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„Drámáink folytonos
előhaladása..."

Czakó Zsigmond (1820-1847)

Noha se születésének, se halálának nincs
most évfordulója, emberi-írói sorsának
felidézése most és mindig aktuális. Mert
„sok, igen sok van azok véleményében, kik
drámáink folytonos előhaladását Czakó
sírjába hiszik eltemetve" -írja róla Erdélyi
János. És véleményében akkor az egész
magyar közvélemény osztozott -
természetesen azok is, akik a sír meg-
ásásában szorgoskodtak.

Drámaíró-géniuszként lobogott föl
huszonnégy évesen, és a kortársak szerint
varázslatosan szép férfi volt. Mért bo-
lyongott mégis - mint Arany írja - „tövis
közt"? ( C a k ó s í r j á n ) É s mért repített
golyót gyönyörű fejébe huszonhét éves
korában?
A ló ül a kocsiban

Furcsa ember volt, az bizonyos, sőt --
különc, mint a történelmi nevű lófő szé-
kely Czakó család jó néhány tagja. Apja
királyi perceptor (adószedő), liberális,
művelt nemes úr; az alchimia megszál-
lottjaként, életét az aranycsinálás titkának
szenteli, míg csak a több laboránssal, éjjel-
nappal örökké működő házi laboratórium
kéményén el nem füstölög az egész
vagyon, és - az államkassza hűtlen
kezelésének vádjára - a család becsülete is.

E boszorkánykonyha gőzében, kör-
nyezetével örök konfliktusban nő fel a fiú:
hajlíthatatlan, makacs gyermek, de okos,
bátor és ügyes. Nagyon jól rajzol.
Csakhogy - félelmetes tünet - rajzain a ló
ül a kocsiban, az emberek meg húzzák;
a róka hajtja a kutyát és a többi... S az
istennek se hajlandó másként. Fordítva
lá t o t t volna? Nem. Logikus elme, kitűnő
tanuló volt. Sokkal valószínűbb, hogy e
tótágasra állított világban az okokra kérdez
rá a gyermek, miképpen majd a felnőtt
férfi életművét is a jelenségek mögött
kutató gondolat hatja át.

A különös gyermek különös ifjúvá
serdül a kolozsvári, majd a nagyenyedi
kollégiumban, hol jogot és bölcseletet
tanul. Magányos ember: társai vannak, de
barátokról, szerelmekről senki se tud.
Szenvedélye az olvasás, írás és a filozófia.
Kortársaitól elütővé formálja világnézetét
Rousseau természetimádatának és

Spinoza panteizmusának együttes hatása,
amit különös színekkel árnyal a hindu
irodalom megismerése és a Nirvána hol
nyugtató, hol kétségbeejtő gondolata.
„Meghasonlott kedélybeteg" - írja Greguss
Ágost, öngyilkosságának indítékait
kutatva. Valóban, számos a jel, hogy
Czakónak hajlama volt az öngyilkosság-
ra. De vajon a hajlam nem hajlítható-e?
Nem hajlíthatja-e jobbra vagy balra a sors
alakjában működő környezet és a
társadalom? Történhetett volna másként
is... Tudta ezt mindenki. „E folytonos
elkeserülést nem kis mértékben nevelte
lapokban irkáló kritikusainak veszett
kíméletlenségű eljárása Czakó ellenében" -
olvashatjuk például az Életképek 1847.
december 19-i számában.

Mágó, a kőszáli sas

Hogy a nagyenyedi kollégiumból pante-
izmus vádjával kicsapták-e, mint egyesek
állítják, hogy kalandvágy vagy romantikus
elvágyódás űzte-e, vagy hogy egészséges
drámaíróösztöne hajtotta-e az igazi
iskolába - az okokat nem, csak a tényt
ismerjük: 1840-ben Pály Elek vándortár-
sulatához szerződik mint operaénekes.
Innét kerül kétévi ínség és bolyongás után
Pestre, a Nemzeti Színházhoz. A
beteljesült álom - énekkari munka,
tizennyolc forintos havi fizetés - nem
egészen azonos a megálmodottal. De leg-
nehezebben azt tűri, hogy kinevetik, mert
szép énekhangja van ugyan, de nagyon
rosszul játszik, s ez groteszk ellen-tétben
áll komor büszkeségével. A sértődött lélek
társaitól elszigetelődik, s magára marad.
Ezúttal azonban még nem vég-érvényesen
- a semmibe hullás előtt kajánul kicsiny
időre - felragyog most Czakó csillaga.

Amikor 1844-ben a színház bemutatja
K a l m á r és t enger észét , az író egyik percről
a másikra a rajongó közönség és kritika
bálványa lesz; s az egy évvel későbbi
Végrendelet még erre is rálicitál: méltatói a
Bánk bán és a Kegyenc mellé emelik. A
hallatlan siker nemcsak Czakó tehet-
ségének, hanem a korszerű, új, a Bajza,
Vörösmarty, Eötvös által propagált francia
romantikus drámaíróiskola győzelmének
is szólt, mely a holdfénynél pityergő
némettel szemben a változtatás és újat
akarás vágyával a kor társadalmi
problémáiba merül alá, s tör program-
szerűen színi hatásra bizarr, hátborzongató
jelenetekben, végletek közt vergődő
szenvedélyes hőseivel. Divat volt ez?
Igen. S nem hiányzott kellékei közül a
gyilok, ármány, kitett gyermek, égzen-

gés, őrület és a többi. De ami társainál a
polgári romantikus drámairodalomban
c s a k divat, Czakónál romantikus sors-
fordulatokkal teli életének és mindenestül
romantikus életérzésének hű lenyomata.
Ami a többiekben retorikus szenvelgés
csupán, Czakóban a személyes élményből
fakadó szenvedély igaz pátosza. Ezért,
hogy őrjöngő színpadi figurái - bár
furcsák és szokatlanok, mégiscsak em-
berek. Ezért, hogy mai ízlésünket sokkí-
rozó, abszurd színpadi helyzetei mégis a
valóság erejével nyűgözik le a kortárs
közönséget.

Megfordítja Czakó sorsát az első két
darab: megbecsült, híres ember lesz -
fizetését is felemelik; az ágyrajárás ínsége
után saját lakást rendezhet be magának, de
otthonát még mindig csak egyetlen
élőlénnyel osztja meg: Mágó ez, a kő-száli
sas, komor, romantikus magányának
szimbóluma. De a siker dinamizmusa azért
rést ütött már börtöne falán: rend-szeresen
részt vesz a „Fiatal Magyarország", a
„Tízek" összejövetelcin. ,Ott ült Czakó -
írja később Jókai Az: én kortársaimban -
soha nem mosolygó, bar-na arcával:
komor, erőteljes alak, akkora öklökkel,
mint másnak kettő, s beszélt a Sakontaláról
s a hindu irodalom remekeiről.'

A botránykő

Az alig tápászkodót azonban visszalöki a
botránykő, a Leona bukása 1846 nyarán.
Mint előbb a felmagasztalásban, most a
megkövezésben is mindenki egymásra ta-
lál. „A művészetnek semmi dolga alsóbb
szenvedélyekkel... piszkos dolog...
gúnyos torzképe a poézis magasztos
eszményeinek" - mocskolódik a hírhedt
Zerffi, a Honderű reakciós kritikusa. De a
Pesti Divatlap (Ember Pál) is hiányolja a
„lelki magasztaltságot"

a Leonában, mely
szerinte lázadás a „pozitív vallás" ellen, s
a „kereszténységet csúfolja meg".

A vád persze igaz. A kancelláriai elnöki
iratok egyik jelentése is „a pozitív hit és
minden államrendi intézmény" elleni
támadásnak minősíti a darabot. A dráma
eredeti címe Judith volt, melyet Czakó a
cenzúra utasítására változtatott át
Leonára; ezért kellett átkeresztelnie a
többi szereplőt: Valkót, Kálmánt, Lenkét
is a légüres térben lebegő Erasztra,
Aquilra és Irénre, s áttennie a helyszínt a
jelenből a 13. századi Bizáncba. (A
Széchényi Könyvtár Színháztudományi
Osztályán őrzött kéziratban a vastag,
cenzori tuss-húzások mögött jól kivehető
az eredeti szöveg.) De míg a hivatalnok
legalább



hozzáfűzi jelentéséhez, hogy „a szerző
tehetséges, a magyar drámaírók közt a
legtehetségesebb", addig a hazai vissz-
hang még a tehetséget is el akarja vitatni
tőle a Leona után. Dagályos, nehézkes,
csupa elmélkedés, nem való a színpadra -
hangzik mindenfelől. Holott a Leona
sokkal jobb, mint az első két darab, és épp
gondolati mélységeivel, sűrű, drámába
komponált bensőséges lírájával
fordulópont lehetett volna Czakó élet-
művében, s tán az egész magyar dráma-
irodalomban is.

Tény, hogy a Leona nem könnyű darab.
Végpusztulás-víziója Beckett világképére
emlékeztet, vagy még inkább a S ir á l y
Trepljovjának arra a szuper avantgarde
drámájára, melyet sohase játszottak el a
színpadon. Ugyanebben az évben írja
Vörösmarty legkiábrándultabb versét: Az
embereket. „Nincsen remény! Nincsen
remény!" Erre rímel a Leona is, de nem
„Az emberfaj sárkányfog vetemény"
sorral. A Leona pesszimizmusa nem egé-
szen e tőről fakad, mert Czakó szerint az
ember eredendően se jó, se rossz, ha-nem
„Hajlékony és ezer alakot öltékeny, mint
viasz, kitéve minden körülmények és eset
játékának". „Hidd el, te szint oly jó valál,
mint ők" - mondják a darabban a gyilkos
Leonának - ártatlan áldozataira mutatva.
Az ember - legyen bűnös vagy bűntelen - a
társadalom törvényeit szenvedi meg és a
természet közönyét. Erről szól a Leona
szereplőinek tragédiája.

Nincsen remény. Hiába menekült el a
Leona hőse, az ifjú lázadó Eraszt a le-
béklyózó társadalom intézményei elől a
rengetegbe - húsz év után ide, a védett
természeti környezetbe is betör és elvégzi
munkáját a társadalom. A kereszt áll
bosszút a megtagadott dogmák nevében a
bűnről s erényről mit sem tudó szabad
életért és szabad, tiszta szerelemért. Két
nap alatt minden odavész - szeretteit
megölik, s csalódásaiba és a
megrázkódtatásba belehal az öreg Eraszt
is. „Megcsókolnám azt, aki még valamit el
tudna venni tőlem" - szól, s kiszalad a
világból Aquil, Eraszt magára maradott
fia, hogy mint „bolygó csillag, melynek se
fénye, se melege", vonszolja tovább ki-
üresedett életét.

E „borzasztó szép darab", ahogy É.
Kovács Gyula nevezi egy későbbi fel-
újításakor, „melyben az író szent ihlettel
merült a végtelenbe" - valóban a vég-
telennel és az egymást érő csalódások és
kiábrándulások végtelenjében méri meg az
ember szenvedéseit. A társadalommal
szemben a természet sem nyújt többé

menedéket, és a „Szeretlek, imádlak
téged, szent természet" refrén módjára
ismétlődő panteista imádsága a cselek-
mény elborulásával egyre kevésbé meg-
győzően, végül pedig majdhogynem
átokként hangzik el; s az ugyancsak ref-
rénszerű, kezdetben megnyugtatásnak
szánt „Eljön az idő, midőn elhal a tavasz,
az ősz, elhervad a rózsa, az élet és a
gondolat" - mindinkább fenyegetésnek
tűnik, s mind szorongatottabb lesz tőle a
levegő. A Nirvána, a természettel való
eggyéolvadás a végső megsemmisülésben
sem nyújt vigaszt az elveszített, drága
életért.

Olyan a Leona égre kiáltó szenvedélyes
fájdalma, mint egy nagy Vörösmarty-
költemény! Arról pedig, hogy ugyan-
akkor rossz darab volna, vagy hogy nem
igazi dráma - szó sem lehet. Sőt, a két első
darabhoz viszonyítva nyilvánvaló fejlődés
Czakó életművében: írói esz-közei
letisztultak, egyszerűbbek; bizonyos
motívumokat megtartva ugyan, de
lényegében túl is lép a francia romantika
divatján, s valami egészen újnak, a gon-
dolatiságban fogant pszichológiai drá-
mának - fájdalom, szinte követők nélküli -
ősképe irodalmunkban. Tény, hogy a mi
számunkra Czakó sajátos szerkesztési és
ábrázolási módja még drámaibbá teszi a
művet, mint lehetett egykoron, hiszen
egész magyar drámairodalmunkban
mindenki mást megelőzve, a drámai
fejlődés elsősorban a tudatban és a tudat-
folyamatokban játszódik le.

Czakó életének legmélyebb válsága
izzik drámává a Leonában: a végén a
mindenből kiábrándult, összemorzsolt
Aquil élőhalottként alámerül a semmibe.
De Czakó feltámad még szenvedéseinek
halottaiból majd a János l o vagban , hogy
áldozatul kínálja életét egy egyénen túli,
közösségi gondolatért.

A Kálvária azonban még hátravan.

A kínai fal

A Nemzeti Színházban lábra kapott
anarchia és készületlenség akkor már ré-
gen foglalkoztatja a közvéleményt.

..valóságos délamerikai respublika, ahol
a diktátor vagy az arisztokraták könnyen
mondanak vétót" - írja Frankenburg Adolf
röviddel azelőtt, hogy a Pesti Hírlap 1847.
március i 8-i számában A Nemzeti Színház
jelen igazgatási formáj áró l címmel Czakó
végzetes cikke megjelenik; végre logikus
rendszerbe foglalja valaki az addig
elhangzott kifogásokat! A hibák
kútforrását pedig a színházban
elharapódzó kasztszellemben s a vezető

gárdát az alsóbb személyzettől elválasztó
kínai falban véli megtalálni. A bajok
orvoslására aligazgató kinevezését sürgeti,
minthogy Ráday Gedeon főigazgató,
bármilyen jó szándék és hozzáértés ve-
zesse is, egyéb irányú közéleti feladatai
mellett képtelen személyesen is eleget
foglalkozni a tagok ügyeivel.

Bár Czakó cikke csak a rendszert tá-
madta s nem a személyeket, a színház
vezető tagjai (Fáncsy, Szigligeti) sietnek a
nyilvános mosakodással. A halálos
támadás azonban Egressytől származik,
aki rabulisztikusan érvelő vitacikkeiben
(előbb leszögezi, hogy a színházban a
lehető legtökéletesebb rendszer uralkodik,
s nincsen semmi baj, majd rátér egyenként
a felhánytorgatott bajok indoklására)
személyes indítékokkal, nagyravágyással,
szellemi gyújtogatással vádolja Czakót,
aki szerinte „ronda kezekkel" nyúlt az
ügyhöz, s akinek, mint kiskorú suhancnak,
körmére kell nézni, mert a család
becsületének rovására „rombol és pusztít".

Egressy övön aluli támadása kiteregette
a szennyest. Czakó a rágalmakra
védekezni kénytelen, mások is
hozzászólnak, s a botrány akkorára dagad,
hogy a kancellária részéről politikai
visszahatástól kell félni. Bár kétségtelen,
hogy Egressy alpári, nem pedig Czakó
szelíd és lojális hangja korbácsolta fel a
közhangulatot, mégis Czakó hátán csat-tan
az ostor. Nehogy Bécs embere kerül-jön a
főigazgatói székbe, Kossuth, Tele-ki,
Bajza, Vörösmarty és mások aláírásával
hűségnyilatkozat jelenik meg a sen-kitől
sem támadott Ráday mellett, s ezzel a
politikailag bár indokolt lépéssel, de
akarva akaratlan megbélyegzik és kikö-
zösítik Czakót.

Mi indította vajon Czakót cikkének
megírására? Purifikáció? Meglehet. Vagy
tán a már gyerekkorában kiütköző össze-
férhetetlenség? Bizonyos, hogy ez is
szerepet játszott, sőt személyes sérelmeit
sem zárhatjuk ki az okok közül. De vajon
a személyes érdekeltség csökkenti-e vala-
mely helyes közéleti magatartás értékét?

Czakónak épp elég tapasztalása volt
ahhoz, hogy saját bőrén is érezze a nem-
zeti színházi visszásságokat. Frankenburg
írja emlékirataiban, hogy egy opera-
előadás kínosan hosszúra nyúlt szüneté-
ben Czakónak kellett bejelentenie, hogy „a
partitúra elveszvén, a művésznő kla-
vírkíséret mellett fog énekelni", s ezzel
köznevetség tárgyává tették. „És ez
Czakóval történt, ki mégis némi kegyeletet
érdemlett volna." A rendező pedig



(Fáncsy), akinek jelen kellett volna lennie,
az egyik páholyban vagy épp „lóháton"
mulatott ezalatt.

Mindenki tudta, hogy Czakó igazat
mondott. Ezt bizonyítja, hogy a nyilat-
kozat közzétételével egyidőben, Kossuth
és Teleki vezetésével megindultak a tár-
gyalások, s a Czakó által javasolt aligaz-
gató, Bajza József személyében alig négy
hónap múlva már el is foglalta helyét a
színházban. De Czakón ez már nem sokat
segített: a kínai fal körülkerítette.

János lovag
Még a nyáron, pár hónap alatt, valahol a
Magas-Tátrában megírja és lehozza az
emberek közé a János lovagot, e hasonlít-
hatatlanul egyéni és költői hangú törté-
nelmi drámát Kis Károly, Erzsébet és
Mária királynő véres korából. János
lovagban az egyéni szenvedésein túllépő
Aquil támad fel újra, hogy a személyiségé-
ből áradó magnetikus erővel és hallatlan
intelligenciájával akár a „rontani a rosszat"

árán is, de úgy irányítsa az eseményeket,
hogy a férgese hulltán megvalósuljon az
országban az „Igaz", melyre életét feltette.
Egyéni dicsőségre nem tart számot, dolga
végeztével újra eltűnik.

Megszűkült baráti körében felolvasta a
darabot, de nem tetszett. Valószínűleg nem
értették János lovag egyszerre pozitív és
negatív, szinte modern „antihős" figuráját,
és szokatlan lehetett addigi történelmi
drámáinktól elütő, epikai szerkezetű
drámaisága. A darabot már be sem mutatta
előadásra.

1847 telén lőtte főbe magát a Pesti
Hírlap szerkesztőségében.

A történet magáért beszél. De azért ér-
demes eltöprengeni, hogy mi lett volna, ha
élni hagyják ? Nehéz ember volt, annyi
szent! De hogy igazi tehetség, azt min-
denki tudta. Még a cenzor is - főként a
cenzor, aki kapott is utólagos fejmosást,
amiért a Leonát, ha változtatásokkal is, de
egyáltalában engedélyezte. Azt is tudta
mindenki, hogy magányos ember,
sebezhető, és hajlamos a melankóliára. Ha
bugyolálni nem is, kíméletesebben azért
lehetett volna bánni vele. Mert nincs
utólagos jóvátétel: a dramaturg gyógyító
kése nem képes leoperálni zseniális
darabjainak divatkinövéseit anélkül, hogy
organikus részeket meg ne sértene.
Elvégezte volna ezt ő maga, mint ahogy a
Leonában és a János lovagban az első
lépéseket meg is tette, ha élni hagyják, és -
ha hinni lehet Erdélyi Jánosnak - nem
szállt volna sírba vele drámáink
előhaladása.. .

MÁNDI TERÉZ

A színész halhatatlansága

Száz éve született Odry Árpád

Minden nagy színész fájdalmasan gondol
arra, hogy teremtményei, a színpadi
plasztikában életre keltett alakok vele
együtt eltűnnek. Odry egyik legnagyobb
jellemszínészünk volt. Körülbelül két-száz
alakot formált meg kereső, a lényeg-re
tapintó művészettel. Az alkotói kíván-
csiság késztette alakjai újszerű megfor-
málására. A maga útján járt, szakított
minden színpadi konvencióval. Egyik
visszaemlékezésében írja le, hogy mi-
csoda ködös nyugtalanság felnyitni egy
régi darab födelét, ahol az igazgató kéz-
írásával vannak bejegyezve az egykori
szereplők nevei, és a komor könyvekből
felszabadítani a pihenő múlt eredetijét. A
jellem magját kutató művészettel formálta
alakjait. Egész Shakespeare-galériát
teremtett. Ibsennél nem a miszticizmust
ábrázolta, mint elődei, hanem azt, aho-
gyan a lélek mélyén rejtőző szenvedélyek
a felszínre törnek. Madách Ádámja a
tudásvágyó ember őse, Goethe Egmont-ja
az élni tudó ember diadala a halál felett.
„A Faustra készülve - írja egyik
visszaemlékezésében - felmentem éjszaka a
Vár-bástya sétányára. A fantasztikus
magányban vérfagyasztó hűséggel meg-
jelent bennem az a hátborzongató jelenet,
amikor Faust a szellemeket idézi. Alig
hiszem, hogy írtak volna színpadra ennél
izgalmasabb jelenetet. Szédületes iramban
ragadják itt a színészt a szerep szavai. A
szorongás és a rémület ember-feletti
hangokat szorított torkomba. Ezzel
szemben Goethe nagyon hidegen és
fölényesen fogadja az ördögöt, és neki van
igaza. De a hang torkomban maradt, egy
részét sikerült átadnom Hamletnek,
amikor meglátja a szellemet."

Sok kiváló alakítása közül is kiemel-
kedett Szomory II. Józsefének címsze-
repében. A zenei hangulatokban szét-hulló
szavakból, az üres játék káprázatából
valódi alakot formált. Az Odry teremtette
ábrázolások nem szálltak vele sírba;
iskolát teremtett velük, módszerét
továbbadta tanítványainak, mikor az
Országos Színművészeti Akadémia igaz-
gatója és tanára lett. Hangját viaszlemezek
őrzik, alakítását egy 1916-ban készült
film: A méltóságos rabasszony, de

ezek az akkori technika tökéletlensége
miatt nem sokat árulnak cl róla.

A Bajor Gizi Színháztörténeti Múzeum
egyik szobája Odry emlékét őrzi, és képet
ad egész életpályájáról. 1876. szeptember
25-én született. A családfa elárulja, hogy
az Odryak Temesvár környékére települt
franciák voltak. A XVIII. század második
felében a párizsiaknak is volt egy Odry
nevű nép-szerű színészük. Odry Árpád
édesapja operaénekes volt. A múzeumban
őrzött íróasztalon ott látjuk operai
jelmezterveit, Hevesi Sándor Az apja fia
című könyvét és gondosan, dróttal össze-
kötve Odry utolsó olvasmányait:
Jellemrajok a angol színivilágból, egy német
könyv: A XIX. század divatja, Szomory II.
Józsefe és Thaly Kálmánnak az
ezredfordulóra kiadott Árpád és az

Árpádok című könyve, amelyre nyilván
azért volt szüksége, mert készült a Nem-
zeti Színház jubileumi előadására, Vörös-
marty Árpád ébredésében a címszerepet
alakította. Egy Toussant Langenscheit
angol szótár is van a könyvek között,
hiszen Odry fordított is. Lefordította
például Lenormand Don Juan estéje című,
tizenöt képből álló művét, amely
folytatásokban jelent meg, és Arthur
Pinero Ne vájunk el című darabját. Az
íróasztalon van egy kis tőr, a Rostand
család ajándéka a Cyrano bemutatása
alkalmából. Ott látjuk a Greguss-díj
plakettjét, amellyel a Kisfaludy Társaság
Shakespeare Bizottsága tüntette ki a 111.
Richárd előadása alkalmából.

Az íróasztal felett képek vannak sze-
repeiről, rendezéseiről, és sok arckép,
köztük talán a legmegkapóbb: ahogyan
pihen a Nemzeti Színház lépcsőjén.
Keveset pihent, egyik szerepet játszotta a
másik után. Az íróasztal sarkában Odry-
szobor van, és az arcképek között Szigethy
István rajza, amely képet igyekezett adni
Odry művészetéről. Sokkal többet mond
erről a szerepképei felett levő festmény,
Karlovszky Bertalan műve, amely a
Szépművészeti Múzeumból került ide
Odry művészetének szintézise ez a kép.
Arca ezer meg ezer ránc és redő, amelyek
nem az öregséget jelentik, ha-nem az ész-
színész lelki térképét. Maga a festmény III.
Richárdként ábrázolja, de benne van a lét
örök titkát kereső Hamlet, és a nagy
művész, aki minden szerepében más és
más. Végül látjuk a sírkövét, amely mint
Hamletet örökíti meg.

Az emlékszoba azonban keveset mond-
hat virtuóz színpadi beszédéről, arcjáté-


