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Moralitás
vagy „életszelet"?

Az ötödik pecsét Debrecenben

Sánta Ferenc A ötödik pecsét című regé-
nyének az író által jegyzett színpadi vál-
tozata a debreceni Csokonai Színház elő-
adásában -- rokonszenves szándékú, de
alapvetően elhibázott vállalkozás.

Az eset tanulságos lehet, mert rávilágít a
regényadaptációk egynémely, általánosabb
érdekességű problémájára. Az adaptálónak
mindenekelőtt két kérdést kell tisztáznia:
mi a színpadi változat mondanivalója, és
ezt milyen drámai eszközökkel fejezheti ki
a leghatékonyabban és legművészibben. Itt
rögtön felmerülhet egy újabb kérdés: vajon
lehet-e a színpadi változatnak más mon-
danivalója, mint az alapműnek? Ter-
mészetesen lehet. És ez nem feltétlenül
jelenti az alapmű meghamisítását; csupán
arról van szó, hogy az alapművet itt és
most felülvizsgálva-értelmezve, az más
hangsúlyokat, más meghosszabbítási-to-
vábbgondolási lehetőségeket kínálhat.
Iskolapéldája ennek a megközelítési
módnak Erwin Piscator Háború és
békeadaptációja, amely a minden próbálko-
zástól visszariasztó hatalmas epikus anya-
got merész beavatkozással rendelte alá egy
forró aktualitású, konkrét mondanivalónak
a fenyegető világháborús veszélyre való
figyelmeztetésnek.

Az ötödik pecsét esetében nem erről volt
szó; Sánta Ferencnek, alig több, mint egy
évtized múltán, nem változott meg a
viszonya saját anyagához, amely a hatvanas
évek elején méltán vált jelentős
könyvsikerré. A hősök: négy egyszerű
kisember, budapesti kispolgár: Gyurica, az
órás, Király, a könyvügynök, Kovács, az
asztalos és Béla kolléga - gazdája annak a
kocsmának, ahol négyesben esténként
iddogálni-diskurálni szoktak. 1944-et írunk;
a kocsmán kívül dühöng a nyilas
rémuralom, a szereplők azonban - Gyurica
kivételével - nagyjából háborítatlanul élik
megszokott kis életüket. Egy ilyen szokásos
baráti társalgáshoz csatlakozik egy este
Keszei, a nyomorék fényképész, épp akkor,
ami-kor Gyurica ritka témát dob fel: ha ba-
rátai meghalnának és feltámadnának,
milyen új létformát választanának? To-
moceuszkakatiti bőrébe bújnának-e vagy

gyötört emberek előtt feltárul a szabadu-
lás lehetősége. Am az áldozattal szembe
nézve kezük lehullik; hárman közülük
inkább vállalják a hősi halált. Csak Gyu-
rica vállalkozik, mélységesen megren-
dülve, feldúlva, az ütésre; ő nem első-
sorban a maga becsületéért felelős, ha-
nem a rábízott ártatlan gyermekek éle-
téért.

A mondanivaló aktuális maradt: a mű
az emberbe, az ember eredendő jóságába
vetett hit dokumentuma, vagy - hogy
Sánta szép megfogalmazását idézzük -
„arról szól, hogy a gonosz mindössze
felülkerekedhet ideig-óráig az emberen,
de legyőzni nem tudja". Ezt az üzenetet
hirdeti a regény egy végsőkig élezett
szituáción át; az, hogy maguk a konkrét
körülmények immár több, mint három
évtizedes történelmi távlatba kerültek,
mit sem változtat példaszerű érvényükön
és hatásukon.

A vállalkozás a második kérdés meg-
válaszolásán bukott meg: milyen eszkö-
zökkel tudja a színpad ezt a mondandót a
leghatékonyabban közvetíteni? Sánta, az
epikus, saját területén mozogva, kiváló
érzékkel talált rá konkrét és absztrakt
megfelelő arányára. A regényben (melyet
hadd elemezzek most nem irodalom-
kritikai, hanem dramaturgiai megközelí-
tésből) nagyon kevés a leíró rész, a köz-
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Gyugyuéba? Az első: véreskezű, iszonyatos
zsarnok, korlátlan kényúr; a második:
tehetetlen kis rabszolga, akinek
családtagjait a zsarnok megkínoztatta vagy

megölette, neki magának kivágatta nyelvét,
korbácsoltatta, vérig alázta. Halálára egy
vigasza volt: urával ellen-tétben ő nem
bűnös, ő tiszta maradt. A váratlan
vizsgakérdés zavarba ejti, meghökkenti a
társaságot; csak Keszei választja azonnal és
egyértelműen Gyugyu szerepét, ám a
többiek nem hisznek neki. Ezután családi
szituációban látjuk viszont a szereplőket; az
asztalos és a vendéglős feleségét vonja be
az őket továbbra is zaklató nagy kérdés
eldöntésébe, a könyvügynök szeretőjére
várva töpreng tovább, Gyuricáról pedig ki-
derül, hogy lakásán seregnyi üldözött zsidó
kisgyermeket bújtat. A magányos és
egyszerre gonosz és eszelős Keszei, a
társaság sértő hitetlenségén megdühödve,
úgy dönt: följelenti őket rendszer-ellenes
kijelentéseik miatt. A négy kis-embert a
nyilasházba hurcolják és embertelenül
megkínozzák. A nyilas vezető azonban úgy
véli, hasznosabb, ha megtörik, egy életre
megfélemlítik, mintha megölik őket. Egy
halálra kínzott, már alig élő kommunistát
hozat be: aki hajlandó kétoldalt pofon ütni -
elmehet. Az addig teljesen értetlen, kábult,
meg-



vetlen írói megszólalás; az anyag nagy-
része a szereplők párbeszédeiből vagy
egyenesben közvetített gondolataiból
tevődik össze. Ily módon úgy tűnhet:
naturális ábrázolással, egyénített, pszi-
chológiai hitelű jellemfestéssel van dol-
gunk. Ez azonban látszat, mely csak a
felületes, naiv olvasót tévesztheti meg. A
hősökről látszólag rengeteg mindent
megtudunk, valójában annál kevesebbet;
múltjuk, pszichológiai árnyalataik,
cselekvéseik belső mozgatórugói ho-
mályban maradnak. Nem véletlen, hogy az
író nem hozza őket sem szituációkba, sem
újszerű relációkba, mert egymás előtt
csakúgy, mint megszokott családi
miliőjükben nincs szükség új reagálásokra,
önmaguk továbbfejlesztésére; mind
megszokott asztaltársaságukkal, mind
megszokott partnerükkel szemben mintegy
monológokat mondhatnak, ugyanazokból
az elemekből, melyeket eszmélő koruk óta
morzsolgatnak. Az egyéni változatok
ellenére e monológok lényege azonos: a
kisember örök ideológiáját hangoztatják, a
be nem avatkozás, a falmellékiség, az
átlagba való passzív beleolvadás és a
szerény kis boldogulás elméleteit:
„Kussolj, és tedd, amit meg-követelnek
tőled"; „Ha azt akarod, hogy szuszoghass,
akkor fogd be a szád, és ha azt mondják,
hogy nyald fel az asz-faltot, akkor
felnyalod és kész!" - ez a mottó tér vissza
számos megfogalmazásban.

Ekkor robban be életükbe a mű egyet-
len, de annál viharzóbb erejű szituációja: a
nyilasházban átélt lidérces nap, és annak
csúcspontja: a választás lehetősége. Ezt a
lehetőséget Sánta elméletileg már az
előzmények során is exponálja, mikor
Gyurica, az órás felveti Tomoceuszkakatiti
és Gyugyu alternatíváját. Ez a fej-törő már
első szinten is absztrakt; nem-csak
totálisan és leplezetlenül fiktív jel-lege
miatt, hanem azért is, mert nem is hangzik
túl meggyőzően az órás szájából az adott
helyzetben; az a Gyurica, akit az olvasó a
leírás után hajlamos lenne magában tovább
építeni, bizonyára óvakodnék tőle, hogy
üvegházban lakván kavicsokkal
dobálózzék, vagyis, üldözött gyerekek
tucatját bújtatva, gyanússá tegye magát
mégoly bizalmas (de róla valójában mit
sem tudó) ivócimborái előtt. De ezen
fölösleges töprengeni, mert itt a fejtörő
funkciója számít: miképp reagálnak ezek a
kisemberek, ha akár csak a legelvontabb
szinten is találkoznak azzal a döntő
kérdéssel, amely egész ideológiájukat
kétségbe vonja.

Ezek után, a nyilasházban, Tomo-
ceuszkakatiti és Gyugyu absztrakt alter-
natívája vérfagyasztóan konkrét formát
ölt. Am valójában ez a konkrétság is
virtuális csupán, noha a felületes olvasó
minden bizonnyal készpénzként fogadja
el. Hiszen a nyilas banditák, uralmuk
végnapjaiban, a körülzárt Budapesten
aligha pepecseltek ilyen bonyolult és ki-
finomult pszichológiai manőverekkel
(békésebb időben sem futotta volna rá
intelligenciájukból); öltek vagy esetleg
futni hagytak, de mindebben sokkal köz-
napibb, pragmatikusabb indítékok ve-
zették őket. Egyetlen esetről sem tudunk,
amikor a fizikai terrort lelki terrorral
kombinálták volna, mint azt, hajdan-volt
ráérősebb napjaiban, a Gestapo még
megtette (bár akkor is sokkal gyakorla-
tiasabb célok érdekében). Továbbá: ha
megpróbáljuk a szereplőket valóban élő,
hús-vér emberekként magunk elé idézni, a
heroikus választás hitele nagyon is bi-
zonytalanná válik. Talán ha egymást
kellene elárulniok, ha a maguk szaba-
dulásáért cserébe ivócimborájukat kellene
a halálba küldeni, azt, akinek ártat-
lanságáról szilárdan meg vannak győ-
ződve - akkor elfogadnánk, hogy leg-
alábbis haboznak. Dehát ez esetben egy
ismeretlen roncsról van szó; továbbá
kommunistáról, akinek ügye - ez kiderült -
idegen, furcsa, gyanús számukra; továbbá
egy halálra ítéltről, akinek sorsán semmit
sem változtathatnak; és végül nem kérnek
tőlük egyebet egy úgyszólván névleges
gesztusnál (hiszen a pofont akár még
legyintés formájában is elfogadnák tőlük),
amiért cserébe az élet, a szabadság, a
megszokott, meghitt valóság várna rájuk.

És az olvasó mégsem kérdőjelezi meg
ezt a döntést, mert ha ösztönösen is, de
érzi, hogy ez a nagy próba is fiktív csu-
pán: elvont és szándékoltan valószerűt-len
modellhelyzet. Ezért aztán elfogadja, hogy
négy hős történetével találkozott (mert
hiszen Gyurica részéről a pofon épp oly
hőstett, mint a másik három részéről a
pofon megtagadása). És ez épp a
regényíró Sánta bravúrja: a látszólagos
konkrétság felszíne mögött parabolát írt,
négy látszólag hús-vér, eleven kis-ember
mögött a Kisemberről, vagy még
egyszerűbben, az Emberről, Everymanről,
akit a körülmények, a beidegzett
gondolkodási sémák, a kellően fel nem
dolgozott élmények és tapasztalatok elv-
telenné, megalkuvóvá törpíthetnek, de ha
a Történelem teszi fel neki a nagy, a
végső, az ember mint Ember értékét

próbáló kérdést, akkor úgy válaszol a
kihívásra, ahogyan kell, ahogyan az em-
berhez méltó.

*

Mese, parabola, allegória, moralitás - a
regény szövete mögött ilyen műfaji
kategóriák derengenek fel és öltenek
egyre inkább testet, ahogy, elméletileg,
egy színpadi reinkarnáció lehetőségeit
ízlelgetjük. Sánta Ferenc azonban nem
számolt a színpad specifikumával, és úgy
vélte, hogy amit epikában meg tudott
oldani, azt hasonló eszközökkel
megismételheti drámában is. A három
nagy tömb - a kocsmai beszélgetés, a
rövid enteriőrjelenetek és a nyilasház -
valóban megtévesztően színszerű; kevés
munkával át lehetett tenni őket színpad-
ra, úgyszólván csak húzásokra volt
szükség. Persze már ezen az elemi drama-
turgiai szinten sem ártott volna a meré-
szebb anyagkezelés, mert az epika drá-
maisága mégiscsak más, minta színpadé;
a színpadon az első két rész egyszerűen
unalmas, mert a központi konfliktus nem
hatja át őket, véget nem érő expozíció
benyomását keltik. Az egyetlen
konfliktus: a Tomoceuszkakatiti-Gyugyu
alternatíva ebben a formában naiv
moralizálásnak, , Égy erőszakos autodi-
dakta, egy amatőr erkölcsprédikátor
akadékoskodásának hat, amelynek csak
primitív lelkek dőlhetnek be.

Lényegesebb azonban ennél az inkább
technikai kérdésnél az egész elvi hozzá-
állás (amely persze a dramaturgiai gyen-
geségeknek is talaja volt). A színpad az
ember, a színész közvetlen, fizikai jelen-
valóságán épül. Ez a színész adott eset-
ben tud elvontabb, szimbolikus érvényű
figurákat játszani, bár ilyenkor is szá-
molni kell ezzel a gyönyörű korláttal: a
hús-vér jelenlét ellentmondó tenden-
ciájával. (Gondoljunk csak a brechti vagy
az abszurd drámák interpretációs
problémáira.) Am ha hús-vér reális
szerepeket kap - akkor végképp nem
játszhat absztrakciókat, kivált, ha ezt sem
az író, sem a rendező nem kéri tőle.
(Persze nem ismerhetem a színészeknek
adott instrukciókat; az előadás
mindenesetre nem mutatta nyomát annak,
hogy bármelyiküknek is többet kel-lett
volna kifejeznie a betű szerinti figuránál.)
Sánta Ferenc egy megtévesztésig hű
realista-naturalista életkivágást nyújtott át
a színháznak; egy fájdalmas-felemelő
epizódot a magyarországi fasizmus sötét
napjaiból, amelynek közép-pontjában
négy szerény, egyszerű kis-



ember: az órás, a vendéglős, az ügynök és
az asztalos hőssé válása áll - és Orosz
György nem rendezhetett meg ehelyett
valami mást.

Es ebben mi a baj? -- kérdezhetné va-
laki. Hiszen a történet így is szép, így is
izgalmas! Nos, a baj az, hogy ebben a
kezelésben visszájukra fordulnak a regény
erényei; konkrét, reális, betű szerinti
értelmükre lefordítva a szituációk
erőszakoltnak, hamisnak bizonyulnak, és
sorra felmerednek a regénnyel kapcso-
latosan említett, de annak kontextusában
elhalványuló kérdőjelek. A szereplőknek
csak addig van hitelük, amíg a
kocsmaasztal mellett teregetik ki
szokványfrázisaikat (addig viszont érdekte-
lenek); mihelyt konfrontálódnak először a
Tomoceuszkakatiti-Gyugyu kérdéssel,
majd a kommunista arculcsapásának
problémájával, nem hiszünk nekik, más
szóval elvesztik színpadi életüket. Hogy
hőssé válnék a bamba, ájtatos asztalos, a
ravasz, haszonleső vendéglős, az élveteg és
félművelt könyvügynök, hogy eleve hős
lett volna az okoskodó, nagyképű és
kellemetlenkedő órás? Mindez épp oly
valószínűtlennek hat, mint az, hogy 1944
végén a nyilas főbriganti a maga kis
körzetéből hosszú távú pszichológiai
offenzívát indítson a magyar nép fokozatos
beidomítására. A regényben hittünk
ezeknek a szereplőknek? Igen. Akkor hát
mi történt? Alapvetően megváltoztak
volna? Szó sincs róla. Csak-hogy a
regényben egy magatartásforma általános
érvényű hordozói voltak, akik végül magát
az emberiséget reprezentálták; a színpadon
viszont csak önmagukat jelentik, méghozzá
a valószerűség minden, kisebb-nagyobb
attributumával aprólékosan felruházva.

Egy apró példa: a regényben nem za-
vart, hogy egy hosszú évek óta együtt élő,
öregedő házaspár épp az adott helyzet (a
Tomoceuszkakatiti-Gyugyu vita) ihletésére
vall egymásnak múltjáról; egy reális
kredenc árnyékában, egy korhű viseletbe
öltözött, hús-vér színésznőnek nem hisszük
el, hogy az általa játszott alak újdonságot
mondana a férjnek, mikor részletesen
beszámol mostoha ifjúságáról. É s egy-
kettő: egyszerűen nem hisszük el, hogy az
asztalos felesége -él .

A színészek helyzete nem volt irigy-
lésre méltó. Ha kedvvel fogtak is hozzá az
„életből ellesett" szerepek ízes-színes
építgetéséhez, bizonyára hamar ráéreztek,
hogy a cselekmény fejlődése épp a
kézenfekvő szerepformálással pöröl, és

ha így volt, a közönség hűvös reagálása,
illetve távolmaradása csak megerősíthette
gyanújukat. Ennek ellenére dicséretes
igyekezettel kerekítették ki a maguk
zsánerfiguráit, és ez esetben alighanem
főképp színészi érdem, ha néhányan így is
kiváló alakítást nyújtanak. Sárosdy Rezső
(Béla kolléga) ismeri azt a meg-
fejthetetlen varázslatot, amely a fővárosi
színészek közül a leginkább tán Horváth
Sándor birtoka, hogy a látszólag. teljesen
köznapi egyszerűséget észrevétlenül
művészetté lényegítse; ismerősünknek
érezzük, s csak ha utána kutatunk, jövünk
rá, hogy csak szeretnénk ismerni ilyen
embereket. A fiatal Reviczky Gábor
(Gyurica órás) viszont olyan feszült
színpadi kisugárzással rendelkezik, hogy
jobb meggyőződésünk ellenére is hiszünk
kettős életében, jelleme titokzatos,
mögöttes tartalmaiban; Sárközy Zoltán
(Civilruhás) pedig belénk szuggerálja,
hogy a kültelki nyilasházakban Machia-
vellik termettek.

Nem az én feladatom kideríteni, szü-
lethetett volna-e Az ötödik pecsétből jó
színpadi mű, és ha igen, milyen módon.
Ez a feladat a színház dramaturgiáját
illette volna. Mert elsőrendűen dramatur-
giai munka lett volna, méghozzá a leg-
javából, a legszebbjéből, hogy az íróval
együttműködve, őt segítve, kikísérletezze
konkrétumnak és absztrakciónak azt az
egyszeri alkémiáját, amely Az ötödik, pecsét
emlékezetes morális példázatát második,
színpadi élethez segítheti.

Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét
(.Debreceni Csokonai Színház)

Rendező: Orosz György, díszlettervező:
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SAÁD KATALIN

Tamási Debrecenben
és Pécsett

A lengyel passiójáték újjászületéséről
szólva írja Kazimierz Delmek, hogy a
színház - a romantikusok szerint - egyike
azon intézményeknek, melyek képesek
kifejezni az adott társadalom nemzeti
szellemét. „Úgy érzem -- mondja Dejmek
-, ezek a »kezdetleges« művek, tiszta
esztétikai értékeiken túl, elvezethetnek
bennünket a nemzeti színház elfeledett
forrásaihoz."

Vajon a magyar színházak műsorterve,
előadásai eszünkbe juttatják-e, hogy a
„nemzeti szellemet" épp a színjátszás
volna hivatott kifejezni? Leginkább még
egy-egy Tamási-bemutató kelti részint azt
a benyomást, hogy mégiscsak volnának
lehetőségeink erre, részint, hogy jócskán
van adósságunk. Igaz persze, hogy a
magyar színház lényegesen kevesebb
„elfeledett forrás" közt válogathat, mint
például a lengyel. Tatán a drámaíró
Tamásinak is tragédiája volt, hogy alig-
alig ismerhetett valamit a magyar dráma
elfeledett forrásaiból, hagyományt és
újítást egyszerre kellett teremtenie, s mi-
közben a népköltészet dramatikus-rituális
örökségéhez nyúlt, maga is bizonyos ér-
telemben „elfeledett forrás" lett. De
őszintébbek vagyunk, ha még meg sem
találtnak tekintjük. Pedig
drámaköltészetünknek egyszeri jelensége.
Ennélfogva a Tamási-darabok színpadra
vitelének mikéntjét kulcsjelentőségűnek
érzem a nemzeti karakterű színpadi nyelv
keresésé-ben, s érdeklődéssel figyelek
minden próbálkozást, mely Tamási
színpadát akarja megfejteni.

A közelmúlt két tanulságos Tamási-
bemutatóval szolgált. Az Énekes madarat,
mely a leggyakrabban színpadra kerülő
Tamási-mű, á Debreceni Csokonai Szín-
házban láthattuk Gali László végzős ren-
dezőhallgató diplomamunkájaként. .Az
Ősvigasztalás, mely Tamási első s majd
félévszázadod keresztül eltüntnek hitt
drámaírói kísérlete, Pécsett, a Kamara-
színházban jutott színpadra, Sík Ferenc
rendezésében és koreográfiájával. Mind-
két előadás hozzászólás a kimondva-
kimondatlanul folyó vitához: vajon
Tamási színházában bizonyos, „népszín-


