
mamája, akkor persze a mama elnézően
mosolyog, ha a gyerek szemtelen vagy
rossz, s még büszke is rá, hogy az én
gyerekem. De kell, hogy a gyerek vilá-
gosan jelezze, hogy tényleg vállalja a
mamáját, ha csak egy kényszermama,
akkor marad a kompromisszum, az üzlet.
Úgy, hogy szerintem is a mama-gyerek
viszonyt kell eldönteni, tisztázni, semmi
mást. Az is szép gondolat, amire a darab
épül, hogy az ostobaságra bizton lehet
számítani, és azt is értem, hogyha az
ember nagy bajban van, akkor segítsen a
zugügyvéd, a zugsajtó, hát akkor minden
jó. Azt viszont nem értettem pontosan,
hogy a rendőr miért lisztes képű, és hogy
miért velük pontosan egyolyan lisztes
képű a sajtó.

Végezetül nagyon tetszett az előadás-
ban, hogy kevés volt a „divatos". A mű-
vészetben borzasztónak tartom, amikor
mindig tudom, hogy éppen most mi illik.
A színház legnagyobb élménye a megle-
petés. Tehát az, hogy beülök, s nem tu-
dom, mi lesz. Nincs kánon, nincs tör-vény,
nincs szabály, hanem meglepetés van.
Engem kellemesen lepett meg, hogy
semmiféle szabályozott dolog nem volt
ezeken az estéken. Pedig a kaposvári
színháznál a körbevevő rituálé olyan, hogy
sugallhatná azt is, itt most vala-mi divatos
dolog történik. Hát szerencsére ez itt nem
történt meg. Ezzel a rituáléval én úgy
vagyok - elnézést, az utolsó anekdotát
mondom el -, nálunk a Televízióban
meséli egy munkatársam, aki a Felvidéken
élt, hogy volt ott egy öreg zsidó, csúnya,
szakállas, kicsit nyomott, akit úgy hívtak,
hogy Cicmayer. Azért volt ez Cicmayer,
mert a gyerekek mindig körbevették,
ordítottak neki, hogy cic . . . cicc . . .
lemacskázták .. . És akkor mindig
megtépte a haját, szenvedett, ordított. És
cic . . . cicc . . . és heccelték. Es azután
egyszer új gyerekek jöttek a faluba.
Nézték a Mayert és nem szóltak egy szót
sem. És akkor a Mayer súgta nekik,
mondjátok: cic . . . cicc .. . Mert mártír
akart lenni. Égy kicsit így látom én ezt a
rituálét a színház körül.

Összefoglalva: egy szakmailag nagyon
jó színvonalú, tehetséges, szuggesztív és
intenzív előadást láttam. Amiben nekem
hiányérzetem volt, az a változások, a
kontrasztok nem elég erős, hatásos ki-
dolgozása, néha a túlforszírozás, illetve
néhány momentum szubjektívebb, sze-
mélyesebb felvállalásának hiánya. Ez volt
csupán a kifogásom. A sikerhez gratu-
lálok.

HERMANN ISTVÁN

Nosztalgia - tudatosan

Elmélkedés az évad magyar drámáiról

A nosztalgia - most már régi divat. Egy-
szer volt a haraggal való visszanézés,
vagyis a nosztalgia ellenkezője. Angol
drámaírók, mint John Osborn néztek
vissza haraggal a viktoriánus korszakra, és
akadtak nálunk is, akik haraggal gon-
doltak vissza a boldog békeidőkre. Csupán
néhány kissé meggárgyult öregember
idézte vissza mint valami fényes korsza-
kot azt az időt, mikor még az „öreg"
Ferenc József uralkodott, mikor még
egyetlen birodalom határain belül volt
Pola is, Krakkó is, és midőn Franz Kafka -
legfeljebb tévedésből - írhatta elkesere-
detten szatirikus műveit. Tehát Viktoria,
Kakania (Kaiserlich- und Königliche)
világa valamikor a múltban inkább fel-
háborodást váltottak ki az emberekből,
mintsem valami visszavágyódást. Aztán
egy új korszak bevezette az új nosztalgiát,
amikor is az emberek már kezdtek
visszavágyni, mert mégiscsak jobb a
múltban élni, mintsem a jelenben, mert a
távolból a most is nagyon szép lesz, és a
mostból a távolba úgyse lehet beletekin-
teni. Sőt mi több, a mostba se tanácsos,
ideológiai, világnézeti, politikai, sőt
gondolati okokból sem, mert amit ma
hiszünk, az holnap másképp van, már
tegnap is másképp volt, s legfeljebb saját
tudatlanságunkat áruljuk el a máról, a
tegnapról stb.

Nem csodálatos, hogy a nosztalgia je-
gyében aligha születhetnek tömegével da-
rabok. Már csak azért sem, mert a nosz-
talgia semmiképpen nem a drámai mű-
fajra ad inspirációt, hanem lehet lírikus,
lehet epikus vagy akármi más, csak éppen
drámai nem. Akinek nosztalgiája van, az
távolodjon el a dramaturgiától, mert a
dráma a jelen és a jövő (nem a távoli jövő)
műfaja, és ha akármiről szól is, akkor is
csak a mát ítéli meg, el vagy menti fel. De
a maiságtól szabadulni nem tud.

Ennek ellenére persze a nosztalgiahul-
lám nem kerülhette el a magyar színpadot
sem. Belefért ebbe a Makrancos hölgy
éppen úgy, mint a Fösvény, más szóval
belefért az a mese, amelyik az angol lady
kialakulását rajzolja meg, és az a történet
is, melyben a fösvény Harpagon
személyileg, gazdaságilag, emberileg tel-

jesen összeomlik, mivel - nem vállalkozik.
S mindezekben a nosztalgiákban vagy
nosztalgikus vállalkozásokban, mint
látható, van egy adag maiság, hiszen ma is
kialakul nálunk a rendkívül finom házias
és férjének engedelmeskedő angol lady
típusa, s a pénzgyűjtő pedig éppen úgy
önmagát csalja meg és önmagát végzi ki,
mint Harpagon. S ezáltal helyére
feltörekszik a vállalkozó. S mindez egyéni
és társadalmi értelemben egyaránt igaz.

A fentiek értelmében tehát igazában
magyar darabról aligha számolhat be az
ember ezen a helyen, legfeljebb néhány
olyan kísérletről, melyek ebbe a sajátos
nosztalgiahullámbá belekerültek, illetve
kiestek abból. Mert mire hozzánk elér-
kezett a nosztalgiahullám, már nem eredeti
volt, hanem szégyellnivaló. Már annyi
nosztalgiát láttunk a világban, hogy a
magyar nosztalgia originalitása semmivé
tűnt. Éppen ezért kellett a nosztalgiával
szemben, mely persze spontán érzés, és
csak mint spontán érzés az igazi,
valamiféle tudatos nosztalgiát kitalálnunk,
mely gondolati áttételek segítségével
egyúttal nosztalgia is, de annak a kritikája
is, visszavágyódás is, de történelmi
magyarázattal, történelmi szituációk
föltárása is, de konkrét és absztrakt
értelmezések jegyében.

Mindenki, aki látta Szabó Magdától A
meráni fiút és olvasta a kiváló írónő
nyilatkozatait, tudhatta, hogy folytatása
következik. Azt is sejthette, hogy az az
irónia, amely az Az a szép fényes nap című
Szabó Magda-drámát magasabb szintre
emelte, itt többé-kevésbé hiányozni fog.
Mindezt már meg lehetett írni, mint ahogy
meg lehetett tudni A meráni fiú kapcsán,
ahol még valahol a színpadon a
konfliktusnak azért ott voltak a marad-
ványai, hiszen a Kötöny-történet, vagyis
Béla királynak az a szándéka, hogy a ku-
nokkal szövetségre lép, és hogy ezt a kirá-
lyi szándékot a magyar nemesség keresz-
tezte - a kollízió egyik mozzanatát jelen-
tette.

Sajnos a folytatás, mely címében is je-
lentős konfliktusra utal, A csata, legfeljebb
itt mutat valamiféle csatározásra. Mert a
panaszok ugyan elhangzanak, mégpedig
azok a szokásos panaszok, melyekkel
magunkat, nemzeti történelmünket
mentegetni szoktuk. Először: a panasz
lényege az, hogy a király nem jó hadvezér.
Nem tudni, hogy ha valaki nem jó
hadvezér, akkor miért ragaszkodik ahhoz,
hogy ő vezesse a magyar sereget a csatába.
Illetve lehet tudni, mert



játékszín
Szabó Magdánál világos, hogy ez a ra-
gaszkodás annak köszönhető mindenek-
előtt: eddig nem engedték dönteni a
magyar urak (lásd a Kötöny-ügyet), de
most önálló lehet, dönthet - és megteremti
a szekértábort. Szabó Magda el-felejt akár
egy kicsit is ironizálni ezen, noha itt aztán
volna alkalma rá. Csakhogy van még egy
ok, aminek következtében Béla királyunk
ragaszkodik a csata vezényléséhez s
tulajdonképpen elvesztéséhez is. Béla
egykoron pszichopata volt - persze'

moderált módon, úgy, hogy azért ne lógjon
ki Szabó Magda színpadáról -, és ez a
betegség szinte rákényszeríti, hogy csatát
vezessen, s ezzel bebizonyítsa:
meggyógyult. (Szerencse, hogy nem teszik
át ezt modern körülmények közé, mert
képzeljük el, ha minden pszichopatánk
felgyógyulását azzal óhajtaná bizonyítani,
hogy csatát akar vezényelni.)

Egyszóval a muhi csata történetéből
főként azt látjuk, hogy Béla király mi-ként
veszi kezébe a csatavesztést. A szokott
panasz tehát elhangzik, hogy nálunk
mindenki azzal foglalkozik, amihez nem
ért, s azzal nem foglalkozik, amihez ért.
Ezt elhiszem, de ehhez járul egy második
panasz-sor, mely így hangzik; minket
mindenki egyedül hagy, minket senki sem
segít. S valóban, a magyar történelem
összeállítható abból, hogy bennünket a
németek nem segítettek a törökök ellen, s a
törökök nem segítettek a németek ellen;
hogy bennünket mindig két ellenség
kétfelől szorított, s ezért szívünket a gond
mindig százfelől borította.

A fentiek lehetnek igazak. Bizonnyal
azok. Csakhogy ezeket az igazságokat már
ismerjük, ezeket nem kell elismételni,
különösen nem drámában, különösen nem
Szabó Magdának. Szabó Magdának
mindig volt mondanivalója, mindig tudott
dialógust szerkeszteni, a Kiálts, városban
is, a Kígyómarásban is. Ezt a képességét
persze nem veszítette el, s nem csinál
egyszerű történelmi tablót, mint
amilyeneket sokat láttunk már magyar
színpadon, s bizonnyal van is valami gon-
dolata - csakhogy az nem jön át a rivaldán,
valahogy megmarad Szabó Magda és a
szereplők titkának.

Sem Szabó Magda, sem én nem mon-
dunk újságot azzal, hogyha eláruljuk: a
muhi csatát elveszítettük. Lehet, hogy a
szekértábor miatt, lehet, hogy Kötöny
miatt, de éppen úgy elveszítettük, sok
minden miatt, mint később a mohácsi csa-
tát vagy egyéb csatákat. Szabó Magda
számára azonban az igazi kérdés az,

hogy mi történik a csata után. A törté-
nelemből persze tudjuk, hogy Lazaridisz
Mária eljutott egészen az istriai fél-
szigeten fekvő Kraljevicáig (innen kapta a
nevét a kis tengerparti falu), Béla király
pedig Trau váráig, ami ma Trogir, és
aminek eredeti nevét nem a traurig
szomorú szóból vonták el. Az is törté-
nelmi tény, hogy a tatárok elpusztították
az egész országot, s hogy ez a pusztítás
nagyon rövid ideig tartott, de annál tö-
kéletesebb volt. További történelmi tény
az is, hogy a tatárok üldözték a menekülő
királyt, és hogy valami történt a
tatárokkal, mert hirtelenében kivonultak
az országból, és IV. Béla visszatérhetett, s
felépíthette újra a lerombolt hazát.

Mindezt így tanultuk a történelem-
könyvekben, s így tanuljuk meg Szabó
Magdánál is, aki egészen addig ábrázolja
Béla királyt, míg az - mindenki
csodálkozására -- hazaindul. Ezzel a csata
után az önmagával folytatott csatát Béla
megnyeri, és megnyeri azt az ütközetet is,
melyet szóban folytat környezetével. Vál-
lalkozása legalább annyira hihetetlen,
mint segítségkérése annak idején német
rokonaitól, mint kísérlete Kötöny elis-
mertetésére a magyar urak körében, de
ezúttal, mivel már minden elveszett,
szükségképpen győznie kell.

S mindebből egészen remek televíziós
folytatásos játék lehetett volna s reméljük,
lesz is. Minden kis konfliktust, mely az
epikai ábrázolásmódban érdekes, a
televízió egy-egy folytatásában lehet
hozni, és ennek eredményeként nemcsak
hogy televíziós játék, hanem folytatásos
sorozat is lehet belőle. Ebben az esetben
indokolható az az árnyaltság is, mellyel
Béla körüljárja például a haza-térés
problémáját, ábrázolni lehet mind-azokat
a lélektani mozzanatokat, melyek a
színpadon még Huszti Péter kitűnő játéka
ellenére is szükségképpen elvesznek,
premier plánba lehet hozni az arcokat,
gondolatokat gondolatokként és érzelmi
megnyilvánulások szavakba öntését
szintén mint gondolati hátteret lehet
nyújtani, s abban a pillanatban élni kez-
dene az egész. Hozzájárulna a történelmi
önismerethez. Igy viszont, noha egy ki-
rályi pár, valamint egy nemzet önfeltá-
masztásának kezdetéről van szó, ennek az
önfeltámasztásnak a pátoszából keveset
érzünk.

Persze az egész trilógia, A meráni fiú, A
csata, valamint Az országalapító valódi
charme-ja abban van, hogy egy ember,
akinek nem kellett volna elveszítenie az
országot, mégis elveszíti, mintha csak

azért tette volna, hogy újra felépítse. Va-
lami keserű és tragikus paradox utójátéka
ez Nem őrültségének, aki előbb föl-égeti
Rómát, hogy utána saját tervei szerint
újraépíthesse. Talán van ebben még
valami vonatkozás az utolsó harmincöt év
történelmére is, amikor az újrakezdésben
sokkal több és reálisabb erő volt sokszor,
mint az első nekibuzdulásban, és az első
nekibuzdulások a veszteséghez vezettek.
Egyszóval a történelem mindig hasonlít
önmagára, Nerótól IV. Bélán át Szabó
Magdáig, csakhogy azt hiszem, ezúttal
Szabó Magda tévedése - műfaji tévedés.
Szabó Magda érdekes drámai vénája itt
elbújik az epikus véna mögött, és mindaz,
amit dialógusban teremt, az megfelel a
tévéfilmnek.

A nosztalgia sajátos fajtája ez. Az or-
szág újjáteremtését idézi meg, de úgy,
hogy az ország romlása és újjáteremtése
voltaképpen ugyanazok nak a munkája.
Csakhogy míg a nosztalgiában van vala-
mi költői, noha éppen spontaneitása miatt
és éppen ösztönösségén belül minden
nosztalgia érzelgős is, itt tudatos
nosztalgia, tudatos visszaemlékezés és
vágyódás jelenik meg, s éppen ez a tuda-
tosság elveszi mind a költői lehetőséget,
mind pedig a puszta érzelgősséget. Ehe-
lyett marad valami hideg tudatosság, de
önirónia nélkül, mindenfajta humor és
szatíra mellőzésével, mely ugyan egy-egy
pillanatra megindulni látszik, de az-tán a
tudatos mérlegelés ezt is visszaszorítja. A
nemzettragédia emléke inkább valamiféle
pátoszt kölcsönöz az egész-nek, de nem
igazi szenvedélyt, hanem csupán
álpátoszt.

S ugyanez a nosztalgia jelenik meg
kettős értelemben is Örkény Forató-
könyvében. A kritikus kesereghetne afelett
is, hogy a Forgatókönyv korántsem befe-
jezett mű, hanem feldobott vázlat, melyet
a szerző halála után állítottak szín-padra s
fejeztek be úgy-ahogy. Nyilván-való,
hogy Örkény átdolgozta volna, de így a
maga nyerseségében került a szín-padra.
Ez a nyerseség persze örkényi nyerseség,
olyan nyerseség, mely telítve van
villódzó ötletekkel, de a részlet mégis
részlet marad, s az egész egész - illetve
nem egész.

További keseregnivalónk is van. Az In
memoriam Ö.I. jelenetei, rendezése, sőt,
néha mondatai is visszaköszönnek a For-
gatókönyvben. Valló Péter egyszer tudta
megrendezni az ilyenfajta nem Örkény
által kidolgozott színpadi játékot, s nem
lehet haragudni rá, hogy megismétli azt,
amit nem szabad megismételni. Igazi cir-



kuszrendező, porondspecialista, gondo-
latmenete valahogy párhuzamos Örké-
nyével, de mégsem azonos vele. Örkény
maga is cirkuszra és cirkusznak írta -
igaz, színpadi cirkusznak - azt, ami nem
cirkusz, hanem történelem volt. Mert
véres cirkusz a magyar cirkusz. Tragikus
cirkusz, ahol az igazi bohóc nem is ját-
szik szerepet, még akkor sem, ha el lehet
benne énekelni, hogy: Az én apukám egy
olyan híres bohóc volt ... s folytatni
lehet, hogy: Mókázott ő a szörnyű
mélység szélén. Hogy Örkénynek igaza
van-e abban, hogy ezt a magyar törté-
nelmi tragédiát csak valamiféle fehér-
bohóc alapon lehet felfogni, csak a tra-
gikus bohócmaszk mögül lehet igazán
megérteni - ez vitatható. Mindenesetre ő
megpróbálja ebből a szemszögből fel-
dolgozni azt az irracionális mozgást,
mely különböző perekben jutott kifeje-
zésre. Hőse egykori diplomata, aki haza-
tér, akit perbe fognak, akit elítélnek.
Már Bacsó Péter Tanúja is valamilyen
módon éppen a groteszkben próbálta

megragadni ezt a korszakot, s Örkény
részben azért, mert imádja a groteszket
mint műfajt és gyűlöli a groteszket mint
helyzetet, egészen hasonló törekvéseket
realizált itt.

Igen ám, csakhogy ebben az ábrázolás-
ban per és per egyenlő lesz. Ehhez az
egyenlősítéshez - lévén szó művészi al-
kotásról, tehát a valóság átköltéséről -
Örkénynek joga van. A történelem azon-
ban nem két variációban produkálta
ugyanazt. Akármit mondjunk is a negy-
venes évek és az ötvenes évek pereiről -
az azonosság olyan elvont, hogy legfel-
jebb csak az azonos: perek voltak. Ör-
kény azonban - talán éppen víziója mi-
att, talán felfogása miatt s talán a cirkusz-
forma miatt vagy mindezek miatt együtt -
valamiféle azonosságot vél felfedezni.
Kétszer játszatja le ugyanazt, csaknem
ugyanúgy, mind a kétszer pusztán irra-
cionális mozgatókat tételez az esemé-
nyek mögött, s mind a kétszer éppen az
irracionális háttér biztosítja az ábrázolás
groteszkségét.

Nem szép dolog Örkényt szembeállítani
Örkénnyel. Kétségtelen, hogy a Tótékban
vagy a Kulcskeresőkben is volt az
események mögött valami irracionálisnak
tűnő. De milyen más dolog az
irracionálisnak tűnő, mint maga az irra-
cionális. Irracionálisnak tűnik a háború.
Sőt, éppen most, Styronnál azt olvastam,
hogy az emberek egy része „a háború
szót úgy ejtette ki 45 után, mintha ez a
szó obszcén volna". A valóságban persze
a háború csak az egyik síkon irracionális,
a másikon tökéletesen racionális. Az
egyik vonatkozásban teljesen felfog-
hatatlan és érthetetlen, más vonatkozás-
ban azonban érthető, hogy számító és
őrült erők (a számító és őrült egyaránt
fontos és összetartozik) miért visznek
vágóhídra milliókat. A Tóték mögött
közmegegyezés volt, tudniillik mindenki
tudja, hogy ami egy tűzoltó számára csu-
pán irracionális, ami egy őrnagy idegei
számára csupán az, önmagában és világ-
politikai vonatkozásban majdnemhogy
Petőfi ítéletének a beteljesedése: a jó és
rossz világtörténeti összecsapása. Hason-
lóan ehhez a Kulcskeresőkben is teljesen
irracionális ugyan, ha a repülőgép nem a
leszállópályán száll le, hanem a temető
kapujában, de ugyanakkor racionálisabb
nincs annál, minthogy magyar nemzeti
tulajdonság a mi különlegességünk egész
sajátos világának be- és megmutatása,
fel- és leértékelődése. S a Vérrokonok
mögött lévő irracionális szféra is csak ab-
ban a vonatkozásban irracionális, aho-
gyan a színpadra kerül, mögötte min-
denki tudja a racionális összefüggéseket.

Örkény posztumusz művében azonban
nincs olyan mögöttes vonatkozás, mely a
felfedett irracionális cirkuszi játék
problémáját akár valamilyen értelemben
is racionális összefüggésben tart-ja
számon. Lehet, hogy ez a mi történe-
lemírásunk hibája, s az is lehet, hogy a
történelmi tudatunké. Drámát írni azon-
ban csak egy adott történelmi tudat is-
meretében lehet, csak arra a történelmi
tudatra apellálva, ami megvan, ami tar-
talmaz bizonyos elemeket, illetve nem
tartalmaz. Ha nem tartalmazza, akkor a
groteszk a levegőben lóg. De a dráma is.
Mert a groteszk egyik paradoxona, a
drámának pedig a feltétele az, hogy a
közönség tudata megalapozza. Erre szá-
mít a drámaíró akkor, amikor Oresztész
halálhírét viszik és Elektra siránkozik,
holott a közönség tudja: Oresztész él.
Erre számít akkor, mikor Figaro elkese-
redik Zsuzsi csalfasága miatt, pedig a
közönség tudja, hogy a gróf a Zsuzsi ru-
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hájába öltözött Rosinával rejtőzött el a
lugasban. Ha ez a tudat hiányzik, akkor a
groteszk szétesik, a dráma megalapozatlan.
H la a közönség a nyihahákat Swiftnél
valódi lovaknak hiszi, akkor Swift van
elveszve és nem a közönség. 1[a a
közönség Örkénynek elhiszi, hogy a perek
minden vonatkozásban irracionálisak
voltak, akkor viszont el van veszve a
közönség is és az író is.

Majdnem azt mondhatnánk, ez a gro-
teszk antinosztalgia. Csakhogy ez a gro-
teszk antinosztalgia ebben az esetben egy-
felől borzasztóan tudatos, másfelől éppen
az, ami a művészi tudatosság lényege,
hiányzik belőle. Lejátszódnak a perek,
illetve azok ideába emelt vázlatai, leját-
szódnak események, melyek mind töre-
dékesen maradnak. S éppen ez a töredé-
kesség az, ami nem méltó Örkényhez, a
drámaíróhoz. Érezzük, kimondja: sem-
miféle nosztalgiával nem kell az évtize-
dekkel ezelőtti történethez visszafordul-ni.
Csakhogy pusztán kimondja, és művészi
értelemben nincs kötőanyaga az áb-
rázolásnak. A cirkusz irracionális. De a
dráma-cirkusz egészen mélyen racionális
általában Örkénynél is. Mert van-e mé-
lyebb racionalitás, mint például Brecht
Mahagonnyjának racionalitása, van-e
konkrétabb racionalitás, mint az, hogy
emberek beszállnak egy autóbuszba, úgy
hiszik, hogy mozog, s közben az autóbusz
áll, mint ahogyan Ljubimov ábrázolta a

Háromgarasos operát. Ha ezt a fajta
racionalitást, mely egyszerre gondolati és
művészi, feloldjuk, akkor hiába minden.

Lehet rajta vitatkozni, mennyire kö-
szönhető ez a feloldott nosztalgia annak,
hogy Örkény maga nem simította át a
művet, hogy akár egynéhány vonással nem
világította át. Lehet azon is vitatkozni,
hogy mennyire helyes hozzányúl-ni az
örkényi anyaghoz, és milyen mód-
szerekkel lehet hozzányúlni a hagyaték-
hoz. Mindezek azonban irodalomtörténeti
kérdések. Az élő drámát nem érintik, mert
az élő dráma itt legfeljebb pislákolni
látszik. S éppen annak a művésznek a
drámájáról van szó, aki a magyar dráma-
irodalom egész történetében talán a leg-
újabb, talán a legélénkebb és valószínűleg
a legfurcsább színtörésben mutatta be a
magyar életet. Ehhez a színtöréshez most
csak a törést éreztük hozzájárulni, sajnos
egy élet eltört, és eltörte magát a művet.

Á legérdekesebb változata azonban a
tudatos nosztalgiának vagy antinosztal-
giának a Fatornyok várszínházbeli elő-

adása volt. Miután adózott a nosztalgia e
fajtájának valamilyen formában a Madách
Színház és a Vígszínház, melyek bemu-
tatták az előzőekben tárgyalt darabokat,
szinte szuperprodukcióban és mérték-ben
adózott ennek a Várszínház is. Hogy
miért Zilahy és miért a Fatornyok Talán
összefüggésben van ez azzal is, hogy hir-
telenében divatba jött nálunk a negyvenes
évek első felének történelmi megértése.
Megjelent számtalan emlék irat, melyek
közül csaknem mindegyik nagy érdek-
lődést keltett. Kádár Gyuláé, Bárczié
éppen úgy, mint az irodalmilag legjobb
Simonffy Andrásé. Hozzájárulhatott eh-
hez, hogy Zilahy Lajos hazavágyott, és
már zsebében volt a hazatérési engedély,
mikor meghalt. De az is oka lehetett
ennek, hogy mostanában nagyon kevés az
igazi színpadi alkotás olyan értelem-ben,
hogy a felvonások expozícióval
kezdődnek, hogy létezik felvonásvég,
hogy a megfogalmazások szellemesek,
hogy a függöny éppen a megfelelő vég-
szóra megy le (ha van), márpedig Zilahy

ebből a szempontból megközelíti Molnár
Ferencet is, és a maga módján íróibb fela-
datot vállal, mint a jól megcsinált dara-
bok szerzői.

Nos, emlékszem a Fatornyok első be-
mutatójára is, mint ahogyan fennmaradt,
sőt nosztalgiákat ébresztett a Fatornyok

egykori sikere igen sokakban. A Fator-

nyok annak idején csaknem minden ré-
tegben gondolatokat ébresztett, s körül-
belül azt az érzést keltette: ez a darab en-
gem igazol. Mi volt ennek az oka? Min-
denekelőtt az, hogy Zilahy a legteljesebb
megértéssel fordult német származású
mérnök hőse, Kriegs Rudolf felé, aki a
haza hívására hallgat, és visszatér a hitleri
Németországba. A maga szempontjából
Kriegs Rudolfnak Zilahynál igaza van.
Majdnem mindenkit, akit egyszer csak el-
kezdtek hívni akár a németek, akár má-
sok, és életük története folyamán vala-
hogy e hívással ellentétesen is elkötelez-
ték magukat, úgy érezték: de me fabula
narratur. Persze a magyar érzésnek is
nagyon sok szerepet ad Zilahy Lajos. Ne
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zetesek és végeredményben hízelegtek a
kor magyar közönségének, nem épít be
valami kissé kellemetlent is. Ez a kissé
kellemetlen Kriegs Rudolf testvére, aki
nem azért kellemetlen, mert nevét ma-
gyarosította, s nem vágyik vissza a teuton
őshazába, hanem történetesen azért, mert
a felesége zsidó. Most már Zilahy sze-
replői szó nélkül tudomásul veszik azt,
hogy Kriegs nem akar érintkezni saját
testvérével, aki egyébként gyógyszerész,
mert ő maga ugyan nem antiszemita, de

J

elejtsük el, hogy Zilahy a Kállay-korszak
dején az egész országgal együtt táncolta

Kállay-kettőst, de az is biztos, hogy
agántáncosként- a színpad bal oldalán.
os, a magyar érzületet Zilahy abban

átta, hogy amint Kriegs vissza-vágyódik
maga fatornyai közé, úgy felesége

asonlóképpen visszavágyódik
regfaluba, erdélyi hazájába.
Két nosztalgia ütközik össze, de a két
osztalgiának világnézeti tartalma van. És
ilahy csodálatosan tud zongorázni a
osztalgiákon. A nosztalgiazongorista
indenekelőtt egy nagyon csúnya képet

oz be a színpad közepére, melyről kide-
ül, hogy Kriegs Rudolf maga festette, és
em mást ábrázol, mint saját gyer-
ekkorának színhelyét. Neje ösztönösen

yűlöli ezt a képet, s ebben igaza is van,
ert a kép rossz. De Kriegs nosztalgiája

alóban betegesnek látszik - jó a kép vagy
ossz - : itt laktak a szülei. Hasonlóan
átszik Zilahy nosztalgiazongoráján akkor
s, amikor az asszonyt bemutatja, aki
regfaluban óhajt meghalni, úgy, mint. . .
ovábbá szerepel az aszszony papája is,
ki igazi tekintetes úr, és aki teljességgel
sztja lánya nosztalgiáját, sőt mi több,
nasuk is van Öregfaluról, az egykori
nasuk, aki a megtestesült nosztalgia a
zemükben, és akinek szintén könny
zökik a szemébe, ha Öregfalut említik.
ersze Zilahy nagyon jól tudja, hogy
zzel a darab szentimentalizmusa csupán
nerejű lenne, és így nem lehet darabot
elépíteni. Éppen ezért nemcsak a
onfliktus szentimentális feltételeit
eremti meg, hanem a konfliktus konkrét
árgyát is. S ez a tárgy nagyon sok min-
ent elárul Zilahyról is, a korról is, mert a
árgy nem más, mint az előbb említett
riegs házaspár éppen érettségizett fiú-
yermeke. A fiúgyermek, mint ahogy
agyar úrifiúhoz illik, időnként hosszú

ehér selyemsálat visel (léteztek státus-
zimbólumok akkor is), a vendéglőben

lévő kitömött baglyot bagolypörkölt
formájában megeteti a cigánnyal. Vagyis
a móriczi, Nagy Lajos-i dzsentri összes
allűrjei visszatérnek a Kriegs fiúnál. Per-
sze ezek az allűrök Móriczéknál nem bo-
csáttatnak meg. Móriczéknál arról van
szó, hogy az ilyen dzsentri fennhéjázás
társadalmilag, politikailag, erkölcsileg a
legrosszabb utakat nyitja meg. Zilahynál
ez az a kedves dzsentrifiú, aki Jávor Pál-
ian kedves és dzsentri, csinos és se-
lyemsálas, egy este háromszáz pengőt
költ el a vendéglőben, de minden költe-
kezése megbocsáttatik. Megbocsátja a
nagypapa, a mama, sőt még a német papa
is, megbocsátja Zilahy is, s a nézőnek is a
családtagokhoz hasonlóan elnézően
büszkének kell lennie rá. Így válik néző-
ből elnézővé, és ha elnézővé vált, akkor
már abszolút híve maradhat Zilahynak, a
Fatornyoknak és mindennek, ami ott le-
játszódik.

S minekutána már megismerkedtünk
azzal a fiatalemberrel, aki előbb apja iránti
szeretetből a színpadon végigénekli a Wacht
am Rheint, majd igazi magyar
dzsentriallűrökkel adott szerenádot, nem-
csak hogy meg kell bocsátani neki, ha-
nem együtt kell nevetni a színpadi sze-
replőkkel, akik azt a különös humort is
tudják élvezni, ami a bagolypörkölt el-
fogyasztásában áll. Meg kell mondani,
hogy a negyvenes évek első felében a kö-
zönség egy része külön charme-nak ta-
lálta azt, hogy az ifjúember ily szellemes,
továbbá maga is jót nevetett. Ezek után
megelégedéssel vette tudomásul, hogy a
dzsentrilét mögött meghúzódhat a német
racionalitás és komolykodás kritikája is,
valamint lehetséges, hogy ebből a
fiatalemberből azért rövidesen a nemzet
egyik jeles képviselője lesz.

Ezzel még mindig nem volna kész a
darab, ha Zilahy nem tudta volna tovább-
pergetni, mégpedig úgy, hogy a fenti
szereplőkön kívül, akik rendkívül jelleg

hát olyan idők járnak, hogy . . . S nem is
az a probléma, hogy Kriegs Rudolf így
foglal állást, hanem az a probléma, hogy
végül is mindenki elfogadja ezt az állás-
pontot. Valószínűleg azért, mert nincs
igazán erejük tiltakozni, de sokkal inkább
azért, mert valahogy a magyar uralkodó
osztály finomabb lelkű tagjai pontosan azt
szerették, ha az olyan probléma, mint a
zsidókérdés, valahogy megoldódik, csak
őnekik ne legyen semmi közük hozzá. S
noha tudjuk, hogy uralkodó osztályunknak
nem sikerült igazán mosni kezeit - azóta is
mossa, pedig már maga az uralkodó
osztály nem is létezik-, de szorgalmasan
mossa, mossa, mint Ágnes asszony a
lepedőjét.

S ha már mindezt feldobta a színpadra
Zilahy, akkor kellett egy olyan mozzana-
tot találni, amelyben mégis kifejezte azt a
véleményét: ugyan a Kriegs család szétesé-
se sajnos történeti szükségszerűség, ugyan
ő maga nem rokonszenvezik Kriegsszel,
de történetileg érthetőnek tartja tö-
rekvéseit, viszont ami az ifjú generációt
illeti, az adott helyzetben feltétlenül ré-
szese ennek a tragédiának. Ugyanakkor,
minthogy az előbb említett dzsentri-
gyerek mégiscsak rendes gyerek, tehát
nem megy el a papával Németországba,
hanem mamájával marad.

Eddig tartott a negyvenes években több
százas szériában menő Fatornyok. A
fentiek alapján érthető, hogy a szélsősé-
gesen németbarát fasisztákon kívül min-
denki megtalálta a magáét benne, és az is,
hogy amikor Magyarországon a németek
kerültek uralomra, akkor betiltották a
Fatornyokat. Az is teljesen érthető, hogy
Zilahy a Fatornyokat folytatta, el-látta egy
újabb felvonással, s ebben a fel-vonásban
már Kriegs Rudolfot sokkal szigorúbban
ítéli meg, hiszen Kriegs ama német
vegyigyár egyik vezetője volt, mely a
Cyklon B gázt gyártotta, Magyar-országra
menekül a háború után. Míg azonban
Kriegs megérkezik, a régebbi alakok
mind fölvonulnak, kivéve a zsidó
sógornőt, akit természetesen elgázosítot-
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tak, és akit mindenki nagyon sajnál. Né-mi
feszültségvibrálást az is okoz, hogy a
család szeme fényét, a fiatalembert elviszik
a nyilasok, de megkerül Zilahy és a jól
megcsinált dráma törvényei szerint. Köz-
ben újabb melankolikus esemény is tör-
ténik, mert a nagypapa meghal, igaz, hogy
utolsó pillanataiban még élvezheti egy
nagyon kedves szovjet katona
tangóharmonika-játékát. A család végered-
ményben nem adja föl Kriegs Rudolfot,
noha kiderül, hogy Kriegsék elváltak még
a háború alatt, s az asszony a család régi
barátjának (házibarát) felesége lesz. Ennek
ellenére a megdöbbenéstől vagy ízlésüktől
vezettetve nem adják fel Kriegset. Csupán
az történik, hogy a ha-tóság letartóztatja,
és a család tagjai nem viselkednek a
letartóztatás alkalmával túlzottan aktívan.
Viszont Kriegs öccse, aki megtudja, hogy
azon bizonyos gázt, mellyel feleségét
elpusztították, éppen az ő saját bátyja
gyártotta, a nyílt színen ön-gyilkos lesz.

Mint látható, a Fatornyok igazi Zilahy-
darab, és Zilahy-mértékkel nagyon jó;
igazi dramaturgiai mértékkel nagyon
gyenge, a rossz drámaírók mértékéhez
képest viszont megírt. Mindezt Kerényi
Imre is látta, és a Várszínházban fan-
tasztikus kísérletbe fogott. Az egész tör-
ténetet, mely a valóságtól és a mai nézőtől
is tökéletesen idegen, idézőjelbe teszi.
Történelmi leckét akar adni, és ha valaki
éppen a Várszínházban óhajt történelmi
leckét venni, akkor feltétlenül nagy él-
vezettel nézi végig ezt a teljesen idéző-
jeles előadást. A nosztalgia maga is idéző-
jelbe tétetett, a darab cselekménye idéző-
jelbe tétetett, írója szintén, sőt a magyar
történelem is. A nosztalgia idézőjelben és
idézőjel nélkül egy-egy pillanatra fel-
bontva, majd a legszigorúbban és duplán
macskakörmök között, történelmi játék és
mégis Zilahy-bemutató, de nem Zilahy
szellemében ami nagyon helyes, mert az
elviselhetetlen lenne. Mindezzel persze
nem akarom Zilahyt bántani, mert magam
is tudom, hogy mint a Kállaykettős
magántáncosa, a legtisztességesebbek
közé tartozott, az előadás elmond-ja a
felszabadulás utáni pozitív szerepét is, és
végül azt is, hogy nem akart Amerikában
maradni. Mindez igaz, sem személyi
tisztességében, sem tollforgatói ügyes-
ségében nem kételkedünk ezután sem, aki
megnézte a darabot, az meggyőződött
azonban arról, hogy a személyes tisztes-
ség, sőt a politikus okosság sem tesz min-
denkit jó drámaíróvá, még akkor sem, ha
nagyon rutinos szerző.

Az előadás persze viták forrásává vált.
Nekem az a véleményem, hogy ez a kísér-
let voltaképpen talán a legtökéletesebb
válasz minden nosztalgikus tendenciára.
Itt a többszörös idézőjel végeredmény-
ben annyira elidegeníti a darabot, annyi-
ra csak történelmi tanulságként szolgál,
hogy sok szempontból nevelőbb hatású,
mint az emlékiratok, melyeket épp az
imént dicsértünk. Egy korszak egész
világa felett - nemcsak történelme, ha-
nem érzésvilága felett is - ezekkel az idé-
zőjelekkel kondul meg véglegesen a ha-
lálharang. S talán éppen ezek az idéző-
jelek ítélik el legjobban azt a furcsa cin-
kosságot, mely Magyarországon önma-
gát ellenállásnak vélve, később hirdetve
is, azért az uralkodó hangulat volt a
negyvenes években.

Ezzel a nosztalgia utolsó fázisa, az idé-
zőjeles, a tudatossá tett, a történetileg
átértékelt nosztalgia a legeklatánsabb
kifejezését kapta. És sajnálatos, hogy ez
az álnosztalgia (itt nem pejoratíve hasz-
nálom a szót) végeredményben igénybe
vette az évad nagy részét. A többi sajnos
mint új magyar dráma kevésbé számotte-
vő. Például a Kőmíves Kelemen Sarkadi
egyik töredékéből építkezik. Ennek a
töredéknek - rövid töredék - mint Sar-
kadinál mindennek, igen komoly gondo-
lati tartalma van. Vajon csupán ember-
áldozattal lehetséges-e építeni ? A ballada
annak idején azt vallotta, hogy Déva
várát felépíteni csak így lehet. De ez a
ballada idejében volt. Vajon örök igaz-
ság-e ez? Vajon kiterjeszthető-e minden
időre, mint ahogy a dogmatizmus saját
korszakára kiterjesztette? Éppen ez az a
korszak, amikor csak az emberáldozat
volt az egyedüli lehetősége az építésnek -
a dogmatizmus szerint. Óriási vita ez.
Sarkadi megkezdte a vitát, de nem fejezte
be.

S ebből a megkezdett vitából lesz egy
olyan dráma, melynek előadása a pesti
Színházban ma is vonzza a közönséget.
Az egyetlen gondolat, az tehát, hogy egy
drámában gondolat van, már önmagában
is vonzerő. Ehhez azután hozzájárul a
zene is. A zene, mely önmagában, érzé-
sem szerint, az utóbbi évek rockmuzsi-
kájának összefoglalását próbálja adni, de
itt úgy értelmezi magát a rockmuzsikát is,
mint az emberáldozat-világból való
kitörést és annak eszközét. A rock
bizonyos értelemben ez is volt. Vagy leg-
alábbis ez akart lenni. Igy összecseng
mindazzal, amit Sarkadi írt, és újabb
vonzerőt gyakorol a közönségre. S ha
ehhez még hozzávesszük, hogy a tragikus
sorsú építőmestert Hegedűs D. Géza
valami döbbenetes célratöréssel és a cél-
ratörésben létrejövő megrendüléssel
játszotta, akkor nagyon jól tudhatjuk,
hogy itt azután már túlvagyunk a nosz-
talgián.

S még valamit, ami ebben a nagyon is
töredékes műben azért Sarkadi zseniali-
tását bizonyítja. Mind a tizenkét kőmíves
azonos érdeke, hogy fölépítsék Déva
várát. S nincs demokratikusabb dolog,
mint a sorsra bízni, hogy kinek a felesé-
gét építik be a várba. Csakhogy a teljes
egyenlőség mögött a teljes egyenlőtlen-
ség van Sarkadi szerint. Mert van olyan,
akinek nincs is felesége. Van olyan, aki-
nek nemrég járt ott a felesége. S végül
van olyan, akinek a felesége nem jöhet,
mert beteg a gyerek. Ez utóbbi Kőmíves
Kelemen. S a sors iróniája, hogy éppen az
ő felesége érkezik meg. S ebben az érte-
lemben e sorok írójának van nosztalgiája
- mégpedig a Sarkadi típusú drámaíró
iránt. Az iránt a drámaíró iránt, aki egy
töredékben is ennyi mindent tudott sű-
ríteni.

Sarkadi Imre: Kőmíves Kelemen (Pesti Színház) (lklády László felvételei)


