írónak, negyedik drámájával
sikerült végre elaltatnia a maga forradalmi
hitével és marxista szemléletével
kapcsolatos gyanakvásokat. Csak-hogy én
- és a drámával szembeni fenn-tartásait
már korábban megfogalmazó kritika -
nem Hernádi forradalmi lelkesedését
vonom kétségbe, hanem dráma-építésének
megmerevedett és kiürült gyakorlatát.
Kétségtelen, hogy Hernádit
kiapadhatatlan ötletessége, bizarr fan-
táziája, meghökkentően sokfelé ágazó
műveltsége, konstrukciós készsége, lo-
gikája és nyelvi gazdagsága mindenkor
képessé teszik a már kipróbált drámai
modell újrafogalmazására. Be is tudja
indítani ezt a logikai konstrukciót, s a
drámai gépezet - ha megfelelő színházi
kezelőszemélyzete akad, mint most Pé-
csett -- valóban hibátlanul működik.

De vajon csak ennyit várhatunk a
drámaíró Hernádi Gyulától? A Falanszter
és az Antikrisztus ismeretében, úgy érzem,
jogunk van nemet válaszolni erre a
kérdésre.

A pécsi Nemzeti Színház mindenesetre
sokat várt Hernáditól, és sokat is tett érte.
Nemcsak azzal, hogy elsőnek állt drámái
mellé, elsőnek adott módot az író
laboratóriumi kísérleteinek színpadi



realizálására, hanem azzal is, hogy akár-
csak a Falanszter előadásakor, most is
megvalósításra váró forgatókönyvnek
tekintette a szöveget. Akkor a Pécsi Balett
szerepeltetése, a robbanékony, dinamikus
koreográfia, most a mértéktartó, de mégis
megragadó színpadkép, a meg-hökkentő
maszk segítették a nézőket abban, hogy
belehelyezkedjenek a játék elvont
gondolatrendszerébe. Jánosa Lajos
faburkolatnak ható színpadképe, amelynek
síkja a néző szeme láttára bomlik fel, hogy
a háromdimenziós képes-

könyvekhez hasonlóan plasztikus hátteret
teremtsen a játéknak, minden szem-
pontból telitalálat. Stílusában is az, mert
eléggé elvont ahhoz, hogy ne „üsse" a
szöveget; funkcionálisan is - mert ki-tűnő
játékteret teremt, és ugyanakkor esztétikai
szempontból is, mert a lomb-
fűrészformákkal tagolt, nyers fa-sziluettek
rendszere hivalkodásmentesen szép
látvány. A látvány esztétikai harmóniáját
Nógrádi Róbert még a dráma kényes, üres
jelképiségre vagy stílustörő natura-
lizmusra csábító pontjain is megőrzi.

(Gondolok például az akasztási jelenetre.)
Ami a színészi játékot illeti, Hernádi

szűkmarkúan bánik a színészekkel, mégis
sokat bíz rájuk. Nem értek egyet Sziládi
Jánossal, aki szerint Hernádi alakjai egyre
életteljesebbek. Szekrényesy Júlia odáig is
elmegy az Élet és Irodalomban, hogy a
színészeket hibáztatja, akik szürkébb
figurákat ábrázoltak, mint amilyeneket
Hernádi megírt. Pedig a Hernádi-
hősöknek csak a körvonalai lettek mar-
kánsabbak, ezeket viszont a történelem
„írta". Ezt azonban nem lehet Hernádinak
felróni: hiszen ő eleve elhárítja magától a
jellemrajz, a pszichológia el-várásait. A
szereplők funkcionális mun-
kamegosztására is azért van szüksége,
hogy a gondolatok konfrontációja meg-
jeleníttessék. S hogy Győry Emil ennél
többre vállalkozott, amikor Münzer Ta-
más érvelésének lélektani hátterét, lep-
lezett és leplezetlen iróniáját is érzékelteti
a színpadon - ez már az átgondolt
színészvezetés és az intellektuális igényű,
eszközökben gazdag színészi játék ér-
deme. Bárány Frigyes és Huszár László
párharca (Sprenger atya és Fieldingen
lovag) a szöveg szintjén marad, s ez sem
kis dolog. Dikciójuk, érvelésük, játékuk
soha nem válik öncélúvá, nem tolakszik a
gondolatok elébe. Huszár azonban
egyszer-egyszer elszakad a szerepétől, és
olyankor azt érezzük, hogy csak a lovag
szobrának távoli érchang-ját halljuk, s
nem az emberét. Pásztor Erzsi
parasztasszonyszerepében a korabeli
faszobrok madonnáinak fájdalmas
szikárságát érzékelteti, és minden lehet-
séges drámai pillanatot kiaknáz. Holl
István (Geyer Flórián) viszont jelenté-
kenyebb, nagyobb színész annál, mint-
hogy puszta megjelenéséért - alkati
adottságokért - dicsérjük.

Tolsztoj - ahogy Száraz György látja
Más dolog premieren találkozni egy drá-
mával, és más a tizedik előadás után.
Különösen vidéken és különösen olyan
vasárnap estén, amikor a háromrészes
krimi befejezését vetíti a tévé. Ilyenkor
nem illik csodálkozni azon, hogy a „be-
bérletezett" nézőtér (milyen riasztó, stí-
lustalan már a jelző is!) félig sem telik
meg. Hogy az első szünetben lesütött
szemű nézők osonnak a ruhatár felé...
Felháborodni? Minek ? Legfeljebb el-
gondolkodik az ember azon, hogy milyen
hihetetlenül nehéz gondolati drámát ját-
szani, még Veszprémben is.

Hiszen a színház közönségének túl-

Száraz György: A megoldás (Veszprémi Petőfi Színház)
Szása (Takács Katalin) és Szofja Andrejevna (Göndör Klára) ( MTI fotó - Jászai Csaba felvétele)



nyomó többsége semminél csak nagyon
kicsivel tud többet Tolsztojról, és még
akik olvasták is néhány remekművét, azok
se nagyon tudják mihez kötni az életrajzi
drámai szöveg utalásait. Ami pedig a
dráma általánosabb érvényét, társadalmi-
politikai és filozófiai síkját illeti, ennek
megértése még magasabb szintű
követelményt állít a nézők elé. A taps,
amely azért mégiscsak felcsat-tan A
megoldás minden felvonása után, inkább a
sztorinak és a színészeknek szólt, és a
könnyebben követhető, érzelmi
azonosulásra és ellenállásra késztető
családi konfliktus előadásának.

Mégis érdemes volt vállalni az előadás
kockázatát, színpadra állítani Veszprém-
ben Száraz György többrétű, izgalmas, új
drámáját. Érdemes volt még akkor is, ha a
kritika általában elutasította a dara-bot.
Más indoklással, többnyire dramaturgiai
érveléssel, de majdnem olyan
egyértelműen (és majdnem olyan értet-
lenül), mint a közönség. A közönség
reakcióját sajnálom ugyan, de megértem:
hiszen a darab igazságai sokak feje felett
hullottak a semmibe, és aki az eszmék
összecsapásának drámáját, az aggastyán
művészetének és ideológiájának
szembekerülését, létének és tételeinek ki-
békíthetetlen ellentmondását nem fogta
fel, az a játék jó néhány részlete alatt eny-
hén és közönyösen vagy éppen sértetten
unatkozott.

A kritika fölényes elutasításával
szemben azonban értetlenül állok: hiszen
volt, aki a Veszprémben bemutatott új ma-
gyar drámától mindent elvitatott. Újdon-
ságát - Tolsztoj saját drámáira hivatkozva;
magyarságát - mivel hőse az egyetemes
emberi szellem képviselője; s még a
dráma műfaját is, leszállítva Száraz
György műfajának rangját az adaptációra.
Voltak, akik azt hányták az író szemére,
hogy „nem akart egyebet, mint besorolni
az írót azok közé a kortársai és honfitársai
közé, akik a rájuk kényszerített
ellentmondások áldozatai lettek". (Lukácsy
András, Magyar Hírlap.) Mások, éppen
ellenkezőleg, azért hibáztatják, mert a
darab cselekménye túlságosan eltolódik a
magánszféra felé. (Rajk András,
Népszava.) Hasonló aggályokat fogalmaz
meg végletes formában és véleményét a
több rétegű dráma legkülső burkára
alapozva, Szekrényesy Júlia is, Zseni,
kulcslyukon át című indulatos cikkében az
Élet és, Irodalomban. Róna Katalin a
SZÍNHÁZ hasábjain magát a
hősválasztást vitatja, s a Tolsztoj környe-
zetében megidézett mellékfigurák vala

melyikétől várja a tolsztoji életeszmény
megvilágítását. Lukácsy András még
viszonylag jól bánik a szerzővel, mert
művét többre tartja pusztán ismeretter-
jesztő drámánál, de azért ő is Száraz
szemére veti művének illusztratív jellegét.
A Magyar Nemzet cikkírója, Bogácsi
Erzsébet egy nagy ígéret közép-szerű
megvalósítása miatt kesereg. Tarján
Tamás a Kritikában Száraz György írói
kudarcáról beszél. Régen mutattak be
színházaink olyan magyar drámát, amely
ilyen, csaknem egyértelmű vissza-
utasításra talált a sajtóban, mint A meg-
oldás.

Ez a tény önmagában talán még nem
indokolná a perújrafelvételt. (Bár Illés
Béla Kárpáti rapszódiájában szerepel egy
utalás, amely szerint a régi zsidók bíró-
sága, a szinhedrion, titkos szavazással
ítélkezett a bűnösök felett, és az egyszerű
szótöbbség elég volt az ítélethez. Ámde,
ha egyhangúan mindenki a vádlott bű-
nössége mellett szavazott, akkor szabadon
engedték. Mert akit mindenki bűnösnek
tart, az nem közönséges bűnös. Az valami
mást akar, mint ami van. Azzal nem
feltétlenül az igazságszeretet fordítja
szembe a bírákat, hanem esetleg a
megszokotthoz való ragaszkodás .. .
(Regényről szólván, talán feleslegesnek is
érezném a vitát: bízzuk a döntést a jö-
vendőre. Csakhogy színdarabról lévén
szó, a vidéki előadásszéria túlságosan
gyorsan lefut, és a darab nyomtatásban
csak a kevesek által olvasott Tiszatájban
hozzáférhető. Ilyenkor a drámát a teljes és
méltatlan feledés is fenyegeti. A
perújrafelvétel szándéka tehát nem az
írónak nyújtandó elégtétel, nem is kriti-
kusi okvetetlenkedés, hanem inkább az
újabb színpadi próbatétel, bemutató ösz-
tönzése.

A megoldás nyersanyagát Száraz György
az irodalomtörténet kincstárából merítette.
Forrásul szolgált Tolsztoj önéletrajza,
naplója, minden öregkori
megnyilatkozása, a Tolsztoj-irodalom - és
maga az életmű. Ezen kívül legfeljebb
néhány megélt évtized átgondolt törté-
nelmi tapasztalatára, a magyar és a világ-
irodalom ismeretére, lélektani és filozófiai
jártasságra és írói, jellemábrázoló
drámaépítő tehetségre, némi nyelvi lele-
ményre és arányérzékre volt szükség.

A megoldás ugyanis, akármilyen filo-
lógiai munka előzte meg, akármennyire
híven követi a Tolsztoj-szövegeket és az
egyéb irodalomtörténeti forrásokból be-
gyűjtött reflexiókat - nem párbeszédes
ismeretterjesztés, hanem dráma. Dráma,

nem az irodalomtörténet lapjairól ismert
Jasznaja Poljana-i grófról, és nem is egy
öregemberről, akit történetesen Tol-
sztojnak hívnak. Hanem egy meghason-
lott művészóriásról, aki élete alkonyán
rádöbbent az őt megnyomorító objektív
és szubjektív ellentmondásokra. Nem
pusztán a társadalmi viszonyok által rá-
kényszerített konfliktusokra, hanem
azokra is, amelyekbe maga hajszolta bele
önmagát. A legelső és kikerülhetetlen
természetesen az a konfliktus, amely az
igazságra szomjas írástudó és a hazug
társadalmi rendszer közt feszül: az em-
berség és az embertelenség, a szeretet és
a gyűlölet ütközete. Am ha csak erre az
alapvető és általános ellentmondásra re-
dukálná Száraz György a drámát, talán
áttekinthetőbbé válna a színpadi szerke-
zet, de szegényebbé és hiteltelenebbé
maga a mű. A hősválasztásból követke-
zik a második összeütközés, hogy tud-
niillik a hétköznapi gondokon és érde-
keken felülemelkedő nagy embernek is
szembe kell kerülnie a maga kisszerű,
szárnyalását földre húzó de ugyanakkor
földön tartó, tehát megtartó! - környe-
zetével, személyes kötelékeivel.

De mindez már az életrajz egy korábbi
fázisában manifesztálódott. A
megoldásban ez a kétféle ellentmondás
meghatározó érvénnyel van jelen, és jó
néhány jelenet, vita feszültségének for-
rása, ám bizonyos értelemben mégis -
előzmény. A középponti konfliktus az,
ami az agg Tolsztoj szándéka és lehető-
ségei, tanítása és életmódja, világnézete
és életműve között feszül. Amikor Tol-
sztoj Száraz drámájának hőseként szín-
padra lép, már megtagadta művészetét,
megtagadta a Háború és békét, és a tanító,
sőt a próféta. szerepében tetszeleg. Pa-
rasztzubbonyban jár, de hátaslovát laká-
jok kefélik tisztára. Legfőbb törekvése
legyőzni a hazugságot, de érzi, tudja,
hogy ebben a prófétaszerepben újra be-
lemerül a hazugság örvényébe. Istent ke-
reste -- és önmagát is elvesztette. Felis-
meri, hogy, a cárizmus börtöne sem lehet
olyan kegyetlen, mint az a kelepce,
amelybe önmagát zárta. Léte, öregkora
kiúttalan zsákutcájában a lélek börtöne
helyett már-már felvállalná az igazit, a
gyűlölt hatalomét. Csakhogy a cárizmus
rabtartói pontosan tudják, hogy a fog-
ságba vetett Tolsztoj veszedelmesebb
lenne számukra, mint az, akit saját néze-
tei kötnek gúzsba.

A bírálók dramaturgiai össztüze a
dráma harmadik felvonását vette célba,
főként a pályaudvari jelenetsort, amely



már Tolsztoj elhatározó döntése után,
Jasznaja Poljanán túl játszódik, s ahol
valóban új szereplők sora lép a színre.
Tény, hogy ezeknek az új figuráknak, a
mérnök, paraszt és diáklány triásznak
hirtelen színre lépése valóban szabályta-
lan, és bizonyos értelemben megbontja a
szerkezet egységét is. De ugyanakkor
meggyőződésem, hogy ez a szabályta-
lanság nemcsak az író szándéka szerint, de
a mű hatásában is kitágítja a drámai
világot. Módot ad arra, hogy Tolsztoj (és a
néző is) lemérje az író műveinek,
tanításainak és magatartásának korabeli
társadalmi visszhangját. A haldokló
Tolsztoj felett virrasztó tudósítók jelenete
hangvételében leginkább a dráma
expozíciójához kapcsolódik. Ennek a
képnek a dramaturgiai bravúrja szem-
betűnő. Hiszen itt minden mondat, minden
gesztus a színfalak mögött búcsúzó
Tolsztojra vonatkozik: a jelenetnek ő az
abszolút főszereplője. Érte küzdenek a
családtagok és a tanítványok, az ő
lelkiüdvére pályázik az atya is, és itt nő fel
a Tolsztoj társától megkövetelt morális
szintre Szofja asszony is, aki a
nekiszegezett követeléseknél, sőt saját
lelki üdvösségénél is többre tartja férje
akaratát.

Az egyetlen, amit Száraz György drá-
májában - kisebb szerkezeti zökkenőkön
és talán a Csertkov-jelenetek túlmérete-
zettségén kívül - vitathatónak éreztünk, az
maga a „megoldás". Hősének ez a végső,
kiküzdött élethipotézise - a halál küszöbén
is úgy élni, mintha az egész élet előttünk
volna - a drámában nem kap igazi
hangsúlyt. S ez már nem egy-szerű
szerkesztési hiba, hanem a drámai
konklúzió, a felismerés előkészítésének
hiányosságából következik. Ilyen for-
mában a megoldás elvont tézis marad,
amelynek lélektani és logikai szükség-
szerűségéről nem vagyunk eléggé meg-
győzve.

Száraz drámájának gondolati gazdag-
ságát nem is maga a tézis, hanem az ex-
ponált kérdések széles köre és a konfron-
táció bátorsága adja. Remekbe formált
jellemei szerepnek sem utolsók, és a
veszprémi társulat számára ezért is volt jó
iskola, nyereség az előadás. Pethes
György a mű és a hős iránti alázattal kö-
zeledett a szöveghez. Pontosan és jól
értelmezte, és megtalálta a dráma intel-
lektuális tartalmának és mozgósító cse-
lekményének optimális egyensúlyát. Ha-
sonlóan szerencsés a század eleji orosz
udvarház konkrét környezetének és a
dráma egyetemességének összeegyezte-

tése is, bár az elsőt nyomatékosító, vetített
díszletháttértől eltekinthetett volna.

A dráma eszmei terhei jórészt Dobák
Lajosra nehezedtek. Ő szinte mindent
megtett, amit megtehetett: árnyaltan,
sokrétűen játszotta el azt az öregembert,
akiben Tolsztoj lelke, szelleme élt. Csak
éppen ezt a gigantikus lelket, a korszakos
szellemet nem tudta felidézni. Hibátlan
alakításából „csak" a szuggesztió
hiányzott, az a megfogalmazhatatlan,
megfoghatatlan sugárzás, amely a színészi
személyiséget képessé teszi a zseni
eszméltető varázsának közvetítésére.

A színházi est nagy meglepetése Göndör
Klára volt, aki Szofja Andrejevna
zaklatott, hisztérikus figuráját hitelesen,
abszolút szakmai biztonsággal, az árnya-
latokat, a jellem szélsőségeit pontosan
érzékeltetve valóban nagy élményt nyúj-
tott. Nemcsak a drámában megjelenített
hatvanhat éves öregasszonyt játssza el, de
a Tolsztojjal töltött negyvennyolc
esztendőt is: az idő előtt eltemetett fia-
talságot, az elhantolt és néha feltámadó
önzést, a féltékenységgé, sőt zsarnokság-
gá torzuló odaadást. Annak az asszony-
nak az elviselhetetlen, földre húzó kissze-
rűségét, aki közben a szárnyalni vágyó
zseninél is pontosabban tudja, hogy mi
ennek a nagyságnak a tartalma, az em-
beriség számára felbecsülhetetlen értéke,
hogy mi a fontos és a maradandó a tol-
sztoji életműben. Nagyjeleneteinél, szik-
rázó kitöréseinél is izgalmasabbak Gön-
dör Klára csendjei: amikor egy padra
roskadva vár, amikor férje igazságáért
legyőzi önmagát is. Lenyűgöző a leg-
kisebbik lányával való vallomásos pár-
harca is, amikor Szása nekiszegezett
őszintesége a kimondhatatlan kimondá-
sára kényszeríti. De hogy ez a jelenet
ilyen lélekbemarkoló legyen, ehhez Ta-
kács Katalin indulataira is szükség van. A
fiatal színésznő már főiskolásként fel-tűnt
a Vígszínházban: orgánuma, érzelmi
gazdagsága a majdani nagy formátumú
tragikát ígéri.

A kritika a pályaudvari jelenet szereplői
közül elsősorban Egri Katalin diák-lányát
méltatta figyelemre. A magam részéről
súlyosabbnak éreztem Vajda Károly
parasztalakítását, aki világosan
érzékeltette, hogy nem egy embert - egy
osztályt játszik. Vajda szerepe szakadé-
kának széléig merészkedett, de végül is
fegyelmezetten és jó érzékkel elkerült
minden ízlésbicsaklást. Az együttes többi
tagjáról - Losonczy Arielről, Kenderesi
Tiborról, Szoboszlay Sándorról, de kü-
lönösen Fonyó Istvánról - elmondhatjuk,

hogy nem saját sikerüket, hanem a drámát
szolgálták, és ezzel szereztek rangot
alakításuknak. Ugyanez nem mondható el
Tolsztoj háziorvosáról, Joós Lászlóról és
az Andrejt alakító Áron Lászlóról, akik
túlnyomórészt külsőséges eszközökkel,
éppen ezért súlytalanul játszottak.

A nagy játékos utolsó játszmája
Az erdélyi magyar dráma, amelyet Pás-
kándi Géza és Sütő András neve fémjelez
a hazai színpadokon, bőven termő ága a
kortársi színpadi irodalomnak. Kocsis
István, a nagyok triumvirátusának fiata-
labb évjáratú ígérete, négy esztendő alatt
hatodik színművével jelentkezett a hazai
színházi életben. Legközelebbi
munkakapcsolatba Kecskeméttel került,
ahol a Tárlat az utcán a negyedik pre-
mierje; legnagyobb nyilvánosságot a
Nemzeti Színházban kapott az Árva
Bethlen Kata előadásakor. A Veszprémben
bemutatott Kocsis-dráma az író
pályakezdő színpadi alkotása. Ezt ment-
ségül is említhettük volna, de inkább csak
tájékoztatásnak, magyarázatnak szánjuk,
hogy jelezzük, milyen utat járt meg
Kocsis István, a Magellán írója 1969 óta.

A nagy játékos frappánsan szoros tar-
talmi, eszmei és szerkezeti szálakkal kö-
tődik az előbbiekben értékelt két tör-
ténelmi drámához. Kocsis is, akárcsak
Száraz György, hőse végső számadását,
utolsó napját viszi színpadra. De ami a
tematikai találkozásnál is lényegesebb:
Kocsis darabja Hernádiéhoz hasonlóan
tézisdráma, és ebben a minőségben A
tolmáccsal egybecsengő írói üzenet hor-
dozója. A nagy játékos is a manipuláció
lehetőségeinek korlátozott voltáról, ku-
darcáról szól, arról, hogy az erőszakot
nem lehet sem logikával sem szofiszti-
kával, sem pedig trükkökkel kivédeni.
Még a hatalom képviseletének kétarcú
megjelenítése is szinte egymásra kopíro-
zódik: Hernádinál az egyházi és a világi
képviselője, Kocsisnál az uralkodóház két
nemzedéke osztozkodik, súrlódik. A két
erő között sem Hernádi, sem Kocsis
színpadán nem tehető egyenlőség-jel. A
hatalom gyakorlásának eszközeiben
mindkét dráma szereplői eltérnek. Am a
hatalom gyakorlásának konzekvenciái -
csaknem megkülönböztethetetlenek.

Kocsis István drámájának cselekménye
fikció. A Martinovics börtönébe idézett
uralkodók, rabtársak és a velük folytatott
(képzelt) polémia csak kerete a
szabadgondolkodó szerzetes és az erő-



szakszervezet vitájának. i795-ben, közvetlenül
Martinovics kivégzése előtt, életrajzának
tisztázatlan, gyanús lapjai már
érdektelenek: ez a Martinovics már nem a
császári udvar karriert hajszoló ügynöke,
hanem a halál árnyékában szám-adást
készítő jakobinus politikus. A hang-súlyt
az utóbbira tenném: Kocsis István
Martinovicsa nem az elvek embere, ha-
nem valóban „a nagy játékos". Történelmi
szerepének, felvilágosodott esz-
mevilágának a szerző szinte nem is tu-
lajdonít fontosságot. Öt Martinovics
stratégiájánál is jobban foglalkoztatja
hősének taktikája. Akárcsak Németh
László regényei, Kocsis István drámái is
„egyutcásak", az író rendszerint egyet-len
hősre bízza gondolatait. Hősei közös
vonásának vallja, hogy „a maguk korában,
véletlenül vagy szükségszerűen, a
legnehezebben megoldható helyzetbe
kerültek ; hogy legyőzöttkén t is legyőzhe-
tetlenek voltak; hogy vállalták az önma-
gukkal való szembenézést is; hogy igazán
közösségi ember létükre maradtak
egyedül; hogy nem adatott meg nekik az a
végtelenül nagy szerencse, hogy igazán
méltó ellenfelük legyen; hogy jó-ért vagy
rosszért képtelenek voltak egyetlen
személyt áldani vagy átkozni (éppen mert
nem adatott meg nekik a helyzetek ilyetén
leegyszerűsítése sem), tehát mindegyikük
huszadik századi volt a maga korában . . .
S ami a legeslegfontosabb:
mindegyiküknek van egy olyan arca is,
amelyet csak én láthatok meg, mert csak
felém mutatják ..." Olcsó dolog lenne azzal
érvelni, hogy Kocsis ez-úttal homályban
hagyta ezt a csak neki mutatott emberi
arcot: hősének csak agya, éles logikája
van, de arca, lelke, jelleme vázlatos.

Martinovics sorsa a dráma kezdetére már
eldőlt. És a nagy játszmának nem-csak
történelmi ismereteink, de logikai
érzékünk szerint is csak egy esélyese lehet.
A cselekmény szükségszerűen statikus.
Hiszen kalandos életű hőse végzetének
beteljesülése után, a börtönben játszódik.
Ami elementárisan dinamikus, az maga a
vita: Martinovics életmentő, manipulációs
kísérletei, hihetetlen belső
energiaforrásokról tanúskodó nekiru-
gaszkodásai teszik azzá. Attól kezdve,
hogy az általa vezetett forradalmi moz-
galom indítékát kompromittálja, odáig,
hogy egy beígért sugárfegyver titkával,
saját nélkülözhetetlenségével zsarolja az
uralkodót. Martinovics először csak saját
életéért vívja szócsatáját Ferenc császárral,
de azután, váratlan drámai for-

Kocsis István: A nagy játékos (Veszprémi Petőfi Színház)
Martinovics Ignác (Dobák Lajos) kegyelmet kér társainak Ferenc császártól (Joós László)
(MTI fotó - Jászai Csaba felvétele)

dulattal társai érdekében emel szót. A
küzdelemnek ebben a második mene-
tében Martinovics erkölcsileg felmagasz-
tosul, politikailag viszont kompromit-
tálódik. Kocsis a történelmileg hitelesít-
hetőnél is nagyobb jelentőséget tulajdonít
Martinovics szolidaritásának, ugyan-
akkor jelzi, hogy a császári önkény ellen
harcoló felvilágosodott Martinovics maga
is diktátori szerepre tör. A jóság és
igazság diktátoraként saját funkciójának
felszámolása, azaz elvont (eszmei) és
gyakorlati (politikai) cél az, amelyhez
annak idején szövetségeseket keresett.

A részletekben Kocsis István érdekes,
ha nem is éppen új ismeretekkel, mozza-
natokkal gazdagítja a hatalom eszközei-
ről és módszereiről alkotott történelmi
képünket. Egy-egy villanásban záródik a
színpadi áramkör, és azt érezzük, hogy
valódi dráma születik. De azután valósá-
gos eszmék és érvek helyett szofisztiku-
san megfogalmazott tételek és trükkök
foglalják el a színpadot. Martinovics a
maga bűntelenségének tételét feloldva,
megbélyegző ítéletet provokál saját fe-
jére, abban a reményben, hogy az ő biro-

dalmi érdekből amúgy is megbocsátandó
bűnössége társai bűntelenségét fogja
igazolni a császár szemében. A továbbiak-
ban Martinovics mindent elkövet azért,
hogy azok, akiknek életét menteni kívánja,
a császár jelenlétében megbélyegezzék őt.
Ez azonban nem lelki deformáció, hanem
taktika: abban bízik, hogy az összeesküvés
vezére iránt érzett gyűlöletet a császár a
félrevezetettek önkritikájának,
ártatlanságuk bizonyítékának értékeli
majd...

Mindez nemcsak e rövidre fogott szi-
nopszisban, de a színpadon is meglehe-
tősen ködös. Ha érthető is, nem elég ha-
tásos. Elképzehető, hogy a
szillogizmusoknak ez a villogtatása,
amelyre Kocsis vállalkozik, egy
dürrenmatti hangvételű drámában, az
irónia idézőjelében bravúros és meggyőző.
Ebben a határhelyzetben azonban ágy
érezzük, hogy az író aprópénzre váltja a
tragédiát. Az ember-életekért vívott
drámai küzdelem ily módon öncélú,
logikai játékká laposodik. Ez a közvetlen
színpadi oka annak, hogy a konfliktus
legkiélezettebb pontján Martinovics
manipulációs érveinek kudar-



cát látva is - kívül maradunk a drámán.
Amikor Martinovics rádöbben, hogy
minden hiába, hogy társait sem az ő lo-
gikai erőfeszítései, sem taktikája nem
menthetik meg, hogy mozgalmának sorsa
eleve megpecsételtetett - egyszer csak
„átpártol" az igazsághoz. A történelemből
tudjuk, hogy Martinovics jellemével
egyáltalában nem volt ellentétes az ilyen-
fajta politikai, taktikai, morális pálfordu-
lás. De a színpadon az életrajzi adalékok
meggyőző ereje kevés: ott a fordulatnak a
drámai előzményből és a drámai
szituációból kellene következnie. Kocsis
azonban - Hernádihoz hasonlóan - a
koncepció parancsa szerint s ennyiben
önkényesen irányítja történelmi hősének
útját. Ezért nem forrósodik fel igazán a
színpadi levegő. Ezért nem rendít meg
Martinovics utolsó menekülési kísérlete,
tragikus, de előre látható halála.

A nagy játékos - szerepekre tagolt mo-
nodráma. Szerkezete az Árva Bethlen
Katáéhoz hasonlítható. Ott az egymást
követő sorscsapások lineáris rendje, itt
Martinovics felsorakoztatott érvei és
logikai fogásai alkotják, pótolják a cse-
lekményt. Csakhogy A nagy játékos ilyen
módon végül is tézisdrámává szegényedik,
s hiányzik belőle mindaz, ami az Árva
Bethlen Katában annyira magával ragadott:
a nagyszabású jellem árnyalt rajza, a
lenyűgöző nyelvi teremtőerő. A tézis, amit
Kocsis István bizonyít, érdekes és
időszerű is, de nem megy túl a történelmi
evidencián. Ugyanakkor, az egyes
részleteiben bravúros bizonyítási eljárás
sajnálatos módon légüres színpadi térben
zajlik: jellemek helyett történelmi árnyak
sorakoznak Martinovics körül.

A veszprémi előadás sajnos nem ellen-
súlyozta, inkább csak leleplezte és fel-
fokozta a dráma gyengéit. Pétervári István
rendező nyilatkozatában a megszületett
gondolatok megelevenítésének rea-
lizmusára hivatkozik, de a cselekmény
egészét vízióként felmutató előadás a
történelmi és képzeletbeli motívumok
egybemosása által végül mégis földhöz-
ragadttá válik. A képzelet naturalizmusa -
aminek a Lipót császár feje fölé képzelt és
a színpadon megjelenített kötél, a
legeklatánsabb példája - rendezői
melléfogásnak tűnik, pedig valójában:
szerzői utasítás. De ettől még a hurok
hurok marad, s kár volt beledugni a szí-
nész (és az előadás) fejét . . . A rendezőt
terheli viszont a melodramatikussá szí-
nezett finálé. Kocsis szövegében a ki-
végzés percében is futni készülő Marti-
novics halála jóval kíméletlenebb és

visszamenőleg is motiválja, bírálja a drá-
ma hősének jellemét. Az előadás, való-
színűleg Martinovics tragikus hőssé mi-
nősítésének érdekében, ettől a kritikai
momentumtól eltekintett.

A színészek érezhetően kívül maradtak
a drámán. Még Dobák Lajos sem hiteti el
velünk, hogy belülről azonosul
Martinovics figurájával. Kezdettől végig
tanult szöveget ad elő, nagy mesterség-
beli rutinnal, széles színészi skálán, ám
meglehetősen sok hibával és nemegyszer
a kelleténél harsányabban. Kocsis István
drámája - minden dramaturgiai
fogyatékossága ellenére is - nagyobb kö-
vetelményeket állít a színészek elé, mint
amit teljesítenek. Sokszor szinte szituáció
nélkül, csak szavakkal kellene jellemet
formálniuk. Vagy legalábbis a funkciónak
megfelelő történelmi, társadalmi és
dramaturgiai súlyt adniuk az általuk
megelevenített figuráknak. Erre azonban
ezúttal a tehetséges veszprémi társulat
tagjai közül szinte senki nem képes.

Az egyes drámák és előadások mérlegét
megvonva, nem titkoltuk elégedet-
lenségünket. A kifogások azonban java-
részt elismerésből, tiszteletből táplálkoz-
nak: abból az őszinte meggyőződésünk-
ből, hogy Hernádi Gyula is, Kocsis István
is lényegesen jobb drámaírók, mint ahogy
erre most bemutatott műveik alapján
következtetni lehet. Száraz György
értékes drámája és a veszprémi előadás
pedig inkább visszhangtalanságával
nyugtalanított. Nagy kár lenne, ha a 30-40
előadás ahelyett, hogy elindítaná, lezárná
e dráma színpadi életét.

Nem először sürgetjük a vidéken be-
mutatott drámák és előadások országos
nyilvánosságát. Köztudott, hogy a köl-
csönös vendégjátékok lassan bontakozó
rendszere már hozott némi javulást ezen a
téren, a televízió képernyője pedig a
legszélesebb kapunyitás. Mégis úgy ér-
zem, hogy a magyar dráma most kezdő-
dött fellendülésének korszakában jó len-
ne intézményessé tenni az évad végi se-
regszemlét. Annak idején Kaposvárott a
dunántúli színházak találkozóját erre
szánták, de akkor hiányoztak a művek és
talán hiányzott a kitartás is, amely a jó
kezdeményezést hagyománnyá gyö-
kerezteti. Most azonban, hiszem, itt lenne
az ideje az elmulasztottak pótlásának, nem
is Kaposvár, hanem a magyar dráma és a
magyar színház érdekében.

KOLTAI TAMÁS

Bohóc ül a koronában

A II. Richárd a Nemzeti Színházban

A II. Richárdot mai elemzők gyakran ér-
telmezik úgy, mint erkölcs és politika
ellentétének drámáját. Ez a fölfogás a
darab figyelmes olvasatából fakad. Nem
nehéz végigkövetni a két központi alak, a
király és az őt trónjáról letaszító Boling-
broke, a későbbi IV. Henrik ellentétes
darabbeli útját. A szeszélyes, országát
tékozló, kevély Richárdból a veszély nö-
vekedésével fokozatosan tűnnek elő az
emberi értékek; lemondásakor már egy
érzékeny, költői hajlamú töprengőt mutat,
halálában pedig tragikussá emelkedik.
Bolingbroke-nál a változás éppen
fordított; a kezdeti nyílt tekintetű, király-
hűen lobogó fiatalember a trón közelében
- majd mint király különösen - prózai,
gyakorlatias és érzéketlen uralkodóvá
józanodik.

Gyakran úgy játszották a darabot, hogy
„Richárd éje után Bolingbroke hajnalát"

mint egy sötét kor utáni megváltást
ábrázolták. Az alkalmatlan király bukása
után az alkalmas uralkodó eljövetelét. De
nem kerülhették meg annak az
érzékeltetését sem, ami a történelemből és
Shakespeare-ből köztudott: hogy a
törvényes király lemondatása átmeneti
megszilárdulás után a zűrzavar és trón-
viszály évszázados korszakát, az úgyne-
vezett Rózsák háborúját váltotta ki. Töb-
bek között ebből és néhány modern tör-
ténelemfilozófiából indultak ki azok, akik
nem Richárd és Bolingbroke tulaj-
donságaiban, hanem magában a hatalom
természetében fedezték föl a drámai konf-
liktust. E szerint a II. Richárd a könyör-
telen királyi pozíció győzelmét ábrázolja a
játékszerember fölött; a történelem
kérlelhetetlenül előreforgó kerekét, amely
groteszk komédiában maga alá gyűri az
egyént.

Hosszan lehetne idézni e nézet külön-
féle árnyalatait. George Steiner szerint
Richárd királyi költő, akit a próza láza-
dása ver le, „mert a politikai realitások
durva, lázongó követeléseire rá akarja
kényszeríteni a költői igazság kritériu-
mait". Legvilágosabban Jan Kott fo-
galmazza meg a maga véleményét, amely-
nek lényege, hogy „nincsenek rossz ki-
rályok, se jó királyok; a királyok csupán


