
Niklay „váltott ki", hogy újabb kaland-
jában szerepeltesse őket. Ezek a katonák
azonban örömükben táncolnak : végre
hazajöhetnek. Csakhogy -- s itt jön Szine-
tár trükkje -- ezt a néző nem tudja. A
helyzet úgy sugallja, hogy a nézőtéren azt
kell hinnünk, ezek a katonák lelkesen
követik Niklayt az újabb kalandba, és most
valamiféle hazafias lelkesedésből járják a
táncot. Niklay vérpezsdítő szónoklatot vág
ki - ám a lelkesedés tető-fokán mélységes
csend lesz. A katonák nem akarnak harcba
menni. Táncolni igen, hazamenni is - de
csak „maszek alapon". A hatás
ellenállhatatlanul komikus: Szinetár
teljesen abszurd helyzetet játszat el:
mindenki mindenkit félre-ért. A katonák a
hazakerülésnek örülnek, Niklay azt hiszi,
hogy a közelgő harcok miatt olyan
lelkesek, a néző pedig félreérti a tánc
jelentését.

Ami itt a háttérben, a cselekmény egy
mellékszálán történik - a félreértés abszurd
kijátszatása -, az Szinetár egész rendezését
átszövi. Niklayt is ezzel a fogással
jellemzi. Hiszen ez a szerencsétlen
kiscserkész is mindent félreért: a törté-
nelmet, a helyzeteket, saját illúzióit. Ezért
tudják aztán kihasználni azok, akiket
szövetségeseinek akar beszervezni. Mert
nemcsak nevetségesen naiv és veszedel-
mesen megszállott ez a figura - ráadásul
szerencsétlen is. S miután sokat moso-
lyogtunk már megvadult fantáziaképein -
egyszer csak besötétül a színpad, és szo-
morúságra vált a kép: Niklay belehal
szerencsétlen mániáiba, s ha már életé-be
került s játék, legalább gyászoljuk meg,
súgja a kép. Ami, a maga módján, megint
csak egy abszurd kép. Kár, hogy ezt a
befejező jelenetet, Niklay végső magára
hagyatottságát és összeomlását a szöveg
nem tudja igazán plasztikusan ábrázolni: a
színi megoldás kicsit koreografikus
ábrázolásra kényszerül.

Szinetár gondolati támpontja ennek a
politikán kívül élő hóbortos magatartás-
nak a kritikája: humorral, de nem meg-
bocsátással. Koncepcióját természetesen
Hernádi alapállása támasztja alá, de
Szinetár kritikus, ironikus poénjei jobban
ülnek. Az ő rendezésének fényében jobban
érződik a szöveg kimunkálatlansága, a
gondolati általánosítások hiánya. A
világkép elmaradása. Hogy mégis sikerül
érzékeltetni a jelenséget és ennek ironikus
kritikáját, az Fülöp Zsigmond nagyszerű
játékának köszönhető. Régen láttuk
ennyire kiegyensúlyozottnak, egy olyan
szerep megvalósításában talán még
sohasem, ahol egy figurát a teljes lelki-

szellemi eltorzulásig kellett végigvinnie -
úgy, hogy ez alig lépjen ki a természe-
tesség határaiból. Az ő Niklay ezredese
majdnem őrült, és majdnem normális,
majdnem fantaszta, de mindig úgy tűnik,
hogy egyszer mégis sikerülni fog valóra
váltania fantazmagóriáját. Csak a
legvégén mutatja fel aduit, mikor már nem
tudja tovább fékezni megszállottságát, és
őrjöngve hirdeti hóbortos elméleteit: itt
már a komikus mozzanatok veszik át a
szerepet. De a szerep hosszában végig a
banálist és hősit elválasztó borotvaélen
jár, és sohasem billen át. Hasonlóan
kiegyenlített játék Hámori Ildikóé; ő kíséri
végig Niklayt különböző kalandjain:
asszony és szolgáló, szerelmes és kritikus,
lázadó és meghunyászkodó egyszerre. Az
epizódszereplők közül Szombathy Gyula
III. Napóleonja tetszett legjobban:
nemcsak a vesekő-jelenet külön kis
abszurd dramolettjében - egész
megjelenése a valós és valótlan határán
táncol, beleilleszkedve Szinetár abszurdot
súroló játékmodorába. Kránitz Lajos
robusztus és cilinderes mexikói
forradalmára a leginkább közelítette meg
a játék alaphangját. A többi
epizódszereplő már nem vette ilyen jól ezt
a nehéz akadályt: nem tudják az abszurd
határát súroló játékmodort meg-valósítani.
Bősze György Miksa császára gyenge és
humorában erőtlen. Borbás Gabi szép és
határozott - de ezzel ki is kapcsolta a
játékos mozzanatot. Túl kemény, indulatos
marad. Hasonlóképp erőtlen marad a játék
keretének szánt énekes szerepében Cseh
Tamás is: első-sorban zeneileg nem tudott
partnerré válni. Dalai ezúttal prózaként
hatottak, s nem ragadták meg a játék
iróniáját. Csányi Árpád díszletei
funkcionálisan és hangulatilag is jól vették
körül a többszörösen becsomagolt játékot:
ami a legnehezebb - ezek a kellékek tudtak
ironikus nyelven megszólalni.
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MÉSZ ÉVA

Válaszra váró kérdések

A gyulai tanácskozás után

Egy művészeti tanácskozás értéke egzakt
módon aligha mérhető. Sem az elhangzott
okos megállapítások száma, sem a vita
intellektuális - netán indulati - feszültsége,
sem a tematikai gazdagság nem mérvadó.
Hatékonyságának minősítéséhez tudnunk
kellene, mennyiben adott inspirációt a
jelenlevőknek a további alkotáshoz:
drámai ötletcsírák művé érleléséhez,
létező és leendő darabok szín-padra
állításához, történelmi alakok hiteles
megelevenítéséhez, színjátékok elemző
megközelítéséhez. Műszerrel, statisztikai
módszerekkel, interjúval fel nem deríthető
tudatfolyamatokból nem von-hatunk le
következtetést. Ha a gyulai tanácskozást
mégis jelentősnek ítélem, annak oka az,
hogy jegyzeteimet forgatva a határozott
kijelentések és tűnődő
problémafelvetések, jelenségregisztrálások
és hiányokat jelző megállapítások roppant
változatos, mégis összefüggő,
gondolkodásra ingerlő kérdéssorrá álltak
össze. E kérdéseket egyenként különböző
szaktudományok körébe is utalhatnánk - a
történetfilozófia és eszmetörténet, a
dráma- és színjátékelmélet, az iro-
dalomtörténet, a kultúrszociológia, az
ágazati esztétikák egyaránt illetékesek a
válaszkeresésben - a tanácskozás részt-
vevőit azonban választott hivatásuknál
fogva mind összefüggésükben, egysé-
gükben érintik.

A történetszemléleti alapkérdést Almási
Miklós referátuma fogalmazta meg, elvileg
és általánosan is: „A történelmi múlt nem
objektív, egyértelműen zárt doboz, a
mindenkori jelen átírja a történelmet". A
gondolat evidensnek látszik a dráma- és
színháztörténet szemszögéből: a görög
mítoszfeldolgozásoktól Shakespeare-en át a
máig a múlt ábrázolását a mindenkori jelen
társadalmi mozgása és értékszemlélete
határozta meg. A kérdés felvetésének
mégis különös aktualitása van.
Történettudományunk éppen napjainkban
jutott el saját múltjának történeti-kritikai
szemléletéhez, a társadalomtudományok
ideológiai meg-határozottságából
következő tények tudatosításához. S
minthogy minden tudomány önreflexiója a
társadalomtudo-



mányoké különösen - beépül a közgon-
dolkozásba, társadalmi tudatformáló sze-
repet játszik, nyilvánvaló, hogy a törté-
nettudomány nemcsak egy-egy konkrét
kérdésben (például a monarchia történelmi
szerepének árnyaltabb bemutatásával)
adhat impulzust a művészetnek, hanem
elvontabb, történelemszemléleti szinten is.
S ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
drámafejlődésünk szakaszait vizsgálva
több hozzászóló érintette is a problémát.
Így hozta kapcsolatba Páskándi Géza az
Almási által megjelölt két drámaírói
tendenciát a történelem-szemléleti
változásokkal, mondván, hogy a
történelmi dráma egzaktabb vonulata, a
történelmi erőviszonyok objektív fel-
tárására irányuló igényével visszahatás az
ötvenes évek egyszerűsítő szemléletére,
míg a másik, játékos-ironikus, distancia-
tartó vonulat a romantikus és újromantikus
történetszemlélet s az ennek meg-felelő
drámák reakciójaként értelmezhető.

Czímer József a történelmi drámákkal
szemben támasztott követelmények
változását elemezve a fő kérdésből logi-
kusan következően azt a másik kérdést
vetette fel, hogy milyen a viszonya a tör-
téneti drámának a történettudományhoz.
Visszapillantva azt állapította meg, hogy
a történeti drámától régen történettudo-
mányi hitelességet követeltek, csak sűrít-
betett, de nem változtathatott a tudomá-
nyosan szentesített tényeken. A marxista
esztétika - realizmuskoncepciójának meg-
felelően - eleve engedékenyebb, több
szabadságot ad a drámaírónak, de köve-
telménye, hogy fő társadalmi tendenciái-
ban híven tükrözze a kort a mű. Ma
azonban másféle elvek is érvényesülnek a
drámaírói gyakorlatban. Drámaíróink
(például Hernádi Gyula) terepasztalnak
tekintik a történelmet, amelyben ironikus
módon fejezhetik ki mondanivalójukat. A
történészek nem tiltakoznak: irodalmi
műnek és nem történelmi illusztrációnak
tekintik a drámát.

Többen hangsúlyozták, milyen nagy
jelentőségük van a drámaíró számára az
utóbbi évek történettudományi munkái-
nak (Örsi Ferenc), a fiatal, elfogulatlan
történésznemzedék történelmi meglátá-
sainak (Szabó Magda), az azonban vilá-
gosan megfogalmazódott, hogy a dráma-
író nem a történettudomány színe előtt
felel műveiért.

Almási tételmondatának második tag-
jához „a mindenkori jelen átírja a tör-
ténelmet" - ugyancsak több hozzászóló
kapcsolódott. Egyetértően állapították

meg, hogy a „reálpolitikus" történelmi
alakok problematikájának előtérbe ke-
rülése, s a reálpolitika pozitív érték-
minősítése valóban szorosan összefügg
társadalomfejlődésünkkel. Volt, aki „a
történelmi drámák reneszánszát" is ebből
eredeztette (Páskándi), s aki a parabola-
drámák megritkulását is ezzel indokolta
(Szabó Magda). Amikor azonban a téma
megfordítása: a történelmi drámák jelen-
hez való viszonya került előtérbe, ez a
nézőpontváltozás mintha arra indította
volna a hozzászólókat, hogy szellemi
energiájukat kérdések, problémák, aggá-
lyok artikulált megformálására összpon-
tosítsák. Almási vitaindító tűnődései
nyitották meg ezt a sort: vajon nem hi-
ányzik-e a rendkívül plasztikusan meg-
alkotott történelmi darabokból - amelyek a
történelem objektív erőviszonyait akkor és
ott olyan árnyaltan ábrázolják - a közéleti
pátosz, nem erőtlenedett-e el a
társadalomkritikai töltés? Vajon a tör-
téneti drámákban napjainkban érzékelhető
tendenciák nem korlátozzák-e a mai nagy
társadalmi problémákba való direkt
beleszólás lehetőségét?

Talán a történeti témájú és a mai tárgyú
darabok arányeltolódása az előbbiek
javára nem egészséges jelenség akkor,
amikor a nézők a közvetlen, mához szóló
darabokat igénylik? (Czímer) Tudjuk-e
egyáltalán, mi megy végbe a néző tuda-
tában, mit ért meg a történeti dialógu-
sokból? (Petrik József) A színház,
amelynek a ma közönségéhez kell szólnia,
nem lép-e túl messze előre, amikor
ismeretlen történelmi alakokat és ese-
ményeket állít a néző elé, amelyekhez
hiányos iskolai ismereteivel nem tud
kapcsolódni, s így távol marad az író
gondolatától? (Siklós Olga) Sziládi János
felhívta a figyelmet egy a hatvanas évek
második felétől bekövetkezett
funkcióváltásra: a jelenkort a maga köz-
vetlenségében vállaló drámairodalom le-
szűkült, s funkcióit átvette a vígjáték és a
történelmi dráma. Ennek következ-
ményeivel bőven foglalkozott, okait
azonban nem elemezte, s így gyarapodott
a kérdések sora: - Vajon milyen okai
voltak ennek a funkcióváltásnak ?
Mindehhez kapcsolódott Berkes Erzsébet
szenvedélyességében nyilván túlzó, de
meggondolkoztató kitörése: mai tör-
ténelmi drámáink egy része értelmiségiek
játéka, s intellektuális sematizmushoz
vezet. Szerinte a Sziládi által találóan
„keserves vígjáték"-nak nevezett dara-
bokban mai társadalmi konfliktusaink
bagatellizálódnak. Mindez pótcselekvés,

hiányzik a kurázsi a dolgok néven neve-
zéséhez.

Valószínűleg nem a kurázsi hiányzik. A
dolgok néven nevezéséhez több kell: a
megfelelő „név" megtalálásának fel-tétele
a dolgok összefüggésrendszerének
átlátása. Almási e kérdéskörhöz kap-
csolódó válaszában egy igen lényeges - s
nemcsak a drámairodalomra érvényes -
észrevételt tett. A hetvenes évek-kel
szemben tehetetlenek vagyunk. Nem
tudjuk megfogni, se gondolkodóilag, se
íróilag. A történeti drámák valóban
pótlékai a maiaknak, a történeti drámában
nem látszik annyira ez a tehetetlenség. A
történeti modell - ahogy korábban
Páskándi említette -, magához ránt
bizonyos asszociációs sorokat, amelyek
megvilágítóak lehetnek, s az arányeltoló-
dások nem feltűnőek. S itt kezdődhetne az
újabb eszmecsere: milyenek is a hetvenes
évek? Ez az eszmecsere persze folyik, a
sajtóban, tömegkommunikációban, a
tudományokban és a művészetekben, a
közéletben és a magánéletben. De a
jelenségek még nem álltak össze
lényegfeltáró egésszé.

Mit vár és mit kap a közönség, hogyan
hat rá, amit a színház nyújt, s mi az, amit
drámának, színháznak adnia kellene? -
érthető, hogy ezek a kérdések újra meg
újra felvetődnek. Empirikus alapon meg
elméleti alapon, természetesen, hiszen
szociológiai kutatás e téren kevés folyik,
bizonyos statisztikai adatokra lehet csak
támaszkodni. Érdekes, hogy egymással
szöges ellentétben álló dramaturgiai
eljárásoknak, szemlélet-módoknak
tulajdonítottak komoly hatásfokot a
jelenlevők. Almási többek között azért
üdvözli örömmel az irónia, a distancia, a
groteszk látásmód betörését a történelmi
drámába, mert a gondolkodásra serkentés
eszközét látja a történelem
deszakralizálásában, a mitikussá nőtt
történelmi alakok más fénytörésben való
ábrázolásában, s úgy véli, a pátosz
elnyomja a jelenhez szóló mondanivalót.
Sziládi János viszont arra mutatott rá,
hogy a néző hagyományos beidegzettsége
a történelmi témát mint magasztosat,
fölértékeli, s így a történelmi drámában
kifejezett mondanivalót lényeges-ként
fogadja el. Azt hiszem, mindkettejüknek
igaza van.

Mint ahogy az is tény - Almási is rá-
mutatott -, hogy a történelmi dialógus-
drámák, noha a gondolatcsere áll a kö-
zéppontban, és színpadilag nehezen meg-
fogalmazhatók, ugyancsak tudnak le-
bilincselő hatást elérni. Csupán az nem



vetődött fel, vajon ugyanazt a nézőt
vonzzák-e ezek a különböző típusú művek,
előadások. Aligha. Nincs homogén
közönség. Szép számmal léteznek a
Czímer József által említett nézők is, akik
ma is a reális - sőt, naturalista -
korszakábrázolást várják a történelmi
drámáktól.

Logikus, hogy a dráma és a színház
közönséggel való kapcsolatának elem-
zéséhez fűződtek a színház, a drámaíró
felelősségét hangsúlyozó hozzászólások. A
történelmi tudat, nemzeti tudat, objektív
nemzeti önismeret kulcsfogalmainak
mágneses terében rendeződő gondo-
latokban a közös törekvések mellett e
szavak többértelműségéből, alkati adott-
ságokból és meggyőződésekből eredő
különbségek is megmutatkoztak. Vannak,
akik az új drámai tendenciákat tartják
alkalmasnak arra, hogy önkritikusabb,
objektívebb nemzeti önismerethez
vezessenek (Páskándi), az objektív tör-
ténelmi erőviszonyok ábrázolásával e
lehetőségeken belüli cselekvés logikáját
mutassák meg, a „valóság vizsgáztatását"

állítsák előtérbe (Almási), a gondolati
aktualizálás irányába elmozdulva igényel-
jék a néző aktív együttgondolkodását
(Sziládi). Vannak, akik nem hiányolják
ugyan a történeti pátoszt, de aggodalom-
mal nézik a színház és a közönség szem-
léleti fáziskülönbségét, és épp a világ ki-
tágulása folytán tartják fokozottan szük-
ségesnek a nemzeti történelem tudato-
sítását, „a kritikailag épített nemzeti ön-
tudat" sugárzását (Siklós Olga), közös
történelmi mítoszaink kollektív átélésének
lehetőségeit hiányolják (Berkes Erzsébet),
s az iskolarendszer mulasztásait, a fiatalok
történelemismeretének hiányosságait
pótlandó ars poeticaként vállalják a
művészi szintű történelem-tanítást (Szabó
Magda).

A vita során felvetődött az a dráma-,
színház- és irodalomtörténeti szempontból
egyaránt érdekes kérdés, hogy vajon az
Almási által leírt új tendenciák mi-kor
bukkantak fel, s egyáltalán jogos-e az a
törekvés, hogy minden tanácskozáson új
törekvéseket vélünk felismerni, vagy
lassabban érlelődnek a változások. Hol
kezdődött a történelem újraértelmezése,
mikor és miért tűnt fel és tűnt le a
történelmi parabola, mi volt a funkció-ja, s
ma miért nincs - sorakoztak a problémák, s
mivel a hozzászólók többnyire ötletszinten
korrigálták egymást, a hallgató többség
soraiban elsuttogott ellen-érvek és
ellennevek még viszonylagosabbá tették a
periodizációt. Így érlelőd

tek a kérdések megoldandó feladattá.
Sziládi János hozzájárult a megoldáshoz
azzal a megállapításával, hogy a törté-
nelmi drámában rejlő lehetőségeket a
színház előbb vette észre, mint a dráma-
irodalom, s ezt az 1966-ban, a Mózes
bemutatásával kezdődő előadássorozat
igazolja, amelynek keretében nemcsak
kevés számú befejezett, kerek történelmi
drámánkat, hanem a korábban színpad-
képtelennek nyilvánított, problematikus
vagy befejezetlen „drámatörmelékek"-et
is színpadra állították. Ezt követte az-után
az új történeti drámák születése.
Nyilvánvaló, hogy e törekvések ugyan-
akkor nagy világirodalmi-színháztörténeti
hagyományhoz kapcsolódnak, Szabó
Magda utalt a nemzeti örökségre is, a
hitvitázó drámairodalomra, s arra a naiv-
népi ösvényre, amelyhez mai drámaíróink
visszakanyarodnak.

A parabola kérdése azonban meglehető-
sen felszínes megvilágításba került az-
által, hogy ürügy jellegét hangsúlyozták a
hozzászólók, s a jelen kérdéseire célozgató
kosztümös bújócskának nyilvánították,
amelynek éppen ezért lejárt az ideje. Azt
hiszem, elég pontatlanul használjuk a
parabola fogalmát, s a „kosztümös
célozgatás" nincs hozzákötve, továbbá a
jelenhez szóló utalgatások is sokfélék
lehetnek: egy groteszk-ironikus történelmi
játékban a tudatos anakronizmusoknak
van helyük, míg az objektív, realista
igényű darabokból ki-lóg. A valóban
jelentős paraboladrámák mindig emberi
választási lehetőségeket mutattak be
meghatározott erőtérben, s ezzel
magatartásformákat értékeltek, cselekvési
mintákat állítottak a néző elé. Minthogy
azonban a parabola absztrakciós szintje
nem teszi lehetővé a konkrét itt és most
ellentmondásos részletgazdagságának
bemutatását, s magatartási mintái is elvont
általánosságban érvényesek, s csak
szélsőséges élethelyzetekre alkalmazhatók,
ez a drámamodell aligha felelne meg a
hetvenes évek problematikájának
megvilágítására.

Talán a tanácskozás időkerete, talán a
fent említett problémák súlya okozta, de
tény, hogy kevés szó esett történelmi
drámáink formaproblémáiról s még
kevesebb e drámák rendezésének gond-
jairól és lehetőségeiről. Almási utalt arra,
hogy a szemléletváltozás, az irónia, a
groteszk látásmód másféle drámaszer-
vezést, nyelvi megformálást is eredmé-
nyezett, s a történelmi lehetőségek fel-
mérése, a valóság vizsgáztatása előtérbe
állította a gondolati dialógusokat. Ez

utóbbi típusnak további sajátságaira Sziládi
hívta fel a figyelmet: nagyobb érettséget
kíván a nézőtől, mivel a cselekmény
háttérbe kerül, a részletek el-nagyoltak, a
kort, környezetet jelzések-kel fejezi ki. Az
alkotót foglalkoztató gondolatok
kifejezéséhez jelentős történelmi
személyiségeket kell megjelenítenie.
Mások viszont megemlítették, hogy sok
történeti drámában nem ismert történelmi
alakok szerepelnek. Arról azonban nem
alakult ki vita, hogy ez milyen
ábrázolásbeli következményekkel jár.
Sziládi a jelenkort a maga közvetlen-
ségében vállaló „keserves vígjáték" és a
történeti dráma közös sajátságaként
jellemezte a „drámai szituáció túlpörgeté-
sét". Elmélete a vígjátékot illetően teljesen
meggyőző volt, a történeti drámára
vonatkozóan bizonyító anyag híján inkább
továbbgondolásra alkalmas ki-
indulópontnak látszott. Noha nevek és
címek többször is elhangzottak a referátum
és a hozzászólások során, sem konkrét
esztétikai vizsgálatra, sem drámatechnikai
részletkérdésekre vagy szín-játékelemzésre
nem került sor. Ez a hiány ismét feladatra
sarkall, egyes művek beható elemzésére,
elméleti általánosításhoz vezető türelmes
kutatómunkára készteti a kritikusokat és
esztétákat, a drámaírói „mesterség" s a
színház-művészet gyakorlati kérdéseinek
további vizsgálatára az alkotókat. Hogyan
teheti érdekeltté a drámaíró s a színház a
nézőt a történeti alakok gondolati
párbajában? Miképpen válthatnak ki teljes
emberi reakciót a groteszk-ironikus
történelmi játékok tudva-akarva nem
plasztikus figurái? Hogyan hozható létre a
drámához nélkülözhetetlen emberi
szituáció az utóbbi darabokban, miképp
kapcsolható a ma embere a múlt
elektromos áramkörébe az előbbiekben?
Mit adhat, mit adjon hozzá a színész a
maga személyiségéből? Melyik
drámatípushoz milyen rendezői stílus
kapcsolódhat ellent-mondásmentesen? Baj-
e, ha divergencia van a szerzői szándék és
a rendezői koncepció között, vagy az így
létrejött „nyitott" színművészeti alkotás
termékeny ellentmondása a befogadót
jobban készteti az önálló értelmezésre? A
szín-házművészet gazdag művészi eszköz-
tárából mit, hogyan lehet a különböző
drámatípusok adekvát megjelenítéséhez
felhasználni? Az útkereső, a megoldásra
találó válaszoknak a nem legközelebbi
tanácskozáson, hanem estéről estére meg
kell születniük minden színpadon, amikor a
függöny felmegy.


