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Új magyar drámákról

„Valami van, de nem az igazi!" - idézik
Rajkin híressé vált mondatát Hernádi
Gyula legújabb színdarabjában, s attól
tartok, nem a magyar drámaírás gondjaira
céloznak a színészek. Pedig talán semmi
sem jellemzi tömörebben dráma-írásunk
felemás helyzetét, mint ez a látszatra
könnyedén odavetett - kabarékban
elkoptatott - szlogen. A magyar drámaírás,
amely a hatvanas évek vége felé hihetetlen
fejlődésnek indult, s amelyet még a
hetvenes évek közepén is gazdag spektrum
jellemzett- színpadainkon egy-más mellett
szerepeltek a hagyományosabb Németh
László-i-illyési dramaturgia képviselői, a
„középnemzedék" tagjai (Száraz György,
Maróti Lajos, Kertész Ákos, Csurka István
stb.) és a legfiatalabb generáció ígéretei
(Bereményi Géza, Vámos Miklós stb.) -, a
nyolcvanas évek elejére megtorpant. A
„nagy öregek" nemzedéke, amely a
klasszikus hagyományt leginkább
„átmentette", erősen megfogyatkozott, a
középnemzedék tagjainál bizonyos
kifulladás, önismétlés tapasztalható
(Csurka István: Reciprok komédia, Páskándi
Géza: A vadorzó, Maróti Lajos: A
pályamódosítás stb.), a legfiatalabb
generáció írói pedig vagy nem kaptak kellő
mértékben (és színvonalon) színpadot
(például Spiró György, Nádas Péter stb.),
vagy elfordultak a színháztól (Simonffy
András, Bereményi Géza stb.). Előállt az a
paradox helyzet - az általános
ügybuzgalom közepette -, hogy az új
magyar dráma egyre inkább műhelyviták
és kimutatások tárgya lett, a közönségre
gyakorolt hatása pedig (egy-két ritka
kivételtől eltekintve) a művek számának
növekedésével egyenes arányban csökkent.
A kötelező drámabeszolgáltatás félkész
műveket engedett a színpadokra,
dramaturgiailag egyenetlen alkotásokat, és
sokszor az epikus (vagy költői)
mondanivalót is drámai formába
kényszerítette, eleve lemondva a drámai
konfliktusról, az egységes cselekmény-
vezetésről. A kényszerű termelékenység
megnövelte az adaptációk számát is, és
létrehozott néhány műfajkeveredést. Az
évad utolsó harmadában bemutatott új

művek között a felsorolt dramaturgiai
problémák mindegyikére találunk példát.

Melodráma a beatnemzedékről

„ A z is van, aki csak lehetne."

(Csörsz István)

Tipikus álkonfliktusra épül Csörsz István
első színpadra került játéka, a Kék a tenger.
Zsolt, a beatnemzedék Thália stúdió-beli
képviselője ötesztendei börtönbüntetés
után váratlanul betoppan szülei la-kásába,
tönkreteszi anyja szépen kitervelt
karrierjét, megzavarja kishúga lelkivilágát,
majd néhány generációs pofon el-
csattanása után angolosan távozik. Csörsz,
aki 1971-ben robbant be a magyar iroda-
lomba Sírig tartsd a pofád ! című riportre-
gényével (s aki a fenti regényét többször is
megkísérelte színpadra adaptálni, siker-
telenül), a „csövesek", a „szakadtak", a
hatvanas évek lázadóinak a szakértője.
Könyve, amelyben „egy hosszú hajú tár-
saság tagjait beszéltette hónapokon ke-
resztül", megjelenése után néhány héttel
bestseller lett. Akkoriban a „jóérzésű
polgárok" élvezettel csemegézték Zord
Khán bandájának történetét, s még a leg-
makacsabb nyárspolgári szemlélet is
kénytelen volt tudomásul venni, hogy a
regény cselekményének idején (1966-68
táján) az egész társadalomban egyfajta
értékrendválság volt tapasztalható, amely
különösen a fiatalokat érintette egziszten-
ciálisan. Ha Csörsz új színdarabja akkor
kerül bemutatásra, valószínűleg (gyengéi
ellenére is) az évad egyik eseménye lesz.
Így azonban - tempora mutantur az egész
olyan, mint egy retrospektív Családi kör-
epizód: pedagógiai tanmese a nyárspolgár
anya és a lázadó ifjú küzdelméről. Csörsz
igazán a hatvanas évek végének fiatalságát
ismeri; eszményeiket, életfelfogásukat
több regényben kísérte figyelemmel
(Vastövis, Okos madár stb.). Ma azonban
1982-t írunk. Az elmúlt másfél évtizedben
a társadalmi szerkezet átrendeződött, a
„hosszú haj, farmernadrág"-féle előítéletek
átalakultak; az ifjú hős egy megváltozott
társadalommal találja szembe magát,
mindebből nem vesz észre semmit,
csökönyösen hajtogatja el-avult nézeteit.
Az író megkísérli feloldani ezt az
ellentmondást: a történetet a hetvenes évek
közepére helyezi, a fiút pedig öt évre
börtönbe zárja. A hatvanas évek végének
Zen-buddhista lázadása, tagadása, a
„kispolgári" mentalitás elutasítása így
konzerválódott, Zsolt ugyanott folytatja,
ahol 1968-ban abbahagyta.

Megmosolyogtató ennek a „farmer-
nadrágos Oresztésznek" a gondolkodás-
módja. Világszemlélete lehangolóan pri-
mitív, egész lázadása kimerül a nyárspol-
gári lét tagadásában, a kispolgári életvitel
elutasításában; megveti, lenézi az anyját, a
fogyasztói társadalom előnyeit demagóg
nagyképűséggel elutasítja, környezetével
állandó erkölcsi fölényét érzékelteti.
Lehet-e azonban bármiféle erkölcsi
fölénye (bármilyen nyárspolgárral szem-
ben) egy olyan fiatalembernek, aki (több
társával együtt) brutálisan megerőszakolt
egy tizennégy éves lányt, s ezért öt év
börtönre ítélték ? Képviselhet-e - az új
nemzedék nevében - erkölcsi többletet
Zsolt? Bajosan. A helyzet úgy áll, mint-ha
egy bérgyilkos előadását hallgatnánk két
órán át a morális tartásról.

Így nem csoda, ha a főszereplő figurája
hiteltelenné válik Geréb Attila igyekvő
előadásában. Ez a dramaturgiai bukfenc
ugyanis átjátszhatatlan. Ezt az ellent-
mondást semmiféle színészi hitel nem pó-
tolhatja. Geréb szomorúsága és szenve-
dése, bűntudata (egy barátja tisztázatlan
öngyilkossága miatt) ezért válik szenvel-
géssé, pózolássá; s ezért rendeződik át a
darab belső szerkezete. Mert látványosan
átrendeződik. Csörsz a „kallódó
nemzedék"(?) drámáját akarta megírni, s a
főszereplő személyének tisztázatlansága
miatt megírta Ágnes asszony melo-
drámáját. A lázadó fiú sorsa helyett a kö-
zépkorú külkereskedelmi alkalmazott
anya tragédiáját. A Kék a tenger ugyanis
nem Zsoltról szól, hanem az édesanyjáról.
Nem a beatnemzedékről, hanem az
úgynevezett középgenerációról, amely-
nek tudatában a második világháború
rettegése keveredik az ötvenes évek po-
litikai jelszavaival és a fogyasztói társa-
dalom reklámszövegeivel.

Ettől a színdarab (és az előadás) akár
érdekfeszítőbbé is válhatott volna. Az író
és a rendező azonban pedánsan félreraj-
zolja az anya alakját is. Csörsz nem elég-
szik meg azzal, hogy Ágnes - puszta jó
szándékból - tönkreteszi családja éle-tét;
fiát rendőrkézre juttatja, lánya mellől
elmarja a barátokat, férjét szinte be-zárja a
tenyérnyi cselédszobába; Ágnes
asszonyban freudi komplexusok is dúl-
nak. Szalay elvtárs titkárnőjének tudat-
alattijában egy Klütaimnésztra rejtőzik,
akinek anyja bordélyházat tartott fenn a
háború alatt, s aki maga is gyanúsan ala-
pozta meg későbbi egzisztenciáját: 1944-
ben különböző (általunk ismeretlen)
manipulációk révén beköltözött egy de-
portált zsidói család lakásába, miközben



első férjét sorsára hagyta. Talán mon-
danunk sem kell, hogy Ágnes asszony két
énjének a színpadon semmi köze
egymáshoz, az anya mélylélektani (zenei-
leg dekoratívan aláfestett és démonian
megvilágított) nagyjelenetének semmi
köze a darab cselekményéhez; az önval-
lomás Hacser Józsa magánszáma marad.

Ez a két tisztázatlan figura csap össze a
Thália Stúdió szobaszínpadán. Zsolt, aki
gyanítja, hogy anyja jelentette fel, itt akar
bizonyosságot szerezni. Mi is azt
reméljük, hogy a dialógusok hevében
megtudunk valami közelebbit a két fő-
szereplőről. Miért erőszakolta meg Zsolt a
lányt? Miért nem tud megbékélni a
társadalommal? Miért jelentette fel az
édesanyja? Milyen bűnöket rejtegetnek?
stb. Csörsz közhelyekkel válaszol, Ágnes
asszony frázisokat pufogtat hisztérikusan,
a többi szereplő pedig asszisztál a
produkcióhoz; Buss Gyula hiteles epi-
zódszereplővé formálja az alkoholista
zeneszerző férjet, akit szinte fizikai rosz-
szullét környékez felesége stílustalan kar-
rierizmusa, agresszivitása láttán; Jani
Ildikó frusztrált diáklányt formál Kati
papirosízű figurájából, Dimulász Miklós
gügyére veszi a kádergyereket, S. Tóth
József alamuszi morális hullára az egy-
kori vagányt, aki beilleszkedett (tehát
megvetendő), György László főkádere
pedig a Házszentelő-ből pottyant ide: ter-
mészetesen kötelezően korlátolt, kövér és
kedélyeskedő, demizsont cipel, és kül-
földi kiküldetés várja.

Pedig Csörsz - a kispolgáriság unalmas
bírálata helyett - megírhatta volna az
1980-as évek értékrendválságának
drámáját. Hagyományos álgenerációs
álfeszültségek helyett rátapinthatott volna
a tudat és a létforma valódi dilemmái-ra;
arra a gazdasági-politikai fejlődésre,
amelyet a közfelfogás sokszor messze el-
maradva tudott csak követni. És Zsolt
alakjában megrajzolhatta volna az egy-
kori „lézengő lázadó" kétségbeesett kí-
sérletét, hogy beilleszkedjék a nyolcvanas
évek valódi társadalmába, nem pedig egy
frusztrált anya beltenyészetébe, ami-nek,
valljuk meg nyíltan, semmi köze mai
társadalmi szerkezetünkhöz.

A darab dramaturgiai gyengéin nem
javított az előadás. Sőt. Tolcsvay Béla
dekoratív és fölösleges songjai időről időre
leállították a döcögő cselekményt; az
énekes egy árnyalatnyit nem tudott
hozzáadni a darabhoz, költőietlen és
semmitmondó „dalai" amolyan általános
Bob Dylan-i hangulatot imitáltak;
dramaturgiai funkciójuk talán annyi lehe

tett (minta Che Guevara-portrénak), hogy
felidézzék a hatvanas évek ideáit, ame-
lyekbe Zsolt megkísérelt belekapaszkodni,
s amelyek feltartóztathatatlanul eltűntek.
Ez a megidézés azonban következetes
logikátlansággal ismétlődött olyankor is,
amikor Zsolt lelkivilágát nem kellett
narrátorral megtámogatni. A rendező
(Romhányi László) érezhetően nagy súlyt
fektetett ezekre a tolcsvayádákra, miként
az előadás egyéb külsőségeire is. A valódi
drámaiságot fény- és hang-effektusokkal
kívánta helyettesíteni, színészvezetése
egyenetlen; az egész elő-adás olyan
benyomást keltett, mintha egy rendezői
szinopszist mutattak volna be. Sürgetően
és ismét felmerül a kérdés: kezdő
drámaíróknak (Csörsz Istvánt tehetséges
és okosan gondolkodó írónak tartom)
milyen esélyük lehet a szakma alapvető
dramaturgiai és színpadi titkai-nak
elsajátítására, ha (ritka kivételtől el-
tekintve) következetesen kidolgozatlan és
felületes előadásokban kerülnek színre a
darabjaik ? Hol van most már az a dra-
maturg vagy rendező, aki - ekkora fiaskó
után - újra felcsiholja Csörsz drámaírói
hevét ? Attól tartok (és ez korántsem csak a
Thália Stúdió szimpatikus kudarcára
vonatkozik), alaposabban tanulmányoz-
nunk kellene azoknak a szerzőknek a
dráma iránti affinitását, akik a magyar
dráma oltárán - a kötelező ügybuzgalom
közepette-az utóbbi években elvéreztek.

Temudzsin törvénye

„A két nagyhatalom szerint a magyar
helyzet perifériális kérdés a világpo-
litikában."

(Szabó Magda)

Dramaturgiai problémákat vet fel Szabó
Magda történelmi drámatrilógiájának
középső harmada, A csata is. Igazi drámai
konfliktus itt sincs (hacsak nem IV. Béla
lelkében), a drámai cselekményt
történelmi akciósor helyettesíti (csata a
muhi pusztán, ármány Frigyes herceg
udvarában, száműzetés Klissza várában),
belső motívumok helyett az események
irányítják a szereplőket. Az író-nő (aki A

meráni fiú című műhelytanulmányában
bevallja, hogy „sok hónapnyi
töprengésébe telt", amíg rájött, hogy nem
írhat egy darabot Béla királyról, mert
legalább három Béla király van: „egy
bosszúálló, rendteremtő, meránian
pontos", „egy üldözött, ország nélküli
menekülő" és egy, „aki felnő királyi ko-
ronájáig, és kezet nyújt mindenkinek, aki
hajlandó együtt építeni vele az el-
pusztított országot"), szóval az írónő -

a nagyszabású írói prekoncepció szorí-
tásában - külön drámát írt a fent említett
három epizódból. Az új darab egy pro-
lógusból és egy epilógusból áll: „ A me-

ráni fiú ismeretében már tudjuk, miért
végződhetett csakis vereséggel a tatárok
elleni harc", a klisszai száműzetés (a Ma-
gyarországra való visszatérés előkészíté-
se) pedig azt hivatott előlegezni, hogyan
lesz „a meráni fiúból a csapások súlya
alatt felnőtt, nagy Árpád-házi király".
Marad tehát Frigyes herceg ármányko-
dása Hainburg várában:; ez a szál azon-
ban inkább csak előlegezi a drámai fe-
szültséget, nincs dramaturgiailag kibont-
va. De talán mindez nem is érdekelte
olyan nagyon Szabó Magdát. Ő lélektani
drámát, fejlődésdrámát akart írni. Az az
út izgatta, amit Gertrúd fia - a nemzeti
tragédia hatására - a hiú királyi gőgtől az
építés alázatos gesztusáig bejárt. Fent
említett tanulmányában így ír: „Nem
tudom érzékeltetni azt, akivé lett, anélkül,
hogy meg ne mutassam, milyen volt,
különben ábrázolhatatlan, hogyan lett a
meráni nő fiából az egyik legnagyobb
magyar király, akinek semmire sincs már
szüksége ahhoz, hogy magát akár Isten,
akár ember előtt igazolja." Igen, csakhogy
ez meg már a drámatrilógia harmadik -
ezután következő - fejezete. A csatá-nak,

bárhogy is csűrjük-csavarjuk, nincs igazi
konfliktusa, nincs valódi drámai
feszültsége, jóllehet szereplői a poklok
poklát megjárják, a fél ország elpusztul.
A drámai konfliktus ereje - úgy tűnik -
nincs arányban a halottak számával, és
semmiféle külső kataklizma nem
pótolhatja a korszerű belső drámaiságot.

Pedig nemzeti önismeretünk legké-
nyesebb (legneurotikusabb) idegvégző-
déseit birizgálja Szabó Magda. A csata az
elavult nemzeti gőgöt, az önáltatást, a
délibábos csodaszarvasvárás korszerűt-
lenségét, a reális önértékelés hiányát ve-
szi célba. Az írónő kitűnően ábrázolja
fennhéjázó maradiságunkat, hihetetlen
szűklátókörűségünket. A király (és a
magyar urak többsége), jóllehet a had-
tudományokhoz és a modern hadviselés-
hez alig konyít valamicskét, megfelleb-
bezhetetlen konoksággal viszi pusztulásba
az országot. Bács, a nikesi eunuchot
majmoló piperkőc magyar udvaronc
szerint „a csata illetlen dolog", a király
(minden intelem ellenére) taktikailag
rossz helyen építteti fel szekértáborát,
vakító vitézi sátra szinte célpontul szolgál
a tatár íjászok kedvtelésének. Az osztrák
futárokat lenézzük, a tatárt (aki



ekkorára már feldúlta Oroszországot és
Lengyelországot) elmaradt barbárnak
tekintjük, akit a magyar virtus úgyis el-
söpör, a hírszerzőknek nem hiszünk (egy
magyar úrnak nincs szüksége alantas
eszközökre), az orosz hadifogolynak, aki
élete kockáztatásával hozza meg az éjjeli
támadás hírét, a tudomására hozzuk a
megingathatatlan magyar regulát, mi-
szerint: „Várat támadunk éjszaka, de te-
repen megvárjuk a fényt!" Magára vessen
a tatár, ha megszegi ezt az ősi hadviselési
törvényt. Szinte hihetetlen az önáltatásnak
és az országos süketségnek, a
szűklátókörűségnek ez a foka. Hiszen,
mint tudjuk, Béla király tisztában volt
vele, hogy „emberi fantáziával már-már
követhetetlen iszonyat közeledik", leve-
lekben figyelmezteti is rá az európai ural-
kodókat. Julián barát réges-régen jelen-
tette már az Urálon túli tatár pusztítást és
hasonló híreket, adatokat hoztak a lengyel,
az orosz és a kun menekültek is. Mire
vártunk vajon? Mivel áltattuk ön-
magunkat? „Hát ennyire nem változtunk a
második világháborúig ? - kérdezi Kívül a

körön című esszékötetében az írónő. -
Hülyeség az egész - nyilatkozik a
tizenharmadik századbeli magyar -, a
kormány új trükkje, esetleg egyházi kö-
dösítés, a papok találták ki a sok rém-hírt,
mert Rómába rendelték őket zsinatra, s
unják a hosszú utat, nem akarnak elmenni,
hát riogatják az embereket a tatárral... alap
nemzeti képletünk ez, ez a hitetlenség, a
rosszul informáltak komolytalan viccei, a
balkezes kiválasztás, kinek higgyünk,
kiben bízzunk, kiben nem. .

És ilyen értelemben nemzeti gőgünk
megtöretésének tragédiája A csata. A fel-
ismerés drámája. IV. Bélának vélt és való-
di bűneinkért kell meglakolnia s végig-
szenvednie a megaláztatás és a lelkiis-
meret-furdalás stációit. A hiú, hivalkodó
meráni fiúnak, aki eleve győzelemre ren-
dezkedik be, s az egész tatárjárást „tavaszi
kirándulásnak" tekinti, súlyos árat kell
fizetnie rövidlátásáért. Hiúságát és gőgjét
felváltja a szégyen, s a megalázottságból
lassan felnőtté válik, aki szem-beszegülve
a „most már vesszen minden", „Hadd lám,
Uram, mire megyünk ketten" ős-buta
magyar mentalitással, rá-döbben, hogy
kötelessége van népével szemben, hogy az
országot - ami rész-ben az ő hibájából
szűnt meg létezni - fel kell építeni, s hogy
a békéhez legalább akkora tehetség kell
(ha nem nagyobb), mint a háborúhoz. Ez a
felisme-rés, ez a józan számvetés, ez a
reális ön-értékelés, ez a reális egyensúly a
felesle

ges magyaros hősködés és a pesszimista
önalábecsülés között, ez a fordulat a ma-

gyar történelemben, ez teszi lehetővé,
hogy IV. Bélából, az országvesztőből
országépítő legyen. Szabó Magdát, az
írónőt is ez a második (reális) államala-
pítás érdekelte. A csata ennek a szükség-
szerű nemzetikarakter-váltásnak a törté-
nete: a kötelességérzet megszületésének a
pillanatát igyekszik ábrázolni.

Talán felesleges bizonygatni, hogy ré-
gen nem a tatárjárásról beszélünk. Szabó
Magda írói látomásában első nagy nem-
zeti tragédiánk összemosódik a soron
következőkkel, a tatárdúlás azonossá vá-
lik a második világháborúval, hiszen a
rossz helyezkedés, a nemzeti önáltatás, az
esztelen hősködés („élni ezer évig nem
tanultunk meg, de meghalni mindig úgy
tudtunk, mintha szélesvásznú filmre
rendeztek volna bennünket... ") végig-
kísérte történelmünket. Az írónő ezúttal is
(akárcsak a sokat vitatott A rnerání fiú

esetében) hangsúlyozottan archaizá-
latlanul beszélteti hőseit; nem retten
vissza az anakronisztikusan aktualizált
katonai és politikai kifejezésektől sem.
Szabó Magda már megvédte álláspont-ját
előző darabja kapcsán: véleményével

egyetértek, sőt szeretném hozzátenni,
hogy ez a nyelvhasználat érdekes feszült-
séget teremt, meghökkentő asszociáció-
sort indít el az olvasóban és a nézőben,
ráadásul humorforrásként is szolgál, hi-
szen nem lehet megállni mosoly nélkül,
hogy Bács - a tatárdúlás előestéjén --
"üdítő italt" szolgál fel IV. Bélának, hogy
Frigyes „lekvittel egy adósságot", hogy
Béla katonái azért szöknek meg a klisszai
táborból, mert „Stájerföld igen gazdag
turisztikai lehetőségeket kínál" stb. A
katonai kifejezések pedig („külön-leges
osztag" „karikatív célok", „helyi háború"
„lokális ügy" stb.) sokszor a
zsurnalisztikai kifejezések szintjén, vá-
ratlanul kitágítják a szöveg „áthallását",
és nagyon furcsa gondolatmenetet indí-
tanak el a nézőben, aki 1241-ben azt
hallja a pápa és a császár követétől, hogy
„megbomlott a világban a hatalmi
egyensúly", és amíg helyre nem áll, a
magyar ügyet nem tudják támogatni.. .

Ez a nyelvi közeg még határozottabban
aláhúzza Szabó Magda történelem-
szemléletének sajátos eredetiségét; az író-
nő számára a történelem élő folyamat, a
jelen és a jövő szerves része, örökké élő,
lüktető-alakuló tényező, ami folyon-

Szabó Magda: A csata (Madách Színház). Lesznek Tibor (Bács) és Huszti Péter (IV. Béla)



dárként indázza be életünket. Csak saj-
nálni lehet, hogy ez a korszerű történe-
lemfelfogás nem tudta átitatni a drámát,
nem tudott szerves egységet alkotni a
cselekménylánccal - s így a darab, a szerző
minden igyekezete ellenére, epikus
történelmi kifestőkönyv maradt. Vázlat
egy nagyszabású vállalkozáshoz.

Ezt a vázlatot játsszák el a Madách
Színház színészei, Lengyel György ki-
mérten mértéktartó, dekoratív rendezé-
sében. Huszti Péter neurotikus IV. Bélája
apátia és lelkesedés között ingadozik,
szerepalakítása keveset árul el a királyban
dúló irtóztató belső küzdelemből. Legjobb
pillanata az, amikor - az Istentől kapott
negatív válasz sokkhatása után - rádöbben
feladatának nagyságára, s megérti, hogy
„Temudzsin törvénye szerint addig nem
tekinthető elfoglalt-nak az ország, amíg az
uralkodóház élő és halott tagjait meg nem
semmisítették". Az enervált uralkodó itt
erőre kap, s a csapások súlya alatt átalakul
felelősségtudó országvezetővé, aki
azonosnak érzi magát minden
megcsonkított, minden meggyalázott,
minden haldokló, tatároktól megkínzott -
de Magyarországon maradt - honfitársával.
Ez a király már „elfélte félnivalóját"
ráébredt küldetésére. Ez a kissé patetikus,
ám meg-győző intenzitás azonban Huszti
szerep-formálásának csak utolsó perceiben
lelhető fel.

A többiek több-kevesebb sikerrel bir-
kóznak a néhány alapvonásra redukált
történelmi figurákkal. Sunyovszky Szilvia
nehezen tudja életre kelteni a „magyar
átoktól" megvert király bizánci
gondolkodású feleségét; Lőte Attila ki-
mérten ügyes politikai cselszövőt formál
Frigyes alakjából; Juhász Jácint kissé
vastagra rajzolja a homályos hírszerzői
múlttal rendelkező Gerecsét, aki Bánk bán
késői híveként először Frigyesnél keres
menedéket, majd visszapártol IV. Bélához,
s pályafutásának érezhetően még
korántsem szakadt vége. Dunai Tamás
(Teuton atya), Papp János (A fő-
lovászmester), Pataky Jenő (Ugrin érsek)
és Horesnyi László (Montroyal Jakab)
szerepében néhány írói vonásból
teremtenek eleven, hús-vér alakot, bár
többre nem telik lehetőségük, mint hogy
egy-egy jellegzetes magatartásforma
alapvonásait felvázolják.

Az álmosan csörgedező játékba Cseke
Péter temperamentumos, színes játéka hoz
némi felfrissülést. A fiatal színész
sokszínűen ábrázolja Kálmán herceg vi

dám, okos és kedves figuráját, rövid jele-
neteiben arra is telik erejéből, hogy más-
fajta gondolkodás, egy korszerűbb, euró-
paibb vezetői stílus lehetőségét is felvil-
lantsa. Sajnos ő a muhi csatában elesik,
így marad a bóbiskoló várakozás a klisz-
szai várban. Az idő relativitását pedig -
mint ez Beckett óta köztudott - leginkább
a várakozás fejezi ki.

A hatalmas vezéri sátrat, amelynek kö-
telékeiben elbotlott a királyi hadsereg, és a
méltóságteljesen forduló boltíveket Fehér
Miklós tervezte, a ruhák Mialkovszky
Erzsébet ízlését dicsérik.

Kiszera méra bávatag
„Ha ezt megcsináljuk, tudod, mi-
lyenek leszünk? Mint a kínai gyere-
kek. Ma-ócs-kák !"

(Hernádi Gyula)

Nemzeti és társadalmi önismeretünk
bukfencei nem hiányozhatnak Hernádi
Gyula legújabb darabjából, a Drakulából
sem. Ha Szabó Magda a muhi csata-
vesztésről beszél, Hernádi és Jancsó a
mohácsi vészt állítja az előadás közép-
pontjába. Ott a csata a szünetben zajlik le,
itt éppenséggel majdnem elmarad. A
töröknek nincs hozzá kedve. Pedig
minden készen áll. Nemzeti önsanyarga-
tóink készen állnak, a nemzeti öntuda-
tunkat önmarcangoló történészek kihe-
gyezték pennájukat, költőink kórusban
üvöltik, hogy „nekünk Mohács kell",
pszichológusok bizonygatják, hogy ez
„Mohácshoz szokott fajta"; kész skan-
dalum, ha a mohácsi vész a törökök lus-
tasága miatt elmarad. Ráadásul már
IBUSZ-utat is szerveztünk a „hősvértől
pirosult gyásztérre", s mindenütt transz-
parensek hirdetik: „Fél óra múlva kez-
dődik a mohácsi vész!" Nosza, nem
hagyjuk, hogy a besnye kontyosok elsin-
kófálják nemzeti tragédiánkat, rábeszéljük
a szultánt, hogy későbbi önbecsülésünk
(és nem utolsósorban a történelem-
könyvek) kedvéért produkáljon egy
Baranya megyei vészt. Lehetőleg Mohács
síkján, mert oda később emlékparkot
tervezünk.

Talán emlékeznek még Karinthy Frigyes
hírhedt Doborzá-jára? „Huj, kosz-mabég,
huj karek! - Vatykos csihászok vereki ! -
Dengelegi... ! - Ne mánd, ne mánd a
vereszt!" Vagy Christian Morgenstern
világhírű fonetikus rapszódiájára, A nagy
Lalulá-ra, amit valamelyik „akasztófa-
cimbora" őszinte szenvedélylyel és mély
hazaffyas átéléssel előadott a müncheni
sörkabaréban: „Kroklovafci?
Szemmelemmi! - Szejokronto-Paff-

riplo: - bifci, bafci; hulalemmi: - kvaszti,
paszti, po... - Lalu lalu lalu lalu la!"

Nem is szólva a halandzsa nagymes-
tereiről; Swiftről, aki liliputi nyelvet te-
remtett, Rabelais-ről, akinek filozófus
hőse zagyvanyelven elmélkedik a létezés
értelméről, vagy Ionescóról, akinek híres
darabjában ( A kopasz énekesnő-ben) a
házaspárok csupa „k"-val kezdődő szóval
sértegetik egymást? Hát a szürrealistákról,
dadaistákról, patafizikusokról, a limerick,
a nonszensz vers, a kancsal rím, a
sírfeliratok szerzőiről ? Boris Vian,
Raymond Queneau (Stílusgyakorlatok, című
nyelvfacsaró játékát nemrég játszották a
főiskolások), Edward Lear? A nyelv
végtelen asszociációrendszere, a szavak
hangalakjából és képzettársításából fakadó
komikus ellentmondások mindenkit
játékra ingereltek. Karinthy Frigyesnél az
együgyű flamingó: maflamingó; a
hanyatló értelmű tulok: butulok; a züllött
medve: elvetemedve.

Miért ne halandzsázhatna - akár a
mohácsi csatatér közvetlen szomszédsá-
gában - Hernádi Gyula és Jancsó Miklós ?
Miért ne énekelhetnék a Drakulák (A-tól
H-ig), mint valami MAFILM stúdiószín-
házi indulót, a halandzsa-dalt: „Jancso
zsgyanesz nova - Ráz-nüj-rec-pec ... !" ? !
Miért ne nyaggathatnák, facsar-hatnák,
téphetnék, hasfelmetszhetnéknyúzhatnák,
hámozhatnák a szavakat Hernádiék ?
Hátha csak ezért vannak a szavak? Miért
ne lehetne az RH-pozitív „URH-pozitív"?
És miért kellene a szuperblődlinek
nevezett halandzsa-szöveg alól ezúttal is
rejtett mondanivalót elő-kapirgálnunk ?

Aki a Drakulá-t mint színdarabot elemzi,
feltehetően úgy jár, mint az a híres -
alaposságáról közismert - német nyelv-
tanár, aki strukturalista tanulmányt írt -
„tisztán lingvisztikai alapon" - A nagy
Lalulá-ról, miközben a szerzők jókat rö-
högtek a markukba, és nagyképű nyi-
latkozataikkal még inkább félrevezették a
jámbor nyelvészt és a tudományos világot.
A Drakula ugyanis nem színdarab, nincs
egységes cselekménye, se konfliktusa,
nincsenek jelenetek, se jellemek, se
szabályos dialógusok. Még csak nem is a
vérszívó szörnyről szól (igaz, a Mata Hari
sem a kémnőről szólt): a Drakula
szabadasszociáció-halmaz, ötletfüzér, di-
áktréfa, halandzsa, ami akkor telik meg
élettel, ha találkozik a közönséggel.

Hogyan határozhatnánk meg akkor a
Drakula műfaját ? Tudománykabaré ? An-
tidarwinista blődli? Világvége-esztrád-
műsor? Esetleg Hernádi-Jancsó-önpa-



ródia? Hernádiék ugyanis (jóllehet több
ízben céloztak rá, már a V. N. H. M.
esetében is, hogy a magyar kabaré meg-
újítására törekszenek) nem vállalják a
kabarét mint műfaji megjelölést. Ők a
blődlire hivatkoznak. Méghozzá szuper-
blődlire. És igazuk is van. A Drakula nem
igazi kabaré. Nincs konferanszié,
nincsenek villámtréfák, jelenetek, az
előadás sem hasonlít a műfaj Magyar-
országon ismert válfajaihoz. Mi hát akkor
a Drakula? Idétlen szellemeskedés ? Illo-
gikus játszadozás a rímekkel és a szóvic-
cekkel? Történelmi fintorvágás? Hü-
lyéskedés? Rögtönzött magyar happening,
ahol - parttalan képzettársítás ál-arca alatt
megfricskázzuk az évtizedes tabu kat,
történelmi és társadalmi előítéleteinket?
Egyáltalán, mi az, hogy blődli?

A nyilatkozatokból kiderül, hogy a
Hernádi and Jancsó Co. „a kabaré és a blődli
közötti különbséget kísérli meg elmélyí-
teni", a blődli az ő felfogásukban: „cél-
irányos kabaré", amelyben filozófiai gon-
dolatok rejtőznek, s amelynek feszültségét
a tartalom komolysága és a forma
tiszteletlensége adja. Félek, ha komolyan
veszem ezt a nyilatkozatot, magam is úgy
járok, mint a fent említett jámbor német
nyelvész. Mi az, hogy „célirányos kabaré"?
A kabaré iránytalan? És mi az a „rejtett
filozófiai üzenet"?

A Drakula elődjeihez (a Hasfelmetsző
Jack-hez, a Mata Hari-hoz, a V . N. H. M.-
hez) hasonlóan sokkal inkább egy
szabadszájú diáktréfának, enyhe pornog-
ráfiával fűszerezett tiszteletlen blöff-
parádénak tűnik, mintsem misztikus-
fantasztikus, „filozófiai gondolatokkal"

terhelt műnek. Sokkal inkább hat egy
filozófiai-történelmi-politikai gondolat-
töredékekre felfűzött szürrealista blöff-
nek, mint megszerkesztett gondolatátvi-
telnek. Bár a szerzők tudatos műfajte-
remtése nyilvánvaló. Jancsóék a kerek
(színdarabszerű) történet felől haladtak a
szuperblődli felé. A Hasfelmetsző Jack a
stíluskeresés első állomása, felfejthető
története van, konfliktusa, hősei stb. A
Mata Hari már egyfajta történelmi show,
kémhappening, amiben a gondolati mag
blődliformában jelentkezik. A V. N. H. M.

történelmi abszurd - blődliben előadva;
bár valamiféle történet még itt is
kibogozható. (A Gólem, amit a prágai
Lőw rabbi gyúr sárgarépából és romlott
marhahúsból, Horthy szüleivé alakul át.)
A Drakula még inkább absztrahál:
Hernádi-Jancsó sajátos látásmódja csak
egyetlen jelenetben erő

södik fel (a már említett Mohácstréfá-
ban), miként a világvége-víziónak (és
egyéb, Hernádinál untig ismert tudomá-
nyos-fantasztikus variációknak) sincs
most meghatározó szerepük.

Az előadás három szálból szövődik: 1.
Politikai-történelmi bemondások, a
tarkónkat birizgáló politikai jelszavak
(például: „Megvéd engem Trianon, Mo-
hács, Muhi, - Meg a szoros gumibugyi!";
„Jobb tegnap egy mohácsi vész, mint ma
egy adóbevallás!" stb.); 2. enyhe
pornográfia, a „malacszínházak" modorá-
ban, fizikai bemutatóval párosítva (pél-
dául: „Erről jut eszembe, hátulról te-
szem be!", „lmhol látom a vitézek sere-
gét, számba veszem a legények elejét!"

stb.); 3. tudományos-fantasztikus egyve-
leg, amely segítségével lassan kiderül (a
sztorira éhező nézők számára), hogy a
Drakulák valójában marslakók, akik a
Föld kiürítéséről szeretnék meggyőzni a
makacs (és talpalatnyi Földjükhöz ra-
gaszkodó) embereket, mert közeledik a
világvége; a Föld hamarosan kettéha

sad, a levegő átalakul homokká, meg-
szűnik a gravitáció, az emberekből öt
kilométeres spagetti lesz, és a Földet el-
nyeli a Fekete Lyuk, amiről gyerekko-
runkban annyi mesét hallhattunk.

Ezt a történetet - úgy vélem - nem
lehet (és nem is kell) komolyan venni. A

Drakula újdonságát a spontán rögtön-
zései: látszatával előadott, képzettársí-
tásra kényszerítő nyelvi játékok adják.
Jancsó és Hernádi összehordott mindent,
ami a IX X. század utolsó harmadának
„nyelvi romhalmazából" a komikumot
szolgálhatja. Dr. Tóth Tihamér A tiszta

férfiúság című egyeseknél nyilván
alapmunkaként számon tartott - pe-
dagógiai fohásza keveredik itt félig el-
mormogott Ady-strófával, Biblia-idézet
gyermek-kiszámolóval, közismert politi-
kai jelmondat obszcén kiszólással, ope-
rettrészlet faviccel, slágertöredék untig
elcsépelt káderszlenggel. A színészek el-
elhadarnak egy-egy, a közelmúltból jól
ismert szállóigét, majd váratlanul egy
máshonnan kapott idézettel fejezik be,

Sáfár Anikó, Borbáth Ottilia, Borbély Vali, Buza Andrea és Pethő László a Drakulában



Ez a bakugrásos nyelvi játék hirtelen év-
tizedes tabukat pukkaszt ki, félve vagy
suttogva kiejtett szólamokról kiderül, hogy
valóságtartalmuk - az idők során -
végérvényesen megszűnt; a meghökkenést
ezért követi eleinte zavart, majd később
felszabadult nevetés. A. viccek fele
azonban ósdi, közismert, elcsépelt, az
asszociációs játékra kevéssé alkalmas
(„teszt-test", „emberség-embersegg", „avar-
zavar", „Dó-lá-re-lá-dó - Dollár eladó!"
stb.), másik fele erőltetett („lép-cső-cső",
„Nagy lesz majd a test öröm, itt van már a
testőröm" stb.). Valódi hatást azok a
szójátékok váltanak ki, amelyek mögött
társadalmi töltet feszül, amelyeknek
eredetije évtizedekig plakátokról
vigyorgott ránk, s amelyeknek társítása
bizonyos cinkos összenevetést eredményez
(„A dolgozó béget szolgálom!", „Gyaur-
magyaur. Én magyaurnak születtem!",
„Van magánál házkutatási narancs ?" stb.),
vagy amelyek nyelvileg frissek,
szellemesek és bizonyos színpadi
szituációból fakadnak (például: „Ez az
óalbán! Majd albánok én vele!", „Piperkőc,
összekőcölted a hajam!" stb.).

Hasonló módszerrel készült a zenei
összeállítás is. Van itt untig ismert buta-
sanzon, western-melódia, cirkuszi induló,
csárdás és néger tamtamdobszóló, fel-
hangzik Kalaf áriája és a Gyászinduló, az
Akácos út, a Teve van egypupú, a Bújj-
bújj zöld ág, a Sunny boy, a Luxus-vonat
stb. Maros Gábor még a Rohadt a
nagyvilág című Victor Máté-Mészöly
Dezső-dalt is elénekli a Villon és a többiek

című rock-musicalből, annak idején ő
énekelte a József Attila Színházban.

Hogy mindez - este tizenegykor, némi
sznobériával fűszerezve - mire szolgál?
Azt hiszem, hamis a kérdésfeltevés. Her-
nádi és Jancsó a nyelvöltögetést, a fenék-
re paskolást, ujjpattintást ezúttal is arra
használja, hogy felborzolja kényelmesen
beidegződött történelemszemléletünket,
leleplezze előítéleteinket, s váratlan kép-
zet- és gondolattársítással arra kénysze-
rítsen, hogy újra felülvizsgáljunk néhány
kényelmes meggyőződést. A meghökken-
tés (vagy a besulykolás) végett újra meg-
jelennek a jól ismert rekvizitumok (úgy
látszik, nemcsak a történelem ismétli ön-
magát!): a sztriptíz (ezúttal reneszánsz és
késleltetett), a vámpírfog (zsebből kell az
ínyre felhúzni), a szexuálismozgás-
tanfolyam (fejlettebb változata Nyír-
egyházán is látható a Szép magyar komédia
előadásán), a meztelen fiú (ezúttal tüll-
függöny mögé rejtőzve) stb.

És akiknek legelőször kellett levetkez-
niük (néha a szó szoros értelmében) elő-
ítéleteiket - a modern blődli oltárán -, azok
a színészek, akik több-kevesebb
meggyőződéssel rögtönöznek (láthatóan
pontosan begyakorolt koreográfia szerint):
Kovács István, aki tanáros narrátorpózban
Apaként és elegáns Kívülállóként
kommentálja az eseményeket; Maros
Gábor, aki kedvére blődlizhet; Szolnoki
Tibor, aki látható örömmel csillogtatja
meg átlagon felüli (akrobatikus)
tánctudását; Borbáth Ottilia és Sáfár
Anikó, akik csábosan kölcsönzik leplekbe
és flitterbe szorított testüket a Drakula-
fogaknak és tenyereknek; vala-mint Pethő
Tibor, aki mindent elkövet, hogy
partnernője, Buza Andrea végre lepel
nélkül is megjelenhessék, ami sikerül is,
bár nem feltétlen Buza Andrea előnyére.
És még egy meglepetés - akár-csak az
Amanda Lear-koncerten -: napi
vendégként megjelenik Zalatnay Sarolta
is. Ő angolul (és hangosan), álprofi stí-
lusban (ahogy Móricka elképzeli) előad
egy számot, dekoratívan és feleslegesen.
Alakításának előnyére válik, hogy ének-
lése rövid ideig tart és többnyire megis-
mételhetetlen.

Csörsz István: Kék a tenger (Thália Stúdió)

Rendező: Romhányi László. A rendező
asszisztense: Szabó Sipos Márta. Irodalmi
munkatárs: Elbert Zsuzsa. Zene: Tolcsvay
Béla. Díszlet-jelmez: Székely Piroska. Zenei
vezető: Prokópius Imre.

Szereplők: Geréb Attila m. v., Hacser Jó-
zsa, Buss Gyula, Jani Ildiko, S. Tóth Jó-
zsef, Dimulász Miklós, György László,
Tolcsvay Béla.

Szabó Magda: A csata (Madách ,Színház)

Rendező: Lengyel György. Zene: Novák
János. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Mial-
kovszky Erzsébet.

Szereplők: Huszti Péter, Sunyovszky Szil-
via, Cseke Péter, Lőte Attila, Papp János,
Dunai Tamás, Juhász Jácint, Pataky Jenő,
Horesnyi László, Gyabronka József, Lesz-
nek Tibor, Tóth Tamás f. h., Kéry Gyula,
Szerednyey Béla, Philippovics Tamás f. h.,
Bakay Lajos, valamint Artner Árpád, Kis
Endre, Virágh Kiss Ferenc, Gulyás Zoltán,
Forrai Miklós, Csekő Attila, Putnik Bálint.

Hernádi Gyula: Drakula ( M A F I L M Sútdió-
színháza a Pesti Vigadó kamaratermében)

Rendező: Jancsó Miklós. Zene: Gyarmati
István-Jávori Miklós. Díszlet-jelmez: Bano-
vich Tamás. Rendezőasszisztens: Andai Ta-
más.

Szereplők: Kovács István, Maros Gábor,
Szolnoki Tibor, Borbáth Ottilia, Sáfár Ani-
kó, Buza Andrea, Pethő László. Napi ven-
dég: Zalatnay Sarolta.
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Szimbólumkényszer

Az Úri muri a Vígszínházban

„Most játsszák a Vígszínházban Móricz
Zsigmond vígjátékát, az Úri muri-t. És
most jelent meg a könyvpiacon az új
Móricz Zsigmond-regény, az Úri muri. A
két műnek tulajdonképpen csak a címe, a
témája és a szereplői azonosak.
Egyebekben egész különböző írás a kettő.
Más az alapgondolatuk, más a
megoldásuk. A darabban happy endbe
enyhül a nagy feszültség, a regényben
katasztrófában robban ki." Így kezdi
cikkét 1928-ban Bálint György. A to-
vábbiakban egyetlen szót sem veszteget a
színpadi változatra, a regényt dicséri
szinte himnikus hangon.

A regény azóta elfoglalta méltó helyét
az irodalmi köztudatban, klasszikus
könyv lett, sőt kötelező olvasmány. Ezzel
szemben a színpadi változat még ma sem
jutott nyugvópontra. Móricz sem
tekintette véglegesnek az első megfogal-
mazást, visszaállította az eredeti tragikus
befejezést, ezután soha többé senkinek
nem jutott eszébe az Úri muri ilyen irányú
szelídítése. Mai szemléletünk szerint az
efféle vidám feloldás nemcsak hamisnak,
de egyenesen képtelennek hat. Egyéb
tekintetben viszont még ma sem kanoni-
zált a színpadi mű szövege. Néhány éve
például megfigyelhető az a tendencia,
mely szerint a rendezők szívesen nyúl-nak
vissza a regényhez, az epikából emel-nek
be jellemzőnek vélt részleteket, mo-
tívumokat. Az egyik legutóbbi Úri muri-
előadás - melyet Nyíregyházán láthattunk
- színlapjára ez a műfaji megjelölés
került: jelenetek Móricz Zsigmond regé-
nyéből. A legfrissebb vígszínházi elő-
adás rendezője, Harag György viszont az
eredeti színmű szövegéhez tér vissza, és a
darab szándéka szerint nem színmű, nem
életkép, hanem egyenesen sors-tragédia.

A darab sorsát egyéb is jellemzi: be-
mutatóit általában különleges figyelem,
különleges várakozás kíséri. Színházaink
rendszerint missziónak tekintik Móricz
színre vitelét, de különösen az Úri muri
súlyára, jelentőségére mutat az a tény,
hogy sokáig sohasem hiányzik a reper-
toárból. Ennek több oka is van. Móricz
tekintélyes klasszikus, még akkor is, ha


