
Felelősek a színházak azért, mert nem
kínáltak vagy nem kínáltak elegendő teret,
szabad pályát a drámaíró Dérynek, és mert
nem tettek meg mindent a töredékes
drámai életműben rejlő értékek kiakná-
zásáért. A z óriáscsecsemőPaál István rendezte
amatőrelőadása a példa arra, hogy
megfelelő fantáziával, leleménnyel, hú-
zással a tetszhalálra ítélt dráma is feltá-
masztható. Nem kétséges, hogy az az író,
aki már a húszas évek végén azon töri a
fejét, hogy hogyan lehetne áthidalni a
színpad és a terem közötti szakadékot,
milyen eszközökkel - mesével, zenével,
vizuális effektusokkal - lehetne együtt-
játszásra biztatni a közönséget, később is
kitűnő partnere lett, illetve lehetett volna a
színházi szakmának. (Feltéve, ha ennek
nemcsak a szakmai, de a történelmi kö-
rülményei is az együttműködést szolgál-
ják. Ha minden feltétel meglett volna
ahhoz az együttműködéshez, amit a kritika
elkésve hiányol.) Ha Déry expresz-
szionizmusa, filozofikus drámaírói vonu-
lata bekerül a magyar. és az európai szín-
ház vérkeringésébe, ma talán Ionescóról és
Beckettről mint Déry folytatóiról be-
szélünk .. .

Déry örökös újrakezdésével évtizede-
ken át következetesen kereste, hívta a
maga színházi partnereit. A tanúk. írója
közvetlenül a felszabadulás után azért
rugaszkodott el egy éppen kanonizálás
alatt levő drámai formától, hogy a tar-
talomnak megfelelőbbet válasszon. És
ugyanolyan pőrére kívánta vetkőztetni
kortársait, mint a polgárpukkasztó ab-
szurdokban. Csakhogy ez a társadalom-
politikai ítélet és ez a Brechtével rokon
formai újítókedv is falakba ütközött,
mielőtt kiteljesedett volna. És végered-
ményben hasonló sorsra jutottak Déry
szatirikus kezdeményezései, a Vendéglátás és
a Talpsimogató is.

Ha van számon kérni valónk, elsősorban
Déry meg nem született drámáit kell
magunknak felróni. A Déry-drámák kri-
tikusa vagy a jövendő dráma- és színház-
történész csak a nyomtatott szöveg és a
bemutatott előadások alapján ítélhet. De a
rendezőknek ezek mögé tekintve a lehetőséget

kellett volna felfedezni. A mulasztás
jóvátehetetlen, de tanulsága égetően
aktuális. Nem tudom, hogy a
szövegkönyvnek tekintett A tanúk vagy a
kiteljesített Talpsimogató lesz-e a holnap
bizonyítéka, de bízom benne, hogy a
magyar színház gyakorlatának meg kell
cáfolnia az esztéták fenntartásait.

Ezért nem vállalkoztam ennek a ta-
nulmánynak a befejezésére.

SIKLÓS OLGA

Megkésett dolgozat
A különcről

Több mint tíz éve annak, hogy vitaindító
dolgozatot akartam írni A különcről - be-
bizonyítandó, hogy a magyar drámairo-
dalom egyik legjobbja van könyvbe zárva.

A vita elmaradt.
Néhány év múlva újra csak előhoza-

kodtam a rögeszmével: be kell mutatni
drámairodalmunk e remekművét. De
várnunk kellett még egy esztendőt: és a
veszprémi bemutató nyomán most már
mindenki megállapíthatta: A különc re-
mekmű. Sokan sokféleképpen méltatták,
elemezték - vitaindító dolgozatra már
nincs szükség -, én mégis megpróbálom
leírni gondolataimat a darabról.

Illyés A különchöz írt előszóban (1963)
világosan megfogalmazta: „Jó tíz éve,
hogy magam elé tűztem drámasorozatban
ábrázolni az új fogalmú hazafiság nagy
magyar példáit. A jelen bemutatása előtt,
mintegy annak bevezetőjeképp e példák
évei: 1514, 1849, 1945 és egy sors-fordító
pont a múlt század második feléből. Ezt a
pontot most már véglegesen 1861-re
helyezném. Ez volta vízválasztó. A
szabadságharc - nagy reménységeivel s
utólehetőségeivel - ekkor zárul le .. . E
vízválasztó csúcsára - díszül is, tájéko-
zódásul is - Teleki László alakját találtam
a legszebbnek."

Ozorai példa, Fáklyaláng,Dózsa György és a
Malom a Séden készült el a „sorsfordító"
magyar történelemről. (Utóbbi be-
mutatására megírása után tizenkét évvel
került csak sor - ugyancsak Veszprém-
ben.)

Ugyanebben az előszóban olvashatjuk.
még: „A történelmi tragédiák a színpadon
nem a történelem küzdelmeitől lesz-nek
tragédiák. A lélekétől. Való az, hogy egy
Kolumbusról szóló dráma «korfestéséhez
« például a nézőtérnek három szó is elég.
India, Izabella, Santa-Maria. Julius
Caesarhoz akár kettő: Rubikon, Brutus.
Ott, ahol a nézőtér ismeri, hogy így
mondjam, már az utcáról a hőst. Törté-
nelmi dráma szerzőjének más a helyzete
Magyarországon, mint azokban az or

szágokban, ahol ez a műfaj kifejlődött,
egyértelmű közösségi érzet talajából. A
magyar dráma aránylagos elmaradottsá-
gának okai közt nem az utolsó volt ennek
az egyértelmű közösségi-nemzeti érzés-
nek hiánya. A nézőtér itt sem ért három
szóból; nem érti a hősöket; hisz saját
sorsáról sincs közösségi tudata."

A különc folytatása is, összegzése is
Illyés korábbi történelmi drámáinak. Egy
korszak záróköve.

Az Ozorai példában, ha úgy tetszik, egy
történelmi anekdota keretében a haza
fogalma, a Fáklyalángban a forradalom
utolsó vagy-vagy pillanata, a hűség kér-
dése, a Dózsa Györgyben a keserű
felismerés : hogyan veszett el az önálló
Magyarország; s végül a Malom a
Sédenben: a romokon kell új hazát építeni
a meg-maradtból, az arra alkalmasokkal
való szövetségben - sűrűsödik drámává.
Meg-annyi történelmi lecke felnőtt módra,
felnőtteknek. Önismeretre tanító, „kö-
zösségi-nemzeti érzés hiányát" pótló. (S
aztán a Kegyenc, hogy tudjuk: „az ember
megcsúfolásával istent sem lehet szol-
gálni".) S végül A különc, összegzésként:
„hogy egy személy - mégoly rendkívüli,
oly elragadó: oly magával sodró (mint
Teleki) - nem csinálhat forradalmat. Az
milliók dolga, egy-egy osztály irányítá-
sával."

A drámák egymásutánja, keletkezésük
időpontja, a mondanivaló egységének és
fejlődésének dialektikája tudatos szer-
kesztésre vall. Illyés lépésről lépésre -
ismeret és önismeret, ráismerés és felis-
merés katarzisán vezeti a nézőt. Drámái-
ban az egyszeri, a megismételhetetlenül
egyedi uralkodik. Témában sajátosan ma-
gyar, de a morális töltés nemzetek fölöt-
tivé, általánosan emberivé emeli, anélkül,
hogy veszítene nemzeti jellegéből.

A korszerű színházat igénylő ember
nyomban lázadni kezd a történelmi dráma
ellen, ha az csak ismereteket ad, nemzeti
önismeret nélkül, csak ráismerést, a
történelmi szituációk felismerése nélkül,
nemzeti lobogót, üres nacionalizmust,
európai távlatok nélkül; ha azért nyúl az
író a történelemből készen kapott alak-
hoz, szituációhoz, mert az felmenti a drá-
mai helyzetteremtés és figura-, jellemal-
kotás alól - sőt olykor az alól is, hogy saját
koráról jelenkori történetben szóljon. De
idegenül és megzavarodottan ül a
nézőtéren akkor is, ha a történelmi
ismeretei alapvetően ellentétben állnak a
színpadon látottakkal. Ha nem tudás-
anyaga elmélyítéséről, új összefüggések
feltárásáról, tágabb horizontú megvilágí-



tásáról, hanem csupán a történelemmel
való parabolisztikus vagy önkényes já-
tékról van szó. Az egyik esetben a törté-
nelem dekorációvá merevül, a másikban
ürüggyé.

Ha a közvetlen drámai cselekmény -
különösen áll ez a történelmi drámára -
érthető, vagyis ha a dráma első síkja be-
fogadható, a néző a mélyebb jelentésre
koncentrálhat; felismerheti az adott kor
bonyolult összefüggéseit, haladhat az
egyszerűtől az összetett felé az író vezette
úton. Az írói mondanivaló teljes át-élése
lépcsőzetesen jön létre.

Korunk drámaíró-gyakorlatából - de
még inkább a vitákból - azt hihetjük
olykor, hogy az ismeret és önismeret, a
ráismerés és felismerés, a nemzeti és a
korszerűen európai egymást kizáró té-
nyezők. Közelebbről: a történelmi sze-
mélyek és tények szabadon kezelhető
nyersanyagai egy eleve meghatározott írói
mondanivalónak. Kölcsönözhető pusztán a
történelmi személy neve, alakjának,
tetteinek üres váza.

Vitáink egyik jellemzője, hogy a küz-
dőtérről egyik vagy másik szélsőséges
nézetnek győztesként, illetve legyőzött-
ként kellene távoznia. Szerencsére van-
nak izgalmas drámáink, amelyek nem
követelnek kizárólagosságot; ezek elem-
zésével közelebb kerülhetünk a kérdések
megvilágításához. A vita - elméleti és
gyakorlati részében - a szélsőséges pon-
tokon végül is két modellé redukálja a
történelmi drámát. Illyés Gyula A kü-
lönc ét vizsgálva láthatjuk, hogy az egy-
mással perlekedő álláspontok szerencsés
szintézist alkotnak. A hagyományos és
modern vitájából gyakran az összegezők
kerülnek ki győztesen; azok a drámák,
melyek magas színvonalon használják fel
az elődök eredményeit, s nem maradnak
intaktak a kor új áramaitól sem. A magyar
dráma kiemelkedő összegezésének
tekintem A különcöt. Ezért érdemes vele
részletesen is foglalkozni.

Miről szól A különc?
Teleki László rendkívüli és elragadó
alakját a monográfiaszerző részletes kor-
rajz és dokumentáció kíséretében tárhatja
az olvasó elé; a drámaírónak egy elő-
adásnyi idő, a nézővel való egyszeri ta-
lálkozás áll rendelkezésére, hogy meg-
g yőzzön hőse rendkívüliségéről és mon-
danivalója igazságáról, máig ható érvé-
nyéről. Ezt a találkozót Illyés kitűnően
megszervezi. A történelmi drámák egyik
csapdája: a történelem már elvégezte a
„drámaépítést", a történelem menete

egyszerűen lemásolható, a hős jelleme és
fejlődése adott, drámai bizonyításra
„szinte" szükség sincsen, hiszen ellen-
őrizhető, hogy minden úgy történt, ahogy
az író rekonstruálta. Csakhogy a néző a
hogyanra és a miértre kíváncsi. Egy kis
kitérővel: a görög dráma témái a
mitológiából adottak voltak. Például az
Atridák sorsát a nézők már régen jól
ismerték. Hogy mégis újra és újra meg-
nézték: a hogyanra voltak kíváncsiak, a
drámai történésre, a drámai jellem alaku-
lására, azokra a mozzanatokra, amelyek
megvilágították a cselekmény és jellem,
szituáció és történés összefüggéseit, tör-
vényszerű menetét, bebizonyították a
kikerülhetetlenséget. A drámai szerkezet-
ben mutatkozik meg az írói mondanivaló.
Azért A különc első képe a magyar drá-
mairodalom egyik legragyogóbb expo-
zíciója, mert Teleki letartóztatása a kép
végén nemcsak történelmileg, de drámai-
lag is kikerülhetetlen. Ugyanis ebben a
jelenetben megismerünk egy karakán,
talpig jellemes, egyenes férfit, aki türelme
és tűrőképessége határán van, aki már a
szeretett asszony óvó praktikáit,
biztonsága miatt alkalmazott taktikázását
sem bírja, aki ereje végső maradékával
kitörni készül szorító ketrecéből, aki
felismeri, hogy egy semleges ország is
kiadhatja, illetve olcsón eladhatja Bécs-
nek, s aki rádöbben, hogy veszedelmesebb
ellenfél, semhogy futni engednék.

A cselekmény külső menete hétköz-
napian egyszerű: Teleki szeretne szín-
házba menni szerelmével, Orczynéval,
utána nyilvános helyen akar vacsorázni.
Orczyné ezt próbálja megakadályozni.
Teleki arra a pontra érkezett: ki kell lépnie
a nyilvánosság elé - akár csak egy
színházlátogatásra is. Orczyné szeretné
hazavinni Magyarországra szerelmét ti-
zenkét évi bujkálás után. Teleki fölmérte a
hazai és nemzetközi erőviszonyokat, és
tudja, hogy fordulóponthoz érkezett.
Orczyné az emigránsok egy részét már
otthon látja, ő is szeretne békében s nem
bujkálva élni, minta többi szerelmes
asszony.

Teleki magánélete és közszereplése
összefonódva jelenik meg az expozíció-
ban, férfias, vonzó jellemének magán- és
közéleti síkja elválaszthatatlan egymástól.
Riadalma, félelme, kirobbanása, majd
sorsának vállalása egy jelentős egyéniség
emberien követhető megjelenítése. Az
emberi méltóságot meg kell őrizni -
sugallja az első kép Teleki-Karlowitz
jelenete. Nagy jelenet: belép egy szürke
alak, egy közeg, s tudja, hogy

Teleki becsületszavára kell apellálnia. A
jelenetben fokról fokra döbben rá a néző,
hogy Teleki-jellemmel a Karlowitz-
ügyeskedést nem lehet győzni. A
történelmi dráma írójának az a dolga, hogy
a történelmileg igazat drámaian hitelesen
kell előadnia. Ebben a Teleki-Karlowitz
jelenetben két világ mellett két jellem is
összecsap, ez hitelesíti. Egy Teleki
összebékítheti a Kossuth-emigráció
ellenfeleit, elviheti Kossuthot a francia
császárhoz ebédre, tárgyalhat francia-
olasz-magyar titkos egyezségről, de
dührohamot kap, kikészül, és fogoly-ként
marad a színen, ha a Karlowitz-féle
kicsinyesen „nagyvonalú" pribékkel ta-
lálkozik. A kép végén a szerelmes asszony
rebbenésére: van remény? Karlowitz
pontos választ ad: hogy életben hagyják?
Ha az életénél is többet vehet-nek el tőle.
S míg a színpad drezdai szobája a bécsi
Burg előkelő hivatali termévé alakul, a
néző immár Telekit ismerve töprenghet:
mi lehet az életnél is több?

Egy romantikus hős a XIX. században
talán könnyedén válaszolna: a becsület, a
hűség a vállalt feladathoz, eszméhez,
eszmetársakhoz. Forradalomban, hábo-
rúban, amikor a frontok olyan egyértel-
műen egyik oldal-másik oldalra oszt-
hatók, a XX. században is viszonylag
könnyű válaszolni. De a múlt században
1860-ban béke volt; s az volt 1963-ban,
amikor Illyés megírta A különcöt. Csen-
desebb korszakban a lélek rezdülése lesz
hangosabb, az „oldalak" differenciáltab-
bak, a kérdést nem elnagyolt vagy-vagy
formában teszi fel az élet - sőt, egy olda-
lon belül is sok az árnyalat, nagyok a kü-
lönbségek, az egy oldalon tudott eszme-
társak között is nagyok a különbségek. Az
aktív forradalmi helyzetnek sodrása van, a
döntés inkább a szituációtól, mint a
jellemtől függ. Könnyebb dönteni. A nem
látványosan forradalmi helyzetben
hangosak a pro és kontra érvek, az egyé-ni
érdekek; összebékíthetők korábbi el-
lentétes nézetek, a döntés sokkal inkább
egyéni, mint kollektív, s a döntésért senki
másra át nem hárítható a felelősség.

A tablószerű, látványos történelmi
dráma kedveli az aktív forradalmi helyzet
színpadi rekonstruálását, s benne a lel-
kesítő döntéseket. Az összefüggéseket
föltáró történelmi dráma a „csendesebb"
időszakok gyötrelmes döntéseit mutatja
be. Telekit ilyen döntések láncolatában
ábrázolja az író. A döntés - választás a le-
hetőségek között, vagy új lehetőség ki-
csikarása - a drámai csúcspont. A döntés a
jellem próbája. Különösen az, ha az ép-



pen aktuális szokások ellenében, osztályá-
val, pályatársaival szemben kell állást
foglalnia.

Teleki a Karlowitz-cal való nagy jele-
netben egy robbanó mozdulattal dobja le
magáról a parókát - a mimikrit -, és
követeli emberi jogait. A következő
képben már magával a császárral kell
mérkőznie a váratlanság előnytelen pozí-
ciójából.

Az elfüggönyzött, óvó drezdai szobából
tágabb színtérre - Bécsbe, a Burgba
követjük Telekit, de mielőtt újra színre
lépne, megismerkedünk a lojális Crenville-
lel és az új, a békeszituációhoz al-
kalmazkodó magyar Vay báróval, a bécsi
magyar kancellária vezetőjével. Lovagia-
sak, segítőkészek, mindent megtesznek,
hogy Telekit megmentsék a haláltól.
Tizenegy évvel a forradalom után „nem
illik" egy forradalmárt kivégezni. A
forradalmártól is csupán azt kérik cseré-
be, hogy már ne legyen forradalmár. A
csendesebb történelmi időszakok drámai
konfliktusa ez, amely különösen éles, ha a
legyőzött forradalom után a forradalmi
követelésekből semmi sem valósult meg.

Bécs vidáman szilveszterre készül - s
mielőtt az esztendő letelne, a fogságban
tartott Telekit a legmagasabb bíró, a
császár elé viszik. Csakhogy ő éppen e
bíró illetékességében kételkedik. Könnyű
volna Ferenc Józsefet nevetséges
despotának ábrázolni, Telekit meg ren-
díthetetlen magyarnak. A különc realiz-
musa és történelemszemlélete más utat
követel. A váratlanság, a meglepetés, és
az, hogy Teleki nem ismeri fel azonnal, ki
elé került, mutatja helyzetének szorító
voltát, s azt, hogy a kezdeményezés, az
akció nem az ő kezében van. Vesztett
pozícióból indul. Ez a kép látszólag sta-
tikus. A színpadon hosszú ideig sem
mozgás, sem külső cselekvés nincs. A
drámai szituáció mégis dinamikus, mert
döntésre érett. A császár kegyelmet
gyakorol - s Teleki miután elmondta
vádbeszédjét, a császár szabta föltételre
hallgatással válaszol. A kegyelmet az öreg
Vay báró kézcsókkal köszöni meg a
harmincéves császárnak.

Ez a kézcsók és az első részt záró né-
hány mondat a dráma további részének
expozíciója. „Odaadtam a becsületemet ...
hogy megtegyem, amit a becsület kíván" -
mondja Teleki. Talányos mondat. De Vay
báró kézcsókjával együtt érvényes - s a
kettőből együtt kell keresnünk, miért A
különc ennek a drámának a címe.

A különcség
A második részben újabb személyek lép-
nek színre: Batthyányné, a nemzet öz-
vegye. A mártírférj képe gyászcsokorral a
falon, alatta az özvegy „az élőnek élni
kell" jelszóval a vasútépítés eshetőségeit,
birtoka értékének megtízszereződését
tárgyalja, hiszen anya, akinek gondolnia
kell gyermekei jövőjével. Finoman meg-
alkudott - Batthyány arcképe alatt. Már
arra is talál mentséget, ha egy császári
tisztviselőt vendégként fogad a házában.
Batthyány átlyuggatott, véres inge béké-
sen pihen a vitrinben, és mindig van olaj
a mécsesben. Illyés mesterien ábrázolja
az erkölcsi és hazafiúi normák föl-
lazulását, eltolódását, a császári politiká-
ban való részvétel és a vasútépítés iránti
érdeklődés természetes kapcsolatát. Vé-
gül is a földbirtokos osztálynak jogában
áll részt kérni a nemzeti jövedelemből.
De aki részt kér, részt is vállal. A kettő
összefüggése a dráma sodrásában szinte
észrevétlenül épül, s egyszerre világoso-
dik meg. Batthyányné mellé jön a fiatal
politikusnemzedék két erőteljes képvise-
lője: Tisza Kálmán és báró Podmaniczky,
az 1860-as ellenzék. Tisza Teleki vissza-
térését készíti elő - az ellenzék együtt
van, de a lobogóról hiányzik Teleki neve.
Össze kell kapcsolni a jelent a múlttal,
hogy nagyobb hitelük legyen, a szavak
még csengenek, az indulatok lobognak,
de mindenütt ott sunyít a nagy DE -
minden megalkuvást jelentő tett indító
szava.

A dráma harmadik képében az a nagy
szerkezeti mutatvány, hogy mindenütt
segítő kezek nyúlnak Teleki felé, de ezek
a kezek már szennyezettek. Teleki hogy
várta az ifjú nemzedékkel való ta-
lálkozást! Hitt bennük„ mint rokonaiban
is, és a találkozás után elborzadva tekint

rájuk: ez a jövő generáció? Intrika-
pletyka-félreértések-hírlapi rágalmak
bozótjába került a Batthyány-kúrián, ahol
pedig menedéket remélt. Nagyobb
akaraterőre, eszmei tisztaságra és hatá
rozottságra van itt szüksége, mint a Kar-
lowitz-jelenetben vagy a császár előtt. Ott
tudta, kikkel áll szemben, itt rá kell
döbbennie, kikkel tette a sors egy párba.
Micsoda különcködés olyasmihez ra-
gaszkodni 60-ban, ami 49-ben volt aktu-
ális! Teleki magatartása, eszméi olyan
kirívóak, mint mikor egy kanász téved
mezítláb a kastély márványpadlójára. Ki-
hívás is a szent megalkuvások ellen, ké-
nyelmetlen is, mert valami elévülhetet-
lenre figyelmeztet.

Telekinek még fülében vannak a csá-
szár szavai: „Életben marad, ha - hozzánk
hasonlóan - aláveti magát annak a
magasabb óhajnak, hogy magyarországi
népeink polgári nyugalmát semmi sem
zavarja." A Tisza képviselte arisztokrácia
üzenete: a Bizottmány az új konstel-
lációknak megfelelően a hazai mozgalom
teljhatalmú irányítását az arra legelhiva-
tottabb Teleki László gróf kezébe teszi le.
A harmadik hívást Tarczy, egykori
honvédtiszt közvetíti: megértettük s az
egykori tűzzel vágyunk érvényesíteni
Teleki László polgártársunk mélyen-
szántó, új gondolatait a mostoha sorsúak
fölemeltetéséről, a népfajok összebékél-
tetéséről. És Teleki László egy teátrális
gesztussal karddal egészíti ki Tarczy
egyenruháját. Másutt Illyés ezt írja: egy
társadalmi osztály egészében cselekszik, a
történelem csak azt mérheti. Ő különc-
ként, egyénként cselekedett, mikor kardot
adott Tarczynak. De a fölvállalt harcot a
Tiszákkal és Podmaniczkykkel kel-lett
volna végigküzdenie.

Ez a dráma az osztályán belül különc-
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ként viselkedő hős tragédiája. A klasszikus
drámai vétség ebben a gesztusban volt:
Tarczynak adott fegyvert, de a Bizottmány
vezetője lett „az új konstellációknak
megfelelően".

A dráma befejező képében működésbe
lép az a mechanizmus, mely nem engedi,
hogy osztálya ellenében „különcként"
viselkedhessen.

Drámai végzet és öngyilkosság

A színtér: Teleki pesti otthona, annyi év
után saját dolgozószobája. Orczyné röpke
látogatása, Tisza és Podmaniczky
korrekciós kéréseiről való vita, majd
Karlowitz ajánlata után Teleki egy go-
lyóval vet véget életének.

Ki húzta meg a ravaszt Teleki piszto-
lyán?

Az életben az öngyilkosság mindig
megrázóbb, mint a természetes halál.
Nekünk is szembe kell néznünk a „miért
tette ?" kérdéssel. Halálba menekül - már
ez is kifejez valamit az öngyilkosság
lényegéből. A történelem, de a hétköz-napi
élet is ismer teátrális öngyilkosságokat,
amikor a menekülő nemcsak lezárni akarja
élete problémáit, de felhívni a világ
figyelmét arra, hogy ezek megold-
hatatlanok. A gesztusnak szinte kultikus
jelentése is van: áldozatvállalás, üzenet.
Széchenyi vagy a két Teleki öngyilkos-
ságát politikai demonstrációs jellegük
miatt mint a magyar sorstragédia jelképeit
tekinthetjük. Ezekben a politikai én-
áldozatokban az öngyilkossá lett hős
lelkiállapotát, azt a bizonyos kritikus
pillanatot kevésbé kutatjuk.

Ha a tragédiaíró kezét nem kötik az
egzakt történelmi tények, a hős jellemé-
ben és a dráma szerkezetében fölépítheti
azokat a motívumokat - tragikai vétséget,
végzetes véletlent (Othello tőrdöfése egy
gyilkosságot mos le, Rómeó méreg-pohara
a félreértés, vakvéletlen, szerelmi
szenvedély, önvád sokszoros összjátéka) -,
melyek elég erősek ahhoz, hogy az ön-
gyilkosság drámailag is indokolt legyen, s
ne csak a pillanatnyi diszpozíció döntsön a
halál mellett.

Illyés a dráma ívét a drezdai elfogástól a
pisztolydörrenésig úgy szerkesztette meg,
hogy arra a ravaszra Tisza is, Podmaniczky
is, Batthyányné is rátette a kezét. Németh
László Széchenyijében Goldmark doktor,
Illyés A különcében Karlowitz az utolsó
csepp a pohárban. Ők kimondják a
kimondhatatlant, Goldmark a „szerep"-ről,
Karlowitz a hatalomról.

A végzetes ebben a játszmában az volt,

hogy Karlowitznak „szinte" mindenben
igaza volt. A nemzetközi helyzet és a
politikai porond képviselőiről való véle-
ménye nem sokban különbözött Teleki
saját gondolataitól - de a következtetést
Karlowitz vonta le Teleki helyett. Rész-
igazságokkal meg lehet ölni az igazságot.
Karlowitz torzító tükrében igazságré-
szecskék állnak össze iszonyatos valóság-
mozaikká - s egy osztálya árulásán fel-
sebzett, felzaklatott lélek borzadva meg-
hátrál a kilátástalan harctól-élettől. Kar-
lowitz az ördögi kísértést hozza, a min-
denkori nagy csábítás bravúros megfogal-
mazása. A Tragédia Ádámja érezhet va-
lami hasonlót felébredése, a Lucifer mu-
tatta világ megismerése után. Mikor
Madách a Tragédiát írta, a kor másik
tragédiaírója, a Kegyenc szerzője, pisztoly
után nyúl. Az emberiség sötét küzdelmeit
felvonultató Madáchnál „az élet küz-
delem, / S az ember célja e küzdés maga".
Teleki nem látja a reménysugárt, a tragé-
diaíró helyét rég elfoglalta az aktív poli-
tikus, és ahol a politikus úgy érzi, meg-
bukott, a tragédiaköltő már nem siethet
segítségére.

A különc közvetlen magyarázatot az
öngyilkosságra nem ad. De a kiváltó
okokat olyan mesterien építi, mintha
történelemtől független drámai hős út-ját
rajzolná. Osztálya különccé lett tagja
osztálya bűneiért vezekel. S bár Illyés jól
él a színpadi hatáskeltés eszközeivel, itt
nem zuhan le teátrálisan a függöny a
pisztolydörrenés után. Nem engedi, hogy a
nézőtér felvonásvégi tapsban oldódjék fel,
mintegy kilépve a dráma teremtette hatás
alól. Dermedt csendben át kell éljük a
történteket, várunk, hosszú perceket, majd
a külső világ jelentkezik: dörömbölés a
bezárt ajtón, reccsenés, az ajtó betört, és
Orczyné zokogása után: „És én most
minek élek? S ti mind? S az egész világ ?"
- zuhan csak le a függöny.

Száz év múlva a költő sikoltja Orczy-
néval: hogyan éljünk, hogy a nemzet ne
vesszen el? „Én, aki egy földrelapult ház
végéből / állok fel, a világ forró mélysé-
géből, / félve nézek körül, remegve szí-
vemben / most sejteni merem, hogy ki-
szemeltettem", hogy „törzsem jajait elre-
csegjem" „ezrediziglen e földbe gyöke-
rezve."

A különc mind Illyés Gyula drámaíró-
művészetében, mind a magyar dráma tör-
ténetében egy korszakot összegez és zár
le. Mondanivalójának hitelét a költő,
színpadi hatását a drámaírás eszközeit,
mesterségét oly biztonságosan kezelő
színpadi szerző teremti meg.

MÁRIÁSSY JUDIT

Panurge kalandjai

Ült a néző a Körszínházban, és nevetett. Ül
a néző a Thália Színházban, és nevet.
Fejcsóválva olvassa - ha ugyan olvassa - az
elmarasztaló kritikákat arról az elő-adásról,
mely neki olyan jó mulatsággal szolgált.
Hát ezeknek az ítészeknek már semmi sem
elég jó? Kazimir Károly, illetve a
Körszínház „úgy látszik, szükség-szerű
Ellenségeinek" tábora (ahogy a rendező
egy el nem küldött levélben őket
aposztrofálta) tovább gyarapszik, és min-
den kákán csomót keres ? Miből faragták
ezeket a színibírálókat, hogy az aranyos
előadáson is gondolatokat meg hűséget
kérnek számon, amikor maga a szerző sem
vette komolyan művei hetivásári sikerét,
még I. Ferenc király elismerését sem, s
akiről több irodalomtörténész állította
egykoron, hogy akárcsak Balzac, első
könyveit pusztán a pénz kedvéért írta?
Miért akarnak hát pápábbak lenni a
pápánál ? Ők ne éreznék azt, amit a nézők
zöme örömmel fogad, hogy a színpadról
olyan kedves malackodást, vaskos kiszó-
lásokat hallhat, melyeket munkahelyen
ritkán, vendégségben soha, a gyerekek
jelenlétében odahaza pedig végképp nem
lehet kimondani? S nem örvendeznek
afölött sem, hogy aki „ott fent" a nemi
szervek működéséről, a böffentés és szel-
lentés kellemességéről, bélműködésről,
emésztésről tréfálódzik, nem holmi hu-
morista, hanem ellenőrizhetően maga
François Rabelais mester, a tudós orvos és
humanista? Az a klasszikus, akinek két
ugyancsak klasszikus hőse Gargantua és
Pantagruel (tháliául Gargantüa és
Pantagrüel) egyenes leszármazottja ama
Bujáncnak, akinek nyírfából volt a here-
zacskója, és tölgyfából a hímvesszeje, s ki
maga az óriások nemzetségének hu-
szonnegyedik sarja volt (elei közt a köz-
ismert Atlaszt és az általa nemzett Góliátot
is felfedezhetjük).

Az óriásokat színházban megjeleníteni
természetesen nem lehet. Az első részben
virgoncan komédiázó Bitskey Tibor és a
mindkét részben kissé komor Nagy Attila
legfeljebb a bábszínház apró bábui tár-
saságában jeleníthetné meg hitelesen azt a
Gargantuát, akinek egyetlen odvas fogában
a király ellenségeinek egész ármá-


