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Egyetlen apró jel mindjárt az előadás ele-
jén elárulja, hogy Székely Gábor jól ol-
vasta el az Athéni Timont. Azt mondja a
Költő az első jelenetben, Timon talp-
nyalóit jellemezve: „E perctől, aki társa
volt / (vagy tán különb is nála) mind utána
Tódul, nála előszobázik, úgy
Sugdos fülébe, mintha gyónna ..." Szabó
Lőrinc, akinek a Timon a legjobb
Shakespeare-fordítása, érzékenyen talált rá
az előszobázni szóra, a rendező pedig jó
füllel meghallotta, és erre építette föl az
első jelenetet. Előszobázni nem lehet
klasszicizáló veretességgel, retorikusan,
sem antik tógákban, sem angol reneszánsz
kosztümökben, porticusok között vagy
gótikus Erzsébet-kori csarnokokban.
Előszobázni csak előszobában lehet.
Székely László - aki az egyszerűség rafi-
nériájával a papírhajtogatós játékra em-
lékeztető díszletet tervezett, ritka lele-
ménnyel - reálisan nem is tehetett mást,
mint hogy Timon előszobáját ábrázolja,
ruhafogassal, amely az odabent
vendégeskedők köpenyeitől roskadozik. A
köpenyek és a ruhák hasonlóképpen
funkcionálisak, a legkevésbé sem
„elvontak és általánosak", mint egy
kritikában olvastuk, hanem olyanok,
amilyeneket gazdag polgárok, szenátorok,
állami hivatalnokok, egy hadvezér, egy
festő, egy költő vagy egy szolga adott
helyzetben viselnek.) De többek is ennél,
mert Vágó

Nelly nem „egy kincstartóra", „egy
katonára" vagy „egy csavargóra" ad
viseletet, hanem Flaviust, Alcibiadest és
Apemantust öltözteti föl, a szerep és a
színész karakterének megfelelően; úgy,
hogy képzettársító ösztönünk ne
képeskönyvszerűen kifestett történelmi
korok elé, hanem a jelenben kalandozzon.

A színpadi tér és a viseletek szigorú
funkcionalizmusából egyértelműen
következik az előadás játékstílusa. A
kezdőjelenet után a szereplők nem is
szólalhatnak meg másképp, mint
szobahangon, pontosabban
„előszobahangon". A Költő már idézett
szövegéből tudjuk, hogy a sok tülekedő
hízelgő Timonnak „úgy sugdos fülébe,
mintha gyónna". A fülbesúgás őszinteséget
mímelő, halk és meggyőző tónusa az
élőbeszéd kollokviális ter-

mészetességét követeli meg. A szereplők
mintha nemis Shakespeare-szöveget mon-
danának (van egyáltalán külön Shakes-
peare-szövegmondás ?), erős értelmi hang-
súlyokkal élnek. (Csak az kár, hogy a
szövegmondás gyakran kásás, nem
mindig érthető.) A színészek elkövetik azt
az istenkísértő merészséget, hogy köl-
tőietlenítik még a legdúsabb tirádákat is.
Száraz tárgyiassággal kopognak a mon-
datok, a beszéd tempója gyors - de az
előadás ritmusa sokkal megkomponáltabb,
mint Székely korábbi rendezéseié, több a
váltás és a kitartott pillanat -, a brechti
módon értelmezett szöveg minden
replikában mögöttes jelentést kap, nem
annyira jellemet, mint inkább szociológiai
hátteret tár föl.
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Az Athéni Timon elemzőinek két dolog
szokott gondot okozni. Az egyik a dráma
szerkezeti, poétikai elnagyoltsága, a má-

sik a címszereplő hirtelen átváltása szél-
sőséges filantrópiából szélsőséges mi-
zantrópiába, ami egyesek szerint nélkülözi
a kellő lélektani indokoltságot; sőt a két
állapot önmagában is olyan túlzásig fajul,
hogy alig hihető. A kifogásokat azzal
szokták enyhíteni, hogy Shakespeare
zsenialitása megenged ennyi önkényes
szubjektivizmust, de azért az Athéni Ti-

mont ennek ellenére általában a dráma-
költő gyengébb művei között emlegetik.

Ma már könnyű volna megfelelni a
„vádakra". Ami a szerkezeti-dramaturgiai
hibákat illeti, korunk színháza egyre ke-
vésbé rajong a szabályos dramaturgiáért, a
jól megcsinált, simán gördülő, rugós-
szerkezetre járó darabokért, és többre
tartja a gyakran formátlan, de görcsössé-
gében drámai anyagot, amelyből az élet
nehéz kataklizmái, válságai szakadnak föl.
Timon végtelen tirádáiban, az utolsó két
felvonás arányokkal, szabályokkal
csakugyan nem sokat törődő, egymásra
hányt jeleneteiben pedig a való világ
olyan döbbenetes erővel mutatkozik meg,

Kun Vilmos mint Apemantus a szolnoki Athéni Timonban



ami bőségesen kárpótol a mívesség hi-
ányáért. És Timon indokolatlan szélsősé-
gei ? Ha csak egyetlen szóval leírható ma-
gyarázatot keresünk rájuk, valóban hiába
fáradunk. De vajon Jago Othello-gyűlö-
lete, III. Richard gazembersége, Hamlet
tétovasága indokolható-e egyetlen szóval?

Amióta a színházfölfogás szerte a vi-
lágon jótékonyan megváltozott (ez az
utóbbi évtizedben következett be), és a
rendezők Shakespeare darabjait jellem-
tragédiák helyett társadalmi drámákként
fogják föl, az Athéni Timon előadásainak
hangsúlya is áttevődött a címszereplőről
a környezet ábrázolására. Már Major
Tamást jobban érdekelte 1969-es rende-
zésében a világ, mint Timon, Peter Brook
pedig egyértelműen metaforát látott a
műben, az olajválság sújtotta nyugati
világ hanyatlásának tükrét.

A darabon átsütő személyesség arra
késztet, hogy példázatként - úgy is
mondhatnánk: parabolaként - kezeljük.
Shakespeare-nél gyakran előfordul, hogy a
cselekmény nem más, mint demonstrá-
ció, bizonyítási eljárás, amelyet legtöbb-
ször az egyik szereplő önkommentárjai
kísérnek. Jago állandóan tájékoztatja a
nézőt afelől, hogy mit fog tenni, és ennek
milyen következményei lesznek. III. Ri-
chard is eldönti, hogy gazember lesz, a
többi szinte már példázat arról, hogy mi
következik a gazemberségből. Á néző
mindkét esetben előre értesül arról, hogy
mi fog történni (vagy legalábbis minek
kellene történnie), és a valódi cselek-
ményt összevetheti a beharangozott ese-
ményekkel.

Valami hasonlóval találkozunk az
Athéni Timonban is. Figyeljük tovább az
első jelenetben a Költő és a Festő párbe-
szédét, az előbb idézett részlet folytatását
a talpnyalók Timon-rajongásáról:

KÖLTŐ:
..........................................szent a
Kengyelvasa is : mind csak általa
Mer lélegzeni.

FESTŐ: Értem. S mi jön azután?
KÖLTŐ :

Aztán, mikor a szeszélyes szerencse
Eltaszítja kegyencét, az egész Függelék,
mely mögötte törtetett Négykézláb is a
hegyre - bukni hagyja S lábát a mélybe
egy se követi.

Alig száz sor hangzott még csak el a
darabból, de a rezümét már készen kap-
juk.

A többi - demonstráció.
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A véletlen játéka folytán a Vígszínház
csaknem az Athéni Timon szolnoki be-
mutatójával egyidőben tűzte műsorára
Edward Bond Shakespeare-ről szóló
drámáját, a F e j vagy írást. „Jelenetek
pénzről és halálról" - írta a szerző
színműve fölé, és a bevezetőben hosszan
fejtegeti, hogy milyen áttételek
segítségével magyarázza korunk
gazdaságpolitikai viszonyait egy
valóságot és fikciót összekeverő Shakes-
peare-életrajz néhány motívumából.
Shakespeare-nek annak idején nem volt
szüksége rá, hogy magyarázatokat fűzzön
darabjaihoz, de a Bond-színmű alcíme
történetesen jobban illik az Athéni
Timonra, mint a Fej vagy írásra.

Közismertek Marx megjegyzései, ame-
lyeket a Tőkében és a befejezetlenül ma-
radt Gazdasági-filozófiai kéziratokban
Timon pénzről szóló nagy tirádájához
fűzött. Kenneth Muir marxista igényű
elemzésében, amely a Shakespeare és a poli-
tika címet viseli, úgy interpretálja Marx

észrevételét, mint amely „megmutatja,
hogy Shakespeare milyen mélyen belelá-
tott a kialakuló kapitalizmus természeté-
be". Ez az értelmezés hozzásegít ahhoz,
hogy az Athéni Timonban többet lássunk,
mint a barátokban való csalódás vagy a
hálátlanság drámáját.

Itt elsősorban az arany, a pénz hatal-
máról van szó, vagy tágabb értelemben
az értékek - barátság, hűség, állhatatos-
ság, szerelem - áruvá válásáról. Az alter-
natíva úgy fogalmazódik meg, hogy le-
het-e ragaszkodni az emberi értékekhez,
mint Timon teszi, vagy törvényszerű,
hogy az anyagi érdek megcsúfolja a leg-
szentebb dolgokat is. Edward Bond em-
lített darabja lényegében ugyanezt a konf-
liktust magának Shakespeare-nek tulaj-
donítja, és a stratfordi házába visszavo-
nult drámaköltő belső válságaként ábrá-
zolja. Eszerint a kapitalizmus áru- és
pénzviszonyai föloldhatatlan ellentmon-
dást teremtenek az elvont humanista
eszmények és az egyéni érdek között, ami
Shakespeare-nél úgy jelentkezik, hogy
magánéletében képtelen volt azonosulni
drámáinak eszményített hőseivel, és ami-
kor a földbekerítő birtokosok mellé állt a
szegény kisbérlőkkel szemben, mert a
saját haszna így kívánta, akkor maga is a
Gonerilek morális szintjére süllyedt.

Az élettől megkeseredett, visszavonult,
lelkiismereti válságából öngyilkosságba
menekülő Shakespeare és a világot meg-
utált, magát száműző, saját halálát testi-
lelki önsanyargatással siettető Timon
alakja egymásra rímel. De mennyivel
gazdagabban ábrázolja a világ kegyetlen-
ségét Shakespeare, mint a Shakespeare-t
ábrázoló Bond! Mennyivel többet tud az
emberi természetről, az értékek viszony-
lagosságáról, még az érdekek osztálytar-
talmáról is. Muir így jellemzi az Athéni
Timon Shakespeare-jét: „Mintha csak
megértette volna a kapitalizmus hajnalán,
hogy a hatalom az egyik osztály kezéből
átcsúszik a másik osztályéba, és hogy a
névleges uralkodóknak egyre kevesebb
lesz valódi tekintélyük és hatalmuk. Az
arany új uralma félreérthetetlenül
fenyegette a régi, hierarchikus rendet,
mivel olyan rendet állított a régi helyébe,
amely függetlenítette magát az erkölcstől.
És bár vallási okokból sok puritán
törekedett erkölcsös életre, ez az új hata-
lom nem ismerte a felelősséget, tevé-
kenységét kizárólag az önérdek irányí-
totta."

„Önérdek" és „a hatalmon levők fele-
lőssége" - úgy tetszik, csakugyan ezek az
Athéni Timon tágabb értelmezésének

A „forróvízlakoma" jelenete Shakespeare Athéni Timonjából. A címszerepben: Piróth Gyula



kulcsszavai. Athén szenátorai alig jobbak,
mint a cinikus kívülállásával tüntető csa-
vargó, Apemantus, éppúgy nem azono-
sulnak a közösség ügyeivel. Még a város
ostora, Alcibiades is személyes sértett-
ségből áll bosszút az őt száműző szená-
tuson. Művész és gazdag polgár, hadvezér
és politikus abban hasonlít egymásra, hogy
csak a pénzéhez, hatalmához, pozíciójához
és tekintélyéhez ragaszkodik. Az önérdek
fölülkerekedik a közösség érdekén, a
felelősök pedig nem vállalják a
felelősséget - erről szól az Athéni Timon a
szolnoki Szigligeti Színház színpadán.

Móricz Zsigmond kevéssé hízelgő
Shakespeare-kritikáinak végén a Timont
nevezi a drámaíró legmélyebb darabjának,
„amelyben Shakespeare emberileg föl-
szabadult, s jelenét összekötötte a követ-
kező évezredekkel". Ez a fölszabadulás
teszi lehetővé az írónak, hogy „fellélegezni
merjen, hogy szabadon s őszintén lásson,
és saját emberi érzésébe merülhessen,
hogy csak innen vehesse a meg-ismerés
abszolút kritériumait".

Móricz szemében a Timont a jelek sze-
rint költőjének személyes indulata emeli
egyéb művei fölé. Ez a személyesség min-
den kétséget kizáróan a világból való tö-
kéletes kiábrándulással egyenlő, és meg-
található Shakespeare utolsó műveiben, az
Athéni Timonban éppúgy, mint a Troilus és
Cressidában s - minden rezignált
megbékélése ellenére - A viharban.

A móriczi tétel logikájából az a kérdés
következik, hogy vajon a rendezőnek is
joga van-e „saját emberi érzéseibe me-
rülni", ha az Athéni Timont, a világun-
dornak ezt a mérges kigőzölgését állítja
színpadra. Móricz alighanem végiggon-
dolta e kérdésföltevés elkerülhetetlen
konzekvenciáját, különben nem írta volna
le Shakespeare-filippikájának utolsó
mondatában, hogy „ezt a darabot nem
merik játszani, ezt nem fogja ez a közön-
ség tapsolni".

A dilemma nem oldható föl
egykönnyen. Ne játsszuk az Athéni Timont,
vagy kezeljük „kritikusan"? Adjunk igazat
Németh Lászlónak, aki szerint „Shakes-
peare sosem volt olyan közel hozzá, hogy
egyensúlyát elvessze, mint most, amikor
legérettebb munkái után hozzáfog átko-
zódni"? És még tovább: „Ha ez a véle-
ményem az emberekről: nincs dráma, csak
hajtógyűrűbe fogott érdem és ábrá

zolásra méltatlan silányság." Így volna
valóban?

Vegyük komolyan azt a rendezőnek
szegezett dőre kérdést, hogy: „Ti ennyi-re
pesszimisták vagytok?"
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Az ötödik felvonás első színében a Festő
(aki a Költővel együtt, úgy tetszik, a
dráma kulcsfigurájának mutatkozik) a
következő replikát mondja: „Ígérni, ez
korunk igazi szelleme: tágra nyitja a
várakozás szemét! Annál szellemnélkü-
libb a megvalósítás, mert hiszen ahhoz
már tenni is kell valamit: a szótartás az
alsóbb, együgyűbb népek kivételével
mindenütt végképp kiment a divatból.
Ígérni nagyon finom és úri szokás; meg-
tartani : siralmas végrendelet, vagy bizo-
nyítvány, hogy nagyon beteg az esze an-
nak, aki csinálja."

Végül is nem tudjuk, hogy milyen
konkrét személyes tapasztalat mondatta ki
Shakespeare-rel ezt a szarkasztikusan
keserű szentenciát. Éppígy nem érdemes
firtatni, hogy a rendezőnek van-e sze-
mélyes élménye e tekintetben, van-e
szubjektív oka azonosulni a kijelentés
igazságtartalmával vagy sem. A rendezői
fölfogás nem a szereplők megnyilatko-
zásaival való azonosulás vagy nem-azo-
nosulás révén érvényesül.

Nem lehet holmi kincstári optimizmust
számonkérni az Athéni Timon rendezőjén,
sem pesszimizmusáért elmarasztalni. A
kérdés az, hogy mennyire következetes a
dráma belső logikájához.

Székely Timonja - Piróth Gyula -
szélsőségekben tobzódó hős, aki a világ
természetére keresi a választ, és csapon-

gásai a napi erkölcsi tanulságoknál töb-
bet: filozófiát fejeznek ki. Ez a Timon
nem a filantrópia és a mizantrópia túlzá-
saival hívja föl magára a figyelmet, ha-
nem azzal, hogy kívülről szemléli csele-
kedeteit. Nem ösztönlény, adakozásaiban
nem idealista és nem naiv. Kezdődő neu-
raszténiáján uralkodva ragaszkodni pró-
bál az emberi értékekhez, amelyek rom-
lását napról napra látni kénytelen. Szé-
kely és Piróth Timonja az ár ellen úszik;
késlelteti azt a pillanatot, amikor be kell
ismernie a barátok állhatatlanságát, az
önérdek hivalkodását, az egész világ
kietlenségét - illúzióinak összeomlását.
Végső összeomlását, mert hiszen nem is
voltak illúziói, csupán megkísérelte föl-
tartóztatni az általános morális süllyedést.

Az előadás első részében a feszültség
fokozatosan gyülemlik föl, egészen a
robbanásig. A lefojtott suttogások, a de-
rített ellenfényben játszódó jelenetek ide-
ges vibrálással telítődnek, az egész szín-
pad a vihar előtti nyomott atmoszférát
árasztja. A félhomályból gyanús alakok
körvonalai bukkannak elő, az utcarészle-
tek és a párnázott hivatali ajtókat sejtető
enteriőrök gyors váltakozása egy homá-
lyos cél érdekében való tülekedés benyo-
mását kelti. Mindenki akar valamit, min-
denki jó színben szeretne föltűnni a másik
előtt, miközben fürkészi beszélgető-
partnere arcát, hogy kilesse a gondolatait.
Hajlongások, óvatos összekacsintások, a
mindenről értesülni kívánók pofa-fürdője.
Mindenütt megjelenni, mindenben részt
venni, rajta lenni a protokoll-listán. Most
éppen Timonnak kell hízelegni, minél
tökéletesebbé tenni „azt a határtalan
hízelgést, amely az ifjúság és a gazdagság
nyomában jár". Ki tudja, mi lesz még
Timonból? De a pohárköszön-

F la v i us , a hűsé ge s k u l c sár ( Papp Z o l t á n ) a v a cs ora je l en e t u t án ( I k l ád y L ás z ló f e l v é t e l e i )



tők udvariassága mögött már ott fészkel a
gyanakvás, mindenki tart a mellette ülőtől,
és a lelke mélyén gyűlöli.

Csak hárman rínak ki a kisszerű alat-
tomosok gyülekezetéből. Három - kü-
lönböző módon - őszinte ember. Kun
Vilmos frenetikus erejű Apemantusa a
világmegvetés őszinteségének érdemével
kérkedik. Ő szabad és független, nem tar-
tozik senkihez, nem köteles elszámolni,
nem kell megválogatnia szavait, sem azt,
hogy kihez intézi őket, hiszen nem ismer el
tekintélyt, és nem fél a hatalomtól. Ebből
az előadásból érthető igazán, hogy
Apemantus kényelmes outsidersége miért
vált ki gyűlöletet Timonból. Timon
szenved a világ kegyetlenségétől, bele is
hal. Apemantus élvezi, és filozófiát kreál
belőle. Piróth Timonja és Kun
Apemantusa ugyanabból a fölismerésből
eltérő következtetést von le. Timon át-
kaival önmagát emészti föl, Apemantus
cinikusan köp a világra, és ha tehetné,
maga rombolná össze. Kun Vilmos játéka
az intellektus szellemi energiáival telített;
Apemantusa attól válik hátborzongatóvá,
hogy egy lerongyolódott bölcs
szarkasztikus humorát és iróniáját keveri
útszéli pimaszkodásaiba.

Alcibiades (Körtvélyessy Zsolt) őszin-
tesége a tiszta kéz és a szolgálati szabály-
zat fegyelme. Ő nem több, mint katona, de
hiú katona, aki alig törődik a köz-
ügyekkel, annál többet saját sértettségével.
A száműzés a szerencséje: nem kell jelen
lennie a forró pillanatokban, az
összeomlásnál. Ez teszi lehetővé, hogy
visszatérhessen, és erkölcsi ítélőként,
döntőbíróként léphessen föl. Timonnak
hozzá sem lehet sok köze.

Flavius, a kulcsár, a hű szolga -- csak
becsületes. Az ő őszinteségére nem hallgat
Timon. De ha hallgatna is, nemigen
vigasztalódna tőle. Kevéssé vigasztaló az a
világ, amelyben csak a szolgák be-
csületesek. Papp Zoltán gazdája miatt
őszintén, lelke mélyéig szenvedő, igaz
Flaviusa még élesebbé teszi a drámának
azt a lényeges motívumát - amit Muir
tanulmánya, de Móricz Zsigmond meg-
jegyzése is kiemel -, hogy miközben a fe-
lelősök felelőtlenek, szilárd erkölcsi bázi-
suk csak a szegényeknek, a hatalom nél-
külieknek van.
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A Timon-előadások drámai nagyjelenete a
forróvízvacsora. Székely különös gonddal
készíti elő. A szórt ellenfényben egymásra
tornyozott székekkel imbolygó

szolgák rituális lassúsággal tálalják föl az
óriási üstöket. A feszültség iszonyú erővel
robban ki. Timonból egyszerre szakad föl
minden visszafojtott keserűség,
kiábrándulás, undor. Ettől kezdve nem
más, mint átkozódó, szennyet okádó em-
berroncs.

És itt értjük meg az előadás leglénye-
gesebb gondolatát. Székely Gábor Ti-
monja arról szól, hogy van egy pont, ahol
a legjámborabbul tűrő lélek is átszakítja az
önmérséklet gátját. Van egy pillanat,
amikor nem lehet tűrni tovább, rá kell
borítani a forgóvizes üstöket a talpnya-
lókra, a haszonlesőkre, az önimádókra, a
kinevezett tekintélyekre - a felelőtlen
felelősökre. Bármi jöjjön is ezután.

Csakugyan: mi jön ezután? Shakespeare
drámájában összeomlás. A világ megérti,
hogy szüksége volt Timonra. De nincs
visszaút, Timon leszámolt a világgal és
önmagával. Az összeomlás felelősei hiába
kérlelik (természetesen a régi módon,
hízelegve), helyette Alcibiadest kapják, az
„erős embert", aki nem Fortinbras, nem a
vérfürdő végére érkezik, hanem maga
hajtja végre az ítéletet. A város
megérdemli Alcibiadest, és Alcibiades
megérdemli a várost. Peter Brook
rendezésében Alcibiades a széthulló ren-
det könyörtelen parancsuralommal, az ál-
talános terror fenyegetésével állítja újra
helyre. Székelynél nyomatékot kap az a
mozzanat, hogy nem mindenki bűnös. A
színpadon ott fekszenek az áldozatok:
Timon és a rendcsinálás halottai. És ekkor
hangzik el a felszólítás, hogy csak a
bűnösöket kell büntetéssel sújtani. A fel-
szólítás Alcibiadesnek szól. Választ nem
kapunk rá. Az előadás nyitva hagy minden
lehetőséget.

Shakespeare: Athéni Timon (Szolnoki Szig-
ligeti Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc, kísérőzenéjét sze-
rezte: Jenei Zoltán, díszlettervező: Székely
László, jelmeztervező: Vágó Nelly. Rendezte:
Székely Gábor.

Szereplők: Piróth Gyula, Kun Vilmos m. v.,
Körtvélyessy Zsolt, Papp Zoltán, Áron
László, Balázsi Gyula, Benyovszky Béla,
Berta András, Czakó Jenő, Czibulás Péter,
Fenyő Ervin, Fonyó István, Galkó Balázs,
Gáspár Antal, Halmágyi Sándor, Hollósi
Frigyes, Ivánka Csaba, Lázár Kata, Lengyel
István, Peczkay Endre, Pusztai Péter, Sarlai
Imre, Simon Péter, Varsa Mátyás, id. Tatár
Endre, Farkas József, Dezsényi Péter, Mol-
nár Mózes, Lipcsi Tibor, Rácz Zoltán;
Szennyai Mária, Várady Sándor.

HERMANN ISTVÁN

Az üvegszínpad

Gyurkovics Tibor drámája a Madách
Kamaraszínházban

A kétszemélyes darab dramaturgiailag
gyanús. Igaz, hogy a dráma dialógusokból
építkezik, de nem egyből, hanem többől.
Az is igaz, hogy előfordul: tulajdonképpen
kétszemélyes drámával van dolgunk, és
csupán behoznak még négy-öt szereplőt a
színpadra, hogy ez az avatatlanok előtt ne
derüljön ki. Most azonban kétszemélyes
drámáról van szó, amelyet több minden
kísér, többek között egy rajongó kislány
vallomása arról, hogy ő miért imádja a
főszereplő paptanárt, majd egy másik
vallomás ugyanettől a kislánytól, melyből
kiderül: bár a paptanár magára hagyta a
Balaton közepén, mégis ki-úszott.
Egyszóval a kislány szerepe betét, ami
nem jó a drámának, de adott esetben nemis
zavarja a drámai cselekményt, amit
illusztrál, anélkül hogy lényegesen to-
vábbvinné a gondolatot, s marad a két-
személyes dráma, ami nem is kétszemé-
lyes, hanem csak egyszemélyes vagy félig
egyszemélyes, mint ezt mindjárt látni
fogjuk.

Az újságírásban már gyakran tárgyalt s
nagy port felvert esetről van szó, a pap-
tanárról, aki a darabban szilveszter éjsza-
káján barlangi túrára megy, s a rábízott
gyerekek közül hárman meghalnak a
barlangban. A történetben a három halál
ellenére a szó igazi értelmében drámaiság
nincs, ezért magát a történetet nem is le-
hetett színpadra helyezni. A drámaiság
első csilláma akkor fénylik fel, amikor az
ember meghallgatja a paptanárt. Engelhart
Simonnak, akit Mensáros László jelenít
meg, tudniillik világképe van. A világkép
maga az, ami Gyurkovics Tibort oda
vezette, hogy ebből az alakból drámai hőst
csináljon. Mert a három gyerek halála
látszólag semmi összefüggésben nincs a
világképpel, de a túra eszméje maga,
Engelhart Simon nevelési elvei már
világképet hoznak a szín-padra, és
Mensárosnak végig sikerül úgy alakítania
az egész dialógust, hogy a döntő kérdés az
ő világképe legyen.

Nos, most már közel járunk ahhoz, hogy
miért egyszemélyes a két- illetve
háromszemélyes dráma. A paptanárral
ugyanis szembenáll egy vizsgálóbíró, aki
tökéletesen beleesik Engelhart Simon


