
forma, ami inspirálhatná az irodalmat.
Félszeg, felemás vállalkozások vannak
tehát, és a helyzeten elvileg a néhány át-
ütő siker sem változtathat.

- És saját íróikat még nem találták meg?
 Vannak írók, akikhez a kaposvári

színház vonzódik és szeretne tőlük dara-
bot, vannak, akik szívesen látnák a mi
színpadunkon műveiket, a vonzalmak
néha egybeesnek, és született már életké-
pes csecsemő, és remélem, még sok fog
születni.

 Ön szerint hozzátartozna az egészséges
színházi élethez a felkészült, értő kritikusi
gárda?

- Igen. Kellene egy jó közírói gárda,
akik finoman, érzékenyen tudomásul
veszik, jelzik, megörökítik és értékelik a
színházi eseményeket. Van néhány érzé-
keny és tehetséges ember, de kevesen
vannak, gárdáról nem beszélhetünk. Van
néhány olyan kritikus, aki azt hiszi, hogy
elegendő, ha az egyszerű néző alapállásá-
ból ítéli meg az előadásokat, hát ez súlyos
tévedés, már csak azért is, mert az egy-
szerű néző nem megy hetente többször
színházba, és nem kell védekeznie a fá-
sultság vagy az unikumok üdítő hatása
ellen. A kritikus nem lehet egyszerű néző,
ha az, akkor tudatlan, befolyásolható
kritikus.

 Visszatérve arra, amiről korábban szó
volt: Kaposváron most nyilván a már hiányolt
új színházi forma létrehozásán dolgoz-nak. Ön
szerint milyen eséllyel?

- Nem tudom, próbálkozunk. Hosszú
távon, hiszen másképpen nem megy. Es
nagyon fontos az, hogy művészetet csak
úgy lehet csinálni, ha az emberek szere-
tik. Azt hiszem, sok embernél elértük,
hogy szeret eljönni a kaposvári színház-
ba. Ehhez persze az is kell, hogy mi ma-
gunk is szeressük azt. Ebben sincs hiba.
Művészetet elidegenedetten nem lehet
létrehozni.

- Higgadt, nyugodt körülmények között
dolgozik most a kaposvári színház ?
 Nagyjából. De minél nagyobb a si-

kerünk, annál nagyobbak a viharok kö-
rülöttünk, azaz sose tudjuk, hogy a kö-
vetkező hónapban mi lesz. Végül is ez
benne a legjobb, nem? Hogy mindig
minden szezonban, minden előadással
újrakezdődik valami. Nagyon egyszerű:
igazából csak az a jó vállalkozás, termé-
szetesen a művészetben és csakis ott, ami
mindig tartalmaz annyi szakmai bátorsá-
got, hogy bele van kalkulálva a tökéletes
bukás is. Nálunk ez így van.

GERVAI ANDRÁS

Egy kiadatlan
beszélgetés
Maróti Lajossal

Az alábbi - némileg rövidítve közölt - in-
terjút 1978-ban készítettem a Magyar
Színházi Intézetben folyó vizsgálat ré-
szeként, melyben írókat, rendezőket,
dramaturgokat kérdeztünk meg a mai
magyar dráma (és persze áttételesen a mai
magyar színház) helyzetéről, problémái-
ról, a változtatás lehetőségeiről, az író és
a színház közötti kapcsolatról, a drámák
színrevitelét gátló körülményekről.

Ez a beszélgetés - úgy hiszem - módot
nyújt a nemrég elhunyt szerző írói mű-
helyébe való bepillantásra, másrészt fel-
villantja néhány, a mai magyar színházra
és drámára vonatkozó gondolatát, el-
képzelését.

- Miért ír drámát?
- Erre elég sokrétű választ kell adnom.

Az irodalmi műfajok hatását, sikerét ál-
talában nehezen lehet ellenőrizni. Egy re-
gény igazi „sikere" száz év múlva dől el;
igaz, valamit jelez a könyvesbolti forga-
lom s a kritikai visszhang stb. - de mind-
ez erősen manipulálható. A drámával más
a helyzet. Igaz, itt is bele lehet nyúlni az
értékrendbe, itt is lehet kontraszelektálni
- de csak addig, hogy mi kerül szín-
padra. Mert ha a darab egyszer színpadra
jut, az író közvetlen kontaktusba kerül
nézőjével, s ez a kontaktus már sokkal
nehezebben manipulálható . . . A dráma
esetében tehát közvetlenül lehet lemérni
a gondolat hatékonyságát. Emellett a
drámaírás sok örömöt nyújt nekem. Az
írás mint mesterség épp olyan fárasztó
művelet, akár például az esztergálás. De
mint minden munka, ez is nyújt valami
elégtételt, s valamennyi műfaj közül a
legtöbbet - számomra - a drámaírás. Az
olyan apró örömökre gondolok, hogy
például meg tudok írni egy jelenetsort,
ami érdekes, ábrázol és mond is valamit,
vagy meg tudok szerkeszteni egy dialó-
gust, éspedig úgy, hogy embereket jelle-
mezzen és szituációt teremtsen . . . Ösz-
szegezve, a drámával tudom a legjobban
és legadekvátabban kifejezni magam, és
ez egy sor olyan izgalmat és kockázatot
rejt, amely más műfajokból hiányzik.

- Mit jelent önnek a színház?
- Szeretem a látványt, az élményt, amit

nyújt. A színházba máig is ámulni

járok. Próbálom őrizni magamban a naiv
színházlátogatót - ami persze azért nem
teljesen sikerül, hiszen szakmabeli va-
gyok, s ha unatkozom vagy valami nem
tetszik, rögtön az okokat kezdem kutat-
ni, s végiggondolom, hogy én hogyan ír-
nám vagy - horribile dictu - hogyan
rendezném meg.

- Hogyan született első s eddig legsikere-

sebb darabja, Az utolsó utáni éjszaka?
 Eredetileg rádiójátéknak írtam meg,

aminek az a története, hogy nem sokkal
korábban ösztöndíjasként három hónapig
Rómában éltem. Giordano Bruno szobra
alatt sétáltam nap mint nap, és óhatatlanul
is felnéztem rá, ahogy a Campo dei Fiorin
végigmentem. Tulajdonképpen egy pici
ötletmagja volt a rádió-játéknak : mi
lenne, ha a Campo dei Fiorin Giordano
Bruno találkozhatna Einsteinnel. A
természettudományos és filozófiai alapja
ennek az lehetett, hogy Giordano Bruno a
térrel meg a végtelenséggel küzdött,
Albert Einstein pedig a térrel, idővel és
ugyancsak a világ nyitottságával vagy
zártságával. Einstein műve a modern
gondolkodás csodája; a Gondolat
megjelentetett egy Einstein-kötetet, amit
én szerkesztettem, s elég terjedelmes
tanulmányt is írtam hozzá. Tehát így
adódtak össze a motívumok; egy pici kis
ötletből született a rádiójáték.

- Akkor még nem gondolt darabra?
- Nem. Ahhoz ez az ötlet kevés lett

volna.
 Előnynek vagy hátránynak bizonyult,

hogy Az utolsó utáni éjszaka eredetileg
rádiójátéknak készült?
 A rádióváltozat tulajdonképpen a

színpadon látható mű második része,
minimális változtatásokkal. Ez elé kellett
tenni valamit. A logikusabb talán az, ha
az ember a meglevő részt bontja kétfelé
és építi, gazdagítja tovább, vagy pedig
inkább utána ír valamit hozzá. Mind-
amellett azt hiszem, az általam követett
út inkább szokatlannak mondható, mint
puszta trükknek. Színpadi művet írni sem
így, sem úgy nem könnyű; itt ez az
elgondolás volt a legokosabb. Tény az,
amikor a Nemzeti Színház felkért rá, kez-
detben nem akartam a Giordano Brunóból
egész estét betöltő darabot írni. E helyett
két egyfelvonásosomat, a Síneket és
megint a Giordano Brunót ajánlottam be-
mutatásra. Úgy gondoltam, hogy nem
hígítom fel a Giordano Brunót egész estére,
inkább ezt a kettőt mutassák be együtt. A
Nemzetinek ez így nem kellett. Ha nem,
nem; befejeztük a dolgot ... No de amikor
már a negyedik színházban



bizonygatták - a negyedik a szolnoki
Szigligeti Színház volt -, higgyem el, az
egyfelvonásos nem kell a közönségnek --
beláttam, hogy ezeknek az embereknek
valószínűleg igazuk van. No jó, akkor
megpróbálom a rádiójátékból megírni a
drámát, amely aztán a szolnoki Szigligeti
Színházhoz került, Székely Gábor-hoz. A
bemutató azonban elmaradt, ami-nek az
egyik konkrét oka az lehetett - ahogy
visszagondolok rá -, hogy a Székely által a
darab főszereplőjének szánt színész
meghalt . . . Talán emiatt történt, de
mindenesetre az volt a benyomásom, hogy
Székely Gábor a művel szemben is kedvét
vesztette; úgyhogy amikor a Nemzeti
Színháztól újra ajánlatot kaptam, immár a
kész darabra, oda-adtam.

- Milyen volt a kapcsolata a darab ren-
dezőjével, Marton Endrével?

-- Először is egy jókora sokkhatás ért,
hogy másképpen kell eljátszani a darabot,
mint ahogy én elképzeltem. Nem állítom,
hogy agyoninstruáltam volna a szöveget;
de azért megírtam, hogy nagyjából hogyan
képzelem el a díszletet, jelzéseket
alkalmaztam, hogy ez például egy pápai
trónterem stb. Meglepődtem, amikor
Marton kijelentette, hogy oda nem pápai
trónterem, hanem dobogó kell. Ahogy
azután a próbák egyre nagyobb erővel
haladtak, kiderült az is, hogy itt nem pápai
trónterem, nem művi márvány, hanem -
mondjuk -- egy közönséges zsámoly lesz
csupán, s a tárgyi rekvizitumok nem
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az én
gondolataim kibontakozza-nak. Sőt: a
lemeztelenített térszínpad valahogy
fölerősítette ezeket a gondolatokat. Marton
előadása után már féltem is egy másik
felfogástól. A darab helsinki bemutatója
idején konzervatívabb elő-adásra
számítottam, ahol esetleg márványból van
a trónszék; s azért izgultam, nehogy ez az
esetleges márványtrónus elterelje a néző
figyelmét a darab mondanivalójáról.

- A drámát Nagyváradon és Helsinkiben is
bemutatták. Mi a véleménye ezekről a pro-
dukciókról?

-- A nagyváradi előadás bizonyos fokig
a Nemzeti Színház előadását másolta, na-
gyon erősen hatott rá annak koncepciója,
szuggesztivitása. Néhány egészen kiváló
alakítás mellett sem éreztem ezért eléggé
originális produkciónak; de az igaz, hogy
sokáig és nagy sikerrel játszották. A
helsinki színház más felfogásban és kisebb
színpadon adta elő a darabot, aminek
következtében inkább kamara-

dráma jellege lett, s nőtt a mű intimitása.
A Nemzeti kicsit oratorikus beállításával
szemben hétköznapi, realisztikus stílus-
bari interpretálták a drámát, ezért olyan
rétegei, motívumai is előbukkantak, ame-
lyek a nemzetibeli előadásból hiányoztak.
Az utolsó utáni éjszakát különben kiváló
szereposztásban harmadik évadja tartja
műsorán a színház.

- A pesti debütálást néhány hét múlva követte

a Vénasszonyok nyara győri premierje.
-- Hibát követtem el, mikor hagytam,

hogy a két darab bemutatója ennyire közel
kerüljön egymáshoz; a Vénasszonyok nyara
kikalapálásához nem maradt elég erőm és
energiám: a már régebben elkészített
rádiójátékból háromhetes munkával írtam
meg a színpadi szöveget. Győrött akkor
kezdődött a hathetes próbaidőszak, amikor
Pesten még folytak a próbák Az utolsó utáni
éjszakából. Már az előző hónapok is a
Nemzeti jegyé-ben teltek el, s ezért nem
tudtam eleget foglalkozni a darabbal és a
győri bemutatóval.

-- Mit érez dramaturgiai vagy egyéb szem-
pontból elhibázottnak?

-- Az első részt többé-kevésbé úgy va-
lósítottam meg, ahogy elképzeltem. A
második részben viszont a legkézenfek-
vőbb - de dramaturgiai szempontból olcsó
- megoldáshoz nyúltam, amellyel
rádiójátékot színpadra lehetett transzpo-
nálni: behoztam a színpadra a munka-
helyet. Végül is a darab megírására két-
három hónappal több időt kellett volna
szánnom, s esetleg egy-két másik variánst
csinálni a rádióváltozathoz képest.
Szeretném a Vénasszonyok nyarát még
egyszer az életben színházban viszont-
látni, de most már jól megformáltan, ezért
átírtam az egészet. A cselekményt
leszűkítettem öt szereplőre, s a szituációt
úgy kifacsartam, mint a citromot.*

- Mennyire elégedett a közelmúltban be-
mutatott harmadik darabja színpadi meg-
valósításával?

- Az Egy válás történetének - amely Pesten
nem tudott színpadra kerülni-- Szegeden
sikerült utat találnia a közönséghez,
kirobbanó sikert aratott. Szerettem ezt az
előadást; ha valamiért mégis aggályom
van, az a két rész hangulati diszkrepan-
ciája. Léner Péter rendező és a színészek,
engedve az anyag csábításának, az első
részt inkább a vígjáték, sőt a bohózat felé
vitték el. Csak a második részben való-

* Ezt a változatot mutatta be a televízió,
illetve ebben az évadban a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház Hőhullám
címmel.

sult meg az az atmoszféra, belső feszült-
ség, amelynek mindvégig jellemeznie
kellett volna a produkciót.

- Jelen/e; min dolgozik?

- Párhuzamosan több művön is szoktam
dolgozni. Pillanatnyilag két drámám - a

Kolostor és a L át/átok, feleim - van fél-kész
állapotban, s nemrég fejeztem be A
számkivetett című monodrámát, valamint
Az állam című háromfelvonásos drámámat,
Platónról.

A Platón témája a politikai elmélet és
gyakorlat viszonya, kölcsönhatása. A po-
litikai elmélet áttevődve a gyakorlatba,
szükségképpen valamiféle átalakuláson
megy keresztül : miközben befolyásolja és
formálja a valóságot, az is visszahat rá, s
ha ezt a visszahatást különféle dogma-
tizmusok nem engedik érvényesülni, ab-
ból csak baj származhat. A Kolostor azo-
nos című regényemből született, a szín-
padi mű közel áll a regényhez, sok a kö-
zös motívum. A regényből egyébként,
keletkezése idején, a hatvanas évek végén
Hintsch György rendező felkérésére
filmnovellát is írtam. Hintsch azonban
nem kapott lehetőséget a film elkészítésé-
re. A darab megírásával azonban azért
vártam, mert nem szerettem volna, hogy
nem sokkal Az utolsó utáni éjszaka bemu-
tatása után egy másik „pap tárgyú" da-
rabomat is műsorra tűzzék, ami csak be-
skatulyázásra ad lehetőséget.

A Látjátok, feleim** egy munkásigazgató
tündökléséről és bukásáról szól. Hősöm az
államosítástól a hatvanas évekig állt egy
nagyüzem élén. Végigcsinálta a nehéz
időket, s a keze alatt vált a manufakturális
üzemből jól menő gyáróriás. Aztán
egyszer csak menesztették. Pedig összes
gyarlóságával, hibáival, részegségével
együtt mégiscsak tett valamit ezért a
gyárért, adott valamit a közösségnek.

Végül, röviden, A számkivetettről.*** A
dráma Dante életének azt a pillanatát
ábrázolja, amikor lehetőséget kap a Fi-
renzébe való hazatérésre, amennyiben
teljesíti a köztársaság bizonyos feltételeit.
De Dante nem alkuszik, nem tér haza -
pedig belepusztul a honvágyba.

- Platón és A számkivetett című darab-

jai - akárcsak Az utolsó utáni éjszaka is
politikai parabolák. Miért ír parabolát;

talán kényszerből, mert ez esetleg könnyebben

** A szegedi Nemzeti Színházban
Kőzéletrajz, átdolgozott változata pedig a
József Attila Színházban Érdemei elismerése
mellett címmel került bemutatásra.

** A darabot a Nemzeti Színház mutat-
ta be.



jut színpadra, mint egy áttételek nélkül meg-
szólaló mai darab?

- Ez így bizonyos fokig leegyszerűsítés.
Tény, hogy egyes gondolatok, mondani-
valók a maguk teljes komplexitásában
sokkal könnyebben bonthatók ki, ragad-
hatók meg történelmi lepelbe bújtatva: a
kitalált történelmi szituációkkal szabadon
bánhatok . . . S az is igaz, hogy az ilyen
jellegű drámák könnyebben kapnak zöld
utat a színpadra.

Másrészt, ugyanannak a mondatnak,
igazságnak egészen más a hatása s főleg
érvénye egy mai darabban, mint egy pa-
rabolisztikusban. A parabolaírásnak nem
az az értelme, hogy közlendőnkkel meg-
bújjunk a politika és napjaink valósága
elől, hogy megkerüljük őket. Ellenkező-
leg! A mai tárgyú darab elsődlegesen itt
és most érvényes. A történelmi miliő-ben
elhangzó tételek viszont - túl azon, hogy
jelen idejű üzenetet hordoznak - általános
értelmet nyernek.
 Drámaírói munkásságát kettősség jel-

lemzi - a történelmi játékok mellett mai tárgyú
darabok sorakoznak.

- A kettősség csak látszólagos. Minden
darabomban ugyanazzal az alapvető
kérdéssel foglalkozom: a gondolkodás
autonómiájával, belső szabadságával, a
belső szabadság és a külső korlátozó kö-
rülmények konfliktusával. (Vannak bizo-
nyos témarögeszméim, például a hit kér-
dése. Erről szól egy nagy tanulmányom, a
Kolostor című regényem és Az utolsó utáni
éjszaka is.) Hasonló szerepet játszik
színpadi műveimben egy másik fontos
probléma, a kívülrekedtség vizsgálata,
ami mint tünet általános jelenség. Vala-
miképpen minden ember kívülálló, azzá
lesz autonóm egyéniséggé válása pilla-
natában.

Most állítottam össze egy kötetet,
amelyben négy színpadi művem - Az
utolsó utáni éjszaka, a Vénasszonyok nyara,
az Egy válás története és A számkivetett -
szerepel. A válogatás címével - A szám-
kivetett - is jelezni akartam, hogy hőseim
valamiképpen mindannyian kívülállók.
Engem a kívülállás létformája izgat, ebből
kiindulva próbálom megismerni,
előrajzolni az emberi cselekvés- és maga-
tartásformákat.

- Mi az oka, hogy hősei általában értelmi-
ségiek ?
 Az értelmiségi - amennyiben tényleg

az, s nem csak szellemi dolgozó -, a maga
szellemi autonómiájával, fokozottan éli át
a kívülállást; ezért különösen hálás
médium a számomra. Emellett korunk
drámai hősének az értelmiségit tartom:

a világ átalakulásával, fejlődésével e réteg
súlya állandóan nő. Egy r e nehezebb
meghatározni, hogy ki az értelmiségi s ki a
munkás. A szociológiai összemosódás,
átrétegződés jele, hogy az értelmiségi lét
bizonyos par excellence elemei meg-
jelennek a munkások életformájában is. A
folyamat párhuzamos azzal, ahogyan a
kétkezi munka - a tudományos-technikai
forradalom következtében - fokozatosan
feloldódik valamiféle szellemi munkában.
Az értelmiségi hősök tehát nemcsak egy
réteg életmódjáról szolgálnak hír-adással,
hanem tágabb érvényű mondanivaló
hordozására alkalmasak.
 Van előadatlan darabja ?
- Van, a Hippi-akvárium című musicalem,

amelyet azonos című regényem alapján
írtam a pécsi Nemzeti Színház számára. A
darab a hippik világába vezet el, s bár
találhatók benne a regénnyel azonos
motívumok, a cselekmény attól el-térő és
drámaibb felépítésű. A musical műfaji
követelményei következtében a
hangsúlyok máshová kerültek, így a hippi-
filozófia, amely a regényben döntő
szerepet játszott, itt éppen csak hogy
megjelenik.

- Miért nem került sor a dráma bemuta-
tására?

- A színművet lényegében elfogadták, de
a próbák megkezdése előtt valahogy
abbamaradt a dolog. A bemutató elha-
lasztását Nógrádi Róbert igazgató levél-
ben közölte; nagyon sajnálja - írta - a
dolgok ilyen alakulását, majd jelentkezik
és elmondja az okot. Ez azonban elmaradt.
Úgy hírlett, hogy nem a saját jó-szántából
állt el a bemutatótól: vagy a
minisztériumtól, vagy a megyei tanácstól
kaptak egy jelzést, hogy most egyelő-re ne
... De ma már ebben sem vagyok
bizonyos. Akkor sem értettem a színház
visszalépését, ma sem értem. Tény, hogy
pillanatnyilag a darab rádióváltozata
előkészületben van, és a debreceni szín-
ház is jelezte hajlandóságát a darab be-
mutatására.
 ön szerint milyen akadályai vannak a

darabírásnak?
 Eddig tulajdonképpen csak ez az egy

negatív tapasztalatom volt. Ebből
kiindulva: semmiképpen sem szerencsés,
ha olyan külső tényezők szólhatnak bele a
darabbal kapcsolatos döntésbe, az elő-adás
sorsába, amelyek nem művészi és nem
kultúrpolitikai szempontokat, ha-nem
egyéni félelmeket képviselnek.
 Milyen a kritikával való kapcsolata?
- Nekem eddig nem lehet panaszom . .

Általában sokan szidják a szín-

házi kritikát. Lehet, hogy joggal; én még-
sem hiszem, hogy a színházi kritika, a
kritikai mezőny teljesen süket lenne. Talán
az a helyzet, hogy kevés alkalma van új
színházi törekvések fölfedezésére.
Ugyanakkor az is tény, hogy sok a sablon.
A kritika gyorsan skatulyáz, előre-gyártott
ítéletekkel operál. Az is bántja az embert,
hogy nem mindig objektív. Ezt nem
annyira drámaíróként, inkább
színházlátogatóként érzem.
 Milyennek látja a magyar színház hely-

zetét, színvonalát?
 Nem lehet pontosan lemérni, hogy hol

tart ma a magyar színházkultúra. De azt
hiszem, nem csak az én érzésem, hogy -
esetleges erényeivel és egy-egy jó pro-
dukciójával együtt - megrekedt valahol.
Problémát jelent, hogy egyrészt nehezen
lehet megfogalmazni, hol és mivel va-
gyunk elégedetlenek, másrészt nagyon
nehéz perdöntően érvelni e mellett a rossz
érzés mellett. Nem kvantifikálható és
összemérhető dolgokról van szó, emel-lett
az ember ítéleteibe nagyon is bele-játszik
szubjektuma, ízlése, ismeretei. Én például,
miután hazajöttem legutóbbi négyhónapos
olaszországi utamról és megnéztem
néhány hazai előadást - kifejezetten
rosszul éreztem magam. Az volt a
benyomásom, hogy vidékre csöppentem.
Színpadjainkon elég sok a blöff s
kísérletezés ürügyén a vaskos dilettantiz-
mus. Alkalomadtán még az igazán profi
produkciókból is hiányzik valami. Talán
túl erősek azok a szálak, amelyek mai
színházkultúránkat a harmincas évek
színjátszó hagyományaihoz kötik . . . A
sommás ítéletek azonban, megfelelő ár-
nyaltság nélkül, mindenesetre és feltétle-
nül igaztalanok; de azt kimondhatjuk,
hogy színházkultúránk holtpontra ért. Az
eddigi lehetőségek kimerültek, vala-hogy
változtatni kell vagy magukon a le-
hetőségeken, vagy azok belső kihasz-
nálásán, ahhoz, hogy színházkultúránk
továbbléphessen.
 Olaszországban többször is hosszabb időt

töltött, részben az olasz színház megismerése
céljából. Hogyan látja az olasz szín-ház
helyzetét, miben látja jellemző - esetleg nálunk
is követésre érdemes - sajátosságait?

- Az olasz színházi életnek a mienktől
alapvetően eltérő rugalmasabb - nagyobb
mozgékonyságot és öntevékenységet
biztosító - struktúráját nekünk is érdemes
lenne tanulmányozni. Az önálló társulások
lehetősége összehasonlíthatatlanul
nagyobb, azzal együtt, hogy ott is
megvannak azok a nagy állandó társula-
tok, amelyek az olasz színházkultúra ge-



világszínház
rincét jelentik. Az olasz színház nagyobbik
részét azonban kétségtelenül az a mintegy
százötven „alkalmi" társulás képezi, amely
saját színházzal nem rendelkezik, amelyik
mind a saját program-ját játssza, és úgy
látszik, meg is él ebből. Természetesen
állami támogatással. Az a beállítás, mely
szerint a magyar színház különleges
helyzetben van, mert az állam támogatja --
félrevezető és nem igaz! Á színházat a
világon mindenütt agyon-
szubvencionálják. Olaszországban külö-
nösen. Nagyon érdekes és tanulságos a
szubvencionálás módszere is, elsősorban a
mai olasz drámairodalom szempontjából.
Az olasz író darabját erősen támogatják, a
klasszikusét kevésbé, mai kül-földi szerző
darabjának előadásakor pedig a színház
semmilyen anyagi támogatásban nem
részesül. Az utóbbi esetben tehát a
drámának kasszasikernek kell lennie
ahhoz, hogy érdemes legyen eljátszani. Ez
a furcsa „védvám"-rendszer túlzásnak
tűnik, s talán egyik oka is annak, hogy az
olasz dráma napjainkban olyan gyenge.

Végül valamit az olasz színjátszásról.
Számomra úgy tűnik, hogy az olasz szín-
ház jelenleg nem túlságosan magas szín-
vonalú. Pontosabban: rendkívül nagy a
szóródás. A kiválóan izgalmas, lenyűgö-
zően „mai." produkciók mellett megdöb-
bentően dilettáns produkciókat is láttam;
és az is igaz, hogy legjobban egy francia
társulat vendégjátéka tetszett. Azért a
tisztességes szakmai középszintet,
színvonalat többnyire mindegyik együttes
eléri. Tény az is - s ez lényeges -, hogy ha
szerencsésen verődik össze egy-egy
„csapat", jó rendezővel és színészek-kel,
jó darabbal, akkor bizony érdekesebb,
progresszívebb előadásokat pro-dukálnak,
mint amilyenekhez mi hazai
színpadjainkon hozzászokhattunk.

NÁNAY ISTVÁN

Az áldozat

Tóth László drámája Kassán

Kőmíves Kelemenről drámát írni Sarkadi
Imre után merész vállalkozás. A ballada
ismerői számára - s ki ne ismerné a görög
kultúrából délszláv közvetítéssel a magyar
népköltészetben meggyökeresedett mű
valamely variációját - archetípussá vált a
tizenkét (egyes változatokban tizenhárom)
kőmíves, Kelemen és társai, illetve
Kelemen családja s azok tragikus
története. Ez a tragikus történet szinte
kínálja magát a színpadi feldolgozásra.

A hatvanas években fellendült amatőr
irodalmi színpadok máig egyik legtöbbet
feldolgozott témája a Kőmíves Kelemen-
ballada, ám ezek az előadások lényegé-
ben a ballada keretein belül maradnak.
Viszont már a századelőn Kárpáti Aurél és
Vajda László háromfelvonásos, misztikus
és naturalista elemeket magába sűrítő
pszichológiai drámát írt a balladából.
Aztán a negyvenes-ötvenes évek
fordulóján megszületett Sarkadi Imre
töredékes variációkban fennmaradt drá-
mája. Sarkadi látta meg először a balladai
témában a modelldráma lehetőségét, s
egyértelműen egy új társadalom építésé-
nek allegóriájaként értelmezte Kőmíves
Kelemen. történetét. Nála a dráma két
főszereplője, Kelemen és Boldizsár egy
ember két énje: az egyiket csak a fel-adat,
a cél, a hit, a hivatás vezérli, a másikat az
embernek emberi élethez való jogáért
érzett felelősség. Szabad-e, lehet-e egy
gigászi feladat megvalósításáért egy hit
oltárán feláldozni a legszentebbet, az
emberi életet? Van-e értelme az ilyen
áldozatnak? A kikényszerítettnek és az
önként vállaltnak ? Ezekre a kérdésekre a
drámavariációk megírásakor nem tudott az
író önmagának megnyugtató válaszokat
adni, ez magyarázza többek között a
töredékes formát.

Úgy tűnik, hogy a hetvenes években
érett meg a helyzet arra, hogy a húsz
esztendővel azelőtt Sarkadi által feltett
kérdésekre feleletet keressen a színház.
Ekkor publikálták a Sarkadi-töredékeket,
méghozzá több változatban is, ekkor
került színpadra a mű Veszprémben és a
Szegedi Egyetemi Színpadon. S ezek-ben
az években a ballada több új dráma-

feldolgozása született meg, és ezek mind-
egyike (Dér Zoltán vajdasági magyar íróé,
Gyurkó Lászlóé, Sárospataky Istváné),
akár Kelemen a főszereplőjük, akár a
felesége, más-más módon, de ugyanazokat
az erkölcsi-döntéshozatali modell-
lehetőségeket kereste, mint a Sarkadi-
dráma.

S ugyancsak ezekben az években írta
meg első drámáját az akkor már ismert és
verseivel, esszéivel feltűnést keltő
szlovákiai magyar költő, Tóth László. Az
áldozat című drámája nem Déva várának
építéséről szól. A cím alatt ez a mondat
olvasható: Történik bárhol és bármikor.
Azaz a híres-hírhedt Déva-vár építése után
vagyunk, de az ott történtek nyomasztó
emlékként és megismétlésre kész
példaként élnek az emberek-ben. Mert az
az építkezés sem akar sikerülni, amin
éppen dolgoznak, a falak itt is újra meg
újra ledőlnek, és nem tartja meg őket
semmi sem. A. kőművesek csapata
megfogyatkozott, kit agyon-nyomott
valamelyik kőomlás, ki többre tartotta
életét, nyugalmát a fizetségnél, a
hírnévnél, a becsületnél, az adott szó-nál,
és odébbállt. Hatan maradtak mind-össze,
köztük Kelemen, a mester és Bálint, az
örökös helyettes, akin alulról is, felülről is
csattan az ostor, mert ő a mester szemében
csak a többiek szó-szólója, a
kőművesekében pedig a mester
utasításainak közvetítője. Kelemen és
Bálint kettőse, vitáik, a kettejük közötti
érvek polarizáltsága sok szempontból
hasonló ahhoz, amit Sarkadi Kelemen és
Boldizsár kettősében rajzolt meg. De míg
ott a két szereplő egyenrangú volt, itt
alárendeltségi viszony van közöttük. Ez
abból is adódik, hogy Tóth László darabja
mindenekelőtt a döntéshozatal
felelősségét, kínját-gyötrelmét, folyama-
tát vizsgálja. S a kőművesek helyzetük-
nél, a munkához való materiális kötődésük
folytán nincsenek döntési helyzet-ben.
Pontosabban, nem ugyanarról dönthetnek,
mint amiről Kelemen. Neki mindannyiuk
sorsáról, nekik csak a magukéról kell
határozni. S ebben a hierarchiában is
közbülső helyet foglal el Bálint, mivel ő az
egyedüli, aki vala-melyest képes
Kelemenre hatni, így az ő döntése többet
nyom a latban, mint a többieké. A dráma
magában rejti azt a lehetőséget, hogy
Kelemen határozottsága és a többiek
határozatlansága között Bálint legyen a
kiegyenlítő tényező, azaz az ő v í v ó d á s a ,
döntéshozatala s ez-által az ő szerepe
kerüljön a cselekmény középpontjába.


