
az együttesbe illeszkedve, jellemzi az őr-
gróf lecsúszott alakját. Nemcsak nevet-
ségessé teszi ezt az alakot, de esendőségét
is megmutatja egy sokat megért mű-vész
minden tapasztalatával, bölcsességével és
humanizmusával.

Horváth József egy tömbből faragott
Albafioritája jól egészíti ki Major szipor-
kázó Forlipopoliját. Horváth és Major
kettőse az artisták egymásrautaltságát,
egymásból építkező alkotómódszerét
idézi. Horváth minden túlzás nélkül
markáns képet ad a gróf kissé korlátolt, a
pénz mindenhatóságában bízó figurájáról.
A szélsőséges eszközökre csábító lakoma
utáni jelenetben is ízléssel komédiázik, s
ölében a két színésznővel, a legtriviálisabb
komédiai pillanatokban őszintén szólnak a
szerelmi vallomással felérő szavai
Mirandolináról.

Eperjes Károly a rendezői elképzeléssel
összhangban főszereplővé tette a pincér,
Fabrizio figuráját. A remek ritmus-és
hangváltásokkal megkomponált, enyhén
ütődöttnek látszó alak mögül újra és újra -
különösen, ha Fabrizio egyedül marad
Mirandolinával - kiütközik a pincérnek a
lányt tulajdonosként magának követelő
lénye. Ez a kettősség különös feszültséget
ad Eperjes alakításának, mivel ezek a
vonások nem külön-külön, ha-nem
egymásba fonódva jelennek meg.

A színésznőkről Máthé Erzsi és a fő-
iskolás Csonka Ibolya ad remekbe szabott
komikus portrét, a két szolga figuráját
pedig Bubik István és Hollósi Frigyes
teszi egyénivé. (Hollósi alig meg-szólaló
szolgája olyan hatásos magán-szám, hogy
már-már elvonja a figyelmet a jelenet
egészéről!)

Ízig-vérig mai, igazi érzelmi problémá-
kat célba vevő, élvezetes színházi előadás
a Mirandolina, amelybe a rendező nem-csak
a pályakezdő előadás tanulságait, de a
hazai Mirandolina-előadások tapasztalatait
is magas fokon és alkotó módon építi be. S
ezzel akarva-akaratlanul egy új alkotó
korszak nyitányát fogalmazta meg
Zsámbéki Gábor.

Goldoni: Mirandolina (Nemzeti Színház)

Fordította: Révay József. Díszlet: Csányi
Árpád. Szcenikus: Bakó József. jelmez:
Vágó Nelly. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Dramaturg: Litvai Nelli. A rendező
munkatársa: Thuróczy Katalin. Rendezte:
Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Benedek Miklós, Major Tamás,
Horváth József, Udvaros Dorottya, Máthé
Erzsi, Csonka Ibolya f. h., Eperjes Károly,
Bubik István, Hollósi Frigyes.

GYÖRGY PÉTER

A felelős színház

Zilahy a Várban

Kerényi Imre rendezésében állította
színpadra a Várszínház Zilahy Lajos
1943-ban bemutatott, sok vihart kiváltó és
megért drámáját, a Fatornyok-at. Kerényi
szinte minden rendelkezésére álló módon
hangsúlyozza, hogy e bemutató nem
csupán egy az évadban játszottak közül,
hanem különös jelentőségű, már-már egy
misszió betöltésére vállalkozó, súlyos
este.

Az alapkérdés a következő: miben áll az
a misszió, amelyet saját megítélése,
szándékai szerint - Kerényi Imre betölteni
kíván, és miképp szolgálja ezt a fel-adatot,
azaz miképp valósítja meg ideál-ját?
Másrészt ugyanakkor elkerülhetetlenül
adódik az a kérdés, hogy valóban
missziónak tekinthető-e az a probléma,
amelyet Kerényi tárgyal, és főképp, mi-
ben álljon az?

Kerényi a Fatornyok színpadra állítását
egyértelműen egy általános Zilahy-revízió
részének tekinti. (A Zilahy-problémával
bővebben foglalkozott a SZÍNHÁZ
júniusi számában Vinkó József ta-
nulmánya. Jelen kritika, épp ezt a lehető-
séget kihasználva, írására nagyban tá-
maszkodik, jó néhány probléma részletes
tárgyalásától épp ezért eltekint.) A Zilahy-
revízión keresztül a magyar értelmiség
sorsának vizsgálatát láthatjuk; Kerényi
számára a Fatornyok bizonyos értelemben
Zilahy életének allegóriája. A kritikus
alapproblémája, amelyet nyíltan fel kell
vetnie, abban áll, hogy nem bizonyosság a
Kerényi szolgálta ügy léte, nem bizonyos,
hogy e dráma szolgálatra, misszióra, azaz
terjesztésre szorulna.

Azaz nem hiszem, hogy Zilahy kor-
szakos és örök drámát írt volna, amely-
nek bemutatója múlhatatlan, a magyar
színháztörténet számára alapvető szük-
séglet, és nem hiszem, hogy a jelen for-
májában játszott Fatornyok, használna akár
Zilahynak, akár nekünk; azaz a magyar
színháznak. E kérdések mindegyike bi-
zonyításra szorul.

Misszió és magyarázkodás

Mint ismeretes, a Fatornyok előadása a
Várban kétszer kezdődik el. Egyszer
hattól hét óráig filmvetítéssel egybekö-

tött előadást hallunk Kubik Anna játssza
az est háziasszonyát. Ezután kezdődik a
színdarab előadása. Ez utóbbit szintén
vetítések és kommentárok kísérik,
úgyhogy a két rész, a felvilágosító
erejűnek szánt kommentár és a megvilá-
gosító erejűnek ítélt előadás nem válik el,
interferálásuk vitathatatlan.

Függetlenül a színházainkban divattá
váló dokumentumfilm ragályától: az első
probléma épp az, hogy mit hallunk hattól
hétig, milyen Zilahy, és főképp, milyen
korrajzot tár elénk Kerényi és az önmagát
szintén hangsúlyozottan előtér-be állító
Réthy Sári. (O a harmadik fel-vonásban
felolvasásra is kerül.)

Kerényi-Réthy az első világháborútól
1939-ig tartó korrajzának hangütése is-
kolás és ugyanakkor hangsúlyozottan
ünnepélyes, azaz kínosan nevetséges, al-
legorikusan középosztálybeli. „Hölgyeim
és uraim, jó estét kívánok!", hangzik a
köszöntés, amellyel az ünnepélyes hang-
vétel, a komolykodás kezdetét veszi. Nem
véletlen ez az apró stilisztikai kérdés.
Kubik Anna mondhatott volna kedves
nézőket, akár tisztes megjelenteket is, a
hölgyek és urak megszólítás azért válik oly
fontossá, mert majd a színdarab elő-
adásában is hölgyekről és urakról lesz szó,
az ő középosztálybeli világukról, illő tehát,
hogy a színpadon kívüli világ is
illedelmes, úrias legyen.

De az ünnepi hangulat kevéssé indokolt.
Hat és hét óra között egy közepes alatti
színvonalú és különös tendenciájú
történelemórát hallunk. Zilahy életé-nek
háttereként, tetteinek magyarázata-ként
tárják elénk a filmhíradókból és szö-
vegekből kompilált történelemképet. Amit
a szöveg szerint megtudunk, az különös is,
kevés is. Szó esik itt a magyar történelem
súlyos válságáról, Trianon csapásáról, az
ország akkori hétköz-napjairól egyaránt, s
az évek szerint változó filmhíradókban
látjuk a hol csök-kenő, hol ismét dagadó
határokat. Mind-végig a kor filmhíradóin
keresztül jelenik meg több mint húsz év
történelme. Azaz nagyobbrészt az és úgy
játszik szerepet, amit és ahogy a kor
hivatalos híradói megörökítésre
érdemesnek tartottak, és szinte semmit
sem hallunk és tudunk arról, ami a kor
saját maga által vászonra érdemesített
történetén kívül történt. És ez durva
tévedésre vezet. Ami azt illeti, a vásznon
látott urakkal és nemzetekkel
kapcsolatosan a lényeg a vásznon kívül
történt. Ez nem a filmnek mint műfajnak a
kritikája, hanem a film-



híradónak mint forrásnak a kérdése. Egy
dokumentumfilm nem feltétlenül forrás,
az érzéki evidencia ereje nem minden.
Hitlerről lényegesebbet is közölhetett
volna Kerényi, mint például, ahogy utat
nyit meg, vagy épp Nürnbergben őrjöng.
A dokumentumfilm elsődleges és értel-
mezésre szoruló forrás. Rommtól Bódy
Gáborig (Privát történelem) terjed azon
filmesek sora, akik tudják, hogy az elsőd-
leges forrás miképp követeli meg a kriti-
kai attitűdöt. Kínos Kerényi Imrét for-
ráshasználatra tanítanunk, a forráskritika
feladatáról vitatkoznunk, de az általa
inspirált kommentár ezt követeli meg.

Hiszen a háttér, a szellemi-történeti
korrajz felrajzolásakor oly lényeges dol-
gokról feledkezett el, miért is, ha beve-
zetőjét feleletként értékelem (mint közép-
iskolai tanár), elégtelent adok, feltétlen
érdemtelent. Azt is tendenciózus lenne
felsorolni, hogy miről nem beszélt ez alatt
az egy óra alatt, és könnyű lenne arra
hivatkoznunk, hogy egy órában nem lehet
mindenről beszélni. Ez ugyan-is
vitathatatlan. Épp ezért nem is kell.
Semmiképp sem kell a színházban törté-
nelemórát tartani, mert a színház törté-
nelemképe az előadásban rajzolódik ki, és
válik egyértelművé. A Kerényi által
feltárandónak ítélt múlt nem oly isme-
retlen és nem oly régi, hogy „archeoló-
giai" kommentárt követelne, mondván,
ezekről az eseményekről nem hallott már
senki sem. Egyébként a görögöket sem
szokta a Nemzeti Színház kommentárral
kísérni, amelynek keretében do-
kumentumokat közölnek az ifjúsággal az
athéni történelemről, holott azt legalább
úgy nem tudják, mint a magyart.

Az a tabló, amelyet mint a színdara-bot
perspektívába helyező, megértető hátteret
felrajzolt, azért hiányos, mert csak az
hiányzik róla, amit a kor hivatalos
kultúrpolitikája (dokumentumfilmje)

nem óhajtott megörökíteni, és csak az
válik kritika tárgyává (ez egyébként iro-
nikus megjegyzéseket jelent), ami lát-
ható. Ez annyit jelent, hogy Kerényi
objektív, megfellebbezhetetlen forrásnak
fogadta cl a korra nézve a kor hivatalos
forrását. Azaz innen nézve az reprezen-
tatív, amit az akkori kultúrpolitika annak
tart. És ezért nem esik szó lényegesebb,
filmen kívül rekedt dolgok egész soráról.

Azaz a kommentár folyamán nem válik
érthetővé, hogy miért kellett mindezt
végignéznünk. Nem válik érthetővé, hogy
mi az a különösen lényeges, erre az
eljárásra okot adó eszme, amelyet a be-
vezetés szolgál. Tanúi vagyunk egy misz-
sziónak, de nem érthető, hogy mi szorul
terjesztésre. Zilahy életéről nem egy dol-
got megtudhatott a néző, de pusztán ezért
nem kellett e bevezetést megtartani, lásd
megint csak a görögöket.

Ez alatt az idő alatt különböző témák
merültek fel, amelyek láthatóan izgatták
Kerényit, és senki sem vitatja, hogy ezek
a témák formálisan összefüggenek
Zilahyval és darabjával, amint azt sem,
hogy sub specie aeternitatis érdekesek és
lényegesek. Nemzet, magyarság, Trianon
stb., olyan kérdések, amelyekről kell és
lehet beszélni, de Kerényi nem tette ért-
hetővé, hogy miképp és végül is miről.
Érezhető az ünnepi légkör, de még este
hét órakor sem világos, hogy mit ünnep-
lünk, mit kell megértenünk, mit terjeszt
Kerényi, és miért. Nem indokolt a Zilahy-
revízió szükségessége sem, azaz hét órára
a problémák tisztázatlanabbak, mint
hatkor voltak, és ez a zavar egyre csak nő.

A dramaturgiai öncsonkítás

Mielőtt rátérnénk tárgyunkra, az előadás
elemzésére, tisztáznunk kell a darab és
előadás szövegeltéréseinek viszonyát.

Röviden a következő annak az alapvető
változásnak a története, amely feltétlen
elemzésre szorul. Zilahy 1945 ( ?)-ben egy
új, itt először eljátszott felvonást írt
darabjához, amelyben minden jelentés
áttolódik, amely által a darab alapvetően
más értelmet nyer. E felvonás különösen
illeszkedik az első háromhoz, amit itt két
részben játszanak el. Azaz, az új felvonás,
az itteni harmadik rész tendenciózussága,
az előzőekhez mért silánysága csak akkor
válik érthetővé, ha bemutatjuk, hogy mit
hagyott el Kerényi az eredeti szövegből,
mit húzott az első három felvonásból, azaz
első két részből.

Megítélésem szerint minden rendező
joga, hogy úgy és annyit húzzon és írjon
bele egy darabba, amennyit művészi szán-
dékainak megfelelően indokoltnak tart. A
rendezői szabadság integráns része, hogy a
darab szövege nem sérthetetlen, hogy a
húzás és beleírás egyaránt a munka része.
Ebből az evidenciából az is következik,
hogy a rendezés felel a húzásért és
beleírásért egyaránt, a dramaturgiai vál-
toztatások árulkodnak szándékairól, ám
csak akkor indokoltak, ha összhangban
állnak azzal az eszménnyel, amelyet az
előadás szolgálni akar. Kerényi az új, itt
harmadik felvonással összefüggésben oly
módon és olyannyira meghúzta a dara-bot,
hogy az eredetivel való összehasonlítás
elháríthatatlan kötelességünk. Ugyanakkor
épp a húzások logikájából válhat
nyilvánvalóvá Kerényi instrukció-ja és
szándéka egyaránt.

A Fatornyok eredendően az asszimiláció,
a nemzeti hovatartozás kérdéseinek,
sorsalakítóvá válásának színműve. Hősei
áldozatok, a világtörténelem nagy, indi-
viduum feletti eszméinek áldozatai. Kriegs
Rudolf, német származású, Erdélyből
nősült mérnök, visszatelepülne
Németországba, abba az országba, ahonnan
nyolcévesen hozták el. E döntés jó-
vátehetetlenül szembeállítja itteni család-
jával. Összevész Ottóval, magyarrá asz-
szimilálódott öccsével, aki nem tűrheti,
hogy Rudi elkerülje zsidó feleségét. Saját
feleségével a szó minden értelmében
elválnak, és választás elé kényszerítik
fiukat, Árpádot, aki apjával Németországba
indulván, a pályaudvarról vissza-fordul. 0
már nem német, ő magyar. Ezt az
alapsémát változatlanul játsszák el. Ez volt
az a történet, amelynek bátorságához,
1943-as aktualitásához nem férhetett és
nem is férhet semmi kétség. Mindez
azonban nem teszi evidenssé, hogy miért is
aktuális mindez a mai napon?

Zilahy Lajos: Fatornyok (Várszínház). Rubold Ödön f. h., Szakács Eszter, Kálmán György, Ferenczy
Csongor



Zilahy igyekezett emberi szinten érzé-
keltetni, hogy a történelem, az asszimi-
láció-disszimiláció milyen értelmetlen,
iszonyú hatalommá válhat, miképp ront-
hatnak meg ember által alkotott és értel-
metlenné tébolyodott eszmék emberi
kapcsolatokat, miképp teszi tönkre két
egymást szerető ember életét az a tény,
hogy egyikük. német, másikuk. magyar.
Mindennek 1943-ban politikai éle volt, a.
németség visszautasítása, a magyarság
választása egyértelmű, világ-os tettet je-
lentett. Ám a dráma immanens saját kér-
dései máshol húzódnak, pontosabban, épp
az a kérdés, hogy vannak-e általános,
örök, mély értékei. Kérdés, hogy Zilahy
darabja túlélte-e azt a kort, amely szülte.
Zilahy profi színházi szerző volt, tudta,
hogy a történelmi. probléma emberi meg-
valósítást követel, szerelmi. háromszöge-
ket, intrikát egyaránt. Így jelen van Kriegs
feleségének örök udvarlója, a szintén
erdélyi magyar nemes, Balázs, ám Zilahy
hozzájuk veszi Kriegsné barátnőjét, Jan-
kát, kivel is összeadja e nemes lovagot, Az
intrika, a szerelmi szolgálat egyértelműen
a. hitelességet szolgálja. Balázs el-veszi
Jankát, hogy stabilizálja helyzetét, azaz
tovább imádhassa Klárát. Ám Janka ebből
a verzióból Kerényi új, harmadik
felvonása miatt eltűnt, itt ugyanis majd
1945 után Klára és Balázs kelnek egybe.
Zilahy kényszerű. dramaturgiai
öncsonkítása azért lesz kellemetlen, mert
azt a. kevés életet is segít kilopni a műből,
amelyre. oly nagy szükség volt, nehogy az
tendencia-darabbá váljék.

Holott Kerényi rendezésében azzá
vált., a harmadik felvonás erőszakos meg-
oldása tönkretette az első két részt is. Itt
ugyanis 1945-ben a német Kriegs mint az IG
Farben főmérnöke, menekülő háborús
bűnös tér vissza a szétlőtt Pest-re, ahol
volt felesége már természetesen
hozzáment a hű Balázshoz, zsidó sógor-
nője eltűnt, öccse épp kiugrik az ablakon,
és kisebb bonyodalom után megjelenik a
demokratikus rendőrség ifjú képviselője
is. Egyszóval, krimivel kevert ötletek
történnek az egyik oldalon, magyarázko-
dások, butaságok a másikon. A haldokló
öregúr például (Klára apja, a magyar
nemes, az örök cserkész) egy épp ara.
tévedő orosz harmonikással dudorássza
halotti dalát a rommá lőtt lakás mélyén..
Tény, hogy a harmadik felvonás még
inkább az aktualitás jegyében íródott, mint
az egész darab. Épp ezért még kevésbé
hordozhat tartós, megbízható értékeket,
arra viszont valóban kiválóan alkalmas,
hogy visszamenőleg érthetet

lenné torzítsa az első verziót, az 1943-as
szöveget.

Kerényinek módjában állott volna,
hogy ne játszassa el ezt a felvonást. Le-
hetősége nyílott volna arra, hogy ne húz-
zon ki az újabb aktualizálásból következő
dramaturgiai öncsonkítás nyomán szinte
minden emberit. Csak ő akarhatta elját-
szatni e felvonást, saját koncepcióját: szol-
gálandó. Ezzel viszont alapvető vált-oz-
tatast szenvedett az első két rész, illetve
három felvonás.

Kriegs Rudolf például, a németségé-ért
fizető hősből egyszerűen egy jámbor-
ságba öltözött, higgadt, ám aktív náci-
baráttá vált, ezzel a változtatással foszt-
ván meg a darabot saját ívétől. Kerényi-
nél Kriegs már az első felvonásban kije-
lenti az Anschluss kapcsán: „Bárcsak
nekünk is lenne Hitlerünk!" Zilahynál
erről szó sincsen. Az eredeti szövegben
Kriegs és fiának kapcsolata árnyalt és
szeretettel teli. Kerényi változatában ez
sajnos elsikkad.

Zilahy instrukciója szerint az első fel-
vonás végén Rudi és felesége, Klára
együtt marad a színen, „néma és mozdu-
latlan, lelkükkel egymásba borulva".

Kerényinél ekkortájt csend és némaság
helyett a cserkészindulót üvöltik, de en-
nek funkciójáról majd. később. A Várban
Kriegs és fia a cserkészinduló ellenpárja-
ként gyönyörrel és vadul éneklik a Wacht
am Rheint, az eredetiben erről sem esik
említés. Zilahynál - s ez már Klári apjá-
nak, az öreg cserkész alakjának a szegé-
nyesítéséhez is hozzájárul - Borcay leszö
gezi: „Igaza van Rudinak, őt is meg kell
érteni." Ebből a tűt-elemből, a toleran-
ciából, valamint Kriegs válságából szinte
semmi nem marad. De szinte tejesen meg-
változik Rudi és Klári vitája, a darab ere-
deti kulcspontja is. Csökken a vita minő-
sége és tartalma is. Kriegs például el-

mondja: „Én sohasem beszéltem neked
arról, mit kavart, tépett fel bennem,
amikor a családi tanács minden kérésem
dacára úgy döntött, hogy Árpádnak ke-
reszteljék a fiamat..." Klári: „istenem, hát
a név is fájdalmat okozott neked? Rudi:
„Mit tehettem volna? Megadtam magam,
mert szerettelek." Kerényinél az utóbbi fél
mondat eltűnik, és nem véletlen, hogy
épp az emberi viszonyra, a sze-
mélyességre utaló, árnyaltságra valló fél
mondat hiányzik. Vitájukból lassan épp
az hiányzik, ami a darab eredeti lényege,
a sodródás, a rádöbbenés arra, hogy:
Klári: „Nem mi viaskodunk itt, két
ország birkózik egymással, a hegyeivel, a
folyóiva l . . ." Rudi: „Ez nagyon okos
dolog volt, amit most mondtál." (Keré-
nyinél hiányzik.) Rudi: „Hát
megbolondultunk mi, 'hogy egy európai
tragédiát fülinél fogva idecipelünk

Elmarad Borcay monológja, amelyet
Rudi és f i a , Árpád távozása után mond,
mikor még nem tudja, hogy ez utóbbi
visszatér a pályaudvarról, magyarságát
választván, .Ez döntő kérdés, mert e mo-
nológ épp a darab lényegi problémájára
tapint rá, arra a tragédiára, hogy Rudi
egyébként jogos választása, a németség
választása aktuálisan a hitlerizmust jelenti. A

németség fogalma tragikusan egybe-
fonódott a Harmadik Birodalommal, hol-
ott a kettő nem egy. E monológban el-
mondja. Rudi helyzetét - saját helyzeté-
re, magyarra fordítva. „Én nyolcéves
vagyok, és a család elköltözik Szerbiába...
Egy szót sem tudok szerbül, be-íratnak a
szerb iskolába, szerb államhivatalnok lesz
belőlem, szerb lányt veszek feleségül... Es
egyszerre, úgy negyven év múlva, a Száva
mellett felemelkedik egy nagy, hatalmas
Magyarország, nagyobb, mint Mátyás
királyé. . . "

Hiányzik Árpád visszatérésekor az a
szöveg, amelyet Rudi mondott a pálya-
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udvaron fiának, és ez már kínos, hamisí-
táserejű hiány. Kerényinél Borcay meg-
kérdezi Árpádot, mit mondott Rudi a
pályaudvaron, Árpád válasza pedig:
„Semmit." Eredetileg ez így hangzik:
„Sokáig lenézett maga elé a földre, mint-
ha csak a kofferomat nézte volna. . . - a
lírát nem idézzük - ... mélyen a sze-
membe nézett, és azt mondta: Szeresd
anyádat, és legyél jó magyar ember! Ve-
led akarok fizetni azért, amit ettől az
országtól kaptam." Ez, bármilyen legyen
is a dramaturgiai kényszer, alapvetően
megváltoztatja az egész előadás jelenté-
sét. Végső soron Schöpflin Aladár csak
erről, és nem a Kerényi-féle Fatornyok-ról
írhatta a Magyar Csillagba méltató kriti-
káját.

A Kerényi-féle húzások - a harmadik
felvonás kínosan más hangvételű tele-
ológiájának megfelelően - az első két
részt végképp politikai tendenciák har-
cává szegényítik, ekképp lúgozván ki az
amúgy is aktualitásokból építkező mű-
vet. A tendenciózus jelleget, a szimbo-
likus politikai tantörténetté alakítást szol-
gálja a színpadkép elrendezése, a „lebe-
gő", árkokkal körülvett, jelzésszerűség és
naturalitás határán álló tér. Ebben az
árokban jár-kel Kiss Ottó és zsidó fele-
sége, s ebbe ugrik le Ottó (sic!). Így az
alvilági árok ekképp a lelkiismeretet is
szimbolizálja.

Az eső szimbolikája egyértelmű: a
magyar történelem válságos óráiban öm-
lik, hull, zuhog. Ezt az esőt látjuk a kas-
sai bevonulás dokumentumfilmjén, s en-
nek cseppjei koppannak Ottó feleségé-
nek esernyőjén is. Ezek vitathatatlanul
hatásosak, mert e hangok valódiak a ját-
szott világban. (Mindig hatásos, kiütköző
jellege révén, egy-egy eltérő elem haszná-
lata.) Ez a hatásosság azonban nem jelen-
ti, hogy értelmezhető, hiszen a rendezés-
nek nincsen olyan struktúrája, amelyben
e hatás utalássá lenne, és elnyerné erejét.

A nehéz idő egyenlő esős idő képlet
ugyanis elég tág ahhoz, hogy akár az
egész előadás alatt ömölhetne az eső,
1914-től nem tudom, meddig.

Az eredeti verzióban a zsidó feleség
szerepe is bonyolultabb, összetettebb
volt, nem ilyen kínosan egyértelmű, nem
ilyen hatásvadászóan túlzó.

Mielőtt rátérnénk a játékmódra, a szí-
nészi játék kérdéseire, még egy, immáron
az eredeti Zilahy-darabra vonatkozó
problémát kell röviden érintenünk. Való-
ban megérdemli-e ez a Zilahy-darab,
hogy hevült lelkülettel feltámasszuk?
Vajon a magyar drámatörténet rejtett
értéke-e, amely most, ismét nyilvános-
ságra kerülvén, levetkezvén a politikai
aktualitásokat, felragyog tiszta, eredeti
formájában? Vagy a politikai aktualitás
kontextusának elveszésével elvész-e a
darab lényege? Megítélésem szerint a
Fatornyok lényege az aktualitás volt. Ki-
állása és embersége egyaránt mélyen kö-
tődött ahhoz a pillanathoz, amelyben
bemutatták. Épp ezért úgy tűnik, hogy a
Kerényi által járt út ellenkezője is jár-
hatatlan lenne, hisz akkor is igyekeznünk
kellene, ha e mű politikai jelentésén túl
immanens értékeit kívánnánk feltár-ni:
hisz talán rájuk sem lelnénk. Talán tudja
ezt Kerényi, azért is ragaszkodott a
politikai-történeti keret felrajzolásához,
azért ábrázolta egyértelműen politikus-
ként Zilahyt.

E mű lényegi problémája a magyar
középosztály választási, viselkedési ké-
pessége a történelem súlyos helyzeteiben.
Szándéka szerint Zilahy bemutatta a
magyar középosztály szépségét, értékeit,
milyenségét, azt a réteget, amely szerinte a
reprezentativitás értékével bír, történelmi
feladatokra hivatott.

A magyar középosztályra vonatkozóan
azonban nem Zilahy a legjobb, legobjek-
tívebb forrás. Ő minden tisztességes

szándéka ellenére sem elég tehetséges.
Babits, Kosztolányi, Móricz, a Halálfiai,
a z Aranysárkány, a Pacsirta, a Rokonok, az
Úri muri mellett a Fatornyok nem ját-szik
fontos szerepet. Hiába könnyed,
Kosztolányi eleganciáját nem éri utol
sosem. Hiába tisztességes, a végső mérle-
gen Babits önemésztéséhez, mélységéhez,
hűségéhez képest hiteltelen. Hiába ismeri
valóban embereit, Móricz indulatához,
kritikájához képest elégtelen.

Azaz Zilahy e műve nem több egy
tisztességes profi becsületes, kommersz
művénél. Viszont nem is kevesebb. Épp
ezért tűri el nehezen, ha széjjelszabdalják,
hisz elég finoman lett összevarrva ahhoz,
hogy meglátsszanak rajta az új öltések.
Mindez kizárólag az eredeti darabra ér-
vényes. A fellelt, az utólagos felvonás
ehhez képest kínosan silány. A mentege-
tőzés és magyarázkodás, az okok keresése
inkább tartozik Zilahy eljövendő mo-
nográfusának tollára, akinek kötelessége
lesz megválaszolni annak a személyiség-
nek a kérdését, amely minden aktualitás
kihívására válaszolni kíván. (Úgy mond-
hatnánk, hogy Zilahy minden érkező
vonatra felült, sajnos mindig kettős érte-
lemben. O az aktualitás örök lovagja, így
könnyebben időszerűtlenebb, mint bárki
más. Számára az idő mindössze a kedvező
perc ellesése, a z a z nem filozófiai, hanem
taktikai probléma.)

De miért kell Kerényinek a harmadik
felvonás ? Itt fordulhatunk végre az elő-
adáshoz, amely választ kell hogy adjon a
torlódó és egyre zavarosabb kérdésekre.

A következmények

A lecsupaszított első két részben látszatra
minden a helyén van. Fonyó István
Kriegse realistán náci, Szakács Eszter
Klárájának különb embersége vitathatat-
lan, Ferenczy Csongor Balázsának morális
fölénye evidens, Kálmán G y ö r g y Bor-
cayjának szellemi távlata ordító. A képlet
világos: mindenki jobb, mint Rudi. A
morálisan gyengébb, a butább, a lehe-
tetlenebb: minden negatívum Rudi olda-
lán, míg a magyar csapat merő báj, tole-
rancia, de mindhiába. Rudi makacsul
menetel az IG Farben, a nem sejtett iszo-
nyú jövő felé. Ezt a végtelenül egyszerű,
ostobaságig csupasz sémát a színészek
kínos realizmussal játsszák el. Igazak az
érzelmek, Rubold Ödön Árpádjának
magyarsága, a cigánnyal baglyot etető
érettségiző ifjonc éppannyi hittel és ben-
sőséggel van ábrázolva, mint Balázs
snájdig, huszáros lovagiassága avagy

Borcay (Kálmán György) talákozása az első szovjet katonával (Botár Endre)



Borcay bölcselkedő figurája. Kerényi
Zilahyval együtt szereti ezeket a figurákat,
ez iránt semmi kétség. E ponton
visszaköszön Zilahy gyengesége, a séma-
szerű felületesség, amely ebben az egy-
szerűsített szerkezetben még kiütközőbb.
Hiszen ezeken a hősökön nincs mit sze-
retni. Igy és itt, 1982-ben, érdektelenek.

Ha a magyarság tűnő és örök értékei-ről
óhajt értekezni, tegye azt ahhoz illő
módon. Ha van rá mód, ne azt emlegessük,
hogy Zilahy Nagyszalontája egyben
Aranyé, amiből sejthetjük, hogy milyen
mélyebb összefüggések állhatnak a hát-
térben, hanem keressünk jó magyar drá-
mát. Ennél jobbat lelni feltétlenül lehet-
séges.

Kerényi számára alapvetően fontos volt
jó néhány Erdély kérdései közül. Itt látom
talán a legtöbb ürességét, mellébeszélést,
felesleges dekorativitást. Odáig még - a
legjobb esetben is mind-össze - rendben
van, hogy hőseink a cserkészindulót
ordítják kipirulva, és bármiféle
megfontolás nélkül emlegetvén harci
trombitájukat, valamint a Lomnicot és a
Hargitát. Bár ez sem egyértelműen fontos.
Az viszont bizonyosan túlzás, sőt
meggondolatlanság, hogy a hatást
erősítendő, a jobb oldali erkélyen népvi-
seletbe öltözött lányok kórusa is velük
énekel, ennek az ötletnek az alpárisága,
rossz szájíze, feleslegessége nem szorul
magyarázatra. Az első két rész játékmód-
beli diszkrepanciája is innen ered. A se-
matikus tendenciózusság okán értelmét
veszti az a kevés hiteles dialógus is,
amelyre lehetőség nyílna. Klára és Rudi
párbeszéde nemcsak a húzások miatt
erélytelen és sikkad el. Ekkorra Rudiról
már annyi rosszat és csak rosszat sulykolt
a rendezés, hogy igaz mondatai nem is
hallhatóak. Nem értjük, hogy Klára miért
vitatkozik vele, és miért nem ugrik már
Balázs hű magyar karjaiba. Szakács Eszter
és Fonyó István kellő tudással rendelkezik
ahhoz, hogy a jelenetet jól eljátsszák, de
ekkorra ez már drámaiatlan, tét nélküli,
úgyhogy nem rajtuk múlik gyengesége.
Nem partnerek, Klári morális fölénye
vitathatatlan, így a realizmusnak,
pszichológiának már nincs helye. És
ugyanez a séma működik a szereplők közti
viszonyok mindegyikében. Kerényinél apa
és fia viszonya lényegileg a Wacht am
Rhein közös ordításává sikkad, ami ha
lehet, éppoly ízléstelen, mint a
cserkészinduló. Borcay lényege, hogy il-
lusztráljon egy halálra ítélt réteget, azaz ne
csupán nevetséges legyen rövid cser-
késznadrágjában, hanem megható is. Itt

sajnos mindössze nevetséges és egyálta-
lán nem megható, hisz semmit sem kép-
visel azokból az értékekből, amelyekért
kár lenne; mindazt a toleranciát, megér-
tést, intelligenciát, amellyel szöveg sze-
rint rendelkezett, Kerényi kihúzta. Így a
Kálmán György által játszott figura
papírmasészerűen egysíkú lett, feladata
mindössze abból állott, hogy ősz legyen,
mély hangú, magyaros, angol pipát szívó
úriember. Ferenczy Csongor Balázsa a
bajszos derék úriemberré redukálódott. A
sémaszerűséget, az egysíkúságot erő-
sítették a fényfüggönyben való megállá-
sok, amelyekkel egy-egy szereplőt bejö-
vetelekor jellemeznek. Ez a rendezés leg-
különösebb ötlete, megmondják, hogy ki
kicsoda, azaz tovább tart a nevelés és az
orientálás. Mert például Balázsról azt
halljuk az égi hangtól, hogy: „Volt erdé-
lyi birtokos... hűséges ember. Aggle-
gény." Azaz: ő lesz Klári férje, kivárja,
míg Kriegs németté válván el nem tűnik.
Árpád: „apjától szőke haját és kék szemét
örökölte" - szól az információ, azaz

minden mást a magyaroktól örökölt. Ezek
a silány, tendenciózus megoldások még
ha látványosak is, oly érdektelenné teszik
az előadás első részét, hogy a fel-
háborodás - egyébként Bálint György
által halhatatlanul megfogalmazott ké-
pessége - felesleges. A harmadik felvo-
násra mindez végképp értelmetlenné vá-
lik, a beteljesült morál tandrámája szinte
teljesen érdektelen.

És Kerényi-Réthy Sári nevelőfeladata
még nem ért véget. Felvonás előtt ismét
oktatásban részesülünk, Kubik Anna to-
vább meséli Zilahy életét, folyóiratának,
a Hídnak sorsát. Kivetítve látjuk a Réthy
Sári által megtekintett harmadik felvonás
eredetijének fénymásolatát. Ilyeténképp a
tájékozatlanabbak is megtanulhatták az
OSZK kézirattárának jelzési módszereit.

Ékkor már egyszerűen lehetetlen és
indokolhatatlan a tanítás színvonala --
nyelvileg és tartalmában egyaránt.. Az
összekötő szövegek Zilahy szelleméhez
alkalmazkodóan finomkodóan fogalma-
zottak, ugyanakkor azonban megejtően
naivak és színvonaltalanok. Ha bele-írunk
a darabba, ha vállaljuk, hogy a
kommentár éppoly fontos, mint a prófé-
cia, ha elmossuk a kettő közötti átmene-
tet, akkor ne lehessen észrevenni a minő-
ségi eltéréseket.

Maga a felvonás érdektelensége abból
ered, hogy Zilahy itt éppoly sémaszerű,
mint Kerényi. Zilahy, ha tetszik, itt tér
meg Kerényihez, avagy Kerényi itt szol-
gálja híven az ideált, mert éppoly rossz a
szöveg, mint a játék. Zilahy mentsége
evidens. Szeretett volna még egyszer az
új vonatra is felszállni, s ebben nincs
semmi kivetnivaló. Mindenesetre ő nem
tekintette kiváltként fontosnak ezt az
utólag írt felvonást, nem írta át az egész
Fatornyok-at, nem adta ki azt a változatot,
amit itt játszanak, mert belátta, hogy ezért
a befejezésért nem érdemes szét-zúzni az
1943-as első verziót. Hosszú életében
szert tehetett némi bölcsességre, művét
megírta, majd felejtette. Kerényi-nek
indokolnia kellett volna, miért volt
szüksége erre a felvonásra. Mert ha azt
gondolja, hogy Zilahy „megtérése"

szükséges ahhoz, hogy eljátsszák, attól
tartok, téved, hiszen a 43-as darab ön-
magában minden további nélkül eljátsz-
ható lett volna. Azonban az is lehetséges,
hogy Kerényi hitt felfedezésében, és az új
felvonást oly értéknek tartja, mely több,
mint aktualitás, olyan erejű meg-oldás,
amely minden - történelmi - problémát
megmagyaráz. Ez azonban tévedés, e
felvonás önálló szellemiségében Kerényi
sem hihetett, hiszen ennek szellemisége
az eredeti változattól mélyen eltér. De
eljátszhatta Kerényi a harmadik fel-

Baranyi László, Kálmán György, Szakács Eszter és Ferenczy Csongor a Fatornyokban (lklády László
felvételei)



vonást azért is, mert a kívülálló objekti-
vitására vágyott. Ezt a lehetőséget azonban
el kell ejtenünk, mert objektivitásra ezen
az előadáson szinte semmi nem utal.

A kritikus nem tud egyértelműen vála-
szolni a feltett kérdésekre. Nincsen olyan
világos művészi ok, amely az ekképp át-
rendezett Fatornyok előadását indokolttá
tehetné. Nem tudom, miért kellett iskolába
küldeni a nézőt, nem tudom, mit akartak
tanítani, nem lett világos, hogy Kerényi
mit gondol Zilahyról, amint az sem, hogy
miért kellett eljátszani. Zilahyval
kapcsolatban a zavar tovább tart, az
objektív értékelés másokra vár.

Kerényivel kapcsolatban: kiderült, hogy
mindössze felhasználta Zilahyt arra, hogy
indulatairól, elkötelezettségéről,
érzelmeiről valljon. Joga ezekről vallani,
ezt senki nem vitatja el. Kötelessége vi-
szont, hogy kristálytisztán fejezze ki ma-
gát, éppoly egyértelműen, mint Babits, aki
tudta, hogy „újat mondani könnyű", és
„nagy tehetségek hisztérikus felelőt-
lenséggel másutt is voltak már. De ezek
nem lehettek nemzeti prófétákká. Ami
máshol és máskor legfeljebb mulatságos
vagy gondolatizgató paradoxon lenne, azt
ma nálunk egy nyugtalan és szomjas
fiatalság figyeli, katasztrófa előtti han-
gulatban, lesve a megváltó igét. Szellemi
kultúrára nem sok alkalma nyílt ennek a
fiatalságnak. De ösztönös áhítat él ben-ne
a kultúra iránt, és mohón néz mindenkire,
aki mondani tud neki valamit. Megragadja
a tehetség szuggesztív ereje, akár még a
habzsolt, kirakatba tett erudíció is.
Igazából olyasmit kíván, amit a
felelőtlenség könnyebben adhat meg neki,
mint a komolyság és felelősségérzet."
(Babits Mihály Művei, Szépirodalmi, 1978.
605-606. old.)

Babits cikkét éppúgy az aktualitás
(Németh László Kisebbségben-je) íratta,
mint Zilahy drámáját. Ám a babitsi inte-
lem semmit sem vesztett erejéből, mert az
ő óvatossága sehol sem kötelezőbb, mint
az érzékeny kérdésekben. Attól tar-tok,
belátható, hogy a magyarság képvi-
seletének egyetlen értelme az egyetemes-
ségre való képviselet lehetősége.

Zilahy Lajos: Fatornyok (Várszínház)

Rendező: Kerényi Imre. Dramaturg: Márai
Enikő. Zene: Rossa László m. v. Díszlet:
Götz Béla m. v. Jelmez: Füzy Sári m. v.

Szereplők: Fonyó István, Szakács Eszter,
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Visszhangot
választott ...

Páskándi Géza
A vadorzó című drámája Pécsett

Hat dráma keres egy szerzőt

A szinopszis, főként ha nem a szerző,
hanem művének egyik bírálója készíti,
veszélyes, majdhogynem tisztességtelen
műfaj. A cselekményt a lényeg rovására
zsugorító szöveg - a legtágabb közös
nevező, amely közepes alkotásokkal
szemben is komoly elvárásokat ébreszthet,
míg Hamlet rangú remekműveket
(Karinthy zsenialitásával) a tucattermé-
kekhez közelít. Éppen ezért Páskándi
Géza A vadorzó című drámájának zanzá-
sításával nem a dráma minősítése a célom,
inkább csak jelezni kívánom, hogyan
kopírozódnak egymásra a műben az
egymástól holdévnyi távolságra levő, félig
kimunkált vagy csak felvetett drámai
propozíciók, A vadorzó lehetőségei. 1.
Távol Szarajevótól. Néhány nappal az első
világháború kitörése után Georg von
Stahl, huszonnégy esztendős osztrák
hadnagy, fiatal házas, nem vállalja a rá vá-
ró katonasorsot. Ahelyett, hogy életét
kötelességből és örökölt virtusból kockára
tenné egy nyilvánvalóan értelmetlen
célért, mindent elkövet, hogy elkerülhesse
a történelem mészárszékét. Nem riad
vissza még az öncsonkítástól sem.. .
z. Montague-ék. A szép magyar bárókis-
asszony és a vagyonos osztrák gyáros-
ivadék diadalmasan vívták meg Romeo és
Júlia örök küzdelmét, és családjaik el-
lenkezését legyőzve, egymáséi lettek. Az
öröklött ellentétek azonban erősebbnek
bizonyulnak a szerelemnél. A házasélet
hétköznapjai ráébresztik a fiatalokat arra,
hogy a köztük lévő távolság -- az
idegenség - áthidalhatatlan, s végül is saját
tévedésük áldozataiként meggyűlölik
egymást.
3. Mérgezett ölelés. A fiatal, szerelmes fér-
jet férfitársai becsábítják a bécsi bordély-
ba. Az aktus során hirtelen megérzi pén-
zért szerzett, kiszolgáltatott partnerének
gyűlöletét, és ettől annyira megundorodik,
hogy imádott feleségét sem tudja többé
magáévá tenni. Az éjszaka csődjétől való
szüntelen félelem lassanként megöli a
szerelmet, és őrületbe, sőt a halálba
kergeti a férfit.

„Ibolya kisasszony" - és Percsihin. Báró
Szentannay Ibolya előbb szerelemből,

azután makacsságból kitart impotens és
hisztériára hajlamos férje mellett, mind-
addig, míg egy apja korú erdei vándor (aki
a kalitkába zárt szajkót is szóra bírta), férje
rejtélyes halálának éjszakáján rá nem
ébreszti a test örömeire. Reggel aztán a
haláleset körülményeit ködösíteni kívánó
családdal szemben emelt fővel szeretője
fejére olvassa a gyilkosságot.
5. Testvérek. Majd egy emberöltő választ-ja
el egymástól a von Stahl család két fiát. A
fiatal és szertelen Georg gyűlöli a
megállapodott és cinikus Hansot, aki
féltékenységből, irigységből meg akarja
mérgezni öccse házasságát. A háború
alatta két fiú viszonya még jobban elmér-
gesedik. Hans arra számít, ha öccse a
frontra kerül, nemcsak szép és fiatal fele-
ségét, de az örökséget és a családi válla-
latot is megkaparinthatja. Az özvegy
azonban (egyelőre) nem hajlandó beülni
Hans autójába...
6. Akiért a visszhang szól. Az igazi magyar
nemesasszony osztrák férje oldalán is hű
marad anyanyelvéhez és szülővárosához,
Budapesthez. Hiába bíznak a hódító
osztrákok a vegyes házasságok asszimi-
lálóerejében, az acélos magyarság nem
olvad meg (be) a Monarchia kohójában.
Egy-egy percre talán sikerül az idegen
férfinak német szóra bírni feleségét és a
magyar táj visszhangját is, de a hegyek
anyanyelve - akárcsak a karéjukban lakóké
- mindörökre magyar marad.

Az életmű árnyékában

És most félre a tréfával, a vulgarizáló
játékkal - amiért az általam mindig is
nagyra tartott, irónia dolgában különösen
példamutató szerző szíves elnézését kérem
-, szóljunk arról, ami a felsorakoztatott
szinopszisok, drámaötletek mögött van.
Páskándi legújabb, időrendi szempontból
történelmi, célkitűzését és jellegét tekintve
pszichológiai drámájáról, amelynek furcsa
többszólamúságát, a mű egészét
szétfeszítő heterogenitását szerettük volna
érzékeltetni. Elképzelem, hogy nemcsak a
szerző - dramaturg, rendező -, hanem a
darabot nem ismerő olvasó is felkapja a
fejét: elegünk van az egybélű, egyszólamú,
szimplifikált tan-drámákból és az
előregyártott elemekből konfekcionált
komédiákból. A modern drámáknak,
Örkény óta a miénknek is, nem bűne,
erénye a polifónia.

Csakhogy ezúttal úgy tűnik, mintha a
zenekar hangszerei sorra önállósították
volna magukat: a vonósok versenymű-vet,
a zongora szonátát játszik, a fúvó-sokat
elnyomja a dobszó, és a legváratla-


