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A szavak
és a viszonyok szintje
Sütő András
két drámájában

Sütő András komédiájának - Vidám sirató
egy bolyongó porszemért - címe metafora.
Fügedes Károly sértett hiúságból elhagyja
a falu közösségét, a közösségért végzett
munkát, hogy egy újrakeresztelkedő
szektán belül találja meg egyéni
boldogságát. Ezzel meghalt a közösség
számára, s érte, a bolyongó porszemért
folyik a vidám sirató. A komédia végén
bekövetkező „halála" azt is jelzi, hogy
hamis út vagy zsákutca volt a Prédikás
testvér által kínált lehetőség. Ez a köz-
ponti szál a következő emberi viszonyokon
belül húzódik. Fügedes özvegyember öt
lánnyal, akiket ugyancsak a szekta tagjaivá
akar tenni; szerelmes egy Somosiné nevű
fiatalasszonyba, akit a szekta vezetője,
Prédikás testvér is szeret. A darab története
pedig a szektába való be-lépés
előkészületeiben, a két szerelmes férfi
vetélkedéseiben, a keresztelési szer-
tartásban, majd Fügedes „halálában"
realizálódik.

Mindebből látható, hogy a darab vi-
lágképét, mondanivalóját nem a cselek-
mény hordozza és nyilvánítja ki. A cse-
lekménymenet ugyanis csak azt mondja,
amit valóságismeretünk alapján az első
pillanatban tudunk: zsákutca ez Fügedes
számára.

Nem túlságosan erős mondanivaló a
Prédikás testvért leleplező réteg sem,
melyben azt tudjuk meg, hogy a szek-
tafőnök mást hirdet híveinek és mást kö-
vetel tőlük, mint amit ő maga tesz. A
szerelmi vetélkedő pedig, amely Somosiné
kezéért és kegyeiért folyik, más darabokból
eléggé ismerős: a csinos fiatal-asszony
mindkettejüket csak csábítja és hitegeti, bár
neki egyikük sem kell. Mi-kor aztán a
cselekménynek nincs szüksége erre,
egyszer csak nem jön vissza a komédia
erőterébe -- de a színre sem -; vagyis az író
nemigen tud mit kezdeni ezzel az alakkal.

A komédiának az öt lány körüli rétege
lehetne még a legizgalmasabb. Itt - az első
részben - fel is csillan valami „erdélyi-népi
molière-i" jelleg és élethelyzet. Az öt lány
közül csak egy meri megtagadni a szektába
való belépést, a többi - noha nem szívesen
és nem meggyőződés

ből - enged az apának. A szekta tiltja a
húsevést és a táncot, a lányok mindkettőt
szeretik. Mivel Somosinét apjuk el akar-ja
venni feleségül, lehetőség lenne az öz-
vegyasszony és az öt lány közötti vonat-
kozások kibontására, s ezzel a komédia is
nyerne. De a lányokkal Somosinénak csak
a szektába való belépés kérdésében van
kapcsolata: érezhetően a belépés el-len
dolgozik. A lányok tőle kapnak szalonnát
és kolbászt, s mikor az apa felfedezi, a
helyzetkomikum uralja el a szín-teret.
Fügedes amúgy is szigorú apa, most is
pofonnal és bottal igazítaná a megfelelő
útra a lánysereget.

Mostanában „hozzászokhattunk" az

olyan darabokhoz, amelyekben nem a
drámai helyzetek, nem a cselekmény, az
alakok és viszonylataik hordozzák a ki-
fejezendő mondanivalót és világképet,
hanem csak a szöveg, a beszéd. Ebből az
következik, hogy ezek ábrázolás híján
csak „eszünkbe juthatnak", s a befogadó
ezen a módon derítheti föl, miről is van
szó. Ebben a komédiában sokat be-
szélnek az „eszközemberekről". Itt föl-
tehetően Fügedes Károly az eszközember,
Prédikás testvér eszköze. Látszatra az is,
azt tesz, amit a szektavezér mond, noha
inkább csak magára erőltetett ma-
gatartással. Ez azonban nem okvetlenül
eszközemberség, lehet ostobaságból fa-
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kadó becsapottság. A darabban egy kicsit
így is jelenik meg Fügedes: egyáltalán
nem veszi észre, amit mindenki lát, azt,
hogy Prédikás testvér bőven hazudik, s
egészen mást prédikál, mint amit iszik -
itt a szó legszorosabb értelmében. De
lehet, hogy nem becsapottság és os-
tobaság ez, hanem sértett hiúságból fa-
kadó „azért is mást" tenni vágyó dac. Az
elején egypár mondatban ugyanis utal
arra, hogy a falu vezetősége nem ismerte
el az ő érdemeit stb. Ha ez így van, akkor
ő saját hiúságának eszköze, ám ez is csak
„eszünkbe juthat". A komédiában nincs
kibontva az eszközemberségnek egyik
fajtája sem. Pedig erről a fajta emberről
igen korszerű drámát lehetne írni.

Sütő András műveiről mindig meg-
jegyzik csodás nyelvi gazdagságát. Nos, a
komédiának ez a rétege kitűnő. Az em-
berek közötti kapcsolatok elsősorban eb-
ben a rétegben nyilvánulnak meg, s itt
bomlik ki az eszközember kritikája és
elítélése. A szerteágazó és mégis össze-
fogott szép mondatok igen sokféle élet-
jelenségre utalnak. A baj az, hogy ezek
egy drámai műfajban nem válnak a mű-
faj természetéhez illő cselekvéssé, az em-
bereknek az emberekhez és problémák-
hoz való viszonyának konkréthordozó-
jává; ezeket csak jelölik, csak utalnak rá-
juk.

A szegedi Nemzeti Színházban Léner
Péter rendezte az előadást. Már a szín-
padkép eléggé eklektikus. A szoba belseje
reális, miként reális az udvar és az
utcarészlet; meseszerű azonban a hó-esés.
A színpad első fele pedig üres, oldalt
behavazott boglyák láthatók, amelyek
egyikére minden további nélkül rá-
fekszenek. Az üres előtéren hangzanak fel
az énekek, amelyek a darab gondolatait
hordozzák, s mintegy „elidegenítő"
hatásúak. A rendezés a helyzetkomikum-
mal a lehetőségeknél kevesebb alkalom-
mal élt. Léner Péter munkájának leg-
pozitívabb része az előadás végig jól
megválasztott ritmikája, tempója.

Az előadás végül két színészi teljesít-
ményen nyugszik, Fügedes és Prédikás
alakítóin. Paláncz Ferenc „buffószerű"
alakra formálta Fügedesét. Az alak - igaz
- amúgy is indulatos, hamar dühbe gurul,
de Paláncz Ferenc az egész játékon
keresztül ezt az egy tulajdonságot mutatta
meg. Tehát egy dühös-ingerült-buffó-
komikus alakítás az övé, némi ide-
gességgel. Ebben épp az sikkad el, ami
fontos lenne: ennek a bolyongó emberi
porszemnek egyfelől eszközember-mi-
volta, másfelől meleg embersége. Ez
utóbbi néha azért fölcsillan lányaival való
hajbakapásaikor, de nem válik az alakítás
- és így az alak - szerves részévé. Ha az
eszközemberség megmutatására a darab
kevés lehetőséget adott is, az alakítás ezt
a szavakban sokszor elmondott vonást
érzékeltethette volna.

Ifj. Újlaky László Prédikásának kitű-nő
a jelmeze. A bokán felül érő nadrág, a
széles karimájú kalap, a „papos", de
mégis „linkembert" eszünkbe idéző kabát
és sál igazán pompásan jellemzik.
Ugyanezt mondhatjuk arról a - tág ér-
telmű, minden színészi mozgást jelölő -
gesztusrendszerről, amivel ő építi fel ezt a
vacakembert. Van azonban alakításának
egy fölöttébb zavaró része, ami sokszor
elfeledteti az előbbi pozitívumokat. S ez a
mesterséges, a valóságban sehol meg nem
található beszédtónus. Valamiféle
„tájszólásból", „műparaszti" be-
szédhangzásból és fejhangból áll össze ez
az életidegen beszédtónus. Ha ez nem
lenne ennyire mesterséges - és mégis
megmaradna a karikírozás -, igazán ki-
váló alakítás lenne.

Vajda Márta Somosinéja eléggé szok-
ványos alakítás; a csípőre tett kéz és va-
lami „tűzrőlpattantság" jellemzi. Az apai
parancsot megtagadó lányt, Lenkét, Nagy
Anikó játssza, a megírt alakból fakadó
keménységgel. A többi négy lány kissé
egyformára sikerült Nagy Mari, Raszler
Ildikó, Rónai Beáta és London Katalin
alakításaiban.

A budapesti Nemzeti Színház Sütő
Andrásnak egy másik darabját játssza, a
Káin és Ábelt.

A bibliai helyzet az Istenhez, illetve egy
transzcendens fensőséghez való két
alapviszony ábrázolását kínálja: a hűségét
és a lázadásét. Az ábeli hűség egyben az
Isten iránti bizalom, ami a valóság
folyamatait vezérlő törvényszerűségekbe,
azok szükségszerű „ilyenségébe" vetett
bizalom, aminek további velejárója, hogy e
törvényeket nem kell és nem is szabad
megváltoztatni, befolyásolni vagy
módosítani, mert azok valahogyan az
ember javára vannak. Az ábeli életlátás így
a hiten és bizalmon alapszik. A káini pedig
a „miért?"-et kérdező lázadáson, vagy
másképpen: a bizalmatlanságon, amely
nem bízik a valóságot mozgató
törvényekben vagy azok mindegyikében.

Nemcsak az eredeti bibliai alaphely-
zetben, de ebben a paradigmatikus alap-
helyzetben sem mindegy, hogy az a tár-
sadalmi közeg, amelyben ezt a modellt
funkcionáltatni akarjuk, hiszi-e Istent;
vagyis azt, hogy a valóság törvényeit Is-
ten teremtette és mozgatja, olyan okból és
olyan céllal, amelyet ha az ember nem ért
is, hiheti, hogy azok végeredmény-ben az
ember javát szolgálják. Ha a közeg, az
adott társadalom nem hiszi mind-ezeket,
akkor a bibliai alaphelyzet lénye-gében
módosul. Ekkor Isten szimbólummá
válik, s igen sokféle szimbólummá válhat.

Sütő Andrásnál a hatalom szimbóluma.
Ebben a pillanatban az alaphelyzet
azonban végtelenül problematikussá vá-
lik. Isten - az eredeti „kortalan, őskori"

alaphelyzetben - nem cselekedhet egy va-
lódi, földi hatalom módjára, nem teheti
azokat a tetteket, amelyek a földi hatalmat
jóvá, akár rosszá-gyűlöletessé te-szik. Az
Isten hatalma Ábelnek és Káinnak a
villámlásban, viharban, sáskajárásban -
tehát természeti csapásokban - jelenik
meg. Ezek pedig szimbolikusan sem
tekinthetők egy valódi, létező hatalom
emberellenes, az embert kormányozni
vagy félelemben tartani akaró, manipuláló
megnyilvánulásainak. A hatalom tehát
még megnyilvánulásaiban sem lehet
jelen; a hatalom nem viszonyul Ábelhez
és Káinhoz, csak ők viszonyul-hatnak a
„hatalomhoz". Azért tettük idézőjelbe a
szót, mert az a hatalom, amely nem
jelenik meg, amely nem is nyilvánul meg
(mint például Kafka meg nem jelenő
hatalma) voltaképp nem hogy nem
hatalom, hanem: semmi.

Gyarmathy Ágnes díszlete a Sütő-vígjáték szegedi előadásához (Hernádi Oszkár felvételei)



Sütő András darabjában is adottságnak
kell vennünk, hogy az Isten hatalom. Mivel
azonban semmi megnyilvánulása nincsen,
csak olyan hatalomnak tekinthetjük,
amelyet csak az öt ember hite létesít.
Igazából így „fantomhatalom" jönne létre,
amely viszont csak akkor létesíthető -- hisz
gyakran létesítik az emberek ha egy
konkrét hatalom konkrét
megnyilvánulásairól bőven van már
tapasztalatuk. Azonban ebben a darabban
nem a „fantomhatalomról" lenne szó,
hanem olyan „valódi" hatalomról,
amelynek semmiféle konkrét
megnyilvánulásai nincsenek. Ám ilyen
természetesen nem létezik, s ezért ebben az
alaphelyzetben az ember és a hatalom
viszonyát nem lehet igazán megragadni.

Pedig voltaképpen erre történik kísérlet.
A darab - szerkezetileg - középpontos
dráma, az Istennel a középpontban. Ilyen
szerkezettel azt lehet objektiválni, hogy mi
és milyen a középpont tartalma, mi és
milyen az ehhez való viszonyok tartalma,
illetve ezek miként változnak. Abból, hogy
itt csak olyan középpontról van szó,
amelyet csak az emberek hite létesít, két
dolog következik. Először: a középponthoz
való viszonyok tartalmai nem a
középponthoz való viszonyokban
objektiválódnak, hanem az alakok egymás
közötti viszonyaiban; másodszor: az ehhez
a középponthoz való s így közvetített
viszonyok jobbára csak a bensőben
megjelenő pszichológiai vagy tudati
viszonyok lehetnek. Ennek
szükségszerűségei érvényesülnek e
darabban.

Először vizsgáljuk meg, milyen itt Ábel
és Káin. Sütő András természetesen
mindkét magatartást, életszemléletet és
életvitelt átértelmezte. Az újraértelmezés
elsősorban Ábelre vonatkozóan sikeres. Ő
nem szelíd és jámbor, hiszen többször
kezdeményez verekedést; a cselekmény
megindulása előtti időkben meg is szúrta
Káint, olyannyira, hogy életéért kellett
imádkoznia. Egy másik lényeges új vonása
az ön- és életszeretet, amely elsősorban
nem az élet élvezete. Saját életét félti, azt
szereti, hogy van, hogy él. Voltaképp
ebből a vonásból fakad a „hatalom"

föltétlen elismerése: fél, ha nem hódol
neki, elpusztítja.

Ezzel szemben a „káini" magatartás és
életvitel sokkal „hagyományosabb" maradt.
A dolgok „miértjére" kérdez, a hódolatot,
az alávetettséget nem tűri, s azt akarja
megismerni, amit az általa is feltételezett,
de vele szemben is megnyil-

vánulásra képtelen hatalom előle elzár.
Sütő Andrásnál nem a szellembirodalmat
akarja bejárni vagy nem a halál titkát
akarja megtudni, hanem az Édenbe akar
visszajutni, az „elveszett paradicsomot"

akarja megtalálni.
Teljesen új motívum Káin gyilkos-

ságának oka, amely az újjáértelmezett
Ábel-magatartásból fakad. A hatalom
problematikáját az író összeköti a szere-
lemmel. Isten ajándékot küld, Arabellát, a
nőt, az asszonyt, egy távoli csillagról. Ez
az Isten egyetlen megnyilvánu-

Sütő András: Káin és Ábel (Nemzeti Színház). Avar István (Ádám) és Ronyecz Mária (Éva )

lása, ám ezt semmiképpen nem tekint-
hetjük a hatalom „trójai falovának",
amelyet az alattvalók megrontására, ma-

nipulálására, elnyomására küld. Nyilván
egyéb tényezők is, de ez is azt bizonyít-
ja: allegóriáról van itt szó, abban az ér-
telemben, hogy előbb van a kifejezendő
gondolat, s ez keres magának érzéki
megnyilvánulásokat. Arabella az író
„küldeménye", hogy gondolatát szem-
léletessé tegye. Arabella azt testesítené
meg, hogy az ember „másodistenné" tette
a szerelmet. Arabellát Isten Ádám-



mal küldi a két fiú közül az egyiknek,
Ádám szerint a következő szavakkal adta
át: „Egyedüli Istenetek voltam, és ti nem
elégedtetek meg velem. Másikat is
választottatok: a testi szerelmet, ha ugyan
nem helyeztétek azt fölibém. Többé nem
nyúlok agyaghoz, sokasodjatok magatok."
(Új Írás 1978/2. sz. Minden további idézet
innen való.) Ezekből nyilvánvaló, hogy
Arabella nem a hatalomnak az érvényre
jutása az alattvalókkal szemben, az ő
ellenükre; ám a távoli csillagról
származott nőnek mégis köze lesz a
hatalomhoz. Hogy kié legyen, Arabella
döntésére bízatott, s ő - mert megszédül
Ábel szép szavaitól - Ábelt választja, noha
Káin is azonnal beleszeret. Ábel azonban
ettől kezdve Istennel együtt emlegeti,
szívében a hatalom és a nő a legfontosabb
erők, de még-is Istent tekinti
fontosabbnak. Ezt Arabella nem tudja
elviselni, Istennél nagyobb akar lenni
Ábel szívében. Mivel ez nem következik
be, elhagyja, és a lázadó, a hatalommal
pörlekedő és azzal - itt persze csak
gondolatilag vagy érzelembelileg -
szembeforduló Káinhoz pártol. Ezzel a
bizalom és a lázadás új variációja kerül
ismét elő. Sütő András koncepciójában
ugyanis Éva megcsalta Ádámot Szamáel
arkangyallal, aki ekkor egy zöld szemű
kígyó alakját vette magára. Arabella most
ugyanezt teszi Ábellel, megcsalja Káinnal,
s itt az „Ó, szent folytonosság!" - a
csalásé, a bizalmatlanság
szükségszerűségéé, a bizalomnak mint az
életet kormányzó erőnek a meg-szűnéséé.

Időközben Káin felkerekedik, hogy
bejusson - a hatalom tilalma ellenére - az
Édenbe. Hosszú ideig nem jön vissza, s
azt hiszik, meghalt. Lényeges Káin
távolléte, mert jelenlétében Ábel nem
fogadná vissza Arabellát, vagy nem len-ne
képes rá. S ekkor megszólal az Úr hangja
is. A drámában, a „dramatis personae"

között így szerepel: Az Úr Hangja; ám a
színjátékban Ábel hangjával beszél. Így
aztán még ez a hang sem válik-válhatik a
hatalom megnyilvánulásává. Persze
Istennek a hangja mint Istennek a hangja
képtelenség lenne, a színjátékban
egyébként nem „szereplő" hang pedig
valamilyen módon objektívvá avatná, mint
Az ember tragédiájában. A hang a neki
legkedvesebb feláldozását kéri, mert „A
földi rendet mégsem erő-szakkal, hanem a
Jónapok példaerejével kívánom általad is
fenntartani". Az Ábelnek legkedvesebb
lény Arabella, s ezért - Káin távollétében -
Ábel veszi

egy időre magára a káini magatartást, s

szembeszáll ezzel a kívánalommal. Ami-
kor azonban megtudja, hogy Arabella
megcsalta őt Káinnal, azonnal megszűnik a
legkedvesebb lenni. Így aztán felvetődik,
ami az „Úrral" való beszélgetésben is
előkerült, hogy nem az ő saját élete-e a
legkedvesebb neki? Illetve, hogy nem-
csak azért tartotta-e Arabellát a legked-
vesebbnek, hogy ne saját életét kelljen
feláldoznia. Végül Ábel, a „hatalom"
feltétlen híve és szolgálója, Arabellát öl-
né meg áldozatként, akár a hatalom sze-
szélyének kielégítésére, akár saját élete
megmentése érdekében. Így aztán érvé-
nyesül az a mondanivaló, hogy vannak
„Ábelek", akik a jelzett okból vagy cél
érdekében bőven feláldoznak másokat.

Akkor, ha nincs Káin. Mert Káin a
megfelelő pillanatban közbelép, s az ál-
dozati kővel agyonveri Ábelt.

Így végül egyértelmű, hogy a darab
mondanivalója szerint Ábel negatív, Káin
pedig pozitív emberi magatartás és
életvitel.

Megítélésünk szerint azonban ez a két
magatartás nincs igazán végiggondolva. A
lázadó embert, Káint sohasem lehet az
igazi emberi magatartássá, életvitellé
tenni. A valóság nem létezhet csak kér-
désekkel és lázadással; létezni és funkcio-
nálni a válasszal és a válaszban rejlőkkel,
az azok iránti bizalommal tud csak iga-
zán. Ha „Káin" egyszer bármit válaszol,
állít, megszűnik „Káin" lenni, fennállóvá,
érvényessé válik - ha tetszik : hatalommá
-, mert az állítás, a válasz csak akkor az,
ha - bár időlegesen - érvény-ben van, ha
tudniillik hatalom, ha lehet ellene lázadni.
Miután Káin megölte Ábelt - ebben a
darabban: teljesen jogosan - valamit
tennie, valamit állítania kellene. Ám
ekkor már őt is, legalább saját válaszai, az
abban rejlőkben való hitre és annak
szolgálatára kényszerítenék. Persze ebben
a darabban ez az állítás és ez a bizalom a
szélsőségekig vitt, addig, ahol már ez
gerinctelenséggé, szolgalelkűséggé,
„lehajtott fejű" ember-mivolttá válik.

A szavak, az elmondások - és nem a
konkrét viszonyok - szintjén van két olyan
momentum, amelyekben az ábeli
magatartás és életvitel másik aspektusa is
felvillan. Ábel a saját hangján, de az Úr
hangjaként azt mondja önmagának, hogy
„Ábel füstje nélkül nincs rend a földön",
ami kétségkívül igaz. Mert Ábel füstje
nem okvetlenül a szolgaléleké, hanem az
állításé, a válaszé, a válaszban foglaltak
iránti bizalomé, illető

leg ez utóbbiak szolgálatáé is lehet. Az
Ábel-féle magatartásnak ez az oldala épp-
úgy kidolgozatlan, mint az ezzel szorosan
összefüggő másik. Mikor Arabelláért
harcol, egy voltaképp nagyon igaz
mondatot mond: „Kárhozatra jutok, ha
nem az én kunyhómat s ágyamat vá-
lasztod, nélküled elbitangolok Isten ös-
vényéről." Ebben a mondatban az állító, a
válasz megvalósítását akaró ember nőhöz-
szerelmeshez való viszonyának
alapigazsága jelenik meg: a megvalósítás
harcához, az ezen az ösvényen való
megmaradáshoz van rá, nélkülözhetetlen
érzelmi segítőként, társként szüksége. Ezt
a problémát megint csak nem lehet az
adott alaphelyzetben kibontani, hiszen itt
Isten mint hatalom, megnyilvánulások
nélküli, és így még csak nem is
szimbolikus hatalom. Az előbb idézett
mondat ezért saját ellentétévé válik, mert
Ábel a saját életét félti, s ezért ő áldozná
fel Arabellát; illetve hitel nélkülivé válik,
mert itt Ábel nem jár semmiféle
ösvényen, nem akar semmit megvalósítani
a hódolaton kívül. Márpedig soha nem
volt még olyan hatalom, amely csak
puszta hódolatot kívánt; mindegyik
megkövetelte az ember tevékeny szol-
gálatát is. Mivel itt voltaképp nincs ha-
talom, a puszta imádáson és hódolaton
kívül - lévén ezek a benső viszonyulásai -
Ábel nem is tehet semmit annak szolgá-
latára vagy szolgálatában.

Az írói mondanivaló összes aspektusát
jószerével csak a szavak szintjén
„mondják el". Ezzel azt akarjuk mondani,
hogy nem drámai, nem a műnemhez
adekvát a gondolatok megjelenítése. Az
alapviszonyok nagyon egyszerűek.

Utaltunk arra, hogy szerkezetileg vagy
műfajilag középpontos dráma ez, minden
konkrét megnyilvánulás nélküli kö-
zépponttal. Mivel ezt a középpontot csak
az öt ember hite létesíti, hozzá csak
kétféle viszony lehetséges : vagy hiszik
létét, és ennek következtében valódinak
hitt parancsait, vagy nem hiszik. Itt min-
denki hiszi; Káin csak azt nem hiszi, hogy
feltétlenül engedelmeskedni és mindenért
hódolni kell.

Az alaphelyzet így meglehetősen egy-
síkú, s kétszintes drámában lehet adek-
vátan megragadni; így tették a közép-
korban és Byron is. Ám ehhez a második,
az isteni szint létét el kell fogadni, akár
valóságosan, mint a misztériumokban,
akár szimbolikusan, mint Byron, de a
második szintet objektiválni kell a mű-
ben. Itt semmi sem objektiválja, és sem-



miben sem objektiválódik. Mivel az
alaphelyzet középpontos szerkezettel
konkretizálódik és nem objektiválható a
középpont, a hozzá való viszonyok nem a
középponthoz való viszonyokban je-
lenhetnek meg, hanem az alakok egy-
máshoz való viszonyában, ami csak benső
viszonyok megjelenésére ad lehetőséget.
Ezt viszont csak a szavak szintjén lehet
objektiválni, és nem az alakok közötti
viszonyoknak cselekvésként meg-
nyilvánuló objektivációiban. Ezért a há-
rom felvonásos mű cselekménye pusztán
ennyi: (i) megérkezik Arabella és Ábelt
választja, (2) Arabella megcsalja őt
Káinnal, (3) Káin eltávozik az Édent fel-
kutatni, (4) az „Úr" Arabella feláldozását
kéri, s mikor (5) Ábel ezt meg akarja
tenni, Káin megöli őt. Az alaphelyzet
szükségszerűen kevés számú viszony-
szálat enged meg, s ezáltal lesz a vonat-
kozásrendszer eléggé egysíkú. Sütő And-
rás ezt a szavak, az elmondás szintjén
tudja dúsítani, többrétegűvé, gazdagabbá
tenni; ám ezen a szinten már nem hat-nak
oly erővel, mintha a szavak csak jelölnék
és felidéznék a mélyebb szinteken
meglevő, kialakuló, módosuló viszonyo-
kat, cselekvésként.

Az alaphelyzet ezért Káin és Ábel
mellett nem biztosít drámai helyet
Ádámnak és Évának. Az ősszülők
drámailag Ábel tautológiái, s mikor
kételkedik és enyhén lázong Ádám, akkor
Káin tautológiája. Arabella is addig kap
drámailag helyet, ameddig az elején kö-
zömbös a „középponthoz". Amikor Ábelt
akarja lázadásra bírni, vagy ami-kor
kételkedik a hódolat szükségességében,
azonnal Káin tautológiája lesz. Az ő
helyük ismét a szavak, az elmondások
szintjén van, mert a mű gondolatisága itt
fejeződik ki. Éva Szamáellel való csalása
révén kap helyet; egyébként ő afféle
kispolgári ősanya, aki „mangót, ananászt,
narancsot meg szárított édes burgonyát"

(és ismét mangót, ananászt .. . stb.) tálal
családjának, aki féltő szere-tettel repdes
két verekedő fia között, s aki részeg férjét
mindig ágyba akarja dugni.

Új vonás alakjában, hogy megcsalta
Ádámot. A drámában nem az a fontos,
hogy Isten parancsait csalta meg Ádám-
mal, hanem hogy Ádámot Szamáellel.
Ennek a csalásnak lehetne kapcsolódása
Káinhoz. Arabella Káinhoz pártolása után
az első pillanatokban kiejti Ábel ne-vét -
Káint nevezve ezen a néven s ezért Káin is
megcsalva érzi magát, hiszen Arabella
előzőleg Ábelé volt, s ezt Káin

Cserhalmi György (Ábel), Ronyecz Mária (Éva) és Szilágyi Tibor (Káin)
Sütő András színművében (Iklády László felvételei)

szerint nem lehet elfelejteni. Az Ábellel
való együttlétet Arabella is képes teljesen
elfelejteni, miként Éva Szamáelt. Ha Káin
az Édent akarja visszaszerezni, ez
természetesen eszmei cél. Az eszmei céllal
élő ember számára az élet, a valóság ese-
ményei közül nem az eseménysorok
pragmatikussága a fontos, hanem azok
egyik részlete, tartozéka, a bennük meg-
jelenő, rajtuk át is húzódó, az esemény-
sorok pillanatnyi igazságánál szükség-
szerűen tartósabb érvényű eszmeiség. Éva
és Arabella csak a pragmatikus eseménysort
éli azok pillanatnyi igazságával, és ezért
képesek egyértelmű felejtésre. Ádámban és
főként Káinban az átfogóbb érvényű
eszmeiség él, s ezért képtelenek felejteni.
Ez a tény nemcsak Ádám és Éva, de -
Arabellán keresztül - Éva és Káin viszonyát
is meghatározza, pontosabban:
meghatározhatná. Ahogy Évával indul a
csalás, s ahogyan az „Ó, szent
folytonosság!" Ábelt utoléri, úgy éri utol
Káint is Éva tette.

Ádám épp úgy hiszi Istent, mint
mindegyikünk, csak ez a hit a parancsokat
illetően kissé kesernyés és cinikus, el-
sősorban az ő megcsalatása miatt. Ez a

viszony nem lényeges változata az Ábe-
lének. Ádám körül akkor forrósodik föl a
szavak szintjén a levegő, amikor saját
sebe szakad fel, immáron sokadszor, Éva
által történt megcsalatásáé. Éva csalása a
középponthoz való viszonyokon semmit
sem változtat, ettől független
életjelenség, s ezért marad az alaphelyze-
ten kívül, s ezért jelenhetik meg Ádám
emiatti elkeseredése is csak az elmondás,
a szavak szintjén.

Az Arabellával belépő magatartás is
alig kapcsolódik az alaphelyzethez. A le-
hajtott vagy felemelt fejű ember kérdését
csak annyiban érinti, hogy Ábel miatta
egy pillanatra megtagadja Isten parancsát.
De Káinnak a középponthoz való
viszonyán nem változtat, hogy Arabella
Ábelt választja, illetve, hogy vele
megcsalja Ábelt. Nem ezek a tényezők
indítják az Éden keresésére, az Isten
parancsainak megtagadására, a hódolat
szükségszerűségében való kételkedésre.
Ebből következik, hogy Arabella is csak
a szavak szintjén kapcsolódik a dráma
gondolatiságához. Itt viszont igen: Ábel
szívében az Úr helyét akarja elfoglalni,
vagy legalább egyenlő akar vele lenni.



Ábel mondja az egyik áldozat során: „Ó,!
Asszony! Isten és emberfia közé helyez-
kedtél" - de csak mondja Ábel, s nem
látjuk ábrázolva. Arabella Káinnak is arról
panaszkodik, hogy Ábel őt mindig az
Istennel együtt emlegette. Így aztán csak a
szavak szintjén objektiválódik, hogy az
ember „másodistenné" tette a testi
szerelmet, illetőleg, hogy Arabella éppoly
magasztalást kíván és igényel, mint az
Isten.

Az előadást voltaképp a szűk drámai
alaphelyzet, a nyelvi réteg kitűnősége és a
gondolatiság itt megjelenő volta határozza
meg. Az elsőből következik, hogy a
műnek alig van cselekménye, s ennek a
nézőre tett hatását fokozza a rendezés -
Marton Endre munkája - tempótlansága.
Igaz, ez a tempótlanság majdnem
szükségszerű akkor, ha a gondolatiság a
szavak, a mondatok szintjén épül a mű
szövetébe, s így azt csak a mondatok - és
nem a viszonyok - jelentéséből kell meg-
értenünk. Tudvalevő ugyanis, hogy a
színjátékban a mondatokat egyszer hall-
hatjuk, s azonnal fel kell fognunk je-
lentéseiket, s ez a tény kényszerítő erejű.

A drámai alaphelyzetben a közép-
ponthoz és az egymáshoz való viszo-
nyokban megtalálható tartalmak megha-
tározzák a szereplők alakításait. Káinnak
tulajdonképpen egyetlen tartalmú vo-
natkozásai vannak: az Isten parancsainak
és a feltétlen hódolatnak az elutasítása. Ez
csak indulatban nyilvánulhat meg, és
abban, hogy elmegy - a dráma erőterén és
a színen kívüli! útjára - az Édent
megkeresni. A hozzá való, feléje irányuló
vektorok tartalmát is egy határozza meg:
mindenki félti az Úr harag-jától. Ez a
színjátékban viszonylag egy-síkú
alakításra ad lehetőséget. Szilágyi Tibor -
véleményem szerint - ezért marad
majdnem mindig csak indulatos, ma-
gatartásában és hanghordozásában lá-
zongó. Ezt az egy tartalmat azonban igen
jól elmélyíti. Magatartásával ugyan-is
egyedül van egészen addig, amíg Arabella
nem áll az ő oldalára. Ennek kö-
vetkezménye, hogy bensőleg, pszicho-
lógiailag is teljesen egyedül van, s ezt az
egyedülvalóságot kitűnően érzékelte-ti.
Ezt azért nehéz - és azért jó ez az alakítás
-, mert könnyen elcsúszhat valami-féle
benső magányosság megmutatásába,
holott egyáltalán nem erről van szó. Ám
egyedülvalóságán végül nem változtat,
hogy Arabella később őt választja, hiszen
a „távoli csillag" előzőleg Ábel „tu-
lajdona" volt. Azért marad továbbra is

egyedül, mert Arabellában ott él Ábel. Ez
abban realizálódik, hogy az egyesülésüket
jelző csók után Arabella Ábel ne-vét ejti
ki. Ebből derül ki Káin számára, hogy
„Nincs felejtés vize. Nincs!" - vagyis nem
lehet Ábel és Arabella kapcsolatát
elfelejteni. Szilágyi Tibor ettől kezdve
még keserűbb lázongásának egye-
dülvalóságában. Alakításának másik kie-
melkedő pontja Évával való jelenete.
Összetörten, sebesülten tér vissza az Éden
„ostromából", s elmondja Évának, bejutott
az Édenbe. Ám Éva kijelenti: „Amit láttál:
nincs. Nincs. Nem létezik"; az Éden
kristályfái „bennünk vannak". Csak mese
volt, amikor Éva fiainak,
kisgyerekkorukban, az Édenről beszélt;
illetve az legfeljebb csak volt, de eltűnt.
Szilágyi Tibor ezt a jelenetet sok színnel
oldja meg: gyermeki odabújással és
szeretettel, egy-egy pillanatra persze az
alaplázongással, amíg eljut addig: az
esetleg nem létező Éden számára mégis
mindennél fontosabb.

Ábel viszonya ugyancsak egysíkú
mindenkihez. Az ő Istenhez való viszo-
nyának milyensége - lévén, hogy a kö-
zéppontot csak hitük létesíti - éppúgy csak
a többi emberhez való vonatkozásaiból
derülhet ki, mint Káiné. Ezt pedig az
szabályozza, hogy ki hiszi és ki nem a
hódolat szükségességét. Sinkó László
megteremti a meghódoló, a parancsokat
feltétel nélkül elfogadó ember magatar-
tását, a gerinctelen lehajtott-fejűséget.
Mivel a darabban az ábeli életvitel po-
zitívumai nem jelennek meg, valóban
puhává, időnként „csigaszerűen nyálkás-
sá" formálta Ábelt. Még azokban a hely-
zetekben is van benne valami nyálkás fé-
lelem, amelyekben ő kezdeményezi a
verekedést Káinnal. A „csigaszerűséghez"
- a megírt műben és Sinkó László
alakításában egyaránt - valami férfiúi pu-
haság is hozzátartozik. (Arabella mondja:
egy vele eltöltött éjszaka is elég volt, hogy
rájöjjön tévedésére.) Alakításának talán
legkitűnőbb momentuma, amikor önmaga
hangjával beszél. Az „Úr hangjaként"
megszólaló Ábel még veszedelmesebben
önző és csigaszerűbben ön-telt, mint a
„valódi". Az ezt követő, egy pillanatig
tartó lázongása - mert Arabellát kellene
feláldoznia - remek színészi teljesítmény:
a félelem és a rettegés szövi át azokat a
mondatokat, amelyekben épp bátorsága
jelenne meg, amelyekben megvallja: „A
félelmünkkel táplálunk naponta, s nem
elég neked?"

Arabella, ahogyan már utaltunk rá,
drámailag Káin tautológiája. Moór Ma-

rianna számára színészileg az a lehetőség
kínálkozott, hogy a káini életvitel elfo-
gadását és értékét a maga asszonyi, női
mivoltával igazolja, tegye hitelessé. Ez
könnyű, és ugyanakkor nehéz feladat,
mert Káinhoz való csatlakozását a nőiség
kettős aspektusából is lehet indítani és
véghezvinni. Az egyik a férfihoz mint
hímneműhöz, a másik a férfihoz mint
önálló, eszmei céllal rendelkező ember-
hez való viszony. Az elsőt viszonylag
könnyű megmutatni. A másodikat, épp
mert valóságunkból - ahonnan minden
alakítás minden aspektusának erednie kell
- lényegében hiányzik ez a női-asszonyi
vonatkozás, nagyon nehéz. Ez ugyanis
beolvasztja önmagát a férfi eszmei
céljába - nem a pragmatikusságába! - és a
férfin keresztül az ezt megvalósító
küzdelmekbe, s ez hiányzik valóságunk-
ból, amelyben a nőknek is önálló céljaik
és harcaik vannak. A Káint jellemző jelző
- „oroszlánkölyök" - egyszerre jelölheti a
hímneműhöz és a szellemi-eszmei célokat
kiküzdeni akaró férfihoz való viszonyt.
Moór Marianna alakításában főként az
első viszonytartalom jelenik meg. A
későbbiekben az alakítás egy ugyancsak
asszonyi-női vonással gazdagodik: azt
érzékelteti, hogy védelmet vár Káintól, de
nem valami őt fenyegető veszedelem
miatt fut Káinhoz, hanem valami
iszonyattól akar Káin védelmező
burkában megmenekülni.

Miként említettük, Éva helyzete még
problematikusabb. A bibliai alaphelyzet
vonatkozásainak tartalmát tekintve
ugyanazt képviseli, mint Ábel: hisz az
Úrban, s feltétlenül elismeri parancsait. A
„Káin-és-Ábel" problematikában gon-
dolatilag lenne még önálló helye: tudni-
illik a két fiú nehéz helyzetét és proble-
matikáját okozta. Ez azonban itt fel sem
vetődik. Így aztán valóban csak két
rétegű tartalma lesz: a „kortalan őskor"
háziasszonya, és az első, aki csalt.

Ronyecz Mária mindent megtett, hogy a
színészi alkatától távol lévő, a darab
vonatkozásrendszerében alig-alig helyet
kapott alakot jól formálja meg; ám a
színészi alkat és adottság, valamint a
szavakban megformálódó magatartás kö-
zötti diszkrepancia sok esetben megma-
radt. Alakításának legjobb részlete a
Káinnal való, már említett jelenete. Eb-
ben először belemegy a játékba: hallgat-
ja, mit „látott" Káin az Édenben, még
lelkesen ki is igazítja szavait, aztán nagy-
szerű színészi megoldással jut el a vallo-
másig: mindez mese, mindez nincs.
Ronyecz Mária ezt a kitűnő pillanatot



még tetézi azzal, ahogyan rádöbben a le-
hetőségre: Káinnak mégis igaza van, és
akkor is fontos lehet neki az Éden, ha az
csak mese, vagy ha az végérvényesen
visszahozhatatlan múlt.

Avar István remek karakteralakítást
nyújt Ádámban. Igen szellemes színészi
eszközökkel gúnyolja ki a kissé mindig
részeg ősapa Isten-imádatát. Az alakításba
- annak ellenére, hogy a drámai
helyzetben neki sincs helye - több színt
képes beépíteni. Remek, ahogy az Isten-
hez szólván hódol neki, s ahogyan egy-
szerre kigúnyolja ezt; s pompásan hite-
lesek „féltékenységi" rohamai.

Kitűnhetett, hogy a most bemutatott két
Sütő-darabnak lényegében azonos hibái és
erényei vannak. Hiba - véleményünk
szerint -, hogy mindkét mű drámai
alaphelyzetei szűkek, az alakok vo-
natkozásai egysíkúak és kevés számúak.
Ezek a cselekményre rónak következ-
ményeket. Mindkettőnek nagy erénye a
szavak, az elmondás szintjén megjelenő
gondolat- és problémagazdagság. Ennél is
nagyobb erénye és kiválósága a pompás
nyelvezet. Sütő András írói nyelvezete
nem úgy szép -- miként némely kor-társáé
--, hogy néha a szépségtől nem tudjuk,
mit akar mondani. Az ő nyelvi szépsége
abban rejlik, hogy nagyon sok
részprobléma vagy az alapproblémák sok
variációja épül a mondatokba, így azok az
élet gazdagságával, sokszínűségével
lesznek dúsak és pompázók. Más szóval:
az élet tényszerűségei és az emberek
vonatkozásai jelennek meg a szavakban, s
ezek ragyognak a nyelvi szépségben; csak
- mivel ezek drámák! --kár, hogy nem
drámaian, nem a viszony-rendszerekbe
beépülve.
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SZÁNTÓ JUDIT

„Segítség"
vagy „Segítség!!"

A Segítség Miskolcon

Schwajda György változatlan - jelentős -
tehetséggel és meggyarapodott szak-mai
tudással írt egy, az előzőeknél jóval
hibásabb darabot.

A Segí tség alapos fejtörőt nyújt mínden,
valamennyire is lelkiismeretes kritikusnak.
Schwajdára mindig is jellemző volt a
műfajok, stílusok és hangvételek merész
keverése. Eddigi legharmonikusabb
színműve, a Mesebeli János is a mese-játék,
a realista társadalmi dráma, a szatíra, a
kabarétréfa és az abszurd húrjain játszott,
a dialógusban a líraiság, sőt a pátosz
elegyedett a szándékos köznapisággal és a
groteszkkel. Ez a sokféleség azonban
legföljebb egyes részletekben vált
zavaróvá, egészében szuverén biz-
tonsággal hordozta a rendhagyó és el-
ragadóan rokonszenves mondanivalót.

Első látásra úgy tetszhet: a Segítségnek
az a fő baja, hogy a sokfajta stílust ez-
úttal nem sikerült stílusegységbe olvasz-
tani. A korábbi művekre jellemző egy-
veleg számos elemét ugyanis a Segítség-

ben is fellelhetjük, az abszurdizáló gro-
teszktől a már-már naturalizmusba hajló
realizmuson át a kabaréhumorig. Ezek a
színek technikai szempontból most is
ügyesen vannak kikeverve. A dialógusok
helyenként szikrázóan ötletesek, máskor
valósággal megrendítőek, szatírájuk
gyilkos, humoruk telibe talál. Talán a
kabarévéna látszik elhasználtabbnak (ki-
vált a szocialistabrigád-persziflázsban), és
a groteszk mozzanatokban a kelleténél
nyilvánvalóbb az Örkény világából eredő
áthallás (Aranka és Józsi dialógusai nem
egyszer visszhangozzák Tót és Mariskája
párbeszédeit, a tévérombolásban, majd
Polgárné sorsában pedig a margóvágó-
komplexus reinkarnálódik). Mindamellett
a részletek a nyitottabb nézőnek is, a
szakmabélinek is őszinte örömet
okozhatnak. Ugyanakkor meg-lehetősen
hamar megindul egy párhuzamos áramlat:
a lappangó, majd egyre erősebb zavaré,
mely végül kielégületlenségbe, sőt
bizonyos fokú ingerültségbe csap át.

Van-e ilyen segítség?
Erről azonban nem az eszköztár hetero-
gén volta tehet, hanem a dráma koncep-
cionális zavarossága. Es furcsa módon a
realista drámák esetében az ilyen zavaros-
ság kevésbé bántó; a közvetlen ráismerés
élménye az egyes cselekményelemek és
figurák, a helyszínek és beszélgetési té-
mák stb. vonatkozásában kárpótolhat az
átfogó elgondolás botladozásaiért. Abban
a modern műfajban azonban, melyet
Schwajda művel - nevezzük parabolának,
abszurdnak vagy, ha tetszik,
modelldrámának -, ezek a kielégülések
szükségképp kiesnek vagy legalábbis a
minimumra korlátozódnak. Hadd hi-
vatkozzam két példára a szezon bemu-
tatói közül. Kertész Ákos Özvegyekje nem
igazán jó darab, épp az alapproblémának:
a halott Kassai Kornél tragédiájának
tisztázatlansága miatt. De még ha a néző
ezt érzékeli is, akkor is örömét lelheti a
négy hiteles, színes női típusban, a
mindennapi problémákat és jelenségeket
érintő beszélgetésekben és a belőlük
kirajzolódó, közvetve vagy közvetlenül
általunk is megélt sorsokban, sorsfordu-
latokban. Másfelől: Harold Pinter Gond-

nokjában a ráismerés élvezete nem abból
fakad, hogy láttunk már hasonlóan zsú-
folt, rendetlen szobát, ápolatlan, elha-
gyott öregembert, pimasz huligánt, hal-
lottunk már hasonló szövegeket, hanem
abból, hogy a dráma alapképletét: az egy-
mástól elidegenedett emberek remény-
telen kapálózását, egymás felé kapasz-
kodását érezzük borzongatóan ismerős-
nek. Akitől ez a magányélmény idegen,
azt nem kárpótolják a mégoly ismerős
valóságelemek sem, hanem szünetben
fogja magát és elmegy. Ahogy ez a Pesti
Színházban meg is történik (és kísértést
érzek, hogy azt mondjam: tucatnyi boldog
ember vonul itt ki a csillogó Váci utcára,
bár magam nem szeretnék az ő módjukon
boldog lenni, még akkor sem, ha tudom:
soha olyan boldog nem lehetek, mint ők).

Mindenesetre: az utóbbi műfajban az
alapproblémát különleges gonddal kell
megválasztani, át- és végiggondolni, hogy
hézagtalanul meggyőző legyen, illetve
elvetni is csak globális tagadással
lehessen. A vérbeli, nyugati abszurdok-
nál ez a gondolat - Martin Esslin mutatott
rá elsőnek - igen sokszor csak egy kép: az
emberi magány és elidegenedés
valamilyen metaforikus kifejezése, amely
csak annyi színpadi időt igényel, ameddig
az író felvázolja. Gondoljunk Beckett
pantomimjeire, ugyanő vagy Ionesco,


