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Aszinkronban
történelemmel, nézővel

Darvas József Részeg eső című drámájának
veszprémi bemutatója alapvető ta-
nulságokkal szolgál. Ezek mindegyiké-ről
alapos elemzést adni itt és most nincs
mód. A következőkben elsősorban csak
arra vállalkozhatunk, hogy megvizsgáljuk,
mi az, ami az 1964-ben írt drámából mára
már visszavonhatatlanul megkopott, mai
sikerét szinte lehetetlenné teszi. Ezt
egyébként Pethes György rendező-nek és a
dramaturgnak (akit a műsor-füzet nem
jelöl) lett volna feladata meg-tenni.

Röviden a mű : Balla Géza, a paraszt-
származású sikeres festőművész, a hat-
vanas évek legelején önkezével vet véget
életének. Ez a halál, ez a tragédia készteti
barátját, Szóláth Béla filmrendezőt saját
élete felülvizsgálatára, számvetésre ön-
magával. Felidézi utolsó húsz-huszonöt
évét, keresi a választ arra, hogy miért lett
öngyilkos Balla, s kutatja, vizsgálja saját
és nemzedéke sorsa alakulásának rugóit. A
lazán egymáshoz kapcsolódó képekből
építkező dráma végső soron csak kérdések
megfogalmazását nyújtja, hisz válaszaival
ma már nem tudunk mit kezdeni. A darab
cselekménymenetéről összefoglalóan
nehéz lenne többet mondani, hiszen e
képek sorozatával a mű - ahogyan Darvas
írja - „annak a nemzedéknek útját, tragikus
hányattatását kíséri nyomon, amely
felnőttként éli át a fasizmus teljes
kibontakozását, a második világháború
eseményeit, hogy később a napi politika
által felszínre dobott személyi kultusz
játékszerévé váljon, elveiben
megcsúfoltasson, tetteinek követ-
kezetessége megtöressen".

Talán csak annyit még, hogy Szóláth a
számvetés eredményeképpen, megtisz-
tulási folyamata befejezéseként elhatá-
rozza: abbahagyja anyagilag, erkölcsileg
egyaránt elismert, jutalmazott munkáját,
hogy Balláról készíthessen filmet, igaz fil-
met. A főbb szereplők között megismer-
kedhetünk még Andrással, aki miniszter,
Csontos Gyulával, ő (a színlap szerint)
filozófus, és Fodor Ferenc esztétával.

A veszprémi előadás - vizsgáljuk bár-
milyen szempontból is - leginkább csőd-

nek nevezhető. (Olyannyira, hogy meg
kell jegyeznünk, a veszprémi színház
művészei: színészek, rendező, dramaturg,
díszlettervező - más bemutatóik bizony-
sága szerint - ennél csak többre, jobbra
képesek.) A tanulság pedig: egy-egy be-
mutatásra kerülő dráma értelmezésében
benne kell hogy foglaltassék a közönség
darabbal kapcsolatos ismereteinek pontos
felmérése, figyelembevétele is. Meg-lehet,
a konkrét, napi kérdésekkel politizáló
daraboknál a probléma nem egyszerű, bár
látszólag épp az ilyen típusú drámáknál
volna könnyebb számba venni a laikus
közönség ismereteit, létező (vagy már
éppen hiányzó) érzelmeit. A műveletet
elvégezni mégis nehezebb. Óhatatlanul ki
kell lépni a mű keretei közül, és
színháztól, művészettől függet-len,
általunk, velünk, bennünk élő társa-dalmi,
politikai tényeket kell leszögeznünk.
Mivel a veszprémi fiaskó ezek el-
mulasztásának tudható be, néhány egy-
szerű kérdés felsorolása nem felesleges.

Sikert joggal remélő és váró színre állí-
tásnál tudni kell mindenekelőtt: miről szól
a mű? (E kérdés feltevése azért nem
hagyható el, mert az erre adható válasz
esetleg a bemutató létjogosultságát is
megkérdőjelezte volna.) További kérdé-
seink: minek köszönhette - mérsékelt és
ellentmondásos, de a mostaninál mégis-
csak nagyobb - hatását 1964-ben a Részeg
eső? Hogyan viszonyolunk ma hozzá? Mit
tudunk mindarról, amiről a mű szól ?
Mennyire és milyen módon érdekel ben-
nünket az, ami 1944 és 1956 között tör-
tént, és főleg mennyire érdekel, amit erről
1964-ben írtak ? Végül az utolsó kérdés :
mi az, ami miatt be kell mutatni a Részeg
eső-t 1982-ben?

Könnyű, ám példátlanul igazságtalan
volna - s a bukás ilyen mértéke mellett
már nemcsak a szerzővel, de paradox
módon a színre állítókkal szemben is - a
kudarc okát csak a darabban keresni. Ezért
a mű védelmében már most tisztázni kell
egy elvi kérdést. A dráma lényegi
megvalósulása az előadás. Az egyszeri és
megismételhetetlen. Az, amiben divat,
napi gondok, hangulatok is munkálhat-
nak. Az, ami sok esetben bízvást tartható
partikulárisnak is. Hiszen lehetnek „a kor
foglalatjai és rövid krónikái". Első-sorban
persze a saját kora számára foglalat és
krónika. Eszközei révén főként a jelen
idejű és egyértelmű hatásra törekedhet. A
darab előadása, az oly sok mindenben
különböző nézők azonnal
megfogalmazható ítélete mellett és íté-
letéért történik. Ha pedig a műnek feltett

szándéka, hogy konkrét napi gondok ki-
mondását végzi el, és nem „örök érvé-
nyű" kérdések holnap is elmondható
igazságait keresi: ez jogos és szükséges is
lehet. Ugyanakkor persze ebben az
esetben számolni kell a kivételesen he-
lyénvaló kérdéssel: miért pont így írta?
Egyszóval, önmagában a tény, hogy vala-
mely dráma hosszú évekkel első bemu-
tatása után ismét színre kerülve nem arat
osztatlan sikert, nem minősíti, nem mi-
nősítheti a művet. Még akkor sem, ha
pontosan a kezdeti sikertelenségre cáfol-
na rá. Ha pedig belegondolunk, hogy
ilyenkor gyakran elhangzik a szentencia:
kizárólag a darab első jelentkezésének
ilyen-olyan nézői az okai a mű méltatlan
bukásának, akkor feltételeznünk kell azt
is, hogy egy adott darab jelen siker-
telensége korunkkal függ össze, s nem
feltétlenül a darab lényegi értékeinek
végső, tévedhetetlen ítéletét jelenti. Ha
ezek után mégis és visszamenőleg minő-
sítjük - egy volt siker megérdemeltségét
vonva kétségbe -, akkor ez csak úgy
lehetséges, ha akkori magunkat is minő-
sítjük.

A Darvas-mű kapcsán itt egy fontos
kérdéshez érkeztünk. Az alig karnyúj-
tásnyira lévő 1944-1956-os évek jele-
nünket döntően meghatározó esemény-
soraiban értékelhetnénk magunkat, viselt
dolgainkat. Szembenézhetnénk a da-
rabban megfogalmazott, rólunk kiállított
bizonyítványunkkal. Ez pedig ma azért
sem szívesen vett feladat, mert azokkal az
évekkel kapcsolatban néhányszor
megtettük már. Nos, ez az egyik pont,
mely a darab bemutatásával kapcsolatos
kételyeinkre utal, és ahol siker-
telenségének egyik okát is kereshetjük.
Tagadhatatlan, hogy történelmünk -
darabban is hangsúlyosabb - 1944-56
közötti időszaka alkalmas volt a kikerül-
hetetlen önvizsgálatra. Ki-ki akár a vele,
általa, akár a szomszédja, a szomszéd
által történtek miatt, jobban vagy kevésbé,
őszintén vagy mert muszáj volt, szem-
benézésre kényszerült önmagával. Tehette
ezt kegyetlen, örök sérülést okozó
mardosó őszinteséggel, vagy elintézhet-te
sikeres öncsalással is. Akár így, akár úgy,
nem volt könnyű. Ezért a kényszerű
bűntudat sugallta meakulpázásból elég
volt. Bizonyos, hogy a veszprémi színre
állítóknak sem volt szándéka ilyen
önvizsgálatra kényszeríteni. Azt azonban
tudniok kellett volna, hogy a darab erről
beszél, hatása annak idején nem
utolsósorban ebben jelentkezett. A dráma
belső törvényének megfelelően Szó-



láth számára barátja öngyilkossága egy-
fajta elfogadható válasz. Kiváltó oka tehát
értelmes kérdéssel megtalálható és főként
általánosítható kell hogy legyen. Igy - bár
könyörtelen kérdéseit csak néhány
személyre koncentrálva teszi fel - a
válaszok (a bűnök) általában jellemzőek.
Ebbe az irányba hat Szóláth lelki-ismeret-
furdalása is. Pár nappal halála előtt
kérdezte Balla Szóláthot: „Te ugye hiszel
még?! .. Ugye lehet még hinni?!... Lehet,
ugye?! És érdemes?!" Szóláth
meggyőződés nélküli válasza: „Persze.''"
A jóvátehetetlen mulasztás megtörtént, s a
következő lépésben már szükségszerű
kiterjesztése is, mivel Balla halálának,
nemzedéke tragikus hányattatásának
okaként nem lehet egy konkrét személyt,
egy pontos dátumot megjelöl-ni. Nem, ha
az okok eredői történelmünk kritikus
éveiben gyökereznek. De nem lehet
magyarázat pusztán az objektív
törvényszerűség sem. Ezért lesz felelőssé
minden résztvevő, maga a nemzet, elítél-
hető vétséggé a tehetetlen sodortatás.
Bűnös Balla öccse, Sándor, aki Steiner
Izsó tehenét akkor hajtja haza saját udva-
rába, mikor még el sem hagyta a falut a
deportáltak menete. Vétkes Csontos
Gyula, az 1949-ben ártatlanul bebörtönzött
kommunista, mert szabadulása után, bár
jóval tisztábban lát, mégsem cselek-szik.
A dráma lazán egymáshoz illesztett képei
jellemfejlődést nem ábrázolnak. Ily módon
Balla Sándor és Csontos „vétkei"

előzmény nélküliek, általánosíthatóak.
Őket személy szerint tettük alól akár fel is
menthetjük. Önmagával szem-ben már
nem tehette ugyanezt a néző, hiszen saját
megélt sorsával egészíthette ki a látottakat.
A színpadon így valódi vétségek is
büntetlenül maradnak, csak hogy annál
visszautasíthatatlanabb legyen a nézőre
erőltetett önvizsgálat.

A mű szembenézésre kényszerítő ere-
jéből gyorsan és sokat veszített. Bizonyítja
ezt, hogy Darvas maga is szükségesnek
érezte az 1972-es debreceni be-mutatóra
drámája átírását. Igaz, ez az átdolgozás
főként a darab szerkezetét érintette, azt
tette áttekinthetőbbé, világosabbá. Ez a
szerkezeti tisztázás azonban - ha
áttételesen is - arra utal, hogy az az
elfogultság, mely 1964-ben jellemző volt,
197z-re jócskán megcsappant. Anynyira
feltétlenül, hogy a higgadtabb fogalmazás
lehetővé és elvégzendővé vált. Az 1972-es
bemutató halovány "sikere" azonban azt is
jelzi, ahogyan az évek teltek, úgy
távolodott egymástól mű és közönsége.

Természetesen nem arról van szó,
mintha ma gyökeresen másként ítélnénk
meg történelmünk említett időszakát.
Ismereteink bővültével mindössze ár-
nyaltabban tudunk kérdezni 1937-et,
1944/1945-öt, 1948-at, 1956-ot illetően.
Máshová kerültek súlypontok, módo-
sultak értékek.

Á regény és a dráma megjelenése, első
bemutatása idején hasznos és jogos volt,
hogy az egyén sorsa, erkölcsi helytállása
vagy éppen helyt nem állása kerüljön a
középpontba, s így faggassuk a törté-
nelmet. Pozitívum volt már csak azért is,
mert szemben a néhány évvel korábbi
gyakorlattal, nem a kollektív, alig egyéní-
tett hős dominált, akivel kapcsolatban tör-
ténelemfaggatásról nem beszélhettünk.
Mindez ma már nem elég. Némiképp
módosultan ítéljük meg az egyén, a kö-
zösség, a történelem egymáshoz való vi-
szonyát az említett évszámokhoz kapcso-
lódó eseményekben. Az ötvenes évek első
felének torzulása nem „nagy nemzeti
összefogással" elkövetett volt, mégis
szinte egy egész ország szenvedte. 1964-
ben annak tisztázására, hogy 1944 -1956
között mi és miért történt, elsősorban a
vezető értelmiség személyes tetteinek
boncolgatása tűnt alkalmasnak, elfogad-
hatónak. Az elkövetett hibák okát - ter-
mészetesen joggal is - inkább személyek
tetteiben találtuk meg, s a társadalmi,
politikai folyamatokból következő sajá-
tosságok - melyek a maguk módján kö-
nyörtelenül hozzájárultak a hibákhoz -
elemzésre még alig-alig kerültek. Ennek
megfelelően a (közismert) személyekre
vonatkozó kérdések majd mindegyike
kapott is választ, válaszokat. Sőt volt idő,
mikor nemcsak e személyre koncentráló
okmeghatározás volt túlzottan hangsú-
lyos, de ezen belül is néhány név akár-
csak egy varázsige funkcionált A sze-
mélyekre vonatkozó válaszok sokaságá-

ból lassan- lassan egyvalami vált vilá-
gossá: nem adnak elégséges feleletet a
történtekre. Nem járulnak hozzá a néző,
olvasó által is birtokolható tudáshoz. Az
azokra az évekre vonatkozó választ
inkább a személyektől valamelyest füg-
getlen, történelmi „szükségszerűségre"

vonatkozó, az általában még mindig
hiányzó politikai, társadalmi tényekre
támaszkodó, elvi kérdések tudnák meg-
közelíteni. (A közönség, ha ismeri is, nem
tudja a hétköznapok nyelvére le-fordítani
az ellenforradalom okairól szó-ló 1956-os
párthatározatot.) Ennek eredménye aztán
az, hogy a színen látható hősök, mikor
személyes felelősségüket keresik, nem
keltenek érdeklődést. Például Szóláth.
Oknyomozása jellegzetesen felemás. Az
okok keresésében meg-csodált irigylésre
méltó eltökéltsége egy csapásra
szertefoszlik, ha oly közel ér hibáihoz,
hogy azok már megfogalmaz-hatóak. Ezt
pedig csak részben indokolja a dráma
általános önvizsgálatot hirdető
koncepciója. Ezért hiteltelen marad a
magára rótt. „penitencia": egy igaz filmet
kell készítenie. Balláról. Nem tud-ni
ugyanis, vajon mitől rosszak korábbi
munkái. Arra sem derül fény, hogy e
hamis filmek, dokumentumok bírtak-e
egyáltalán bármilyen hatással bár-kire is.

Maradva még a személyeknél, keressük
a négy főhős, a dráma érdektelenségének
további okait. Kevés ez a négy főhős.
1964-ben a dráma négy hőse mellett -
akik a munkásmozgalomban éltek,
küzdöttek égtek el -- azok hiánya tűnt fel
,,... akik húsz éven át - írja Pándi Pál
1964-ben - távol tartották magukat a
szocializmustól", hisz az ilyenek szere-
peltetése tehette volna, úgymond „reá-
lisabbá... erkölcsi értelemben is Szó-láda
vagy Balla helyét az életben". Mai
hiányérzetűnket inkább azok okozzák,

Darvas József: Részeg eső (veszprémi Petőfi Színház). Az előtérben: Bakody József és Árva László
(MTI-fotó - Ilovszky Béla felv.)



akiknek élete úgy volt nehezebb azokban
az években, hogy nem vehettek részt
igazán saját sorsuk alakításában. Akikkel
megtörténtek a dolgok anélkül, hogy
tudták volna, miért. Ha e hiányérzet meg-
fogalmazható, az értékkeresésünk pon-
tosabb irányát sejteti. Konfliktushelyzetet
a drámától eltérően nem feltétlen a fegy-
verrel szemben állók közt látunk, nem is a
meghasonlott, önmaga hitét őszintén
kereső főhősben, vagy közte és a tőle alig
különböző szellemi alteregója közt, hanem
a hatalmat gyakorlók és az azt elfogadók
között. Ezért hat a darab négy hősének
igazságkeresése - ha hit-tel telített is - csak
saját igazságuk keresésének, felmentést,
megértést igénylő siránkozásnak.

Elemezhetnénk még tovább a művet,
pontosíthatnánk fenntartásainkat a nemzeti
bűntudatot ébresztgető, nehezen
konkretizálható általános feleleteivel kap-
csolatban. Mégsem tesszük, mert annak
eldöntése, taglalása, hogy vajon a ma
ismert történelmi tények elégségesek-e, és
kellően köztudottak-e ahhoz, hogy velük
lehessen megadni egy drámában az érdemi
és igaz választ múltunk feszítő kérdéseire,
nem szorosan a műelemzés része.
Remélhetőleg ennyi is elegendő volt annak
jelzésére, hogy ezt a művet ma sikerre
vinni módfelett nehéz.

A legnehezebb feladat az előadás gya-
korlati megvalósulásáról, a színészekről
írni. Nem volna illő számon kérni tőlük a
hitet, a meggyőződést, az előadásból
hiányzó művészi erőt, név szerint és
pontokba szedve sorolni alakításuk hibáit.
Nem tehetőek felelőssé még azért sem,
hogy a - jó értelemben vett - rutint is
nélkülözve csak deklamálják a szerző
szövegét. A díszlet (Fehér Miklós mun-
kája) - mindössze néhány kocka, amely
lehet szék, asztal, hadd érvényesüljön a
gondolat maga - ezúttal csak száraz,
élettelen állóképek sorozatát teremtette
meg.
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A blődli
mint színházi jelenség

A Szép magyar tragédia Nyíregyházán

Néhány esztendeje annak, hogy a Gyulai
Várszínház bemutatta Hernádi Gyula
játékát, a Szép magyar tragédiá-t. A drámai
vonulatban kétségtelenül a Falanszter, a
Királyi vadászat, a Vérkeresztség sorozatába
tartozó mű. Még ha a megírás szín-vonala
vitathatatlanul az említettek alatt maradt
is. Vonulatról beszélhettünk, hisz Hernádi
modellalakjai, ha úgy tetszik, hősei,
valamiképpen mindenkor álmodozók,
hóbortos egyénként küzdők, magánhősök.
És a Szép magyar tragédia fő-szereplője is
történelmi múltunkból ide tévedt figura,
aki a politikai realitásokból mit sem ért
meg, ám készséggel szolgál ki mindent és
mindenkit, ha úgy érzi, hite szerint a
Habsburgok ellen lehet.

Niklay István a nemzetközi kalandor
eszményi alakja: volt 48-as tiszt, aki elő-
ször Habsburg Miksát követi Mexikóba,
ám amint Miksának nem sikerül meg-
szöknie, és a köztársaságiak kivégzik,
azonnal Juarez elnök szövetségese sze-
retne lenni. S mert ott sem arat sikert, III.
Napóleonhoz pártol. Tiszt lesz, ám a
franciák sedani veresége után Bismarck-
ban találná meg a nagy szövetségest. Lát-
szólag a szabadságért harcol, ám mindig a
fölüllevők oldalán. Niklayval ellentét-ben
mindvégig ott áll a két világforradalmár:
Pereghy Imre és Pereghy Anna. A
világkalandor és a világforradalmár
lényegében ironikus történelmi vitáján
keresztül peregnek a groteszk históriai
események. Helyzeteikben a tragikus és
komikus mozzanatok úgy váltják egy-

mást, hogy mindvégig jelen van Hernádi
állandósult történelemszemlélete, s mind-
annak, amit fölépít, amit elmond, a töké-
letes iróniája.

Hernádi története ezúttal pontosan
követhető, gondolkodásmódjában nem
akarja próbára tenni közönségét. A logi-
kai összefüggések biztosak, s talán még
arra is tesz kísérletet, hogy a modell-
drámába vigyen valamit a jellemdráma
lehetőségeiből. Ám ez legföljebb kísérlet,
próbálkozás, amely mégis inkább a
modellt tartja szem előtt. És megkonst-
ruált modelljein keresztül igyekszik ki-
fejteni gondolkodásmódjának határozott
kategóriáit is. Ezúttal elsősorban a sza-
badságfogalmat, s ezen belül is a szabad-
ságharc megvívhatóságának feltételeit.
Hogy ebben a drámában mégsem szerve-
ződik konstrukciója tömör egésszé, szer-
ves egységgé, annak az az oka, hogy az
író nem tudja a meghatározott úton
tökéletesen végigvezetni modelljét. S
ahogy fogyott az írói ötlet, ahogy elfásult
az irónia, helyébe lépett valami furcsa,
Hernáditól szokatlan pátosz. S ezzel
együtt vált testetlenné a modell, vesztett a
benne lévő jellem lehetőségéből.

Ami Hernádi Gyulától számonkérhető, s
fölmerült ez annak idején a gyulai előadás
láttán is, az az írói fegyelmezettség,
amely nem engedheti meg a félkész
drámák színpadra jutását, még akkor sem,
ha fontos gondolatok színpadi
megszólalásáról van szó. Hernádi a Szép
magyar tragédiá-ban olyan lényeges kérdé-
sekről, magatartásokról szól, s szólhatna
még komolyabban is, amelyek megértek
volna némi írói tovább munkálkodást.

A Szép magyar tragédia a néhány évvel
ezelőtti előadással szemben a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színházban új formai
arculatát, a megvalósítás alapvetően más-
fajta lehetőségét mutatta meg. Akkor
Szinetár Miklós rendezése komolyan

Hernádi Gyula: Szép magyar tragédia (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Madaras József, Albert
Éva és Kovács Gyula (Keleti Éva felv.)


