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Mai „Mit tegyünk?"

Jegyzetek az évadról

Erényeink álcázott bűnök, de álcázatlan
bűneink semmiképpen sem erények - ilyen
aforizmákat gyárt az ember, ha
végigtekinti a legutóbbi évadot. Miért?
Sokan azt mondják erről az évadról,
jelesül a budapestiről, azon belül is az
összes produkcióról szinte lehetetlen ír-ni.
Hiszen, ami magyar darab volt, az tisztes
felújítás valamiféle formában. Ment ugyan
az Eklézsia-megkövetés, de az már olyan
öreg darab, hogy semmiképpen nem
tekinthető új magyar drámának.
Hasonlóképpen az Erzsébet-nap is. De már
az is jelez valamit, hogy Németh László
darabjai, melyeket a maguk idején sokan
színpadképtelennek kiáltottak ki, valahogy
mégis színpadképesebbek, mint sok más.

Ami pedig a valóban új darabokat illeti,
azoknak születési körülményei
dramaturgiailag elgondolkoztatóan ha-
sonlítanak. Először is Szabó Magda Régi-
módi története memoár-családregényből lett
megjelenésével úgyszólván egyidőben
színpadra fordítva. Csurka István
Nagytakarítása novellai ötletből volt már
egyszer hangjáték is, míg színpadra lépett.
Mándy Iván Go n g j a pedig tíz-húsz
novellából, illetve novellamotívumból áll
össze - ha egyáltalán össze-áll. Az
egyetlen igazán eredeti Sütő András K á in
é s A bele, de az meg az ótestamentumból
van, hogy aktuális lehessen. Nos, ezekre
az ellenvetésekre könnyű ugyan
Shakespeare-rel válaszolni: a Lear király is
egy balladából lett, a víg-játékok közül is
van Boccaccióból való - de mégsem
választom a válaszadás eme módját.

Ha viszont az évad egészét akarjuk
megnézni, akkor a kevés is sokat mond-
hat. Nem csupán azért, mert kevés, de
azért is. S ha ehhez hozzávesszük még a
klasszikus felújításokat is, melyek így v a g y
amúgy az évad színpadi, illetve köz-
gondolkodásának egy-egy lenyomatát
adják - a kép eléggé teljes és érdekes lesz,
hiszen nem is lehet úgy Shakespeare-t
vagy Moličre-t játszani, hogy valamit ne
mondjunk el a problémák mai állásáról,
arról, ahogy látjuk, ahogy felfogjuk őket.

A mai kritikus nincs olyan könnyű
helyzetben, mint az egyszeri francia. Ő
csak két mondatot írt le Françoise Sagan
Szereti ön Brahmsot ? című regényének kri-
tikájaként: „Brahmsot? Igen." Egyszerű
volna nekem is azt válaszolnom, hogy
különben a felsorakoztatandó írókat, ren-
dezőket nagyon szeretem. De csak kü-
lönben. Tudniillik írók és rendezők valódi
kérdéssel állnak elő, kétségbeesetten
panaszkodva azon, hogy nem tudnak rá
válaszolni, illetve, hogy megoldási mód-
juk nem az, ami volt, nem is az, ami lesz,
sem az, ami lehet vagy aminek lennie kel-
lene, hanem az, ami van. Ezt ugyan nem
kell szeretni, de el kell viselni. Ez méretett
ránk, ez a mi önítéletünk. Tudjuk, hogy
lesz kiút, de ezt egyelőre senki sem tudja,
hogy milyen lesz? Makadám vagy
autópálya? Esetleg gyalogösvény?

Kezdjük mindjárt Csurka István N a gy -
takarításával. A cím annyira átlátszóan
szimbolikus, hogy még a Pesti Műsor is
megírta: itt az emberi életek nagytaka-
rításáról van szó. Hiszen létezik egy
Lovas László nevű értelmiségi, hasonló-
képpen értelmiségi feleséggel, s létezik
Borsós Gábor nevű munkás szintén egy
feleséggel, aki mellesleg Lovas titkár-
nője. A titkárnőnek nemcsak diktálnak, és
ebből természetszerűen következik az,
hogy Lovasné éppen a párocska szétválá-
sakor jön rá némi segédlettel arra, hogy őt
megcsalták, Borsós pedig tudja, hogy őt
is. Vagyis a darab nem más, mint a
századeleji jól megcsinált darabok egyik
mozzanata, tetézve társadalomkritikával.
Ez a tetézés érdekel bennünket. Tudniillik
ennek eredménye az, hogy mindenki
rájön, az alma az almafára való, és nem
kereshet semmit az egresbokron, viszont
az egrest föl lehet ugyan függeszteni az
almafára, de ott furcsán fest.

Mindez mit jelent? Valami nagyon
különöset. Azt tudniillik, hogy léteznek
törvényes kötelékek, amelyek jók és
megalapozottak, és léteznek törvényte-
lenek, melyek szükségképpen időlegesek.
Egyikből sem kell nagyobb problémát
csinálni. Ami törvénytelen, az el-múlik,
ami törvényes, az megmarad. Hiszen
Lovas már a darab elején vissza óhajt térni
hitveséhez, de a darab végén hitvese tér
vissza őhozzá. Így azután hiába törik
össze és viszik a kukába a kölcsönkapott
kégliben maradt italos-üvegeket (illetve
ezt sem fejezik be) - a törvényes rend
győzelme oly kétségtelen s annyira biztos,
hogy minden illúzió nélkül távozunk, mint
amennyi-re egy Shakesapeare-darabnál
biztos,

hogy katarzissal. De még az ún. jól
megcsinált darab dramaturgiájából is sok
minden hiányzik itt. Egy pillanatra sincs
az az érzésünk, hogy valamiféle illúzióval
vagy valamiféle új tudással távozhatunk.
Itt minden holtbiztos. Ez defenzív darab.

Új szó. Defenzív. Vezetni defenzíven
kell a darab szerint. Sőt, viselkedni is
defenzíven kell. Úgy kell viselkedni, hogy
baj ne legyen. Csurka darabjában mindent
el lehet követni addig a határig, amíg az
író megrajzolta társadalom eltűri, viszont
azon egy jottányival sem szabad túlmenni.
S ez a „tetézés". A Borsósok, a Lovasok
ebben a darabban defenzívebb életre
vannak kényszerítve, mint a valódi
társadalomban, mert hibázniuk nem sza-
bad, ha hibáznak - az átmeneti kilengé-
seken túl -, akkor elveszhet a közös örök-
lakás, nem sikerül fölépíteni a házat (Bor-
sós ezért nem gondol egy pillanatig sem
válásra). Az érdekek úgyis összetartják a
törvényeset, s megengedik az időleges
nem törvényeset.

Legalitás és moralitás csap itt össze.
Csakhogy úgy, hogy a legalitás győz.
Csurka visszautasítja, hogy ő bulvárdrá-
mákat írna. A Nagytakarítás esetében
teljesen igaza van: ez nem bulvárdráma.
Ez sokkal inkább valamiféle rejtett tan-
drámakeverék, melynek végső követ-
keztetése az: ebben a társadalomban nem
az érdektörvény az úr, hanem egyszerűen
a törvény, sőt a törvényesség. Ez nem
hagy alternatívát, ez megmutatja az egye-
nes utat, s megmutatja azt, hogy meny-
nyire lehet tőle jobbra-balra kilengeni. S
aki azon gondolkozik, hogy mit tegyünk,
az semmit nem ért ebből, mint ahogy
Borsósné sem, akinek férje viszont
nagyon jól tudja, hogy a törvényes utak
összébb láncolnak, mint az érzelmek.

*

A másik új magyar drámaprodukció
Szabó Magda Régimódi t ö r t é n e t é n ek igen
hű és okos színpadi adaptációja. Szabó
Magda könyvében csodálatosan élő szinte
minden alak, minden szituáció. Annyira
élő, hogy majdnem játszi könnyedséggel
tette át színpadra azokat. A Régimódi
történet tulajdonképpen nem azért régi-
módi, mert családregény vagy család-
dráma, hiszen a család mindig tükre a
társadalomnak. A történet azért régimódi,
mert a történetben magában nincsen
semmi, ami bármely középpolgári csa-
ládban ne történhetett volna meg. Min-



denütt volt egy matróna á lá Osztrovszkij,
aki hihetetlenül erőskezű és határozott
jellemével mintegy összetartotta a
családot. Magyarországon a katolikus-
protestáns ellentét szinte minden polgári
családban fellelhető volt, s ugyanígy
létezett a vénkisasszony, az otthon ragadt
csúf lány meg a jobbra vágyó fiatal lány,
továbbá a bankárudvarló, aki odébbáll.

Így tehát a régimódi történet esemény-
sora meglehetősen konzervatív, majd-nem
elviselhetetlenül az. Ami modern benne,
az a jellemrajz. A siker nem utol-sósorban
ennek a vibráló ellentétnek köszönhető. A
matróna ugyanis nem Murzaveckaja.
Rickl Mária, ki végül is mint nagymama
uralkodik az egyre fogyó családon,
valóban embertelenül szigorú,
embertelenül fukar és még emberteleneb-
bül határozott. De Rickl Mária alakjából
Szabó Magda és tegyük hozzá: Sulyok
Mária valami olyat hoz ki, amire senki
sem számít. Az unoka, Jablonczay Lenke
végül is ehhez a Rickl Máriához vonzódik
még akkor is, ha az özvegy maga körül
kiirtotta már az egész családot. A
legérdekesebb a csúnya lány története, akit
Schütz Ila alakít, valami kéjes
rosszakarattal, és azt éreztetve: ennek a
lánynak a természete olyan, mint a szúé,
ahol talál egy kis helyet, oda befészkeli
magát. Ez a szellemi és valóságos
fészkelődés Schütz alakításának lényege, s
mindezt olyan mozgékonysággal,
humorral, az esetlenséget meg-játszva és
kihasználva, az összes hibáit hasznossági
értékké változtatva hozza színpadra, hogy
Sulyok Mária mellett az este legjobb
alakítását nyújtja.

De térjünk vissza Rickl Máriához.
Hogy lehet vonzódni egy puritán zsar-
nokhoz, akinek tradicionális előítéletei,
megszállott katolikus volta és ugyan-akkor
ellenreformációs katolikus gondolkodása
(a legunalmasabb katolicizmus) egyaránt
riasztóak. A Hamlet ben szerepel az a
mondat, hogy „bolond beszéd, de van
benne rendszer". Rickl Mária viszont
szörnyeteg, de van benne jellem. Es ez a
jellem határozott, megingathatatlan, és
azért szörnyeteg, mert jellem nélküliekkel
találta magát szemben, jellem nélküliekből
áll családja, és ilyenek ismerősei. S ezzel
Szabó Magda a Rég i -módi t ö r t é n e t b en
megint csak valami aktuálisat tud
mondani. Ha előbbi drámájában azt
mondta: egy új ideológia bevezetését nem
lehet hátsó gondolatokkal csinálni, most a
„mit tegyünk"-ről nyilatkozik.

Furcsa dolog Régimódi történetben nyi-
latkozni a mai mit tegyünkről. Hogy
Jablonczay Lenke férjhez megy majd, és
a frigyből megszületik Szabó Magda - ez
csak abban az esetben mondana valamit
a máról, ha Szabó Magda mai
magatartásából vissza lehetne következ-
tetni az ősök sorsára. Ilyet azonban még
nem találtak ki. Különben is, ötven év
múlva már senki sem fogja tudni, vagy
legalábbis senkinek nem kell hozzá tud-
nia, hogy ez Szabó Magda családjának a
története. Ilyen vulgarizálásról tehát szó
sincs. Viszont, hogy ezt a regényt és
drámát meg lehetett írni éppen ma, az
azért van, mert igen sok ember létezik
ma is, aki olyan, mint Peer Gynt hagy-
mája - nincsen magja. Azután vannak
olyanok, akik tele vannak rigolyával -
polgáriakkal és mozgalmiakkal, külön-
külön vagy együttvéve - és van jellemük.
S ha Szabó Magda csupán annyit mond,
hogy ne a rigolyát, ne az érdes modort,
ne a külsőségeket nézzük, ha-nem azt,
hogy van-e a jellemnek össze-tartó ereje,
akkor már gondolkozhatunk

azon: kivel tehetünk valamit. Nem min-
denki érdemes rá. Vannak, akik elhulla-
nak modern történetek során, s vannak,
akik megmaradnak. De nem egyszerűen
megmaradnak, hanem megmaradnak
személyiségnek. Ezt a személyiséget, a
valóságos és nem szú-személyiséget lát-
tuk Sulyok Máriától, illetve az ellentétét
Schütz Ilától, s nyilván ez a tanulság és
ezek az alakítások teszik látogatottá - és
újmódivá - a régimódi debreceni
történetet Pesten, s majd talán másutt is.

*

Miután a Madách Színházban meg-
tudtuk Szabó Magda művéből, hogy
jellemerő nélkül semmire sem megyünk,
ugyancsak a Madáchban, a Hamletből,
meg lehet tanulni: jellemerővel sem.
Mert ennek a Hamletnek nem az a mon-
dandója, hogy összeütközik a
wittenbergai humanizmus és a dán udvari
reneszánsz erkölcs. Ebben a Hamletban
csak Hamlet számít, aki tétován kutatja,
hogy mit tegyen. Nagyon okos is - ezt
elhisz-
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szük Shakespeare-nek, a rendezőnek és
Huszti Péternek is -, de mit tegyen, ha
olyan helyzetbe kerül, ahol nem lehet
okos. Az „itt szép lehetsz, de okos nem"
szituációjában ténfergi végig az egész
darabot. Szerelmes ugyan Opheliába, de
éppen úgy nem tudja, hogy mit tegyen
vele, mint ahogyan bosszúra vágyik, de
azzal sem tudja, mit tegyen. Nem tudja,
mit cselekedjék anyjával, s nem-csak
azért, mert közbelép a szellem, ha-nem
azért sem, mert az ő szelleme dezorientált.
Ez a dezorientáció onnan származik, hogy
mi remek történészek vagyunk, és ez a
Hamlet is az. Tudja, mit kellett volna
tenni, milyen lehetőségei lettek volna
előbb. Fogalma sincs azonban arról, hogy
ha most tesz valamit, akkor annak van-e
valami társadalmi értelme. A
következtetés, hogy erkölcsileg ugyan
bosszút állhat, de a következményeket
nem is érdemes megvárni. Ez a Hamlet
nem lett volna nagy király, ha megéri.
Nem akarta megérni. Mi viszont élünk, és
nem intézhetjük el egyszerű bosszúval és
halállal, a múltról való álmél-gondol-
kodással sorsunkat.

Még inkább megerősödik ez a benyo-
más ugyancsak a Madách Színház Tartuffe-
je láttán. A versailles-i rögtönzés mint
előjáték, itt arra való, hogy példabeszéddé
fokozza le vagy föl a darabot. A Tartuffe-
ből így lesz nagyon szomorú dráma, talán
csak Schütz Ila Dorine-ját kivéve, akinek
cserfessége itt is élmény-számba megy.
Pedig jól átgondolt rendezés a Tartuffe-é.
Ha nem is annyira szélsőséges, mint
Planchon rendezése, melyben Lojális úr
szolgái szétrombolják már az egész házat,
és Orgon családja még a romokon ülve is
dicsőíti az igazságos királyt, de azért a
felfogás hasonló. Már minden eldőlt, már
Tartuffe győzött, s miután győzött, Orgon
gondolatilag teljesen kifosztottan áll.
Tartuffe letartóztatása végül csupán
fellélegzés-féle, negyedébe nyelt sóhaj és
teljes királydicséret.

Hát igen, ez a rendezés azért jó, mert
végül is kifejezte azt a közelmúlti tapasz-
talatot, hogy miután levágták a fejeket,
szorgalmasan igyekeztek visszaragasztani,
ami azonban aligha sikerült az eredeti
formában. Kifejezi azt is, hogy nálunk -
több évtized tanulsága alapján - a dolgok
tisztességes elintézése igen sokszor post
festa jött, vagyis miután már mindenkit
megsértettek, mindenkit megaláztak, el-
következett a díszes és teljes rehabilitáció.
Ezt játsszák el a Tartuffe címén, ahol azért
nem csupán olyanok léteznek, akik tud-

ják, hova kell tenni a Tartuffe-öket, ha-
nem igen eszes nők is, fiatalok is, akik
nem egyszerűen dicsérik a királyt, hanem
akiknek élettartamuk is igazolódott Tar-
tuffe leleplezésével. Vagyis Elmira pél-
dául nagyon jól tudja, hogy mit tegyen -
az eredeti szöveg szerint. Itt azonban ő is
csak dicséri a királyt azért, amiért nem
illeti dicséret.

Ne dicsérjük tehát a királyt. Részben
azért, mert fölösleges, részben pedig azért,
mert nem is dicséretre van szükség. Ez
azután nagyon érdekesen kerül szín-padra
Sütő András Káin és Ábeljében. Ebben a
darabban mindenekelőtt Ádám az, aki
kiűzetvén a Paradicsomból, munkára
köteleztetvén hivatalosan, és ré-
szegességnek elkötelezve egyénileg, ál-
landóan megismétli az úrhoz szóló zso-
lozsmákat. Az úr tudniillik csak zsolozs-
mákat szeret. Nem tudni, hogy ez az úr
most vajon a jóisten-e, aki több millió
fényévre lakik, vagy csak néhány ezer
kilométerre, de mindenesetre istenhez
méltóan azt várja, hogy dicsérjék. El kell
tehát mondani róla, hogy nagy, hogy
kiváló, hogy a seregek ura stb. vagyis
mindazt, ami az ó, új s legújabb testamen-
tumi határozatokban zsinati és konklávéi
döntésekben e kérdésről elhangzott. S
Ádám mindennel leszámolt. Akármi van,
vagy iszik, vagy zsolozsmázik. Az ember-
nek ilyennek kell lennie - kár, hogy van-
nak fiatalok is.

A fiatalok a hagyomány szerint Káin és
Ábel névre hallgatnak. Sütő itt nem talált
fel semmi újat. A biblia tudnillik Ábelt
szereti, mert hűséges szívű, mert istenfélő,
Káint viszont nem, mert az ellenkezője.
Már Byron megfordította ezt a viszonyt, s
Káinban látta a hőst, aki Prométheusz
módján szembeszegül az Istennel, Ábelben
pedig a megalkuvót. Az újdonság
legfeljebb az, hogy itt szerepel még
Arabella is, aki Ábel felesége, de később
Káint szereti. S ez máris megmutatja,
hogy itt sem nélkülözzük a szerelmi
háromszöget. Azután szerepel még
természetesen Éva, aki Ádám méltó női
párja. Ő is belenyugodott már a Paradi-
csom elvesztésébe, de azért megérti Káin
fiát, aki visszavágyik a Paradicsomba.

Mindez nagyon érdekes és jellegzetes
lenne, ha ebből valamiféle drámát lehetne
építeni. A drámát, ami az Ótestamen-
tumban lejátszódik, mindenki ismeri,
hiszen Káin megölte Ábelt, csakhogy ott
megvan a gyilkosság konkrét indoka.
Sütőnél is lejátszódik a gyilkosság, csak-
nem véletlenül, majdnem hogy önvéde-

lemből. De a gyilkosság igazi oka az, ami
összefügg cikkünk fő kérdésével. A
darabban tudnillik arról van szó, hogy
Káin keresi a Paradicsomot. Legalább meg
akarja nézni, hogy milyen is az. S itt
teljesedik be tragédiája, tudniillik
Paradicsom nincs. Lehet veszélyeket
vállalni érte, lehet kockára tenni az
életünket miatta - de nincs. A nem létező
Paradicsom lehetne a darab címe. Káin
kétségbeesése amiatt, hogy Ádám része-
gen, Ábel pedig józanul belenyugszik a
nem-Paradicsomba - teljesen érthető.
Csakhogy akkor volna igazán érthető, ha
valahol magában vagy gondolatban
megtalálná azt a mozzanatot, ami része a
Paradicsomnak. Arabella hányódása a két
testvér között ezért szükségszerű, mert az
egyik a nyomorúságos realitás, a másik a
nyomorúságos irrealitás talaján áll.

Esztétikailag, formailag ezek a gon-
dolatok nehezen vezethetnek igazi drá-
mához. A gyilkosság ezen az alapon nem
indokolt, csupán a kétségbeesés hozza
létre, a tehetetlenség diktálja. Drámailag a
tehetetlenség használhatatlan. Még akkor
is használhatatlan - vagy legfeljebb a
komédiában használható (lásd Csehov), ha
ez a tehetetlenség tetthez vezet el. S
ugyanaz a Sütő, aki éppen a tehetetlenség
legyőzéséből vezette le Kálvin esetében a
tragédiát, és ott a darab nagy részében
igazi drámát alkotott, itt azzal a sovány
tanulsággal bocsát el bennünket, hogy
nem is volt, nem is lesz és nem is létezik
Paradicsom, és ha valami mást akarunk,
mint mi most van, akkor mások kényes
bőrét nemcsak hogy nem óvjuk, hanem
felszaggatjuk. Gondolatilag ez a sovány
tanulság is értékes, de dramaturgiailag
már nem az. És megtudjuk, hogy a „mit
tegyünk" kérdés felé a tehetetlenség
irtózata visz bennünket, mivel választ nem
találunk.

Minekutána a pesti néző már arról is
meggyőződött, hogy voltaképpen semmi
sincs, amiről regéltek az Ótestamentum-
ban, a társadalmi programokban, tovább-
megy és megnézi a Tháliában a Gongot és
a Gangot. Igazi színházi címek, igazán
nehezen színpadra kényszerült produkciók
- és kényszeredettek is. Megelőzte őket
hírük, mely szerint a Gong azért nagyon jó,
van benne valami ínyencnek való, noha a
Gang - hát szóval... Ezt nem így találja a
néző. Igaz, a Gong abból származik, hogy
Mándy Iván ki-tűnő és elismert, dicsért és
megkoszorúzott novelláiból töredékeket
találunk. Holott Mándy novellái is
novellatöredé-



kek, és e töredékek töredékei már igen-
csak elmorzsolódottan hatnak még a
Thália nagy erőltetéssel összeállított pro-
dukciójában is. Vagyis visszatérnek a
Mándy-novellák VIII. kerületi hangulatai,
A régi idők mozija- vagyis az Eldorádó
hangulata, a Nagyfuvaros utca környékéé,
az egykori Teleki téré.

Lehet-e hangulatból egyfelvonásost
csinálni? Azaz lehet-e pusztán hangulat az
alapja valamely dramaturgiai műnek? Ez
itt a kérdés. Csakhogy éppen ez a kérdés
és nem a lenni vagy nem lenni - pedig az
utóbbi dráma, az előbbi valami más. Sok
minden lehet, csak éppen dráma nem.
Mándy tört fényű s kicsit álomszerű
alakjai a színpadon duplán lesznek
álomszerűek, s a rendezés ezt még meg is
érti, olyannyira, hogy az előadás egyszerű
élőképpel fejeződik be. Azt is tudják a
Tháliában, hogy hangulatból csak hangulat
lesz, lírai novellisztikából nem lesz dráma.
Viszont mivel azt is tudják, hogy jó első
felvonást háromezren tudnak írni, jó
másodikat háromszázan, jó harmadikat
hárman-meg vannak róla győződve, hogy
jó töredéket még a katexochen novellista is
tud írni. Így azután egyfelvonásos lesz a
Gongból, és az egyetlen evidens
konfliktuslehetőséget bevetik, azzal
megcsűrik a töredékeket, meg is csavarják,
mert kiderül: a VIII. kerületi hangulatot
valamely novella alapján egy
színtársulatnak kellene megteremtenie, de
a társulat képtelen hinni ezeknek a
novelláknak színpadra állíthatóságában.
Így A versailles-i rögtönzés helyett látunk egy
rögtönzést a Nagymező utca és Ó utca
sarkáról, s habár nem vagyok frankomán,
és különösen nem royalista, s még inkább
nem frankomán-royalista, de azért ez jóval
kevesebb.

A szerkezeti megoldás egy kicsit Piran-
dello Hat szerep keres egy szerzőtjének
visszája. Ott a szerepek megvannak.
Keresik-kutatják a szerzőt, aki végül is
nincs, és így életük tragédiája szerző
nélkül teljesedik be. Itt viszont szerepek
nincsenek, viszont van egy társulat, mely
kutat szerepekért. Általában az az egészről
az ember benyomása, hogy erre az
egyfelvonásosra vonatkozik leginkább,
amit Tolsztoj Wagnerről mond: mindig
elkezdődik a dallam, türelmetlenül várom
a folytatást, de azután nincs semmi. Ez a
„mit tegyünk" keresgélésnek sajátos
artisztikus vetülete, hiszen lehet tenni
mindent, meg lehet játszani minden
Mándy-novellát, csak egyik sem jó
drámának. Ugyanígy meg lehet játszani

sok lehetőséget a társadalomban, ami
nem hoz kibontakozást.

A Gang viszont egészen más tőről
fakadt. Czakó Gábor Gangja legfeljebb
abból a szempontból illik Mándy Iván
Gongjához, hogy ez is gettószerű bér-
házat idéz, amelyben él egy egykori
hálókocsi-kalauz, jelenlegi felesége és
volt, megöregedett szeretőinek széles
tömege. A hálókocsi-kalauz ma már
impotens, feleségének elnézi a prosti-
túciót, de visszafelé álmodozik, mikor
még más volt a helyzet. S mindenki
álmodik visszafelé, mindenki csúfolódik
a most már magát nyomoréknak tette-
tővel, és az élet folyik a maga rendje
szerint. Csakhogy a nosztalgiának volt
egy nagyon fontos pontja, a hálókocsi-
kalauz és az énekesnő szerelme. A múlt
fölidézésének ez a pontja azonban való-
színűleg hazugság, vagy ha nem az, oly
messze a múltba merül, hogy semmi
jelentősége nem lehet. S egyszer csak
kiderül, mégiscsak volt énekesnő, sőt az
el is jön egykori szeretőjéért, hogy el-
vigye a külvárosi házból, s ekkor a férfi
különben is gyengéd szíve megszakad. A
nézőké úgyszintén.

Ez a szívrepesztő történet gondolatilag
persze már nem fejez ki igazán sem-mit,
legfeljebb azt: az egykori Don Juannak
igaza volt, mélyen igaza volt, mert
akárhogy is, valami élményt mégis-csak
jelentett a sivár életen belül. Amit
meghiszek magam is, és azt is elhiszem,
hogy az egykori Don Juanban a mai fiatal
lánnyal szemben egy-egy pillanatra
felébred a virtus, csak éppen azt nem
értem meg, miért kellene hősünket saj-
nálni. Egyáltalán nem sajnálom, nem is
féltem, nem is érzek katarzist. De ha
katarzisra úgy sincs szükség, mint mond-
ják - akkor ez nem is baj, lejátszódott

valami, ami nem adott annyi élményt
ugyan, mint Don Juanunk bármely
kalandja a nőknek, de a játéknak mégis-
csak vége lett.

Végül az évad egész hangulatát mint-
egy összefoglalja a Mahagonny ismét csak
a Madáchban. Látjuk újra Koltai Jánost
mint Brechtet, ami megnyugtató, mert
egy színház csak egy Brechtet szerepel-
tessen öt évadon belül. Azután látjuk a
Mahagonnyt is, mégpedig mondhatóvá
alakított fordításban, igen jó songokkal.
Ezeket Kurt Weill úr írta, valószínűleg
azért, mert éppen ezek a dallamok jutot-
tak eszébe, s amilyen szerencséje volt,
nagyon is találóak. De mindez nem tarto-
zik az évad alaphangulatához. Viszont
nagyon hozzátartozik az a gondolat, amit
az előadás sugall vagy sugallni óhajt.

Az aranyásók sokat és nehezen dolgoz-
tak, és hosszú évek munkája után szükség
van az álomvárosra vagy kelepcevárosra
- nevezze ki, ahogy akarja. Na most
megérkeztünk az álomvárosba. Vannak
itt nehéz, hosszú magán-, társadalmi és
közmunkák után komoly lehetőségeink.
Kipihenhetjük magunkat? Azt tesszük.
Ihatunk? Egyre előkelőbb helyen va-
gyunk az alkoholizmus ranglistáján. El-
játszhatjuk munkánk eredményét?

Látjuk tehát, hogy a Mahagonny is
kérdez. Mit tegyünk, hogy tegyük, kivel
tegyük, miért tegyük, hogyan és általá-
ban? A cél azonban valahogy nincs meg.
Mondják már meg nekünk. Ha nem
mondják meg, olyanok vagyunk, mint a
színészek súgók nélkül. Mert mégiscsak a
súgó adja fel a szöveget. Mi majd
eljátsszuk. De könyörgünk súgóért. Ez a
könyörgés - keresés - az évad egyik
értelme, s jobb volna, hogyha ebben az
esetben a súgó és a színész azonossá
válna. De hát ez a jövő kérdése.
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