
dés óhatatlanul másodrendűvé válik a
néző élményében. Ez a z egy központú
produkció ezért nem tud minden rész-
letében csillogó szintézis lenni. De hadd
tegyem hozzá: a művészi munkában az
ilyen „monomániás" produkciók az igazi
úttörők, s ebben látom ennek a bemu-
tatónak igazi értékét. Ráadásul a Kállai-
féle csúcsteljesítmény mögé kitűnő tár-
sulati munka épül - akkor is, ha fi-
gyelmünk egyetlen problémára és ala-
kításra összpontosul. Molnár Piroska
Vaszilisszája agresszív, kíméletlen, szere-
leméhes asszony, mégsem démon vagy
fúria. Pogány Judit halk, sőt olykor iro-
nikus játéka (Pepelt napraforgómagot
rágcsálva hallgatja, mintha csak egy mai
fiatalt látnánk, aki rágógumit kérődzve
figyel fennkölt szövegekre) kitűnő
ellenporit mind Lukával, mind a me-
nedékhely lezüllesztő légkörével szem-
ben: ő , h a rosszul is, de hajthatatlanul
járja a maga útját. Agárdi Gábor cinikus
vagy olykor józan paraszti logikával
kommentálja mind a veszekedéseket,
mind a nagy lelkesedéseket, messze
elkerülve korábbi színészi megoldásait.
Kálmán György Bárója ismert elemekből
épül, néha mégis érezzük újítóképességét.
Őze Lajos Színésze kidolgozott, pontos
alakítás, a groteszk és szánalmas furcsa
keverékét nyújtja. Csomós Mari (Nasztya)
nemigen tudja megtalál-ni alakja helyét,
súlypontját. A vendég Bregyán Péter csak
félig tud megbirkózni Vaszka Pepel
sokszínű, robbanékony alakjával: nemigen
érzékeljük, miért „szeret bele" Luka,
szinte első pillantásra. Megemlítjük még
Máthé Erzsi kemény Kvasnyáját, Horváth
József tehetetlenkedő, ám agresszív
Kosztiljovját és Piróth Gyula
békétlenkedő, keserű Klescsét. Pauer
Gyula tágas térbe, minden szokványtól
eltérő tárgyi közegbe helyezi el a
menedékhelyet. Az udvar, ahol kicsit
megpihennek, napoznak a
megnyomorítottak, funkcionálisan és lát-
ványszerűen is telitalálat: a neonatura-
lizmus és az elvont tér elveit ötvözi
hatásosan.

Gorkij: Éjjeli menedékhely (Nemzeti Színház)
Fordította. Gábor Andor. Rendező:

Zsámbéki Gábor. A rendező munkatársa:
Tatár Eszter. Díszlet-jelmez: Pauer Gyula.
Szereplők. Horváth József, Molnár Piros-

ka, Pogány Judit, Raksányi Gellért., Bre-
gyán Péter m. v., Piróth Gyula, Berek Kati,
Csomós Mari, Máthé Erzsi, Agárdi Gábor,
Vajda László, Őze Lajos, Kálmán György,
Kállai Ferenc, Eperjes Károly f. h., Csurka
László, Tarsoly Elemér.

F. A.

Félbemaradt
esettanulmány

Maróti Lajos Közéletrajza Szegeden

Giordano Bruno, Dante, Platón - és
Kalapos Vince.

Maróti Lajos drámahőseinek névsora
meglehetősen bizarr. De nem szokatla-
nabb, mint a pannonhalmi bencés nö-
vendékből lett fizikus, költő és kutató,
regény- és drámaíró útja. A szegedi
Nemzeti Színházban bemutatott Közélet-
rajz egyébként is Maróti Lajos harmadik
mai tárgyú drámája. (Szövegét a
SZÍNHÁZ olvasói megismerhették az
1979. februári drámamellékletben.)

Szezon elején, amikor még Maróti
ideiglenes címén Látjátok, feleimnek em-
legette a darabot, a Platón-dráma prob-
lémájáról szólva a riporter megkérdezte
Marótitól, mi az oka annak, hogy a
történelem mögé rejtőzik, ha a máról
akar szólni? Maróti válaszában azzal
érvelt, hogy „a történelmi megjelenítés
szuggesztív hátteret fest a mi eleven
problémáink ábrázolására. Ha a dráma
cselekménye a mi korunkban játszódna,
akkor hogyan érzékeltetné azt, hogy Pla-
tón a maga idejében a miénkhez hasonló
gondokkal küszködött. Vagyis mindaz,
amit megéltünk, az általában a történelmi
ember sorsának tapasztalata is.

Visszájára fordítva ezt a vallomást,
nyilvánvalóvá válik, hogy a szerzőt
elsősorban az egy emberöltő alatt feltor-
lódott, általunk megélt tapasztalatok tör-
ténelmi helye, súlya foglalkoztatja. A
szín-padon felidézett negyedszázad --
amely-nek nyitánya a gyárak
államosításával esik egybe -, közelebb
van hozzánk Platón, Giordano Bruno és
Dante koránál, de a maga
lezáratlanságában is - történelem. Bécsy
Tamás a dráma szövegéhez írott
bevezető tanulmányában indokoltan
hangsúlyozza, hogy a Közéletrajz drámai
figuráinak legtöbbje tényleges társadalmi
mozgásirányt teste-sít meg. A választott
téma - Kalapos Vince munkásigazgató
tündöklése és bukása - azért alkalmas e
történelmi korszak drámai kifejezésére,
mert sűrítve hordozza a periódus, a
megszerzett hatalom felforrósodó
konfliktusait. Kalapos az első
munkásigazgatók nemzedékéből való:
harcban edzett, konok, elszánt,

áldozatkész és a maga szintjén tehetséges
ember, aki a józan ösztönére és a
néphatalomra támaszkodva hosszú ideig
eredményesen dolgozik; voltaképpen „nem
tehet arról", hogy később már nem éri fel
egy más történelmi kor-szaknak a
vezetőkkel szemben támasztott új
követelményeit, és hiába próbálja felnőtt
fejjel úgy-ahogy behozni a mulasztottakat,
végül is átcsapnak feje felett a hullámok.
Kalapos felemelkedésében és bukásában is
hiteles történelmi hős: egy a hozzá hasonló
százak közül. Megéli (és vállalja) az
államosított gyár termelésének a tervben
előírt felfut-tatását, a Sztahanov-mozgalom
romantikusnak vélt léggömb-politikáját, öt-
venhat cezúráját, saját gyermekeinek az
apai eszményektől való eltávolodását.
Megéli a közte és az új világ közt támadt
szakadék elmélyülését is, de elviselni már
képtelen.

„Kalapos Vince közelmúlt életünk és
történelmünk sztereotip helyzeteinek kér-
désfeltevéseire felel - legtöbbször -
sztereotip válaszokkal és magatartásokkal."

Az idézet - nem kritika s nem is valamely, a
művet bíráló elemzésből való. A szerző
maga kommentálja így hősének útját. (Csak
a ki-emelés származik tőlem. F. A.) Maróti,
ha regényhősnek választaná Kalapost,
valószínűleg sorra járná vele ezeket a
sztereotip, történelmileg hiteles, sors-döntő
szituációkat, és pontosan nyomon követné a
munkásigazgató emberi arculatának
fokozatos elszíntelenedését, átalakulását is.
Maróti ezzel szemben megfordítja a
cselekmény kézenfekvő képletét, és
Kalapos halálát követően, hőse lezárt
tragédiájából kiindulva pergeti vissza,
nyomozza ki a történteket.

Ez a megoldás olyannyira nem új, hogy a
példákat sem érdemes sorol-ni. Volt idő, és
éppen a közelmúltban, amikor a
Rozsdatemetőtől a Makráig, minden
valamirevaló szocialista tragédia így
kezdődött. Mindkét színdarab regényből
készült; az epika azonban, természete
szerint, jobban tűri ezt a meg-oldást.
Dramaturgiai szempontból a kockázatnak, a
feszültségteremtő színpadi
veszélyhelyzetnek a kiküszöbölése, tovább
nehezíti az író helyzetét. A Kalapos életét
kioltó puskalövést követően a „ m i

történik?" feszültsége helyett magától
értetődően a „miért történt?" kerül előtérbe.
Igaz, hogy a haláleset közvetlen kiváltó
indítéka vagy előzménye, az
öngyilkossággal felérő baleset vagy a
balesetveszélyes helyzetben el-



követett öngyilkosság minősítésével Ma-
róti mindvégig tudatosan adós marad, de
ennek a rejtélynek felderítése még a
Kalapos sorsából szociológiai esettanul-
mányt készítő ifjú tudóst sem igen
foglalkoztatja.

Aki kérdez, Jász-Suba többszörösen
kívülálló. Szociológusként egy más vi-
lágból, de legfőképpen egy más nem-
zedékből cseppen a konfliktus sűrűjébe.
Mintha Csurka Házmestersiratójának
szociológus teamjéből vált volna ki valaki
- feltételezhetően a munkát irányító Lippai
-, hogy a házmesterékénél izgalmasabb
sorsot elemezzen. Ez-úttal a korábbihoz
hasonló szenvtelen rutinnal, de minden
zavaró körülményt kiküszöbölve végzi
munkáját. A kutató számára Kalapos
felderített életútja egy ideig nem sors és
dráma, hanem egy-szerű esettanulmány.
Munka közben azonban a részletek
mozaikjából kialakuló kép valamire őt is
rádöbbenti: „Ki volt Kalapos Vince? A
tanulságokból, miként a törött tükör
cserepeiből, nem egy, de megannyi arc néz
vissza: ma zavartabban szemléli, mint
mielőtt kutatni kezdett utána; s az már
biztos, hogy az esettanulmányt nem fogja
megírni róla. Hőse volt a kornak? Vagy
inkább áldozata? Rontott vagy javított a
dolgokon? Semmitmondó kérdések,
leperegnek róla. Eszerint: egyéniség volt.
Még ha az idő átlépett is rajta. De fölötte
az időnek is át kel-lett lépnie, másképp
orra bukott volna benne. Jelen volt, hatott,
energiáival és elfáradásaival, erényeivel és
bűneivel egyaránt - egykori jelenlétét
minősíteni lehet, meg nem történtté tenni
nem."

A nagy kérdés, ami a szerzőt is
foglalkoztatja: lehet-e a sztereotip hely-
zetek és válaszok összességével valami
nem szokványosat, a kézenfekvőnél, a
közkeletűnél, a közhelyszerűnél általáno-
sabbat felmutatni? Véleményem szerint,
csak egészen kivételes alkalmakkor:
amikor maga a sztereotipia is felfedezés.
Ilyen volt például a Rozsdatemető igazsága.
Maróti azonban jórészt köztudott
tényekből, ismerős helyzetekből, más
művekben már feltárt, riportokban köz-
kinccsé vált konfliktusokból építkezik. Az
osztályidegen elemek polarizációja, a
társadalmi átalakulás kétoldalú kísérő je-
lenségeinek gyűjteménye - a bizalmat-
lanság, a türelmetlenség, a meghunyász-
kodás, azután a társadalmi fejlődés fő
irányának felismerése, a látszatmunka fel-
magasztalása vagy a törvényesség meg-
sértése - természetesen valóban szerve-

sen beletartozik a korszak történelmébe.
Am, ha mindezek a helyesen felismert
jelenségek előregyártott panelként so-
rakoznak a sztori két oldalán, és az író a
történelem és a jelenetek rendjében építi
őket be hősei életrajzába, akkor csak
panelház épülhet a színpadon, nem
katedrális.

Kritikai közhellyé, sztereotipiává kopott
már annak a bizonyos állatorvosi lónak az
emlegetése is. De szegény Kalapos
történelmi nyavalyái is didaktikus
választékban kerülnek a kórképbe: nem
elég, hogy nehézkes, faragatlan, de még
az italt is kedveli. Az idő múlását jelzi,
hogy konvencionális proletárgyöngéit, a
poharazást és az ultit, később kiegészíti a
dzsentriörökség, a vadászat is.
Hemingway vadászpuskájának a szele
nemcsak a Házsz

entelő hősét csapta meg,
Kalapos Vincének is kijutott belőle.
Kalapos lenézi a szakembereket, talán
mert neki magának nem elég gyorsan
forog az agya. Azután rájön, szövetséges
nélkül nem lehet csatát nyerni. Csakhogy,
aki nem becsüli, elveszíti fegyvertársát.
Kalapos felesége, Erzsi asszony - aki az
írott és e lapban közölt szövegben még a
Lujza nevet viseli - könnyebben
alkalmazkodik a megváltozott
körülményekhez, könnyebben is hajlik
mindenfajta kompromisszumra,
megalkuvásra. De a szeretet, a szerelem
mégis tisztábbnak őrzi őt meg a körülötte
élőknél. S a gyárigazgató jólétben, ám jó
szó nélkül felnőtt fia mit is tehetne mást,
maoista összeesküvésbe keveredik, és
közben (a legújabb keletű sztereotipia
szabályai szerint) ama-tőr színházzal
foglalkozik. Úrhatnám leánya viszont egy
olyan tegnapi úricsalád mélyen vallásos
klerikális mérnök sarjához köti az életét,
aki (megint csak magától értetődően)
maszek autószerelő-ként gazdagszik meg.
A titkárnő kezéhez a hivatali szobákban
szinte hozzánő a tálca .. .

Nem kell keresnünk tehát a sztereo-
tipiákat. Inkább a kimaradt, a műben fel
nem használt sztereotipiák össze-
válogatása okozna gondot. Am a szerző,
nyilatkozata szerint, tudatosan mondott le
az ábrázolt világon belül az egyénítésről.
„Nem mintha nem lehetett volna
»kitalálni« megannyi érdekes, akár
izgalmas, sőt még a figurával is összeférő
egyénítő jellemvonást, élethelyzetet, a
kalandig vagy a kriminalisztitikáig
bezárólag. De ez esetben egy ponton túl
már nem arról szólt volna ez a darab,
amiről szerettem volna hogy

szóljon ..." Ezzel az öncsonkító elbe-
szélésmóddal azonban még akkor sem
értünk egyet, ha elhisszük, hogy Ma-
rótinak a „köz" legalább olyan fontos volt,
mint az életrajz. Mert a drámában a
történelmet is csak a sorsok hordozzák.
Bécsy Tamás Maróti mentségére hozza
fel, hogy „a dráma-elméletben nemhiába
régóta hangoztatott tény, hogy elsősorban
a cselekmény fontos, s csak azután a
jellemek". Ámde ezúttal a cselekmény és a
helyzetek sztereotipiája találkozik a
jellemek tudatosan vállalt redukciójával.
Elképzelhető lett volna az is, hogy a
sztereotipiák vállalásából a
közhelyigazságokat átvilágító tragikus
leleplezés születik vagy maró szatíra. Ez
azonban már egy másik esettanulmány
anyagát kínálná. Maróti igazságait
elfogadjuk, ám nem kell értük
megszenvednünk: hősei olyan
előzékenyen kínálják, bőkezűen
osztogatják, mint a cukorkát. Talán ennek,
s ezen kívül Maróti fel-felcsillanó
humorának köszönhető, hogy még a leg-
keserűbb is édesnek tűnik. Ámde a tudós
disciplinája, az író intellektuális fegyelme
azért féken tartja adakozó kedvét: ez az
igazság-cukorka nem olyan édes, hogy
belevásna a fogunk. Így azután a néző
szívesen fogadja az emlékeiből előhívott,
emlékidéző hangulatokat, ropogtatja a
riporteri frisseséggel megfogalmazott
színpadi információkat. S akinek Kalapos
Vince teljes pálya-futása történelem, az is
örülhet: szórakoztató és okos történelmi
leckét kapott a színházban. Mindennek
következtében a közönség 7-től 10-ig jól
érzi magát a nézőtéren, mert a szerző és a
rendező egyetlen percig sem hagyják
unatkozni.

Léner Péter rendező, amikor feltette
magának a kérdést, mit szeretnek a
szegedi Nemzeti Színházban háziszer-
zőjük, Maróti Lajos írásaiban, így vá-
laszolt: „A problémaérzékét: érzi, tudja,
hogy mi az, ami az embereket érdekli,
foglalkoztatja. És erről politikusan,
aktuálisan, őszintén tud beszélni. Élő,
eleven dialógusokat ír, nem »irodalmi
nyelven«, de célszerűen, filmszerűen és
nem utolsósorban eljátszható, jó szere-
peket tud írni." Ezzel a reklámnak is beillő
lelkes ajánlással a kritikus is száz-
százalékban egyetért. Az évtizedeken
átívelő, sokjelenetes cselekmény meg-
követeli a megfelelő drámai szerkezetet és
ritmust, a filmszerű vágásokat, és ebben
Maróti és Léner kitűnő partnerekként
működtek együtt. Az egy-mást gyorsan
követő, különböző he-
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Jelenet a Közéletra jz előadásából (MT I fo tó - Ilovszky Béla felv.)

lyen és időben létrejött színpadi szituációk
nem adnának módot a lassan bontakozó
jellemrajzra, és Maróti ennek tudatában -
az adott határidőn belül - tömören
jellemez. Minden egyes jelenet-ben „kész"

embereket szembesít. Minden egyes
jelenetnek megvan a maga történelmi és
dramaturgiai funkciója is, és a
színészeknek szinte csak bele kell bújni az
ezekből származó, többnyire hálás
szerepükbe. A kritikusban azonban máig is
él Az utolsó utáni éjszaka eszméltető
dialógusainak emléke.

Marótinak ez a drámája nem hordja
magában a maradandóság ígéretét.
Ugyanakkor: okos, tisztességes, sőt fontos
írás is, amelynek megérdemelt sikere lesz
Szegeden. Ez a siker részben a felvetett,
közérdekű kérdések közvéleményborzoló
aktualitásának, részben az előadás
célszerűségének köszönhető. Még mielőtt
ezt a jelzőt félreértenék, hangsúlyoznám:
én ebben is Léner Péter pontos judiciumát,
érzékenységét látom, éppen úgy, mint az
idézett kommentárban.

Léner nem akart a színpadon sem sej-
telmesen művészi, sem izgalmasan és
meghökkentően modern lenni. A drámát, a
maga műfajához híven, színpadi
publicisztikaként merte színpadra állítani.
Ezt a minősítő műfaji besorolást vizuális
eszközökkel is aláhúzza: Jánosa Lajos
lényegretörő és kifejező óriási újságlapok
közé helyezi a cselekményt. Ennek a
kételyeket eloszlató díszlet-megoldásnak
mindössze egy elemét kérdőjelezném meg:
a fentről elénk ereszkedő, felnagyított,
fiktív fotókat. Ezek elvonják a nézők
figyelmét a modellt megszemélyesítő
színészről, és nem is alkalmasak arra, hogy
a színész ábrázolta konkrét figurát az
általánosság síkjára emeljék.

Az előadás revelációja, legnagyobb
művészi eredménye a Kalapost játszó

Kovács János színészi telitalálata. Vul-
gáris megfogalmazásban „szakasztott"

Kalapos Vince, de ami ennél lényegesebb:
látványos, gyakran fegyelmezetten
fékezett dühkitöréseivel, fojtott csend-
jeivel azt is elmondja róla, ami csak a
szöveg mögött feszül. Amikor Kalapos
feje felett összecsapnak a hullámok, hiába
ágál, hangoskodik: Kovács János kiürült
tekintete a legbelül gyökeret vert
tanácstalanságról, tehetetlenségről,
rémületről is árulkodik. Kovács János
játéka - vád és védelem, de legfőképpen,
egy összetett jellemű figura történelmileg
változó magatartásának pontos színészi
analízise.

Tény, hogy a darabon belül a szerző is
Kalapos Vincével volt a leggálánsabb. De
az is igaz, hogy Kovács ön-magát is
hozzáadta a szerephez, hogy a jellem
körvonalait árnyaltan kitöltse. Ellentétben
Mentes Józseffel, aki korrekt módon és a
mindenkori színpadi szituációk parancsát
figyelembe véve játssza Ábrahám
főmérnök szerepét, de képtelen
megküzdeni azzal az alkati hátránnyal,
aminek következtében egy-szerűen lötyög
rajta a szerep. A régi értelmiségnek ez a
nagy tudású, szak-májának
megszállottjaként tevékenykedő
képviselője szerepe szerint tekintélyt
árasztó, elegáns, szuggesztív egyéniség. A
Mentes József ábrázolta figurának viszont
éppen a formátuma hiányzik.

Feltételezhetően a kényszerűség diktálta
Léner Péternek azt a megoldást, hogy a
társulat több tagjára két-három szerep
terhét rakta. A szereposztásnak ez a
sajátossága valóságos felsőfokú művészi
vizsga elé állította a közre-működőket. A
legjobban - és ez nem meglepetés - Barta
Mária vizsgázott. A régi uralkodó osztály
feszes tartású dámáját és a minisztérium
képviseletében intézkedő szigorú, számon
kérő

elvtársnőt bizonyos karaktervonások
össze is kötik. De Barta Mária a két figura
találkozását és a köztük tátongó
szakadékot egyszerre érzékeltette. Mint-
ha nemcsak egy pár zöld fülbevalót, de
tetőtől talpig más kosztümöt öltene,
minden szerepváltás alkalmával áthan-
golja egész megjelenését. S bár mindkét
szerep szinte csábít a karikírozásra, Barta
Mária mértéktartásával is a jellemeket
erősíti. Szendrő Iván vállára a rendező
nem is kettős, hanem négy-szeres terhet
tornyozott: Kapás, Kohut, Hámori és
Kisvince alakja éppen ezért szinte teljesen
összeolvad a játékban. Igaz, ezeknek a
figuráknak a szövege is meglehetősen
kevés fogódzót kínál az egyénítésre, de
Szendrő Iván még ezeket sem használja
ki. Különösen Kisvince vizsgálati
fogságban játszódó jelenetében éreztük,
hogy Szendrő maga sem hisz saját
szövegében. (Őszintén szólva, ezt nem
rovására, inkább mentségére írom.
Magam is kételkedve fogadtam ennek a
nagyjelenetnek szánt párbeszédnek sajátos
rítusát. Mert tegyük fel, hogy egy megyei
kádernek megvan az összeköttetése,
befolyása és tekintélye ahhoz, hogy
tüstént találkozhat letartóztatott fiával. De
vajon elképzelhető-e, hogy ennek a
találkozásnak a körülményei alkalmasak
lehetnek az apa és fiú nagy
leszámolására? S ha igen, vajon úgy hat-e
ez a beszélgetés a fiúra, mint ahogy
Maróti képzeli?)

A. kisebb szerepek alakítói
meglehetősen különböző szinten
kapcsolódtak Kalapos Vince sorsához.
Kátay Endre Podmaniczkije hibátlan
kabinetalakítás. Máriáss József megértő
főprépostja jó színfoltja az előadásnak.
Erzsi asszony, Kalaposné viszont, túlzásba
viszi a szürkeséget, a gátlásosságot. Re-
méljük, Egerváry Klára feszengő alakítása
feloldódott a premier után. A többiekről -
beleértve Jász-Suba szocioló-



gus alakítóját (ifj. Újlaky Lászlót) és a
megyei ügyekben verzátus, fölényes
Gácsot (Király Levente), valamint a
gödrös arcú, bájos Kiserzsit (Fekete Gizi) -
legfeljebb annyit, hogy feltételezhetően
pontosan, zavaró túlzások nélkül követték
a szerző és a rendező intencióit, de
művészi többlettel nemigen gazdagították
az előadást.

Mindaz, amit elmondottunk, a rendező
teljesítményét is minősíti. Léner Péter
nagy figyelmet és gondot fordított az
előadás jó ritmusára, a cselekmény táplálta
feszültség fenntartására és kiaknázására. A
tágas színpadon ki-alakított oratorikus
előadásmód következtében számolnia kell
- és számol is - a szereplők állandó
jelenlétével. A hát-térben várakozó,
esetenként nyílt színen alakot váltó
színészek jelenléte nem-hogy nem zavarja,
inkább kitölti, színezi a játékot. De része
van a rendező-nek Kovács János
telitalálatnak érté-kelhető, elemi erejű
alakításában is. A szereposztás objektív
lehetőségeiből adódó gyengeségeket
viszont méltánytalanság lenne szemére
vetni. Egyetlen apróságra - nem is a hiba
tényére, ha-nem inkább a gondosság
hiányára - mégis felhívnám figyelmét.
Amikor hőse a párt lapját olvassa, az
újságlapra pingált, jókora Szabad Nép-
fejléc tő-szomszédságában, az olvasott lap
utolsó oldalán, szabad szemmel is
tökéletesen kivehető a Népszava
jellegzetes, nyomtatott fejléce. A világért
se ragaszkodnánk a naturális kellékekhez,
színpadon üres újságlapról is felolvasható
a leghatásosabb vezércikk. De ha a
jelenethez szükséges kellékek általában
megmarad-nak a reális világ szabályai
között, akkor egy ilyen apró
figyelmetlenség is elvonhatja a néző
figyelmét, és felborzolhatja a jelenet
hitelét.

A közönség a bemutatón tomboló
tapssal hálálta meg a háromórás élő-újság
jól sikerült előadását. A Közéletrajz
bemutatása a szegedi Nemzeti Színház
örvendetes sikere. Bár minden színházban
és minden évadban akadna három hozzá
hasonló .. .

Maróti Lajos: Közéletrajz (szegedi Nemzeti
Színház)
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BÁNYAI GÁBOR

Száraz György
két Megoldása

Mi késztethet egy írót arra, hogy szín-padi
életét már megkezdett darabját az új
bemutató előtt átdolgozza, gondolatait
újrafogalmazza? A legkézenfekvőbb: mert
az első változat nem hozott sikert. De oka
lehet az elégedet-lenség és a nyugtalanság
is, amikor az író azt érzi: az önálló életre
kelt figurák nem a szándéknak megfelelő
eszméket és magatartásformákat
példázták, s nem válaszolta meg a
magának meg-fogalmazott kérdéseket.

Száraz Györgyöt feltehetően mindkét
erő arra késztette, hogy a Megoldás című
drámáját - melynek eredeti be-mutatója
Veszprémben volt - most a József Attila
Színház bemutatójára alapjaiban
átdolgozza.

*

A történelem színpadi megközelítésének
számtalan módozatát ismeri a drá-
matörténet. Ha csak a XX. századi
dramaturgiát vesszük figyelembe, azt
mondhatjuk, legnagyobb sikere a valódi
vagy áltörténelmi paraboláknak volt,
melyekben a legfőbb kohéziós erő a ki-
kacsintás, a sokszor szemtelen aktuali-
zálás. Ezt talán nem is fontos hangsú-
lyozni, hiszen tulajdonképpen minden, a
történelmet tárgyul választó írásmű az
aktualizálás szándékával születik. Ha
szemügyre vesszük a történelmi drámák
módszertanát, két alaptípust min-
denképpen találhatunk. Az egyik, a
demisztifikáló típus, látszólag nagy egyé-
niséget választ központi hőséül, de
valójában épp ennek az egyéniségnek a
torzulásait s e torzulásoknak a környe-
zettel való összeütközését teszi a dráma
tárgyává. A másik a centrális típus, mely-
ben az összes súlyt egyetlen személy
hordozza, vívódásainak, gondolatfolya-
mának csak kiegészítő panoptikuma a
megjelenő összes többi figura. A kör-
nyezet tehát csak illusztráció, a drámai
összeütközések valójában a főhősben
mennek végbe. Az első típus az aktív
konfrontációt mutatja be, a másik a
lelkiismeretit.

Messzire vezetne az okok felderítése:
ám tény, hogy a magyar drámairoda-

lomra a második út a jellemzőbb. Ez a
drámatípus is a jelent célozza, ezt is az
aktualitás élteti, de a valódi konfrontá-
lódás hiányában megfoghatatlanná válik, s
ezzel éppen célja, a jelenbe való be-
leszólás válik kétségessé.

A két típus hatásmechanizmusa sajátos
paradoxonhoz vezet. Míg a centrális
szerkesztés azt a célt tűzi maga elé, hogy
egy hős vívódásainak, nemegyszer
véghelyzetének bemutatásán keresztül az
általa képviselt gondolatmenetet példá-
zattá növelje, a demitizáló megközelítés
két, időben egymástól távol eső és reális
élethelyzetet igyekszik párhuzamba
állítani, egymásnak megfeleltetni. A
centrális szerkesztés esetében a hős épp
reális kötöttségeit veszti el, gondolati
párlattá alakul, s ezzel egyszersmind el is
távolodik attól a közegtől, befogadó
közönségétől, mely elé példaként hivatott
állíttatni. A demitizáló megközelítési mód
megfosztja emberfeletti mi-voltától a hőst,
közegének egy tagja-ként értelmezi, s
ezzel sajátságos módon közelebb jut a
példázathoz.

Mindezt el kellett mondani ahhoz, hogy
Száraz György drámájának sajátos
metamorfózisát megérthessük, s a változás
jelentőségét is felfoghassuk. A drámai
„történelmi" hős ezúttal a világirodalom
egyik legnagyobb és legvitatottabb,
legelismertebb és legmegfejthetetlenebb
alakja, Tolsztoj. A mai napig vitát vált ki
életútja. Gazdag gróf, aki remekműveket
alkot és fény-űzően él, majd szakít
életmódjával, megtagadja osztályát,
szétosztja vagyonát, de lakájok szolgálják
ki és öltöztetik reggelenként
muzsikruhába. Új vallást hirdet, hisz
benne, de céltalanságát is látja; még
mindig remekműveket alkot, de megoldást
már csak a végső szakításban, az
elvegyülésben, a „futásban" lát.

Megoldás-e ez valóban? Ezt a kérdést
feszegeti Száraz György darabja. Első
megfogalmazásban a dráma szinte
mindvégig Tolsztoj körül forgott, amit
másokról megtudtunk, azt csak a főhős
megfogalmazásai után, mintegy azok
szűrőjén át kaptuk. (Jellemző példa, hogy
Tolsztoj feleségének legfájdalmasabb és
legőszintébb kitárulkozása az eredeti
veszprémi bemutatókor a második részbe
került, amikor korábbi hisztériás jeleneteit
magyarázta csak visszamenőleg. Az új
változatban a darab elején hangzik el, s
így nemcsak önmagáról beszél, hanem
egyszersmind Tolsztoj későbbi döntését is
megmagyarázza.) Az


