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Jár a malom

Illyés Gyula: Csak az igazat
„Két monodráma" - olvasható a pécsi
premier műsorfüzetében; „dráma két
részben" - mondja az alcím az Új Írásban
közreadott szöveg előtt. A különbség
valószínűleg sem a nézőt, sem az olvasót
nem zavarja, ha abban a boldogító
helyzetben van, hogy Illyés Gyula
alkotását kizárólag a maga számára kell
,értelmeznie. Ám ha mások előtt is szólni
talál róla, bizony aligha kerülheti el, hogy
meg ne nevezze a látottak-olvasottak
műfaji minéműségét. Nézetem szerint két
monológ képezi ezt az alkotást, vagyis két
„magánbeszéd", melyek tárgyuk és
szemléletük rokonságánál fogva
összetartoznak.

Ezt az új, illetve harmadik fogalmat nem
kibúvóként s nem is udvariasságból
érdemes alkalmaznunk, hanem azért, hogy
hangsúlyozhassuk: Illyés egyetlen drámai
helyzetet formált ki mindkét esetben
dramaturgiailag úgy, hogy egy drámai
részmegoldást kinagyított. Hagyományos
értelemben monológra akkor kerül sor egy
színjátékban, amikor a hős gondolatait
akarja közölni, a környezete elől titkolt
megállapításait, esetleg belső polémiáit. Ez
utóbbi esetben álmonológot
emlegethetünk, hiszen ön-magával
dialogizál. Az újabbkori dráma, ha
narrátort alkalmaz, gyakorta a narrátorral
mondatja el a hős gondolatait, vagy
álmonológ esetében az önmagával vitázó
hős érveinek egyik felét a narrátor
szólaltatja meg. Illyés mindhárom lehe-
tőséggel él: az első monológ - az Egyiptomi
világosság - hőse narrátorként elmeséli az
eseményeket, megszólaltatja ellen-feleit,
illetve közli gondolatait és belső polémiáit.
A második monológban - Távozz tőlem,
angyal ! - a szerepkör egy részét átvállalja a
telefon. Színre nem lépő személyeknek
adott válaszokból, érvekből tudjuk
rekonstruálni a dialógusok egészét,
fölolvasott levél-, illetve
újságcikkrészletek tágítják a magán-
beszédet dialógussá, esetenként trialógussá
is.

Illyést azonban - bár ötletesen sok-
szorozza az egyetlen hangot kánonná -
aligha vonzották a sztereo-hanghatások
rejtelmei, sokkal inkább az, hogy miként

születik meg egy jellem belső világában a
meggyőződéstől idegen döntés, vagyis a
hazugság kényszere. Mi a lefutása,
dinamikája az áruló önmeggyőzésnek, s
végül hogyan üt át a jellem, az igazság a
csalárdságon mégis. Sem az egyiptomi
Íródeáknak, sem az újkori Költőnek nincs
kétsége a saját meggyőződése felől.
Konfliktusuk a külvilággal van, mely őket
elfogadni csak úgy akarja, ha törvényeihez
idomulnak. Egyik sem képes elviselni az
idomítás eszközeit: az Íródeák fél a
kínhaláltól, a Költő attól, hogy kitaszítják
abból a szellemi közösségből, ahová
magát számította, s ez - ha áttételesen is -
szintén kínhalál. Hazudnak tehát.
Csakhogy hazudnia annak, aki az igazat
tudja, s emiatt gyanú alatt áll, borzasztóan
nehéz. Úgy kell hazudnia, hogy igaznak
tessék a vádlók szemében az új állítás.
Nem elég tehát fölismernie a perbe
fogottnak az elvárást, azt is tudnia kell,
milyen színezetű, éppen tőle és csakis tőle
milyen intonációjú, szemrezdülésű,
őszinteségi fokú hazugságot kívánnak meg
a perbe fogók. Nemcsak a saját nézetét,
nem is csak a „bírákét" kell tehát
tisztáznia, hanem azt is, hogy róla eddig a
bírákban milyen kép alakult ki, s ezek
interferenciájában minek és hogyan kell
megfelelni. Mint valami őrült malom
kerekei között újra és újra egymáshoz
törnek, egymáson porladnak tények,
szavak, meggyőződések, hangsúlyok,
szemvillanások, értelmező vagy
értelmezhető jelek, s minden
kerékforduláskor újabb tébolyító
szorongással: hátha kimaradt valami,
hátha mégis másként volt, hátha a „töb-
biek", az elvárást teremtők is így gon-
dolkodnak, arra számítanak, még valamit
tudnak vagy megtudtak, esetleg
megtudhatnak, vagy pusztán a hatalom
szeszélye miatt, annak ellenére, amit az
eddigiekből ki lehetett olvasni - fölismerik
a „cselt", és minden hiába. Hiszen az, aki
ismeri az igazságot, kételkedik annak
ellentétében, nem hisz tehát a tökéletes
hazugságban. Az Íródeák primitív
rafinériával él: hülyének teszi magát.
Ítéletére várva az utolsó órában fölidézi
szerepjátszása lényeges mozzanatait.
Várakozásának ideje ténylegesen egyetlen
óra, így az eseményekről az önmagát
vizsgáló emlékezet szökellései szerint
értesülünk. Illyés mesterien reprodukálja
egy vibráló lelkiállapot minden belső
mozgását. Talán csak az ihlet fogható
ahhoz a fölfokozott kettősséghez, ami itt
megduplázódik; a „teszem és ellenőrzöm"

tovább bővül: teszem és

ellenőriz, teszi és ellenőrzömmé. Az írnok
tébolyító maga-álcázása sikert is arat:
mint agyalágyultat fölmentik a bírák,
gyengébb elméjűnek ítélik annál,
hogysem fölfoghatta volna a tiltott esz-
méket. A rettegő örömujjongásba csap, az
ítéletért járó köszönetet formás himnusz
metrumai szerint veti papiruszra. Ezt az
ítéletmegköszönő nyilatkozatot szánta
korábban az utolsó érvnek bárgyúsága
bizonyítására. Most a szépen formált
mondattal - följelenti magát, vagy ami
rosszabb, végképp silánnyá lesz: szívből
dicsőíti megalázóit.

A második monológ - Távozz tőlem,
angyal! - több nap monológfoszlányaiból
épül föl. Az önvizsgálati lelkiállapot
kialakulásának sorrendjében ezek az
események megelőzik az Íródeákéhoz
fogható utolsó órát, s valószínű, hogy egy
Illyésénél keserűbb szemlélet a két
monológ fölcserélése révén az egész
alkotás kicsengését is komorabbá raj-
zolhatná. Nyilván ez dönthette el a mostani
sorrendet, s ehhez csak hozzá-járult az,
hogy a történés az anakronizmusokkal
tűzdelt egyiptomi szín ideje, azaz Nagy
Lajos elbeszélésének meg-írása (az
Egyiptomi sötétség motívumát tőle vette
Illyés) előrébb datálódik, mint a Költő
története. Őt egy felszabadulás utáni
igazoló bizottság marasztalja el,
bizonyítékok hiányában - a hős ugyanis
mindhárom vádpontot tényekkel cáfolja -,
csak azért, hogy legyen kin demonstrálni a
volt polgári beállítottságú Költő haladóvá
megtérését. Csakhogy a Költő - hite szerint
s a tények bizonyítéka szerint - soha nem
tartozott a történetileg megbukott uralkodó
osztály körébe. Érveire, bizonyítékaira a
bíróság újabb kifogásokkal hozakodik elő,
s a meg-félemlített pályatársak
gyávaságból, az erősebb tehetségre irigyen
sorra ellene fordulnak, magára hagyják.
Hogy a hajszának véget vethessen, belátja
a Költő, jobb, ha elismeri bűnösségét. Így
megbocsátják „botlását", s a meghódított,
befogadott volt-ellenfél szerepében
hamarabb nyugtot lel, mintha tovább
bizonygatná tisztességét. Helyzete - lát-
szólag - fordítottja az Írnokénak: amannak
ártatlanságát, tudatlanságát kellett
igazolnia, ennek rosszhiszeműségét,
ellenséges bűnösségét, hogy a számára
kiosztott szerepnek megfeleljen. Csak-
hogy ez az írástudó sem a zavartalan
hazugok fajtájából való. A nyilatkozat,
amelyet a monológ utolsó jelenetében kezd
megfogalmazni, sokkal inkább az
önföljelentés szatírájának ígérkezik, sem-



mint „valódinak". Vagy csak az igazság üt
át itt is, mint nádhegy a pallón? Vagy
csupán a mi reményünk, hogy az ilyen
gerincroppantó önfeladásra mégsem képes
az, aki tudja az igazat ?

Illyés Gyula továbbgondolást sugalmaz,
töprengő felismerésekre késztet: hogy
verset írni is csak az tud, aki - mint az
Írnok - élve marad. Hogy a bűnösség
látszatát is el tudja viselni az, aki alkotó
életre képes. És szemben ezekkel: az
önfeladás tébolyító őrlőköveit, a meg-
felelés belső kényszerét külső indítékaival
együtt kell analizálni s gyűlölni. Hogy ne
szűnjünk meg sóvárogni az igazság nyílt
kimondását. Hogy az elvárások cseles
fonadékában taktikázva ne jussunk a
meggyőződésünk ellenpólusára: sátán
helyett az angyalt utasítva el, egyiptomi
sötétség helyett egyiptomi világosságot
kiáltva.

A pécsi bemutatón kettős szereposz-
tásban kerültek színpadra a monológok,
Nógrádi Róbert rendezésében. Az Írnokot
Huszár László, illetve Faludy László, a
Költőt Győry Emil, illetve Vallai Péter
szólaltatta meg. Műsoregyeztetési gondok
miatt csupán a második szereposztást
láthattam. Faludy László az utóbbi
évadokban kiemelkedő alakítást nyújtott
néhány dráma karakter-szerepében. Most
ennél is többet: alkata, az Írnok belső
vergődését kifejezni képes gesztusai
árnyalt, kitűnő szerepértést bizonyítottak.
Kár, hogy az utolsó percekben
artikulációja nem volt hibátlan.

Vallai Péter akkor játszotta első ízben a
Költőt, kifogástalan szövegtudással, de
kissé feszélyezetten. Vibrálóbb, a végle-
tekbe könnyedebben s erősebb szenve-
déllyel átcsapó alkat az, akit Illyés megírt,
mint amilyennek ő engedte látnunk. A
kamasz játékosság, szerelmi lobbané-
konyság nem - vagy nem volt régebben -
idegen a legnagyobb költőktől sem; és
idegösszeroppanásig hajszolt férfitól is
elfogadhatók a könnyek. Meglehet, a
rendezői utasítások is a mérséklet irányába
befolyásolták Vallait, ezek azonban aligha
mehetnek az érzékenység rovására.

A Kamaraszínház kicsiny színpadára
Jánosa Lajos tervezte a díszleteket. Kitűnő
volt az egyiptomi sírkamra meg-
komponálása, s ennek átalakítása a má-
sodik részben dolgozószobává. Párhuza-
mok kifejezését szolgálta, de már a Költő
hatalmas karszéke, amely a teljes szín-padi
mélységet uralta, túlságosan hivalkodó s
lényegében funkciótlan volt.

UNGÁR JÚLIA

„Vidáman enni a húst"

Puntila úrék Szolnokon

Bertolt Brecht Puntila úr és a szolgája,

Matti című darabját másodszor láthatjuk
magyar színpadon. Először a Madách
Színház mutatta be 1959-ben.

Szellemi köztudatunkban a Puntila úr
nem tartozik a reprezentatív Brecht-
darabok közé, pedig Brecht legismertebb
alkotói korszakában, közvetlenül a Galilei
és A szecsuáni jólélek után keletkezett, és
maga is a „nagy drámák" közé sorolandó.

Az emigráció idején, 1940-41-ben írta
Finnországban, Hella Wuolijoki elbe-
szélései és színdarabvázlata alapján. A
szolnoki Szigligeti Színház műsorfüzete a
Puntila úr szerzőségére vonatkozó
adatokat közöl a Dialog című lengyel
folyóirat 1965. évi 8. számából. Ezek
szerint Brecht nem kizárólagos szerzője a
Puntila úrnak, hanem közösen írta Hella
Wuolijokival, s ezért a finn írónőt
társszerzőként kéne említeni kötetekben,
plakátokon stb. Mivel nehéz lenne meg-
állapítani, hogy az írónő milyen mérték-

ben vett részt a darab megírásában, ezért
ebbe a kérdésbe nem kívánok mélyebben
belemenni. A darab logikája, figurái,
költői nyelve viszont elég meggyőzően
bizonyítják, hogy a Puntila úr jellegzete-
sen Brecht-mű.

Az alaphelyzet ugyanaz mint A
szecsuániban: egy ember kettéhasadtsága.
Puntila úr, a jómódú földbirtokos egészen
más ember, ha józan, mint amikor részeg.
Józanul teljesen eggyé válik társadalmi
helyzetével, mert olyankor „a világ felét
látja csak". Részegen viszont nem akar
tudomást venni a világ adott
szerkezetéről, az elidegenedett
viszonyokról. Mattit, a sofőrjét, barát-
jaként kezeli, vele beszéli meg bizalmas
ügyeit. Évát, a lányát, lebeszéli az attasé-
val tervezett érdekházasságról, amelyet
józan állapotában ő maga erőltetett, és
arra biztatja, válassza inkább Mattit, az
igazi férfit, akiről józan időszakaiban úgy
beszél, mint rossz szelleméről, és
állandóan elbocsátással fenyegeti. Ré-
szegen kirúgja házából az attasét, majd
kijózanodva visszahívja. Részegen
pálinka után rohangál, eljegyzi a korán
kelő kurgelai asszonyokat és meghívja
őket lánya eljegyzésére. Amikor azonban
az asszonyok valóban megjelennek, a
józan Puntila aljassággal vádolja és
gorombán elkergeti őket. Matti egy
darabig megpróbál alkalmazkodni a

Brecht: Puntila úr és a szolgája, Matti (szolnoki Szigligeti Színház). Blaskó Péter (Matti ) és
Csomós Mari (Éva)


