
több emberen elkövetett emberölés bűn-
tette miatt halálbüntetéssel sújtotta a Fő-
városi Bíróság." Aláhúzza a hírt, beke-
retezi: mert nyomban viszonyítja ma-gát.
A lehetőségekhez. Amikkel él vagy nem
él az ember.

A Hintőporban sok a jó poén, a szi-
porkázón szellemes fordulat; a választé-
kosabbak olykor nem hatnak rögtön, nem
kapcsol „egyből" a közönség. Nekem épp
ezek tetszenek a legjobban: például a
máriaremetei csokoládéözvegy, a
műveltségparódiák közül a bágyadtsági
együttható, a közhelyparódiák közül:
„graboplaszttal rogyasztottuk a világ-ra", a
közmondások közül: „fogorvos-nál a
beteg is csak öblöget", a "csellengő, még
meg nem ragadott adatlehetőségek" közül:
„egy tehénlepény 47 másodpercenként
tottyan". Jók a mesék és mondókák,
Sándorgyuri nyelvi fantáziája most is
kimeríthetetlen. Ebben a műsorban is sok
a vers, saját és nem saját; a hajdani elsó
műsor Uthengere óta tudjuk, nemcsak
sejtjük, hogy Sándor György költő. Is. A
Hintőpor alapverse, természetesen, József
Attila Altatója; a saját versek közül
ironikus líra a Tavasz van és a Fekszem
csöndben, félelmetesen komoly A titkot
tudjuk-e, mely Babitsba torkollik, a Jónás
Könyvébe, a híres idézet - „vétkesek közt
cinkos, aki né-ma" - parafrázisába. A
súlyos költészetet Pilinszky mellett
Babitscsal idézi meg Sándor György.
Addig forgatja-csavarja-ismételgeti a
babitsi sort, míg végre elhal a nevetés: a
közönség, a résztvevők ne-vetése. S
hirtelen rájövünk: Sándorgyuri úgy
mulatságos, ahogy Jónás. A cethalban. És
azon kívül.

Résztvevőket mondtam; bevezetőben
jeleztem, hogy miért. S ezért nincs értelme
annak, hogy mondatról mondatra,
mozdulatról mozdulatra végigelemezzem
például ezt az utolsó, legfrissebb Sándor
György-műsort, a Hintőport. Csak az tud-
hatja, az értheti, mi történik ott, aki részt
vesz, aki jelen van: ott, ahol az ige testté
válik.

A Hintőpor utolsó mondata után, utolsó
mozdulata után, a tapsvihar és
Sándorgyuri távozása után még egy
utójáték következik. Visszajön, megáll,
megkérdezi: „Szórakozunk?" Kettőt lép,
majd újra: „Szórakozunk?" Leül a
kockára, egyik lábát fölteszi, behajlítva, a
másik térdére: „Szórakozgatunk? Ki-
kapcsolódunk ?" Arcán egész idő alatt
vészjósló mosoly : „Oldódunk, ugye-bár?"

És tovább, kis szünetekkel: „Szó-

val jókedvünk van." „Jókedvűek vagyunk,
jó a hangulatunk, kicsit jól érezzük
magunkat." „Kicsit jó most nekünk,
ugyebár?" - S a végén egy figyel-meztető -
fenyegető - mozdulat: „Hát csak azér' ..."

Hát igen, azért. Azért költő Sándor
György, mert szóval és képpel fejezi ki
magát. De nála a kép anyaga: saját maga.
Ezért színész. A szó anyaga - ebben az
utójátékban - állítás, kijelentés, meg-
állapítás. De ez az állítás azt jelenti, hogy:
ne!

Sándor György vetése kétféle és több-
féle. Nevetést vet, de gondolkodást is;
sok-sok net vet, és még több igent. Hogy
mi mindenre vonatkozik a ne, arról már
sokan írtak és sokat, hogy mi mindenre az

igen, arról is, bár kevesebbet; emberség,
igen, és: gondolkodás, és: tenni-akarás;
magam is főleg a gondolkoztatásról
beszéltem eddig, amivel az igazságra
vezet rá, bár nem mondja ki ezt a szót; az
igazságra, mely sosem válhat - azért nem
mondja ki a szót, hogy ne váljék -
közhellyé. De amikor végigélek egy-egy
Sándorgyuri-estet, a földön kuporgó,
fellelkesült, átszellemített fiatalokkal,
érzem, hogy még más is, nem csupán a
gondolat, és nem csupán az igazság az,
amivel ez a hajdan félszeg fiatalember, ez
az ikonarcú költőszínész-színészköltő
hatni tud, áthatja, magával ragadja azokat,
akik bizalommal adják át magukat ennek a
hatásnak egy-egy estén, hogy azután
tovább munkáljon bennük; hogy nem
véletlenül került ide Babits. Mert az
„igazság" mellett van még egy szó, egy
fogalom, amit nem mond ki soha, és
mégis mindig, mindenben jelen van.
Érzem, hogy - a babitsi ige szerint -
„egyik karja az igazság, másik karja a
szeretet" annak, amivel Sándor György a

Hintőpor estjein megadja nekünk, mind-
nyájunknak, hogy katarzist élhessünk át.
Sándor György azzal hat, hogy szere-tetet
sugároz felénk.

„Szabad-e harmonikusan élni egy
diszharmonikus világban?" - kérdezi. És

net mond a diszharmóniára, és igent a
harmóniára. Az igazság és a szeretet
harmóniájára.

A lengyel koldusköltő, Norwid idézte
versében Michelet mondását: „A művé-
szetre jövő csakis akkor vár, ha a tárgya a
jóság lesz." Bízom Sándor György, a
sándorgyörgyi vetés jövőjében.

PÁLYI ANDRÁS

„Álmodjatok, emberek! "

Ádám Erzsébet
az Egyetemi Színpadon

„Lázálomban hallgatom Bethlen Gábor
szózatát ... Folyton, egyre komolyabban
nézek a Fantomra, aki mindent úgy tud,
mint én, s azonfelül valami olyan
szempontokat kapok tőle, amilyenekre én
nem is gondolhattam soha." Ezek Móricz
Zsigmond szavai; Ádám Erzsébet A nap
árnyéka című előadóestjének
műsorfüzetében olvassuk őket. Úgy tűnik,
a fiatal marosvásárhelyi színésznő
estjének is abban rejlik a titka, hogy meg-
kísérli - mintegy „lázálomban" - meg-
hallani, önmagában felfedezni Bethlen
Gábor „szózatát", a múlt szavát, s ezt
tolmácsolni, átadni, átültetni közönségé-
be. Vagyis nem egyszerűen arról van szó,
hogy Móricz Erdély-trilógiájából (Hajdú
Győző szerkesztéséhen) szöveg-montázst,
valamiféle monodrámát, irodalmi estet
mutat be Bethlen Gábor, „a nagy
fejedelem" születésének negyedik
centenáriumán; a szöveg és az évfordulós
alkalom inkább segédeszköz ahhoz, ami
ténylegesen izgatja: a történelem, a múlt
tovább élése a mai tudatban, a mai
emberben.

A nap árnyéka emlékezés is, megidézés
is. De más is, több is ennél. Félrevezető,
ha monodrámának nevezzük. Hisz Adám
Erzsébet estje nem „egyszemélyes szín-
ház", bármennyire is csábít, hogy e ma-
napság divatos skatulyába helyezzük, de
nem is „tiszta" előadóművészet. Műfajilag
talán e kettő határvidékére helyezhetnénk,
talán mindkettőn kívül. Meg-lepőnek
tűnhet az is, hogy a színésznő miért kíván
férfi hőst megeleveníteni? De egyrészt
nem Bethlen Gábor az egyedüli „hőse"

ennek az estének, más-részt kevéssé
fontos, hogy színész és hogy nő, akit a
színpadon látunk. Mindenekelőtt egy mai
ember áll a színen, aki kortársunk és a mi
nyelvünkön be-szél, vagyis nem archaizál,
nem játszik álarcosdit, nincs különösebb
szüksége kellékekre, s aki mégsem marad
„civil", aki nem hűvös, intellektuális
tanúság-tételt kíván tenni, hanem átalakul:
ő maga Bethlen Gábor, ő Károlyi
Zsuzsanna, sőt ő Báthory Anna.

A téma ugyanis az a dráma, mely a
„nagy fejedelem", az elhivatott, külde-



téses politikus lelkében zajlik. Találóan
írja Czine Mihály a Móricz-hősről, hogy
„Bethlen Gábor, akár a Sárarany Turi
Danija, a Boldogasszonnyal él és a Szép-
asszonyra néz". S ez Ádám Erzsébet elő-
adóestjének is a drámai magva. A „hol-
dogasszony" ugyanis nem más, mint a
feleség, Károlyi Zsuzsanna, ő a tűzhely és
a mérték; a „szépasszony" pedig: Báthory
Anna, aki az elkívánkozást és a vágyat
jelenti Bethlen számára. A feleség maga a
„kívánható" jóság, a legnemesebb asszony,
aki a fejedelemnek lehetővé teszi,
megteremti az életet, de akivel az
gondolatait mégsem tudja megosztani,
csak Báthory Annával, ki beleoltja és
táplálja benne a vágyat a szárnyalásra. Ez
a Báthory Anna (Báthory Gábor húga)
inkább Móricz teremtménye, mint a
történelemé; a szerelem „vad leányát" az
író Bethlen szívében növelte naggyá,
„szálló hattyút" rajzolt belőle, mely a férfit
a nagy tettek mezejére csalogatja.

Lekötheti-e tehát a szerelem és a család a
nagyobb közösség vezetésére hivatottat? A
„nagy fejedelem" vívódása túlmutat a
személyes boldogság gondján. Roppant
küzdelmet vív magában, hogy asszonyát is
megtarthassa és elképzeléseit is valóra
váltsa. Ebben a küzdelemben érlelődik és
tisztul benne küldetése, s e tisztulás
drámájáról szól Ádám Erzsébet estje.
„Nem akarok Krisztusné lenni. Én ember
vagyok" kiáltja Károlyi Zsuzsanna
szenvedélyesen, keserűen, dühvel. De hisz
„a Krisztusnak" - a feje-delemnek -- is épp
ez az „embernek len-ni" a legfőbb fohásza.
Csak éppen mást jelent az egyik s másik
ajkon ugyanaz a fohász.

Ádám Erzsébet „monodrámája" tehát
dialógus. Nem annyira két személy (s
főként nem a színpadi konvenció értel-
mében vett „játszó személy") dialógusa,
inkább két magatartásé. A két egyénileg-
történelmileg motivált magatartás egy
emberben jelenik meg: abban, ki itt áll
előttünk a színpadon. A megjelenítésben
csupán annyi a teatralitás, hogy két üres
szék van a puszta színen, az egyik a feje-
delemé, a másika fejedelemnéé. A színész-
nő, hol az egyik, hol a másik karszék mö-
gött áll, ahogy a párbeszédes viadal - vagy
épp a párhuzamos monológ - meg-kívánja,
ám ezt oly természetességgel teszi, hogy
már-már fölöslegesnek is érezzük, s ez így
van rendjén.

Az est igazi dramaturgiája inkább a
hangsúly váltásaiban és az érvelés logiká-
jában keresendő. Kettős portrét rajzol, de
éppen nem a színészet kézenfekvő

külsődleges eszközeivel, melyek kínálnák
magukat. Még csak nem is az „élő
maszk", az arc, a mimika virtuóz játé-
kaival, amivel pedig sok minden meg-
mutatható, felhozható a lélek mélyréte-
geiből, a belső drámából. Csakhogy
Ádám Erzsébet Bethlen-estje ebben az
értelemben egyáltalán nem dramatikus.
Ha mindenáron színházként akarnánk
elkönyvelni, akkor leginkább publicisz-
tikus színháznak nevezhetnénk, melynek
igazi hajtómotorja az igazság kimondása.
A drámai erő benne nem egyéb, mint
hogy két igazságot mond ki. Sőt, a har-
madik, a „szálló hattyú" igazsága is
minduntalan „beúszik" a színre; Báthory
Anna nem puszta vágykép ebben az ütkö-
zetben, nagyon is valóság. E szerelmi
háromszög azonban nem a férfi és a nő
súrlódásának szokványos ábrája, inkább
egy ember kettősségének, Janus-arcának
megmutatása. Ez a Janus-arcú ember nem
Bethlen Gábor, nem is Károlyi
Zsuzsanna. Sokkal inkább maga a szí-
nésznő, aki előttem áll a színpadon. Vagy
én magam, aki nézője és résztvevője va-
gyok e múltidézésnek.

Nem nehéz felfedeznünk, hogy Ádám
Erzsébetnek nem kisebb az ambíciója,
mint hogy a játéknak, melyet a Móricz-
regénytrilógiából és önmagából elénk
varázsol, valódi színpada a néző tudata
legyen. A nap árnyéka mindenekelőtt
szembesítés kíván lenni: konfrontálás
történelemmel, jelennel. S ha fentebb azt
mondtam, hogy az est műfajilag a „tiszta"

előadóművészet és az „egysze

mélyes színház" határvidékén helyezhető
el, akkor épp erre utaltam; a fiatal maros-
vásárhelyi színésznő előadóművészként a
legjobb értelemben vett teátrális hatást
kívánja kiváltani, ezúttal tán fokozottabb
mértékben is, mint korábbi, versekből
vagy népballadákból összeállított önálló
estjeivel: a katartikus élményig akar el-
vinni. Sikerül-e? Megtörténik-e a katar-
zis? Erre nincs objektív mérték. S mert
igen sok múlik azon, mi történik az adott
estén a nézők tudatában, minden alkalom
és minden publikum más „lelki színpa-
dot" hoz, másfajta partnernek bizonyul e
szellemidézéses-önvizsgálati játékban,
elhamarkodott dolog lenne egy találko-
zásból messzemenő következtetéseket
levonnunk. Annyi azonban elmondható,
hogy az Egyetemi Színpadon megrendí-
tő, a levegőt fölforrósító esemény volt ez a
Bethlen-est. Talán, mert Ádám Erzsé-
betnek sikerült „testközelbe" hoznia, mai
nyelven, mai gesztussal, mai alakban,
önmagában újraköltve életre keltenie
hősét-hőseit, s az ő drámájuk így
elsősorban a mienk lett. Talán, mert
egyúttal el is távolította tőlünk őket,
minthogy nem „eljátszotta", inkább
megmutatta a nagy fejedelmet, a legen-
dák Bethlen Gáborát, s ez különös ri-
tuális jelleget is kölcsönzött az estnek.
„Almodjatok, emberek! Álmodj, em-
beriség!" Bethlen ezen utolsó szavai
mintegy profán ite missa estként hang-
zottak. Azt is jelentették: menjetek bé-
kével.

Ádám Erzsébet marosvásárhelyi színésznő A nap árnyéka című estjén


