
Tamás, az ezúttal ugyan sablonosabb
Szilágyi Tibor (Polixenes) kiegyensúlyo-
zott összjátékát élvezhettük, addig a má-
sodik részben két kimagasló alakítás,
Kállai Ferencé (Öreg juhász) és Őze
Lajosé (Autolycos), valamint a fiatal szí-
nészek, Udvaros Dorottya (Perdita),
Szacsvay László (Florizel) és Tomanek
Gábor (Mufurc) játéka között fennálló
szintkülönbséggel érezhetően megbillen az
egyensúly. A jövőt, a tisztább, emberi
kapcsolatot jelképező fiatal szerelmespár
és a humort, a népi életerőt képviselő
társaik halványabb alakításával némileg
gyengül a pásztorképnek a nézőre gya-
korolt szuggesztív hatása. Pedig ahogy a
mű szorongatóan tragikus mozzanatainak
megvan itt és ma a sajátos visszhangja,
ugyanúgy a népszokás melengető
közössége napjainkban az elmagányoso-
dásból való menekülés, az elveszett
„Árkádia" utáni nosztalgiák idején talán
sokkalta intenzívebb vonzerőt gyakorol,
mint Shakespeare korában.

Népi alakok

Az elnagyoltabb alakítások, úgy látszik,
egyben Shakespeare népi alakjainak álta-
lánosabb problematikáját is érintik.

A Shakespeare-kritikában és a színpadi
hagyományban is sokszor felbukkant a
múltban a primitív, de sokrétűen értel-
mezhető népi alakoknak egysíkúan
bohózatos, szinte clownszerű felfogása.
Igy a Téli rege szövegében is lépten-nyo-
mon elhangzik a népnek „együgyű tahó,
ütődött vakond" stb. jelzőkkel való em-
legetése, és mivel csakugyan nyersek,
vaskosak, komikusak is a szerepek,
könnyen a jól bevált hatásos színpadi
sablon, az olcsóbb nevettetés felé csúszhat
a színészi játék is. Talán ezért kell itt
különösen résen lenniük a darabot
újszerűen olvasó művészeknek. Nem vitás,
hogy egy Kállai formátumú művész és
úgy-szólván egy élet színészi tapasztalata
szükségeltetik ahhoz, hogy az Öreg juhász
külső bumfordisága mögött meg-csillanjon
Hemingway Öreg halászának
monumentalitása is. Lenyűgöző az első
belépés, a viharjelenetben megjelenő
kontraszthatás: a tomboló természetben
elveszett udvaronc Antigonus és a pusz-
tasághoz szokott természeti ember, az
„ítéletidőben" groteszk morgolódással
„bürgéit" kereső Öreg juhász ellentéte.
Kállai a megtestesült biztonság, az élet-
ben való - apáról fiúra szálló - eligazodás,
ember és környezet teljes harmóniája.
Halál és születés, az élet folytonosságának
egyszerű elfogadása. „Most fo-

hászkodj nagyot, mert amíg a te embereid
kimentek az árnyékvilágba, itt egy em-
berfia napvilágra került." Csak a számára
idegen környezetben, újnemes par-
venüként válik valóban szánalmasan
groteszk, elbizonytalanodott „sült pa-
raszttá". Ennek az embertípusnak fiata-
labb, tapasztalatlanabb párját kellett a
fiában, Mufurcban Tomanek Gábornak
megformálnia. Fel-felcsillanó tehetségével
együtt is inkább még csak az egysíkúbb
képig, a nevettetésig jutott el.

Még nehezebb, komplexebb feladat
jutott osztályrészül a pásztorként nevelt
királylányt, Perditát alakító bájos Udvaros
Dorottyának: a mű egyik vezéralakjává, a
tisztultabb erkölcsű új nemzedék jelképévé
kell válnia. A fiatal színésznő még csak
vonzó megjelenéssel és korrekt
szövegmondással tudta jelezni a szerepet.
Angliában, úgy tudjuk, egyazon jeles
színésznő, Judi Dench játszotta Hermione
és leánya, Perdita szerepét. Noha nem
kedveljük az ilyenfajta erőltetett kettőzést,
ezúttal mégis elgondolkodunk azon, hogy
Törőcsik Mari érett művészete, a boldog
csevegésből, a feldúlt élet méltóságteljes
szenvedéséig ívelő puritán szépségű
szerepépítése után, aligha tud-hat
folytatásként egyensúlyt teremteni
pályakezdő művész.

A bohémiai jelenetek légköre Őze Lajos
provokálóan nyugtalanító, sok színben
szikrázó, züllött és szórakoztató
csavargójának, Autolycusnak színre lé-
pésével forrósodik fel.

Major Tamás mai szemmel, mai szen-
vedéllyel keltette életre a téveszme és
igazság harcáról szóló mesét.
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A vitadráma vitája

Sánta Ferenc: Éjszaka

Hiába szerepel Sánta Ferenc majd' minden
elbeszélésének, regényének jelzői között a
drámai minősítés, kénytelenek vagyunk
elhinni, amit tíz évvel ezelőtt, legelső
drámája bemutatója előtt vallott, hogy őt
soha nem is vonzotta a színház. Sánta
büszkén mentegetőzve, tárgyilagosan
közli, hogy Az áruló színpadi változata, az
Éjszaka rendelésre íródott, de valójában
alig tekinthető új műnek: az író igyekezett
az amúgy is erősen dialogizált regény
adaptációja során megőrizni az eredeti
szöveget, s csak az elengedhetetlen
változtatásokra, rövidítésekre szorítkozva,
elkerülni mindenfajta - szerkezeti-
szemléleti - eltolódást.

Ha Sánta Ferencnek nem volt is szük-
sége a színházra, a magyar színháznak
szüksége volt Sánta Ferencre. Több no-
vellája került képernyőre, három regénye
színpadra. (A Húsz órának Győrben, az
Ötödik pecsétnek Debrecenben volt az
első bemutatója.) Ezek az adaptációk
azonban, sajnos, valóban megmaradtak a
regénydramatizálások szintjén, egye-lőre
nem született belőlük önálló szín-padi
életre képes, érdemes alkotás.

A legelső Sánta-dráma, az 1968-as
Éjszaka színpadi története is meglehető-
sen rövid. A Katona József színházi be-
mutató nagyobb vitát kavart, mint
amekkora sikert aratott. Ezt követően két
vidéki városban játszották - Fényes Márta
rendezésében -, de Debrecenben (1968) és
Pécsett (1972) is csak a felol-
vasószínpadok nyilvánvalóan szűkebb,
értelmiségi, ifjúsági nézőközönsége szá-
mára. A rendező a második bemutató előtt
meg is indokolta, hogy ez a darab oly
mértékben gondolati, és annyira nélkülözi
a külső cselekményt, hogy szinte
kiköveteli a felolvasó jelleget. A díszlet és
jelmez nélküli, csak mozgásokkal
színszerűvé tett pécsi előadás óta az
Éjszaka nem került színpadra, feledésre
vagy feltámasztásra ítélve porosodott a
Rivalda 1967-68-as kötetében.

Hogy a két sors közül melyiket érdemli
a dráma - a feledést vagy a feltámasztást -,
nem érzem kétségesnek. Kérdés csak az,
hogy az érdemes művek felújítása minden
esetben feltámasztásnak



Jelenet Sánta Ferenc drámájából. Kránitz Lajos, Horváth Sándor és Fülöp Zsigmond
(lklády László felvétele )

tekinthető-e. Konkrétabban fogalmazva: a
Sánta-dráma színpadi érvényének és
értékének elismerése (önmagában) még
nem jelenti az Éjszakát műsorra tűző
színház vállalkozásának feltétel nélküli
igazolását. Közhely, hogy egy vállalkozás
létjogosultsága nemcsak a dráma írott
szövegétől, de az általa ébresztett vagy
vele tolmácsolható rendezői gondolattól, a
színre hozatal feltételeitől, a szereposztás
lehetőségeitől és az előadás várható
hatásától is függ. Hiszen tanúi lehettünk
olyan felújításoknak is, amelyek igazolták
a műbe vetett bizalmat, s az új értelmezés
által újjáteremtették ma-gát a drámát, s
láttunk olyanokat is, amelyek a drámával
kapcsolatos kételyeket, ellenvetéseket
igazolták, s ilyen módon, szándékuk
ellenére az elkövetkező (sok esetben
végérvényes) feledést szolgálták. Előre
kell bocsátanom, hogy a József Attila
Színház bemutatóját egyik véglethez sem
sorolnám: a Barlay Gusztáv rendezte
előadás inkább csak műsor-politikai
mementó, amely a darabban levő s az adott
körülmények következtében kiaknázatlan,
kiaknázhatatlan értékekre figyelmeztet. A
közönség, de még inkább a szakma
figyelmébe idézi, hogy íme, van még egy
olyan új magyar drámánk, amely érdemes
arra, hogy adekvát feltételek között újra
elővegyék, s valóban feltámasszák.

A József Attila Színház mostani vál-
lalkozása, valljuk be, eleve rossz előjelek

tétikai véglet között alighanem akadt volna
középút. Vagy lehet, hogy a szín-ház
mégsem mérte fel pontosan, hogy mire
vállalkozott? Nehéz elhinni, már csak azért
is, mert a Katona József szín-házi bemutató
kritikai visszhangjában felsorakoztatott,
veszélyt jelző táblák a Színházi Intézet
archívumában minden érdeklődő
rendelkezésére állnak, s ezekről szinte
leolvasható a vállalkozás problematikus
volta.

„Magyar színházi néző még aligha élt át
nagyobb intellektuális igénybevételt
követelő előadást, mint most, Sánta Ferenc
Éjszakájának bemutatóján. Két órán
keresztül záporoznak feléje a teljes
figyelmet kívánó gondolati érvek és el-
lenérvek, amelyeknek feszültségét szinte
semmi sem enyhíti. Az intellektuális
színház híve most kielégítve érezheti
magát: a hagyományos drámai anyagból
szinte semmi sem maradt Sánta színpadán,
ahol tulajdonképpen egy párbeszédekre
bontott és megszemélyesített filozófiai vita
pereg le előttünk." Így jellemzi az előadást
és a vállalkozást Taxner Tóth Ernő,
egyébként elismerő bírálatában. (Jelenkor,
1968. VI.)

Lényegében egybevág ezzel a kritikával
Létay Vera elemzése is: „Kétségtelen, a
gondolatok kifejtésének, az ellent-
mondások kibomlásának, a következ-
tetések lépcsőzetességének is van bizonyos
drámai feszültsége - és Sánta mesterien
vezet bennünket az állásfoglalás bonyolult
útvesztőiben. Mégis, entellektüell legyen a
talpán, aki a színházi estén, a
visszalapozás, a meditáció, szellemi
lélegzetvétel lehetősége nélkül ezt az
összetett, lenyűgöző, vitára ingerlő is-
merethalmazt egy csapásra felfogni és
megemészteni tudja." (Élet és Irodalom,
1968. III. 16.) Ugyanez a gondolat --Pándi
Pál megfogalmazásában: „Akik nem
ismerik a regényt, azok számára nem
könnyű szellemi feladat a darab
lényegének megértése, a bekapcsolódás a
dráma menetébe." (Népszabadság, 1968.
III. 26.)

A kritikusok felsorakoztatott jelzései
természetesen megjelenésük időpontjában
is, s még inkább egy évtized múltán, csak
az orientációt szolgálják, nem pedig tilalmi
táblák. Nagyon is elképzelhető egy ezekkel
polemizáló vállalkozás is, amelynek egyik
célja bebizonyítani, hogy Sánta műve
másképpen is színpadra állítható, s egészen
másfajta nézőtéri reakciókat is kiválthat.
Ennek a vitának azonban olyan szellemi
előfeltételei van-

és előfeltételek között született. A város-
központtól távol eső, nehezen megköze-
líthető, nem színháznak tervezett épület-
ben a legelső bemutató - kétszeres koc-
kázat. Nem kétséges, hogy olyan régi
színházi ember, mint Miszlay István
ismerte is ezt a kockázatot, az egyébként
tetszetős Óbudai Ifjúsági Ház színházi
szempontból szegényes adottságait. De
mintha Oszlopos Simeon módjára meg-
próbálta volna fokozni, pattanásig feszí-
teni a húrt - nézzük uramisten, kenyér-adó
gazdánk, székesfőváros! -, mire megyünk
ketten ... Mi történik akkor, ha egy
hagyomány nélkül való, ismeretlen, új
színházban csak egyszer egy héten, hétfőn
játszanak, s az előadást hirdető plakátokon
egyetlen közönségvonzó női név sem
szerepel ? Ha a hodály jellegű nézőtéren
egy síkban állnak a széksorok, s ily módon
már a harmadik sor is rossz helynek
számít ? Ha ezen kívül a harsány színű,
mégis kopár, gyűlésekre alkalmas
„színházteremben" még kényelmetlenek is
a székek ... De ha mindezt legyőzte volna
a társulat, Sziszifuszként még nehezebb
terhet is vállalt, amikor e sivár
környezetben a magyar színpadon valaha
is bemutatott, legelvontabb filozófiai
vitadrámát tűzte műsorra.

Csak elismerés illeti a József Attila
Színházat, amiért nem a kompromisszum
jegyében, nem valamiféle selejtes, hakni-
produkcióval nyitotta meg kamaraszín-
padát. De azért a két kultúrpolitikai, esz-



nak, amelyek a rendezői koncepcióban
kell hogy realizálódjanak. A József Attila
Színház kamaraszínpadán bemutatott
előadás azonban nem annyira a vita
szándékát, hanem inkább a vállalkozás
megalapozatlan gyanútlanságát érzé-
keltette.

De mivel a színház, a mű fenyegetésé-
vel dacolva, mégis ezt a drámát választotta
színháznyitásra, a kritikának is túl kell
lépnie a szándék, a vállalkozás bírálatán, s
legalább meg kell ragadnia az alkalmat a
drámával kapcsolatos perújrafelvételre.

Egyetlen éjszakán, az író dolgozószo-
bájában - és tudatában - játszódik a dráma.
Egy letűnt kor és egy leendő mű hőseit
idézi meg a színpadi alkotó, „négy
magatartásformát egy mozgalmas törté-
nelmi időszakban". Václáv Jásek fél világ
zsoldosa, katona - „felkentje a kardnak és
nyugtalanságnak", aki a kelyhesek
sorában, Husz híveként találta meg az
igazsághoz vezető utat. Tisztességes
rendről, társadalmi igazságról álmodik, és
ennek érdekében vállalja az erőszakot, a
korbácsot, a kardot és a dárdát, vállalja,
hogy ha kell, kényszerrel teszi boldoggá a
népet. Hivatása betelje-sülésének érzi élete
utolsó, fegyveres hőstettét, amikor
megölhette a császáriak oldalán harcoló,
gyűlölt diákot. A diákot, aki az Író
mindentudó kérdéseire megvallja, hogy a
husziták táborából jutott cl a szemben levő
oldalra, s amikor megtért, meggyűlölte
tegnapi társait, mindazokat, akik a nép
nevét zászlajukra írva „temetőt csináltak
az országból". Akkor ismerte fel Jan
Zsitomir, hogy a szerencsétlen és tudatlan
népet nem lehet a nép által boldogítani. A
népet a drámában az a névtelen paraszt
képviseli, aki mindkét táborból
megszökött, s élete alkonyán rettegve
kerülte az „érte harcolók" zászlait is, a
császáriak és kelyhesek között, saját
nyomorúságának rabja-ként tengődve. A
felmutatott paraszti nyomorúsággal
szemben Sánta Ferenc némi iróniával
villantja fel az életöröm letűnt fényeit.
Eusebius, az epikureista pap, a szárnyaló
poézis és a földi örömök hirdetőjeként
kapcsolódik az éjszakai vitába. Cinizmusa
mindkét tábor igazságával és
igazságtalanságával szemben is felvértezi:
„Ember vagyok, tehát az értelmen kívül
nem méltó hozzám fegyver."

A képzelet színpadán sorra megidézett
hősök kérdésekkel, ellenvetésekkel meg-
bontott monológjaiból szorosan össze-
fonódott sorsok bontakoznak ki. Nem

a realizmus törvénye, hanem a különböző
magatartásformákat összefogó modell
követelte meg az írótól a gondosan
megszerkesztett cselekmény szándékolt
szimmetriáját. Hogy Václáv és Zsitomir
először elcseréljék hitüket, azután közös
sírjukban, összeölelkezve nyugodjanak.
Közös a sorsuk, közös a sírásójuk: hiszen
mindkettőjüket a drámában szereplő
megrettent Tiborc, a megfélemlített öreg
paraszt helyezte örök - és csak az igaz-
ságkereső vita alkalmából megszakított -
nyugalomra. Eusebius, aki földi életé-ben
kelyhesből császárivá térítette Zsitomirt -
de fordítva is tehette volna - , meg is
fogalmazza a hősöknek az íróval rokon
szándékát: „Egyek vagyunk a szándékban,
hogy keressük az igazságot . . . egyek a
szenvedésben... a nyugtalanságban, hogy
megtaláljuk, ami egyedül méltó az
emberhez."

Az igazságkereső kérdés s az erre
adandó válasz az Éjszaka lényege. Ennek
kimondása nélkül - Václáv parancsára -
nem érhet véget a polémia. Ám az Író -- a
színpadi hallgat. Sánta Ferenc egyik
nyilatkozatában (Film, Színház, Muzsika,
1968. II. 3.) az ötödik álláspont, a dolgok
színét és fonákját áttekintő, szintézisre
törekvő gondolat alátámasztására Tolsztoj
naplófeljegyzését idézi: „Milyen nagy
boldogság, hogy egyik párthoz sem
tartozom, és egyformán szerethetem,
sajnálhatom mind a kettőt." Idézi, vallja és
tagadja is ezt az álláspontot Sánta Ferenc.
Tagadja, amikor Václávnak a hallgatás
ellen kirobbanó gyűlöletét együttérzéssel
ábrázolja, és amikor végül rákényszeríti
színpadi alteregóját a választásra. De
vallja is, hiszen ezt a választást a huszita
fegyverrel, pontosabban késsel,
kényszeríti ki belőle. „Ha sokaknak úgy is
tűnik majd, hogy válaszom nem
egyértelmű, meggyőződésem, hogy az
egyetlen lehetségest tettem" - mondta
Sánta .. .

Az első bemutatót követően a kritika
nem annyira értékítéletében, mint a dráma
esztétikai megközelítésében polari-
zálódott. Almási Miklós már tanulmánya
címében - Parabolák és történetfilozófiák
(Kortárs, 1968. 8.) - jelzi, hogy hova
sorolja ezt „a történelem kegyetlensége és
írói szemléletmódja ellen való, két-
ségbeesett tiltakozást", és mélyreható
elemzéssel bizonyítja, hol érvényesült a
parabolaserűség a történelmi szemlélet
rovására, s hol vitte félre a távoli áttételre
alapozott parabola magát a drámai konf-
liktust. Dersi Tamás ezzel homlokegye-
nest ellenkezően vitatja, tagadja a dráma

parabolajellegét, és elfogadja cselekmény
helyett a gondolatok sodrásában feszülő
drámát. (Esti Hírlap, 1968. III. 2.) Rusz-
nyák Márta a Magyar Nemzetben a mo-
ralitás műfajához köti-kapcsolja a szim-
metrikusan felállított ellenfelek, össze-
tartozó karakterpárok és visszatérő cse-
lekvések drámáját (1968. III. 17.), míg
Létay Vera a filozófiát nem áttételesen,
hanem a maga szellemi valóságában
megjelenítő tézisdrámák lehetőségeit és
veszélyeit elemzi az Élet és irodalomban.

A viták epicentrumába érthető módon a
két író - a szereplő és a szerző -
állásfoglalása került. A kritika általában
nem fogadta el Sánta „tartózkodását", a
figurák tulajdonságait és gondolatait
külön-külön differenciáltan igenlő, s
azokból egyfelől kritikusan, másfelől
eklektikusan kialakított, szintetizált esz-
ményét. Az íróval való polémia is több
síkon folytatódott. Volt, aki egyértelműen
szembehelyezkedett Sánta el nem
kötelezett objektivitásával, és olyan is, aki
a többértelmű cselekmény révén bizo-
nyítottnak vélte az írónak a huszita for-
radalmár oldalán való elkötelezettségét.
Pándi Pál, aki idézett cikkében nagy
nyomatékkal hibáztatja az erkölcsi mér-
legelés szubjektív irányba való eltérítését,
arra a következtetésre jut, hogy Sánta
valóságérzéke megütközött moralizáló
hajlamával, és mivel rokonszenve végül is
a huszitizmus felé hajlik, Václáv igazsága,
a társadalmi haladást szolgáló hite egyre
súlyosabban érvényesül a vitában. Az Írót,
aki egy abszolút független erkölcsi
normarendszert keresve erkölcsi
relativizmushoz jut, végül is a történelem
tényei olyan belátásra késztetik, amely a
„realizmus diadalával" rokon. Az Író tehát
Václávot választja, de az a tény, hogy ez a
döntés az erőszak nyomása alatt születik,
Sánta továbbélő aggályait mutatja.

Hasonló problémafelvetéssel és követ-
keztetéssel találkozunk más változatban,
más bírálatokban is. Dersi Tamás szerint,
azáltal, hogy a paraszt a döntés percében
kisomfordál a színről, a választás „a
színpadi író akaratától függetlenül, de az
igazi író, Sánta Ferenc akaratának
megfelelően" születik meg, s ezzel a
szerző, ha nem is fenntartás nélkül, de
mégiscsak a huszita forradalmárt vá-
lasztja. Dersi az író döntésével egyetértve,
kizárólag annak motiválását bírálja. Rajk
András a Népszavában viszont azt teszi
szóvá, hogy az író, bár elfogadja Václáv
igazát, végül is, egy „kicsikart



igazsággal" zárja a drámát. (Népszava,
1968. III. 20.)

A darab körül gyűrűző vita egyik érde-
kessége, hogy többen nemcsak a döntés
tartalmát, Václáv álláspontjának kény-
szerű igazolását, de annak tényét is vitat-
ták. Sándor Iván például rádiókommen-
tárjában azt vetette az író szemére, hogy
valójában nem választ, nem válaszol, mert a
cselekményből teljességgel hiányzik a
döntést hitelesítő akció. Nádas Péter
viszont éppen abban érzi az író válaszát,
hogy darabjában kitér a válaszadás elől.
(Pest megyei Hírlap, 1968. III. 30.) Sánta
Ferenc - akárcsak drámaíró hőse, „meg-
állt a legnagyobb kérdés kapujában", s
végül is a jó erőszak elfogadásával formá-
lis választ adott. Formális a válasz, mert a
választás nem közömbösíti az alterna-
tívában benne foglaltatott veszélyt, s
valójában, Nádas szerint Sánta drámáját is
ez a veszélyérzet szülte. Mert az írók, az
emberiség jobbik részével együtt, a
fegyverrel kimondott történelmi igazságok
ellen küzdenek akkor, amikor nem
atomfegyverekkel, hanem az emberek és
eszmék összefogásával keresik az embe-
riség számára a békés kiutat. A megoldás -
a társadalomban és a drámában is -
egyelőre várat magára.

Tíz év távlatából, úgy vélem, még vi-
lágosabb, hogy Sánta realitásként elfo-
gadja ugyan, hogy Václáv az, aki túléli
társait, de a fenyegetés, amellyel az író
döntését a drámai hős kiprovokálja,
egyidejűleg valóban relativizálja, tehát
erkölcsileg meg is ingatja ez a választás.
Sánta érzelmi síkon a paraszthoz áll leg-
közelebb, az ő vérrel-verejtékkel hitele-
sített, felpanaszolt szenvedése rendítik
meg legjobban. Értelmi síkon, történelmi
távlatban azonban az ő magatartását is
meg tudja ítélni, s bár hangoztatott
közönyével, a császári és huszita zászlók
azonosításával nem ereszkedik vitába, a
döntés percében olyan akcióban ábrázolja,
amelynek konzekvenciái vissza-
vonhatatlanok. Az a tény, hogy a paraszt
szótlanul elódalog, félremagyarázhatatlan
és visszavonhatatlan nyomatékot ad az író
ítéletének. Ebből a történelmileg motivált,
példákkal igazolható, bár hasonló
nyomatékkal cáfolható kritikából
következik, hogy a színpadi írónak végül
is meg kell hajtania a fejét Václáv
igazsága (és kése) előtt. Érdekesnek, de
erősen vitathatónak érzem Barta András új
elemzését (Magyar Nemzet, 1968. II. 1 2.),

aki a színpadi író „áruló" voltát
magyarázza azzal, hogy az ablakot kitárva
„elszalasztja" az öreget, s így, mintegy

akarata ellenére, hagyja életben a huszitát.
Sánta Ferenc azonban, aki a kést Václáv

kezébe adta, valójában nem hajt fejet. Ő a
lehetséges magatartásváltozatok, a
szubjektíve töretlen, történelmileg nem
mindig igazolt igazságok, meggyőző
féligazságok összecsapásával koronata-
núnak jelentkezik, s nem bírálónak. El-
kötelezettsége a humánum és a morál
mellett töretlen. Nézőként, kritikusként
lenyűgöz az általa felvonultatott érvek
gazdagsága; a gondolatok pengevillanása
a dráma számtalan motívumában ki-váltja
az egyetértés és az azonosulás élményét
is, de valamivel mégis adósunk marad. A
tragédia követelte értékütközés az
Éjszakában oly módon megy vég-be,
hogy az értékarányok tanulságos, de sem
történelmileg, sem esztétikailag nem

igazolható kiegyenlítődése némileg oldja
magát a tragédiát. Történelmileg hiányzik
az igazságos és igazságtalan ügy meg-
felelő szenvedéllyel való szembeállítása.
A honvédő háborúk idején is temető lett
sok-sok paraszt falujából, de mégsem
mindegy, hogy gyilkos hódítók vagy
szülőföldjüket életük árán is védő haza-
fiak tették azzá.

Az értékarányok kiegyenlítődése he-
lyeslésre és vitára csábít, állásfoglalásra
kényszerít, anélkül, hogy katarzist éb-
resztene. Ennek okát, mint ahogy a tíz
évvel ezelőtti bírálatok is felvetették,
elsősorban az emberábrázolás módszeré-
ben találjuk meg. Sánta mesteri módon
komponálta meg az általa ütköztetni
szándékolt gondolatok és megítélésre
felmutatott tulajdonságok hordozóit, de
lemondott a drámai cselekvésben meg-
mutatkozó teljes ember színpadra állí-
tásáról. Hősei életük során cselekedtek,
haláluk után csak vitatkoznak. De a dráma
csak a holtak vitáját jeleníti meg. És ezen
a ponton a dráma szembekerül az analízis
igazságával. Mert ahol emberek helyett
gondolatok és tézisek mérkőznek, ott a
néző a dramaturgia szabályai szerint
legfeljebb éber figyelemmel, esetleg
szenvedélyes érdeklődéssel követheti
vagy vitathatja a drámai levezetést, de
(papírforma szerint) kívül marad a dara-
bon. Sánta megszemélyesített eszméi
ezzel szemben az első bemutatón és a fel-
újításon is olyan feszültséget teremtettek,
hogy a néző egyetlen pillanatra sem
szakadt ki a színpaddal szorosra zárt
nézőtéri áramkörből. Ennek az ellent-
mondásnak forrását az azonosulás és el-
távolodás állandó aktivizáló akciójában
találtam meg: az a tény, hogy Sánta min

den hősének megvan a maga igazsága, s
ezzel együtt jelennek meg vétkei is, azzal
a következménnyel jár, hogy a néző, a
monológok folyamatát követve szüntelen
morális aktivitásra kényszerül, és ez
felfűti, fokozza a színpadi feszültséget is.
Az író viszonylagos passzivitását mi,
nézők korrigáljuk aktivitásunkkal, és ez -
akár tudatos írói fogás, akár egy meglelt
dramaturgiai forma spontán
konzekvenciája - végül is a dráma hatá-
sának, szellemi izgalmának különleges
titka.

Ezt a forrást a József Attila Színház sok
tekintetben vitatható, bírálható elő-adása
szinte teljes mértékben kihasználta. A
főpróba közönsége, amely tudvalevőleg a
legrosszabb közönség, folyamatos
feszültségben élvezte, élte végig az elő-
adást, és ez nem kis teljesítmény.

Annak idején Egri István, az első be-
mutató rendezője, teljes egészében alá-
rendelte a látványt a gondolatnak, s ezzel
mintegy a valóság síkjára emelte, a
valóság szilárd talajára állította a tudat
színpadára idézett világot is. Barlay
Gusztáv - sajnálatos módon - elfogadta az
előadásnak ezt a hagyományát, és ismét
„hiteles" szobabelsőben, szigorú
realizmusban játszatta az elvont gondolati
drámát. Lemondott az írói vízió
megjelenítéséről, és megelégedett azzal a
fantáziátlan, naturalista könyvtárszobával,
amit Csinády István berendezett. A
fantázia hiánya érződött akkor is, amikor a
színpadi író egyetlenegyszer kitárja
dolgozószobájának ajtaját: a modern,
épülő, szépülő valóság közhelye hideg
zuhanyként éri a nézőt. Ugyan-ebben a
színpadi pillanatban, vagy ezt követően, a
drámai szöveg egy rádió-montázst kínál,
amelyből szinte csak a „háború" szó ugrik
elő. A drámai vitának ezt az auditív
válaszát, színpadi meg-oldását tíz évvel
ezelőtt, mint minden háború egyértelmű
tagadását, bírálta, elvetette a kritika.
Ennek ellenére, úgy érzem, hogy Barlay
hibát követett el, amikor lemondott róla,
anélkül, hogy ennél teljesebb értékű,
eszmeileg komplexebb, művészileg
hatásosabb befejezést talált volna. Így
végül is hiányzik, fájdalmasan hiányzik a
dráma művészileg hatásos, megemelt
lezárása, a formai szintézis is.

A rendező gondosan és pontosan ér-
telmezte a figurákat, élesen elhatárolta
magát (és a nézőt) a közöny és a fanatiz-
mus minden formájától, és nagy gondot
fordított a figurák párhuzamosságának
érzékeltetésére is. A színészek helyett



azonban nem adhatott valódi súlyt az írói
gondolatnak. Fülöp Zsigmond az Író
intellektualitását „írói" gesztusokkal, mély
értelmű pillantásokkal, hangsúlyozott
kételyekkel akarta pótolni; Kránitz Lajos
elhízott, szinte dúvadszerű Václávja kirívó
ellentétben van a dráma leglényegesebb
tendenciájával. A hit lobogását a színész
majdnem csupán hangerővel érzékelteti, s
a fanatizmus helyett valami-féle riasztó
elvadultság érződik benne. Éppen ezért
még annyi rokonszenvet sem ébreszt a
huszita forradalmár iránt, amennyi a
drámai egyensúly szempontjából
elengedhetetlen. Tény, hogy ez az
egyensúly amúgy is labilis, Vogt Károly
Zsitomirja ugyanis hibátlan, de annyira
árnyalatlanul szürke, hogy szinte sem-
milyen érzelmet nem képes a nézőből ki-
váltani. Az öt szinte egyenrangú szerep
közül mindössze kettőt érzek a felújításban
megoldottnak. Horváth Sándor parasztja -
különösen az első vitaszakaszban -
megrendítő. Keserveit érzelmesség nélkül,
szikár tiborci fájdalommal panaszolja el,
nincs meghatva saját nyomorúságától, s a
vegetatív lét alsó szintjén fogant
életfilozófiáját, ugyanolyan belső hitellel
adja elő, mint a váddá élesedő tényeket.
Még izgalmasabb lehetett volna alakítása,
ha jobban gazdálkodik eszközeivel, és a
dráma második felében meg tudja újítani
jellemrajzát, képes árnyalni vagy fokozni
sorsának tragikumát.

Árnyalatokban, színekben a leggazda-
gabb, ugyanakkor a legösszefogottabb
alakítás Bánffy Györgyé. Tény, hogy
Sánta jellemei közül Eusebius a legegyé-
nítettebb, ő az, aki legjobban megközelíti a
hús-vér figurákkal szemben támasztott
alkati, pszichológiai igényeinket is. Ez
azonban csak lehetőség a színész számára,
amit azután Bánffy vonzó emberséggel,
fölényes iróniával és riasztóan taszító
cinizmussal váltott valóra.

Ha Barlay Gusztáv rendezése, a József
Attila Színház kamaraszínpadának első
bemutatója, az óbudai fiatalság bármilyen
kis részében felébresztette a lehetséges és
követendő emberi magatartások összemé-
résének etikai igényét és a Sánta Ferenc
művei iránti érdeklődést, akkor a József
Attila Színház vállalkozása nem volt
hiábavaló.

Sánta Ferenc: Éjszaka (József Attila Színház
Kamaraszínpada)

Rendezte: Barlay Gusztáv. Díszlet: Csi-
nády István. Jelmez: Kállai Judit.

Szereplők: Fülöp Zsigmond, Kránitz
Lajos, Bánffy György, Vogt Károly, Hor-
váth Sándor.

PÁLYI ANDRÁS

Egy
színháztalanított színpad

Różewicz: Az éhezőművész elmegy

1.

Różewicz vagy Kafka?
„Több esztendeje keringek a Hunger-

künstler körül, egyre kisebb köröket teszek,
egyre jobban megszorítom, néha az az
érzésem, hogy »hősömet« végre elkaptam,
bezártam s mozdulatlanná merevítettem,
de egyszerre kiderül, hogy ismét
kicsúszott a kezemből, eltávolodott
tőlem..." - írja Różewicz. - „Állandóan
elégedetlenség, nyugtalanság, félelem fog
el ... nem a »kritikától«, hanem Franz K.-
tól." De hiába e fennhangon bevallott írói
lelkifurdalás, Różewicznek be kell látnia,
hogy csak úgy teheti saját hősévé az
éhezőművészt, ha lemond a dra-
matizálásról és saját darabot ír: „Mind
jobban eltávolodom a Hungerkünstlertől,

mégis szüntelenül feszélyez a kapcsolat,
mely hozzá fűz. Csak néhány szál köt az
elbeszéléshez. Az én éhezőművészem igen
távol áll Kafka szótlan, feketetrikós
éhezőművészétől. Az enyém sokat be-szél,
»versben« is, »prózában« is; Kafkánál
viszont csupán az elbeszélés utolsó lapján
hangzik el néhány mondat ..." Ennyi talán
elég is a darabhoz írt szerzői
kommentárokból.

A sors szeszélye (?) úgy hozta, hogy
Tadeusz Różewicz, aki a hatvanas évek
eleje óta Mrożek mellett a legismertebb és
legjátszottabb drámaíró hazájában, Kafka
„ajánlásával" jutott magyar szín-padhoz.
Az első magyaroszági Różewicz-bemutató
így Szikora János negyedéves főiskolai
hallgató nevéhez fűződik, aki rendezői
vizsgájaként vitte színre a darabot az Ódry
Színpadon. S bár a produkció közül több
volt a fanyalgás és az értetlenség, mint a
lelkesedés, az tagad-hatatlan, hogy Szikora
színházi gondolatai felhívják magukra a
figyelmet. Mégis maradjunk még egy
időre a darab szerzőjénél: Różewicznél.

2.

„Es waren andere Zeiten." Różewicz
mintegy mottóul veszi e mondatot Kaf-
kától. Ha előbb úgy érezte, hogy képte-
lenség bejutni az elbeszélés „belsejébe",
azaz meglelni a dramatizálás kulcsát, mert
„Kafka tökéletessége alighanem

minden bejáratot befalazott", most úgy
látszik, ez lesz az egyetlen rés, amit üthet
a falon: az idő múlása. Kafka éhező-
művésze nem tudott a többi éhezőmű-
vészről, és nem is törődött velük,
Różewicz „hősének" viszont már
konkurrenciája van, a darab egy interjúval
kezdődik, melyben a riporter arról
faggatja 4z éhezőművészt, mi a
véleménye a titokban zabáló hamis

koplalókról, akiket a közönség hangosan
ünnepel (mert a világ, amelynek
egyharmada valóban éhezik, nem szereti a
valódi éhenkórászokat). Różewicz nem
csinál titkot abból, hogy véleménye
szerint „Franz K. volt az igazi
Hungerkünstler", vagyis Az éhezőművész

elmegy mintegy „hommage ŕ Franz K.",
tisztelgés a nagy előd előtt: a „hős" maga
Kafka.

És a „hős" maga Różewicz is. A lengyel
író egész drámai munkásságán vé-
gighúzódik ez az önéletrajzi motívum: egy
modern Everyman, aki - bár paradoxonnak
hangzik, de e kettősség a lényeghez
tartozik -- ezúttal éhezőművész. Różewicz
színháza a lírai monológból született, s a
„hős", akinek a Kartotékban még se neve,
se foglalkozása, csupán e három hangzóból
álló szó határozza meg, később Az én
kislányomban maradi mentalitású tanár lesz,
kopottas, de tiszta ünneplőt viselő
öregember a Nevetséges öregúrban vagy
éppen drámaíró a Négykézlábban; a
hangsúly mindannyiszor egyszerre kerül a
figura lírai hitelességére és
anakronizmusára. Różewicz ún. „nyitott
dramaturgiája" valójában a hős cm-
lékképeinek látszólag igen laza asszociá-
ciósorából építi a darabot; úgy tetszik, se
nem próza, se nem dráma, se nem forga-
tókönyv, amit ír, a leginkább, bizonyos
megszorítással, monológnak nevezhetnénk,
talán ezért is szereti ő maga a „belső
színház" kifejezést használni, mint egyik
eszmefuttatásában, ahol Joseph Conrad
Lord Jimjéhez fűz észrevételeket, meg-
jegyezve: „számomra Jim igazi drámája a
zsibongó bírósági tárgyalóterem vásárian
alpári jelenetében pergett le . . . Az
átjáróban. A folyosón. Valaki rákiabált egy
koszos kóborkutyára ... Jim meg azt hitte,
hogy róla van szó. »Hozzám szólt? -
kérdezte jim nagyon halkan ... Ezt tartom
Lord Jim életében a legtragikusabb
momentumnak. Ebben ott van egy élet
drámája. Ebben, e jelenetben jól láthatók
annak a »belső« színháznak az elemei,
amire gondolok s amiről beszélek."

Alighanem ez a „belső színház", ez a
„pillanat színháza", mely mintegy vélet-


