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Minden dráma - ha jó dráma - lázadás.
Lázadás a fennálló viszonyok, szokások,
érzésvilág és reflexek ellen. Azért dráma
és azért van konfliktusa, hogy ezt ki-
fejezze. Mindez igaz, csakhogy a drámá-
hoz még valami hozzátartozik, legalább
olyan elengedhetetlenül, mint a rebellió.
Az öreg Platón azt mondta egyszer, hogy
minden igazán nagy emberi tevékenység
alapja az, hogy csodálkozunk. Ha a
lázadás a csodálkozásból indul ki, akkor
nem veszíti el frisseségét. A csodálkozás,
vagy mondhatjuk úgy, a naivitás legalább
annyira drámaalap, mindenesetre a
naivitás egyik formájában, mint a lázadás.
Mert a lázadást csak a naivitással való
együttélése avathatja költészetté. És a
költészet pedig drámai költészet is. S ha a
költészet hiányzik, megmarad a lázadás,
akkor leölhetnek ötven embert is nyílt
színen, akkor kiabálhatnak és sírhatnak,
nevethetnek és kiszólhatnak a színpadról,
mindez pusztán a kabarétréfa vagy a
kabarétragédia erejéig hat.

Semmiképpen nem akarom elmélettel
megtölteni ezeket a hasábokat, de ennyit
előre kellett bocsátani ahhoz, hogy meg-
értsünk valamit az évadból. Ennek a
szezonnak egyik fő jellegzetessége az volt,
hogy igen kevés említésre méltó esemény
jegyeztetett fel. Nagy viták voltak - bár
hamar elültek - a Vihar népszínházbeli
rendezéséről, mely javított kiadása volt
Vámos László régebbi Madách
színházbeli rendezésének. Be kell
vallanom, hogy a kritika érzésem szerint
túl szigorúan ítélte meg ezt az előadást,
még akkor is, ha sok minden nem volt
benne egészen új a régebbi színházi rókák
számára. Mert végeredményben a Vihar
mégiscsak azt jelentet-te Vámos
színpadán, hogy a bölcsesség, a tudás
képes leküzdeni még saját naivitását is,
csupán a meghaladás mértéke kérdéses. A
régebbi rendezés hittel, il

lúzióval és optimizmussal azt hirdette:
Prospero tudásával, könyveivel végül is
hatalmat szerez s igazságot oszt. Az az
ember, aki valamikor könyveibe te-
metkezett, és elfeledkezett arról, hogy a
tudás hatalom is, most már tudja ezt az
igazságot. Az új szemlélet a rendezésen
belül egyetlen ponton tör elő, de ez
visszahat az egész előadásra. Most a va-
rázsló ugyanúgy eltöri pálcáját, mint a
régi előadásban. Ugyanúgy meg van róla
győződve, hogy már mindent helyreho-
zott, csak éppen a rendezés nincs erről
meggyőződve. Az eltört pálca, melyre már
nem volt szüksége Prosperónak, most
Vámos színpadán Caliban kezébe kerül. S
lehet, hogy Caliban csak ezen a szigeten
fog uralkodni. Csak itt fogja használni a
varázspálcát De ha egyetlen sziget van,
ahol Caliban használhatja, ha egyetlen
hely van, ahol az embertelenség
nyugodtan uralkodhat, akkor veszélybe
kerül az egész világ.

Lázadás ez? Lázadás az ellen, hogy a
varázsló eltörje és eldobja a pálcáját. A
törött pálcákat nem szabad eldobni. Az
igazság még akkor is, ha már nem igazság
egyes vonatkozásokban - nem elvetendő
dolog; ha egyes tételekre nincs
szükségünk, akkor azok a tételek még
mindig tartalmazhatnak valamit, aminek a
szellemére szükségünk van. Különben
nem Prosperóé lesz a pálca, hanem
Calibané, és hiába házasodnak össze
Mirandáék, hiába hajóznak vissza a
szülőföldre, Arielt elbocsátották már, de
Caliban makacsul és rendíthetetlenül ott
áll a maga helyén - ugrásra készen , s
kezébe veszi nemcsak a pálcát, hanem az
uralmat is.

Shakespeare költészetével lázad Vámos
az ellen a lehetőség ellen, arniről nem
szabad megfeledkeznie a föld egyet-len
Prosperójának sem. Aki már egyszer
bebizonyította, hogy ő Prospero, csak
akkor maradhat meg annak, ha egy pil-
lanatra sem véti el a ritmust és az ütemet,
ha soha nem feledkezik meg arról:

egyetlen elvétés is Caliban kezébe adhat
mindent. S lehet, sőt bizonyos, hogy
ennek az előadásnak voltak árnyoldalai.
De ez a gondolat mindenesetre átsugárzott
rajta, s tanulságosabb volt, mint sok
úgynevezett mai dráma gondolatvilága.

Egy fontos gondolat ismétlésének hatott
Goldoni Két úr szolgája című darabjának
előadása is, melyet a Nemzeti Színház
hozott színre a darabhoz méltatlan
körülmények között (de mit lehetett tenni,
amíg nem nyílt meg ismét a Katona József
Színház). De ez a darab - érzésem szerint -
ezúttal alig volt több, mint valamiféle
bravúrdarab, melyben a problémákat
szinte elfojtotta a jól megcsinált darab és a
jól megcsinált rendezés. Pedig a Két úr
szolgájának igazi problémái és igazi
ellentmondásai van-nak. Nemcsak Suka
Sándor vagy most Márton András parádés
szerepe ez a dráma, hanem valódi dráma,
ahol igazában a reneszánsz szolgaszerep, a
Scapinek szerepe kerül új megvilágításba.
Talán éppen azért is nevetünk az egészen,
mert a szolga Truffaldino egyszerre két úr
szolgája-ként hihetetlenül okos és
hihetetlenül ügyes, de két urat egyszerre
nem lehet szolgálni. Ebben a darabban
benne van az a lehetőség, hogy
megmutassa: a mai két urak szolgái
milyen nehéz feladatot vesznek a vállukra,
és mennyire lehetetlen helyzetbe kerülnek,
mert maga az a lehetetlen, hogy az ember
két urat szolgáljon. S talán még
lehetetlenebb, hogy ne önmagát szolgálja.
A szolga-helyzet - társadalmi probléma.
Az ön-magát szolgává tevő ember
helyzete még inkább az. Persze azoké is,
akik szolgává teszik. Mindez valahogy
olyan halványan tükröződött át a különben
mulatságos színpadon, hogy alig volt érzé-
kelhető. Talán a genius loci hiányzott,
talán az igazi lehetőségek átgondolása;
vagy talán a sok színpadi ötlet jelentett
olyan többletet, ami az átgondolási lehe-
tőségeket korlátozta.

Mindezt azért mondtuk el, mert szüle-
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tett egy mai magyar darab, amelyet igen
tehetséges szerző, Bereményi Géza írt, és
mely megkísérli a shakespeare-i mélységet
valahogy ötvözni a commedia del' arte
játékos ötletvilágával. Ez pedig nem más,
mint egy Hamlet-átirat, a Hal-mi, avagy a
tékozló fiú. A Hamletet már játszották
frakkban is, cilinderben is, bőrruhában is,
fekete bársonyban is - farmernadrágban
nálunk még nem. Most megszületett az a
lehetőség, hogy farmernadrágban is el
lehessen játszani, és Bereményi nagyon
szellemesen veszi észre, hogy ehhez csak a
kísértetet kell eltüntetni a Hamletből, be
kell állítani a Hamlet problémáját az elvált
szülők gyermekének hullámhosszára, és
ebben a pillanatban a Hamlet mai történet.
Remek ujjgyakorlat. Minden bejön.
Csakhogy minden másképp jön be, mint
ahogyan bejöhetne, vagy mint ahogy a
Hamletben drámai feszültséget teremt. Itt
semmi sem teremt drámai feszültséget.

A fő ok persze az, hogy Bereményi csak
lázadó. Csodálkozni nem tud és nem mer.
Nem is csodálkozhat, hiszen mindaz, amit
el akar mondani, ma már senki előtt sem
csodálatos. Mert minden-ki tudja, hogy
vannak fiatalok, s különösen elvált szülők
gyermekei, akik nem találják a helyüket a
társadalomban. Csakhogy ezek a fiatalok
már nem akarják az időt helyretolni,
abszolút mértékben belenyugszanak abba,
hogy kimozdult az idő - oh kárhozat. A
folytatást nem is-merik. A kárhozatot
elmondják, ezt el-mondja Bereményi is.
Ezt elmondom én is. S elmondja mindenki
az utcán. De drámai hős csak akkor lehet
valaki, ha megpróbálja helyretolni a
kimozdult időt. Ha ez nincs, Hamlet-
Halmi egy-szerűen játékszerré válik, a
sors játék-szerévé. Az egykori apa
megjelenik, mivel meg kell jelennie, de
nem azért, mert Bereményi naiv, hanem
azon kettős tudatos okból, hogy megjelent
a Hamletben is, és megjelenik külföldről
haza-térőben is minden olyan apa, aki
vissza óhajt emlékezni arra: neki fia is
volt.

A bravúr egészen kétségtelen. Minden
úgy van, mint a Hamletben, csak picit
másként. Csakhogy a bravúr révén el-vész
a költészet, elvész a lélektan. Annak
idején Lessing még Voltaire-rel kapcso-
latban mutatta be azt, hogy milyen nagy a
különbség Voltaire kísértetei és a Shakes-
peare Hamletjében szereplő kísértet
között. Az egyik esetben a kísértet puszta
színpadi masinéria, melyben Voltaire
maga sem hisz. A másik esetben a kísér

tet valódi szereplő. Most a szereplő
Bereményinél valójában kísértetszerű,
mert egyáltalán nincs megrajzolva sem a
figura, sem pedig az, hogy egyáltalán
hathat-e Halmira. Mindezt helyettesíti
valami, ami történetileg és ténybelileg
igaz lehet, de művészetileg ma már a túl-
ságosan könnyű megoldás. Tudniillik
politikai ellentétekkel, 1956 előtti maga-
tartás-különbségekkel oldja meg azt, amit
Shakespeare a hatalomvággyal, a
mindenre való tekintet nélküli célratö-
réssel és a szerelmi konfliktussal. Shakes-
peare megoldása több egymást keresztező
érzelem összeütközése, Bereményi
megoldása egyszerű séma.

De a legnagyobb baj mégiscsak az, hogy
Halminak nincsenek gondolatai. Hamlet
azért olvas, mivel szeret olvasni, és mikor
Polonius megkérdezi tőle, hogy mit olvas
fenséged, olyan karikatúrát rajzol
Poloniusról, ami párját ritkítja. Ha valaki
Halmitól megkérdezné, hogy mit olvas és
miért olvas, akkor Halmi képtelen volna
karikírozni a kérdezőt. Pedig mindent
megtesz Bereményi az analógia kedvéért,
az analógia támogatja őt, segíti, kihúzza a
pácból, még nyelvi leleménye is van, s
mégis valahogy olyan siváran omlik össze
az egész szín-pad, annyira érdektelenné
válik, hogy végül is utánérzés jellege
marad az egész estének.

Az utánérzés a naivitás teljes fölbom-
lása. Nyílt fölbomlás, mert egy mai élet-
anyaghoz már egy más dráma érzés-és
gondolatvilága alapján közelítünk, a
cselekményt semmi sem írja elő, csak a
régi dráma, nincs alak, akiről elmondhatná
az író azt, amit annak idején Tolsztoj
mondott Anna Karenináról: Én szerettem
volna visszavezetni a családjához, de
Anna nem akart. Hamlet dróton rángatja
Halmit, Bereményi pedig Hamletet; a
marionettbábu jelenik meg, aki kétszeres
közvetítéssel mozog. Mintha a
platonizmus éledne újjá, még egy
Platónnal megfejelve, a tükrözés
tükrözésének a tükrözése játszódik le.

De mégsem hiábavaló az ujjgyakorlat.
Mert ujjgyakorlatnak tekintjük Bereményi
Halmiját, ügyes technikai ujj-
gyakorlatnak, s ebben az esetben még az
idézet idézetei is hasznosak lehetnek a
továbbiakban. Csak fel kell ismernie
Bereményinek is, hogy az ujjgyakorlatban,
az utánérzésben nincs több, mint a
gyakorlás, s fel kell ismernie a színház-
nak is, hogy az ilyen gyakorlatozásra joga
van. Még a közönséget is be lehet vonni
ebbe a gyakorlatba, csak egy

pillanatra se higgye, hogy a színházi
ujjgyakorlatnál többet kap. Ha nem hiszi,
akkor van kibontakozás, ha viszont
elhiszi, hogy itt ebben az utánérzett
utánérzésben több van, mint ujjgyakorlat,
akkor csak el fog mélyülni a lázadás
tehetetlensége és a tehetetlenség lázadása,
akkor csak kárhoztatni fogja az időt, de
egyetlen olyan gondolatot sem szülhet ki
önmagából, mely hivatva volna az idő
akár valamelyest való helyretolására is.
Ez a lázadás - a Bereményi-féle - ön-
emésztés, látszatlázadás, üres lázadás,
iránytalan, s ezért céltalan és tartalmatlan.

A Halmit a József Attila Színház tár-
sulata mutatta be Óbudán a San Marco
utcában. A József Attila Színházban
láthattunk egy újabb Maróti Lajos-darabot
is. Maróti, úgy látszik, lassan a színház
háziszerzőjévé válik, hiszen Érdemei
elismerése mellett című „közélet-rajza" még
mindig műsoron van. A
Pályamódosításnak több szempontból is
örülni lehet. Egyrészt azért, mert végre
valaki vígjátékkal próbálkozik, mégpedig
amolyan szabályos vígjátékkal. Továbbá
ez a vígjáték nem kosztümös, nem
helyeződik az űrbe, nem sci-fi tehát, ha-
nem a mai magyar életről szól. Éppen
úgy, mint ahogy közéletrajza (Érdemei
elismerése mellett) is. Mindezen örvendetes
mozzanatok mellett azonban Maróti da-
rabjának van egy számomra feltétlenül el-
lenszenves tulajdonsága. Nem az, hogy
Marótinak vannak közéleti ismeretei, s
nem is az, hogy tökéletesen ismeri immár
a vígjátéki fordulatok technikai alapjait. A
probléma az, hogy ezekből a
fordulatokból, valamint a közéleti sé-
mákból építkezik, és darabjának nagy ré-
sze nem nyújt többet, mint ezeknek a sé-
máknak ide-oda forgatását.

Az ügyesen forgatott sémák, ha még
ügyesebben forgatják őket, jól meg-
csinált darabot eredményezhetnének.
Vagyis lenne egy mai Feydeau vagy
esetleg egy mai Sardou. Maróti valószí-
nűleg nem is tudja annyira megforgatni
ezeket a sémákat, de nem is akarja. Igy is
szerepel nála egy Góth Gábor nevű
egyetemi tanár, intézeti főigazgató és a
felesége. Szerepel továbbá adjunktusnője,
Margó, aki mi lehetne más, mint a tanár
szeretője. S mi mást ábrázolhat a vígjátéki
sémák szerint Maróti, mint ezt a szerelmi
háromszöget s ennek fölbontását, s még a
felbomlásnak is sematikus meg-oldást ad,
hiszen Margó feleségül megy Sir Lionel
Commonwelth skót professzorhoz, aki az
intézet tudományos mun-



káját kíséri figyelemmel, s ezért tesz láto-
gatást Magyarországon.

Az újdonság eddig pusztán az, hogy két
takarítónő veszi át az antik kórus szerepét,
a kórus szokásos bölcsessége nélkül.
Maguk a takarítónők is némi iróniával
állíttatnak színpadra. És ha csupán a
fentiekről szólna a darab, akkor nem is
találtunk volna benne semmi értéket. A
vígjáték szokványos fordulatait lehet
csavarni és csűrni is, lehet belőlük
komikus helyzeteket kifacsarni, de már
Maróti előtt mindent kifacsartak, már
minden közismert. S a legnagyobb baj az,
hogy minden - egy pontig - a szokvány
szerint zajlik, nincsen benne semmi
fantasztikusan extrém, minden
megtörténhet - nem a szükségképpeniség
szerint, hanem az életben - közhely-szerű
az egész. Csakhogy a darab alap-
problémája valami egészen más. Ezek a
közhelyszerű elemek színezők, vagy ha
helyesebben akarjuk kifejezni magunkat,
sápítók csupán, mert a darab mögött, sőt a
darab szélén, s egy-egy pillanatra a
centrumba tolakodva szerepel egy
motívum, mely már az igazi vígjáték felé
mutat. I la a motívum hordozóját - most
Hubayt, egykor Hubermannt - be akarnám
mutatni, akkor legalábbis oly módon
kellene leírnom, mint ahogy Rejtő Jenő
leírja Piszkos Fredet. Majd-nem hihetetlen
és elképzelhetetlen, mégis Pesten és a
magyar történelemben el-képzelhető ez az
egyszerre ásatag és jelenlévő egykori
állítólagos tudós, középiskolai tanár, akire
a legnagyobb tudományos jövő várt, s aki
ugyanakkor lezüllött sipista, valahol a
városrengeteg mélyén élő és meghúzódó
pesti link és szegényember. Egyszóval
mindez együtt, ez az egykori Hubermann.

Miért válik Hubermann olyan fontossá?
Azért, mert egyszer leközölt - középiskolai
értesítőben - egy dolgozatot, melyre
alkalmilag valaki hivatkozott, s innen
ismerte meg Góth az úgynevezett
Hubermann-tételt, amelyre kutatást és
kutatóintézetet alapított. A közép-iskolai
értesítő példányai nem lelhetők fel többé,
szegény Hubaynak fogalma sincs már a
tételről - tudománnyal több mint negyven
éve nem foglalkozott -, de természetesen
annyi esze azért maradt, hogy az adott
helyzetet kihasznál-ja. S hozzá kell tenni
ehhez, hogy ezt a figurát kísértetiesen
állítja elénk Harkányi Endre, aki
megjelenésében, gondolkodásában
egyszerre groteszk és félelmetes.

A darab tehát sajátos vegyüléke, ke

verese vígjátékinak és sémának, nagy
ötletnek és szokványfordulatoknak. De az,
hogy ott van a nagy ötlet a mélyén, hogy
végig a Hubermann-tételről van szó, s e
Hubermann-tétel létének vagy nemlétének
igazolásáról, mégis-csak állandóan
föléleszti a darabot. Ami-kor már unjuk a
szokványt, hirtelen megjelenik vagy
Hubermann, vagy a tétele, és kiderül az:
létezik a magyar tudományos életben
olyan kutatás, amely tévedésen alapul.
Erre a tévedésre, illetve a kutatásra
rendszeresen fizet az állam, ennek a
kutatásnak lehetnek nemzetközi
eredményei, a munkának lehet világszerte
tekintélye, ugyanakkor a ki-induló tétel
lehet olyan, mint a Hubermann-tétel.
Hogy itt miről van szó, vajon olyan
esetről-e mint a pythagoreusok
következtetése, mely szerint a
legtökéletesebb formák a geometriai
formák, közöttük is a legtökéletesebb a
gömb, a föld a legtökéletesebb égitest,
tehát a föld gömbölyű - vagy pedig egy-
szerű szélhámosságról -, azt nagyon okos
módon lebegésben hagyja Maróti is.
Ugyancsak lebegésben hagyom azt én
magam is, hogy vajon midőn éppen
Hubav unokája kutatja ki, hogy a Hu-
bermann-tétel nem létezik, s végül ma-
gunk sem tudjuk, hogy ezt az álláspont-ját
fenntartja-c vagy sem - ez a víg-játék
sematikus mozzanataihoz vagy pedig a
vígjáték igazán vígjátéki mozzanataihoz
tartozik-é?

Mindenesetre anélkül, hogy mérleget
óhajtanánk vonni erről a darabról, a
legbiztatóbb benne az, hogy Marótinak
eszébe jut a teljesen groteszk, a teljesen
lehetetlen, ami valóban a vígjátékíró
legnagyobb erénye. Hiszen Tartuffe és
Orgon egyszerűen nem létezhetett a
valóságban, ilyen méretű és ilyen át-látszó
álszenteskedés semmiképpen nem érhette
el a célját a hétköznapokban, éppen úgy,
mint ahogyan Orgon sem számíthat arra,
hogy valaki is hétköznapi realitásnak
tartsa figuráját. A vígjáték ott vígjáték,
ahol a hihetetlenségbe bele-megy, s a
drámai anyag még a leghihetetlenebbet is,
a legszéthullóbbat is össze tudja tartani. Itt
ez az összetartó erő nem az igazi. Más
eszközökkel építkezik, mint a vérbő
vígjátéki anyag. Az egyik része tehát
pusztán utánérzés. A másik része már
lázadás, s helyenként súrolja a költészet
lehetőségeit is. S most már a sor Marótin
van és a színházon, hogy vajon egészében
a költői vígjáték felé megy-e, vagy
beletikkad a szokványelemek is-
mételgetésébe és váltogatásába.

Néhány esztendővel ezelőtt a modern
sémaforgató vígjátékokat, talán azért, mert
az egyikben egy IKKA-ból, tehát külföldi
adományokból élő néni is szerepelt,
IKKA-daraboknak neveztem cl. Azonban
az ilyen típusú darab nemcsak vígjátékban
létezik. Van egy téma, amely valahogy a
tragikus fenséget és pátoszt leheli
magából, s melyet már a háború alatt nem
kevés költői hitelességgel ki-próbált
Camus, s ez pedig a hatalomé. Az ő
Ostromállapot című drámája arról szólt,
hogy a hatalom mint hatalom el-idegenült,
és ennek következtében az embereknek az
elvont hatalom ellen fel kell venni a
harcot. Camus nyomán azután számtalan
hatalom-darab jött létre, újra drámai hős
lett már Camus-nél Caligula, azután
sokaknál New (a magyar irodalomban is
bravúros módon például Hubay
Miklósnál), s ezt követték a többi, a
hatalmat elátkozó darabok. Eleinte - a
maguk részéről helyesen - az
államhatalmak mindenütt tiltakoztak az
ellen, hogy az ilyen „hatalom-darabokat"
színre hozzák és ünnepeljék, s követelték
azt, hogy mégiscsak árulják el a
színházak, miféle hatalomról van szó, és
pontosan mit támadnak. Azután a
későbbiekben már mindenki megszokta a
hatalom-darabokat, mindenki tudta, hogy
itt elvontan fogják szidni a hatalmat, az
államhatalmak is teljesen bele-fásultak,
abszolút diktatúrák is megunták a
tiltakozásokat. S ekkor már olyan divattá
váltak ezek a hatalom-darabok, hogy ha
bármely szerző bármely egyéb témával
színházi dramaturgia tájára tévedt, azt
mondták neki: jó, jó, ez most nem
aktuális,, írjon valamit a hatalomról.

Persze mindez nem azt jelenti, hogy
napjainkban nem lehetne a hatalomról
írni, csak ne hatalom-darabot. Mert az már
tökéletesen sematikussá válik mind
gondolatilag, mind eszközeiben. Aki
pedig mégis a hatalomról ír, annak nagyon
félnie kell attól, hogy bele fogják
suvasztani drámáját a szokvány-hatalom-
darabok skatulyájába és hangulatába.
Mindezt azért is mondtam el, mert a
József Attila Színház - melyet nem lehet
eléggé dicsérni a modern magyar dráma
támogatásáért - Páskándi Géza A
koronatanú című darabját hozta színre,
mely-nek főhőse a zsarnok Domitianus.

Páskándival kapcsolatban e sorok írója
arra a vallomásra kényszerül, hogy
Páskándit mint dialógusszerkesztőt, mint
szellemes embert és mint ötletes drámaírót
mindig nagyra értékelte, s



mindig sajnálta azt, hogy Páskándi meg-
maradt az előbb említett értékeknél, és
sohasem vált egészében drámaköltővé. A
koronatanú című dráma ezt az „elő-
ítéletemet" még inkább igazolja. Tudni-
illik a hatalom-darabok között egyáltalán
nem helyezhető el A koronatanú, mert
ismét egy egészen briliáns ötlet emeli a
szokványdráma fölé. Ennek az ötlet-nek a
vivőereje azonban Páskándinál viszonylag
csekély.

Páskándi Domitianusa ugyanis tuda-
tosan különbözni óhajt a Caligula és a
Nero típusú zsarnokoktól. Ezek ostoba
zsarnokok voltak. Ezek másnak hitték
magukat, mint amik. Az egyik megpró-
bálta a lovát is konzullá tenni, a másik
pedig cirkuszban lépett fel költeményei-
vel. Domitianus nem őrült, nem is játé-
kos, ő az első, aki racionális zsarnokságot
óhajt teremteni. Persze a racionális
zsarnokság is zsarnokság, amint egy ink-
vizítor esetében voltaképpen mindegy,
hogy jó vagy rossz geometer, úgy egy
zsarnok esetében is mindegy, hogy okos
vagy őrült. Páskándinak még ebben is
igaza van. Aminthogy igaza van abban is,
hogy a zsarnokot még felesége sem
szeretheti, mert a zsarnoknak már nem
maradhat emberi érzése és emberi kap-
csolata, s abban is igaza van, hogy a
zsarnok szükségképpen el kell hogy űzze a
filozófusokat, mert a filozófus és a
zsarnok szükségképpen ellentétbe
kerülnek egymással.

S az az egyetlen ellentmondás, amely
végigvonul a darabon, hogy Páskándi meg
akarja írni a racionális zsarnokságot, mely
végső soron mégiscsak közönséges
despotizmus, ezzel szemben csak a
közönséges despotizmust képes megírni.
Nem elég kegyetlen önmagához, mármint
Páskándi. Ő tudja, hogy a despotizmus
csak a despotizmussal lehet azonos, de be
kell mutatni a fel-színi különbséget. S
ennek a bemutatási szándéka nem olyan
erős, mint lennie kellene, így azután itt is
gyilkosságsorozatot kapunk, itt is azt a
képet kapjuk, hogy Domitianus magára
marad, és végeredményben az egész
darabot tekintve mégiscsak létrejön az
úgynevezett hatalom-dráma. A
racionalizmust ugyan mint igényt
kimondja Domitianus, egy-egy cselekvési
mozzanata is van, ami okosnak,
racionálisnak tűnik, de legfeljebb csak
furfangos. Egészében megint az történik,
mint Páskándinál oly sokszor: a nagyszerű
ötlet hamvába hal, semmiféle
kibontakozási lehetősége nincs, és a
hatalom-drámák mechaniz-

musa kitölti, eltölti és feltölti a darabot,
éppen úgy, mint ahogy a vígjátéki sémák
mechanizmusa sokszor feltöltő-anyag volt
Maróti darabjában. Nehéz dolog valamit
tanácsolni kritikai távlatból színháznak és
szerzőinek. De mégis megkockáztatom:
telket lehet feltölteni, de darabot nem, ha a
darabban feltöltő-anyag van, akkor az
salak, és a darabot magából a darabból, a
jó alapötletekből kellene kibontakoztatni.

Az évad általános képe azt mutatja,
hogy a dramaturgiai munka nem vala-mi
előrehaladott színházainkban. A jó
ötleteket sokszor hagyják feltöltőanyaggal
kiegészíteni vagy pedig teljesen fésületlen
darabokat tálalnak a közönség elé. Ezek
közé tartozott például tavaly Hernádi
Gyulának a Lélekvándorlás című
egyfelvonásos-csokra, és az idei évadban
Csurka Istvánnak a József Attila Szín-
házban bemutatott LSD című drámája.
Mindkettőben megvan az alapötlet, de
hiányzik a kidolgozás. Az LSD annyi
feltöltőanyaggal dolgozik, hogy szinte
minden benne van, ami az életből elles-
hető, színpadra tehető vagy színpadon
elmondható. Szerepel benne távfűtéses
házgyári lakás, de tüzelőszállítás is; Er-
délyből áttelepültek és mindenféle, egy
lakásba összegyűjthető emberek, akik sok
mindenről beszélnek, de a beszéd-nek
semmiféle összefüggése nincsen, egyetlen
emberi alak nem rajzolódik ki, a
konfliktust sehol sem találjuk, és végül az
egész este unalomba fullad. Kár pedig
ezért az ötletsorért, hiszen ha a szerzőnek
türelme van akár csak egyetlenegyet is
kidolgozni, dramaturgiailag
megvalósítani, végigvinni belőlük, akkor
az egésznek nincs utánérzés-- ebben az
esetben Csurka saját darabjai
utánérzésének - jellege, hanem az egész
valamiről szólna. Így nem szól semmiről,
és szükségszerűen bukásra ítéltetett, még
akkor is, ha a színház és a szereplők
mindent megtettek a menthetetlen darab
megmentéséért.

Persze létezik olyan drámai műfaj - ezt
is a történelem alakította ki -, amely
rettenetesen ziláltnak tűnik, amelyben
csak szavak halmozódnak fel, ahol
minden dialógus tulajdonképpen mono-
lóg, és ahol a monológok egymásba át-
mentése valami furcsa hatást kelt, ami
félig drámai, félig színpadi és félig iro-
dalmi. Ilyenkor beszélünk irodalmi
avantgarde drámáról, mely azzal fizet a
dialógus elvesztéséért, hogy azután a
dialógus elvesztése helyén dialógusfor-
májú monológok mégiscsak valamiféle

költészetet adjanak. A Nemzeti Színház
játékszínbeli produkciója ezekre a két
háború közötti, ma már meghalt
expresszionista darabokra emlékeztet.
Ezek a késő expresszionizmus legkésőbbi
hajtásai, melyek mélyén valahonnan köl-
csönzött gondolat parázslott, de nem
izzott, lázadt, de nem csinált forradalmat,
utánérzett, de érzéseket nem kel-tett.
Mindezt Kornis Mihály drámájával, a
Hallelujával kapcsolatosan említjük meg,
mely ezekre a szándékosan fésületlen
Struwel Peter-dramaturgiájú, két háború
közötti avantgarde drámákra emlékeztet, s
egyetlen bizonyos van az egész darabban,
az, hogy Lebovics nagypapa valamint
unokája sorsáról van szó, akik valamilyen
módon egymásra utalva egy bérház
meglehetősen egy-szerű, mondhatnánk
szegényes lakásában élnek, és különböző
látogatókat kapnak időről időre. Ezekről a
Lebovicsékról még azt is megtudjuk, hogy
a nagypapa ahhoz a réteghez tartozik,
melyet boldogult emlékezetű Hitler Adolf
nem szeretett, s ezen kívül csupán azt,
hogy a nagypapa idejének nagy részét úgy
tölti, mint a Goncsarov-regény hőse, s
unokája ugyan nem fekszik állandóan
ágyban, de sohasem akarja meg-tanulni a
leckét.

Mindez nem akadályozza meg azt, hogy
a színpad időnként vonattá alakuljon,
majd visszaalakuljon bérlakássá, lehetővé
teszi, hogy egyes szereplők, mint például
Sinkó László és Bodnár Erika, egyszerre
három-négy szerepet is eljátsszanak, hogy
mindig igen sok ember nyüzsögjön a
színpadon, különösen akkor, ha egyiknek
sincs mondanivaló-ja. Mindez születhetett
az „ezt nektek" indulatából is, meg abból
az indulatból is, hogy a szerző tudja:
valamilyen módon lázadni kell, mert
különben nincsen dráma, de fogalma
sincs, hogy milyen módon lázadjon, s
azután abból, hogy nem tudja, mégis
drámát kerekít. Persze ha egy szereplő
több szerepet játszik, abban mindig lehet
színészi bravúr, de abból még egyetlen
színház sem lett színház, hogy a színészek
kiválóak, hogy a rendező a maximumot
hozza ki belőlük (Zsámbéki Gábor
rendezte a dara-bot), hogy Márton András,
aki a síró-nyivákoló kisfiút már több
változatban eljátszotta, most ifjú
Lebovicsként még egyszer és újra meglep
ezzel az értelmes, de ugyanakkor
pillanatonként megijedő kisfiúalakkal, aki
sokszor már nagyfiú a darab folyamán.

A közönség egy része tudja, hogy itt



valami lázadás óhajtana lenni, és halálos
izgalomba jön azt várva, mikor lesz már
lázadás. De a lázadás nem jön el, illetve
még a lázadás sem jön el, s így azután csak
várakozás marad. A közönség másik része
sokkal szkeptikusabb, mert nem lázadást
vár vagy lázadozást, hanem darabot. Ez a
rész türelmetlen, és így mégiscsak kialakul
valami feszültség, de nem a színpadon,
hanem a nézőtéren, ahol egyesek, mikor
meghallják a szereplők szájából kibukó
trágár szavakat, úgy érzik: most jön a
lázadás.

De a lázadozásnak is a kezdetéig jut-
nak el, hogy azután minden eltűnjön, ki-
haljon. Ez is azok közé a darabok közé
tartozik, melyeknek nincsen vége, hanem
csak úgy elhalnak, megszűnnek. A végén
szünet is lehetne, a szünetben vége is,
pedig a szerző valóban képes néhány
vonással valamit földobni a szín-padra,
csak képtelen ezeket a vonásokat folytatni,
összeállítani - vagy a dramaturgia volt
képtelen rá, vagy pedig mind a kettő. A

Halleluján kívül még egy új magyar darabot
hozott a Nemzeti Szín-ház ebben a z

évadban: Sütő András A s z u z ai menyegző
című drámáját.

A szuzai menyegző vitathatatlanul az évad
legjobb darabja volt. A pesti közönség már
ismerte Sütő Andrást, több műve,
elsősorban a Csillag a máglyán alapján,
amely a Madách Színházban kivételes
drámai erejével két egykori barát, Calvin
és Servet szembeállításával, valamint
Servet kivégzésével, tehát az
intézményesült eszmék kényszerpályájá-
nak bemutatásával aratott sikert. Sokan
még a Nemzetiben bemutatott Káin é s Ábel
után, valamint a Kleist-regényből drámává
átköltött Egy lócsiszár virág-vasárnapja után
is úgy vélekedtek, hogy Sütő András
dramaturgiai útja egy ki-emelkedő mű
létrehozása mellett néhány szépen megírt,
de nem igazán drámai művet fog
produkálni. Azonban ma már világos: Sütő
valódi drámaíró. Elsősorban azért, mert
gondolati anyaga elég ahhoz, hogy költői
drámát teremtsen, s ennek következtében
A s z u z ai menyegző is valódi drámai erővel
rendelkezik. Mi kell tudniillik a drámai
erőhöz?

Mindenekelőtt megtalálni egy témát,
amelynek van benső feszültsége, és
amelynek van érintkezése a mai élet fő
problémáival is. Ez az anyag A szuzai
menyegző közismert története. Nagy Sándor
elrendeli, hogy katonái vegyenek feleségül
perzsa lányokat, s egy nagy menyegző
keretében intézzék el a le-

győzöttek ellenállásának lehetőségét. A
hellének és a perzsák ilyen módon
összeolvadnak, a parancs végrehajtása
után közös hellén-perzsa családok lesz-
nek, és Nagy Sándor nem csupán a gor-
diusi csomót vágta át, nem csupán csa-
patokkal menetelt Perzsia felé, hanem
egyúttal biztosította azt is, hogy hellén és
perzsa emberek többé nem lehetnek
ellenségek.

Maga az anyag két szempontból is
aktuális. Először általánosságban, hiszen a
legyőzöttek vagy a kisebbség problémája
számos országban égető ellent-mondások
szülője, és majdnem mindenütt kísérlet
történik arra, hogy a kisebbségeket
mesterségesen számolják fel. Van olyan
ország, mely a kisebbségek felszámolása
érdekében erőszakos esz-közöket használ,
van olyan ország, amelyik preferálja az
asszimilálódást, és van, amely különösen
előnyösnek tartja a győztesek vagy a
többségiek, a legyőzöttek v a g y a

kisebbségiek összeházasodását.
Vitathatatlan az, hogy a kisebbségek
asszimilálódása mindenképpen megindul,
és mint folyamat nehezen tar-tóztatható
fel. Azonban azok a mesterkedések,
melyek ha nem is közvetlenül, de
közvetve mégis hasonlítanak Nagy Sándor
ötletéhez, olyan ellentmondásokat
szülnek, melyeknek tragikus
összeütközései szinte szükségszerűek.
Továbbá aktualitása még ennek a darabnak
az is, hogy éppen Perzsiában játszódik,
ahol valóban végrehajtották a nagy
modernizálási kísérletet, de ennek ered-
ménye a sah elűzése és egy torzult fej-
lődés lett. A modern vagy a hellén
kultúrák valóban magasabb rendű kul-
túrák, mint a siita mohamedán vagy a régi
perzsa kultúra. De a kultúrák elvi
magasabbrendűsége erőszakos eszközök-
kel a visszájára fordul, s ebben a pilla-
natban már létrejöhet olyan ellenállás,
melynek tartalma az, hogy mégiscsak a
Perzsiában belülről létrejött kultúra a
magasabb rendű. S ez igen sokszor ismét-
lődik meg a történelem folyamán, sőt az is
előfordulhat, hogy önmagában véve
alacsonyabb rendű kultúra győzi le a
magasabb rendűt, mégpedig nemcsak
helyi történelmi, hanem világtörténeti
értelemben is, mint ahogy a germán
törzsek adott pillanatban a római kultúrán
is képesek voltak úrrá lenni.

Mindezek a gondolatok ott forronganak
elméletileg és végső fokon eldöntetlenül,
gyakorlatilag és első fokon mégis
eldöntötten A menyegzőben . S ez a vibráció
az eldöntött és el nem

döntött megoldások között maga is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a gondolati anyag
drámai izzást tudjon kapni. S ami Sütő
legfontosabb érdeme, hogy mindezt nem
utánérzésszerűen, hatalom-dráma-szerűen
mutatja be, nem csupán lázadóan, hanem
valóban költőien is. Nagy Sándor például
egyáltalán nem lép a színre, és Ruszt
József igen finoman érzékelteti Nagy
Sándor jelenlétét, illetve jelen nem létét.
Az uralkodó mindig ott van láthatatlanul
is a színpadon. S a darab főhőse nem más,
mint Nagy Sándor legjobb barátja, a
hellén harcosok igazán hellén szellemű
képviselője, egy ember, aki valóban a
görög kultúrán nőtt fel, és nemcsak felnőtt
rajta, hanem gondolatai is ezt a kultúrát
tartalmazzák.

A kérdés az, hogy a hellenizmus a va-
lóban humanista hellén kultúrát viszi-e el
Perzsiába és az egész Közel-Keletre, vagy
pedig a hellenista kultúrát. A kettő között
óriási a különbség. Parmenion, Nagy
Sándor barátja a valódi hellén kultúra
képviselője, s egyáltalán nem ért egyet a
nagy hadvezér és uralkodó mód-szereivel.
Ugyanakkor viszont beleszeret Éannába,
az utolsó perzsa ellenálló, Bétisz lányába.
A darab itt ezen a ponton már inkább a
megszokott eszközök-kel dolgozik,
amennyiben nem a nagy történelmi
figurákat, hanem a „fenn-tartó elemeket"

állítja középpontba. Ez epikai színezetet
ad A s z u z ai menyegző egyes részleteinek.
Túl könnyen intéződik el Bétisz sorsa is.

Mégis Parmenion maga hordozója a
hellén szellem és a hellenizmus szelleme
világtörténeti ellentétének. A hellén
szellemnek egyáltalán nem volt problé-
mája az, hogy vajon mi történik a görö-
gök által leigázott emberekkel, hiszen
Trója leigázása után a megmaradottakra a
korban comme il faut rabszolgasors várt,
és a görögök, a görög szigeteken, saját
városállamaikban éltek. A hellenizmus
vetette fel azt a problémát, hogy vajon a
meghódítottak és a hellén világ, a hellén
kultúra milyen viszonyba kerül-jenek. A
hellén kultúra magasabbrendűségét
Parmenion is tudja, csakhogy azt is tudja,
hogy ez a kultúra a hódítástól, a
leigázástól teljesen idegen. Megpróbál
görög kultúremberként viselkedni, meg-
próbál kitérni Nagy Sándor parancsa elől,
és erről meggyőzi szerelmét is, de hiába,
ez nem sikerülhet. A hellén kultúra már
csak hellenizmus formájában van jelen, a
hellén kultúra átalakult, és Parmenion
szükségszerű és nagy



műhely
tragikus tévedése az, hogy lehetséges a
hellén kultúra fenntartása a hellenizmus
történelmi keretei között. Ezért ő maga a
kultúra világtörténetének alakjává válik,
míg már Éanna is legfeljebb kiszolgálója
ennek a gondolatnak, végszavazója, noha
az ő szövege gondolatilag és költőileg is
megfogalmazott.

Mindezek alapján A szuzai menyegző
ugyan nem tartozik a hibátlan alkotások
közé, de mégis megdöbbentően drámai.
Drámai elsősorban azért, mert - s ebben
Ruszt József rendezése is csaknem szer-
zőtársi helyet kér - a szereplők nagy része
teljesen gondtalanul és problémátlanul
hiszi és tudja, hogy a hellenisztikus
parancsokat nemcsak végre kell hajtani,
hanem végre is lehet hajtani. Parmenion
mindebben nem hisz, és éppen Parmenion
gondolkodása és változatlanul görög
szelleme hozza létre a tragédiát, amely
egyszerre tragédiája Parmenion
szerelmének, a hellén kultúrának és a
hellenizmusnak is.

Az évad darabjai tehát sajátos pályát és
görbét írnak le az utánérzésektől a lázon-
gásig és a lázadás költői bemutatásáig.
Csak Sütő Andrásnak sikerült nagy rész-
ben és igazában költőivé emelnie a láza-
dást, mégpedig azért, mert nála világ-
történeti alak és világtörténeti probléma
szerepel a színpadon, világtörténeti el-
lentmondásokkal és világtörténetileg -
valamint konkrét történetileg - feldol-
gozható konfliktussal. Az, hogy még Sütő
darabjában is ennek a konfliktus-nak
alárendelődő elemek, ezt a konfliktust
építő elemek vannak anélkül, hogy önálló
és magában véve nagy jelentőségű
gondolatiság és történeti szerep képviselői
lennének, igaz ugyan, de mégis az
alapkérdés evokatív hatása oly nagy, hogy
a néző nem tudja magát kivonni alóla. S
hadd említsem meg, hogy ebben a
rendezőn kívül igen nagy szerepe van egy
művésznőnek, Szirtes Aginak, aki mintha
a színpadon átvette volna az igazi
görögség és a Sütő által megrajzolt hel-
lenizmus konfliktusának minden terhét, és
elsősorban belőle sugárzik ennek a
drámának igazi töltése.

Többféle szempontból ítélhető meg az a
sok kísérlet és az a néhány balsiker,
melyről említést tettünk. A legfontosabb
tanulság pedig az, hogy írók és színházak
egyaránt kötelesek napjainkban a
dramaturgiai fegyelmet megszilárdítani.
Nem kívülről és nem utólag, hanem mint
A szuzai menyegző mutatja, bensőleg és
már a munka folyamatában.

MAJOR TAMÁS

„Shakespeare rendetlen,
mint maga az élet"

A legfőbb brechti tanács az, hogy
Shakespeare-nek ezt az idézőjelbe tett
rendetlenségét ne szégyelljük, sőt örüljünk
neki, használjuk fel, hiszen ez alatt a
látszólagos zűrzavar alatt csodálatos
rendet, kompozíciót találunk. Mik is ezek
a rendetlenségek a shakespeare-i műben?
Elsősorban azt kifogásolják, hogy nem
tartja be az arisztotelészi szabályokat,
sűrűn váltogatja a színhelyeket, ugrál
térben és időben. Az Othellóban még csak
Velence és Ciprus szerepel, de az
úgynevezett gyöngébb darabjaiban, a Lear
király utáni Szeget szeggelben, a
Periklesben, Téli regében, Cymbeline-ben
már a helyszínek :ugrásai is nagyobbak és
többfélék. Ezért hányják a szemére sokan,
hogy nem tudta összefogni a darabjait.

Következő rendetlenség az időegység
be nem tartása. De a shakespeare-i idő-ről
külön fejezetet kell írni. Nála az idő
sohasem reális, és mégis nagyon reális -
vagyis nem naturalista, hanem drámai idő.
Hiába kíséreljük meg, hogy meg-fejtsük,
mennyi idő alatt érhetett el Othello a
végveszedelemmel fenyegetett Velencéből
Ciprusba. Drámai idő alatt ért el.
Ugyanígy felemlíthetnénk példának a
Coriolanust vagy akár a Szentiván ji álmot,
amelynek erdőjelenetei egy éjszaka alatt
játszódnak le, de ezalatt Puck
körüllovagolja a Földet.

A történelmi drámákban még érdeke-
sebben alakul az idő. Egy-egy darab nem
is egy emberöltőnyi időt foglal magába,
mert az egyik dráma életben maradt
szereplői átviszik a stafétabotot a követ-
kező drámákba, e nélkül nem is lehetne
ezeket folytatni. A főszereplő viszont az új
darabban továbbélve viszi tovább a
cselekmény fő vonalát. A II. Richárdban, a
IV. Henrikben, az V . Henrikben, egészen a
III. Richárdig lépnek át a szereplők a régi
darabból az újba - sőt Shakespeare olyan
hamisítást is elkövet, hogy Margit királyné
sokkal tovább él, mint ahogy a történelem
szerint élt, azért, hogy jelen lehessen,
szerepelhes-

* A Tél i re g e új kiadásához írt kommen-
tárok bevezetőjének első részét augusztusi
számunkban közöltük. (A Szerk.)

sen a III. Richárdban, és megátkozhassa a
főhőst.

Van az idővel való játéknak, a meg-
hosszabbított időnek még egy furcsasága,
főleg utólsó darabjaiban. Meg kell várni
az új generáció felcseperedését, hogy
befejezhessük a darabot. Igy van ez a Téli
regében, de a Periklesben is. Ezek
emberöltőnyi ugrások, és ilyenkor
Shakespeare kénytelen - azt kell mon-
danunk, hogy hála istennek kénytelen -
konferáló szövegeket beiktatni a darabba.
Így konferálja végig a Periklest Gower, és
ennek köszönhetjük a Téli rege csodálatos
Idő-figuráját is.

Vannak az idővel kapcsolatban szinte
megfejthetetlennek látszó kérdések is
Shakespeare-nél. Ilyen például az Athéni
Timonban az a rész, mikor a szolgák el-
mennek, hogy legalább egy kis részét
behajtsák annak a pénznek, amelyet Ti-
mon kölcsönzött barátainak. Ezeket a je-
leneteket évszázadokon át nem tudták
megfejteni az esztéták.

Sempronius :
... Próbálta volna Luciust, Lucullust! Elég
vagyonos Ventidius is. . .

Szolga:
... Jártunk náluk is.

Kitalálták azt, hogy innen hiányzik
három jelenet. Pedig nem hiányzik semmi
más, csak egy gongütés, mert
Shakespeare itt azt akarta bemutatni -
cirkuszi módon - közönségének: hogyan
tagadja meg adóssága kifizetését az egyik,
a másik, a harmadik úr; méghozzá a be-
csületesség látszatát is megóva. Ez a
három kis jelenet tehát három cirkuszi
szám, és a látszólagos időzavart egy-egy
gongütéssel kell megoldani. Valójában
Shakespeare darabjaiban maga az idő is
relatív -- a szereplők szubjektív érzelmei
szerint múlik. Ennek talán legcso-
dálatosabb példája II. Richárd börtön-
monológjában található:

„Időm elvertem én, most ő ver engem.
Most órájává tett meg az idő:
Eszméim percek, melyek nyögve szegzik
Szemem külső lapjára számukat,
Míg ujjam mutatóként vándorol
Feléjük, könnyeim letörleni.
Most, uram, minden óra, mely elüt,
Hangos sóhajjal kondul el szívem
Harangján: sóhaj, könny s nyögés mutat
Időt, percet, órát s az én időm
Csak Bolingbroke vad gyönyörébe

száguld,
Míg én, bolond kakukkja, itt verem."

(Somlyó György fordítása)


