
Mohács című tragédiájával (195 8-1960)
Felszabadulás utáni drámairodalmunk
egyik legjobb teljesítményét produkálta.

Nem sikeresebb az új élet, a magyar
falu megjelenítése Urbán Ernőnél sem,
akiben pedig volt drámaírói tehetség. Az
osztályharc illusztrált tételei uralkodtak el
műveiben a szereplők hiteles konfliktusai
helyett (Gál Anna diadala - 1951,
Tűzkeresztség - 1951) ; 1919 forradalmi
hagyományait Urbán túl közvetlenül ható
tényezőként jeleníti meg s kapcsolja össze
a felszabadulás társadalmának előrevivő
eszmeiségével, túl gyorsnak érzékelteti -
mert ő maga is így látná legszívesebben az
emberek gondolkodásának pozitív
átalakulását. Hála azonban mélyülő
valóságismereté-nek, szatirikus vénájának,
az 1953 novemberében bemutatott
Uborkafa mű-vészi és politikai tettként is
jelentős. Benne Urbán a személyi kultusz
lényegét, tömegpszichózisát ragadja meg;
szükségszerűségnek és véletlenszerűség-
nek a korra mélységesen jellemző vegyü-
lékét ábrázolja a Szőrnevál ecsellői ki-
rendeltségén pünkösdi királyként uralkodó
s csúfosan megbukó Sántha történetében.
Érzékeltetve múltból örökölt - a Móricz
Rokonokjának világából származó -
negatív hagyományokat is.

lllyés Gyula történelmi drámái voltak a
kor leginkább reprezentatív s máig valós
értékként számon tartható magyar
színdarabjai. A politikai rendszer hagyo-
mányorientációjának megfelelően - ami
egybeesett lllyés saját korábbi orientá-
ciójával is - főként az 1848/49-es polgári
forradalom és szabadságharc eseményeit,
egyéni és kollektív hőstetteit vitte szín-
padra (Ozorai példa - 1952, Fáklyaláng

1953). A Bánk bán realista dramaturgiája
munkál itt. Amiként a Dózsa Györgyben is
(1956), melyhez mindamellett Kós Károly
Budai Nagy Anta la (1939) is hasznos
előkép lehetett. Dózsa György nemzeti
hőssé válásának folyamatát pontosan, a
dramaturgiai fokozás minden hatáselemét
kiaknázva, költői hevülettel idézi elénk.
Izgalmas feszültséget teremt Dózsa és
Mészáros Lőrinc szemléleté-nek
ütköztetése: a pap-forradalmár lllyés
ábrázolásában szűkítő osztályszem-
pontokat képvisel, szemben Dózsa át-fogó,
a népet nemzetbe ölelő fölfogásával.

Drámafejlődésünk felszabadulás utáni
korszakában rendkívül érdekes - és jel-
lemző - mozzanat, ahogyan lllyés 1972-
ben visszatér a Dózsa-témához, engedve
gyakorta ható átírói szenvedélyének, Czí

mer József az ösztönző, lllyés kongeniális
munkatársa a drámateremtésben. A költő a
hetvenes évek elején immár azt figyeli:
milyenné válik a népi hős sorsa, amikor
már nem kell - s lassanként nincs is miért
- kérkedni származásával? Dózsa Gergely,
György öccse, aki az 1956-os drámában
úgyszólván statisztaszerepre van
kárhoztatva, ebben a tragédia-változatban
egyenrangú hős a testvérével. Ő papnak
készül, tehát a szellem embere, míg bátyja
a politika küzdőterén mozog. Ahogyan
György mondja ironikusan, gúnnyal és
öngúnnyal magukról: az „ostoba katona" s
a „tanult klerikus", „a vérmaszatos markú,
a vér-be vakult szemű" s „az igazság
patyolat-lelkű" apostola, a „tiszta szemű"

tudós vitatkozik itt. Vitatkozik - de ketten
együtt alkotnak mégis egységes egészet, s
vállalják fölfogásbeli különbségeik
ellenére -- a közös halált. Vita ez egy-
szersmind a hatalomért vívott harc, a
hatalomban való részvétel szépelgő föl-
fogásával szemben - amire, látjuk majd,
akad példa bőven. Gergely gon-
dolkodásában - absztrakt szabadságesz-
ményében, minden harcot rendbontás-nak
bélyegző vélekedésében - éppúgy van
elutasítandó végletesség, mint az eszmei
megalapozottságot lebecsülő Györgyében.
Mégis: a darab legfontosabb gondolatát
Gergely fogalmazza meg. Szerinte kivált a
szabadságharchoz van szükség erényre -
virtusra. „Mert ott a győzelem után jön
csak a legnagyobb harc."'

Illyés Gyula ezzel a felszabadulás utáni
társadalmi fejlődés egyik alapkérdését
érinti. Azt, amit olykor hajlamosak a
drámaírók „a forradalom fölfalja saját
gyermekeit" címkéjével illetni, nem vál-
lalva a győztes hatalom, a konszolidálódó
szocialista társadalom bonyolultabb, új
típusú erkölcsi problémáinak dramatikus
elemzését. Illyéstől idegen az effajta
hamis megközelítés. A Testvérek, a Dózsa
György 1972-es „újraéneklése" azzal az
eszmei törekvéssel rokonítható, amely
Gyurkó László szocialista
mítoszváltozatát, a Szerelmem, Elektrát
(1967) is jellemzi. A Testvérekkel egy-
szersmind olyan művet alkotott, amely
kiszabadult a „történelmi dráma" kate-
góriájából. Esszédrámának mondhatnók,
melynek nem egyetlen lényegi mozzanata
a választott időkoordináta-rendszer,
másrészt olyan példázat, amely „korhoz
körött" eseménysorként értelmezve is
hiteles, és „időszerűsége", „maisága" sem
vonható kétségbe.
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„A kritikának
tanítani kell!"

Kárpáti Aurél munkássága a
felszabadulás után

Múlt év decemberében emlékeztek meg
Kárpáti Aurél születésének 100. évfor-
dulójáról. Barátai, tisztelői idézték föl
kéziratok és könyvek fölé görnyedő
alakját, tisztelegtek a páratlanul sokoldalú
alkotó előtt. Író és költő, irodalom-tudós
és irodalomszervező, szerkesztő,
rovatvezető, dramaturg, főiskolai, egye-
temi tanár s legfőképp kritikus: az iro-
dalmi, zenei, képzőművészeti, színházi
események egyik legtekintélyesebb ítésze
- ahogy Hegedüs Géza írta -: „A
nagyemlékezetű néhai haladó polgárok-
nak, a pozitivista esztétikusoknak
tanítványa és méltó utóda."

Neve több mint harminc kötet élén áll,
ezekben versek, elbeszélések, regények,
összehasonlító irodalmi tanulmányok,
esszék, kritikák, művészportrék
váltogatják egymást.

Méltatói mindenkor kiemelték bírála-
tainak józan racionalizmusát, szigorú
állásfoglalását, szépírásaiban pedig az
impresszionisztikus hangvétel s a pasz-
tellszínekkel festett emocionális hatású
költői képeket.

Kárpáti kritikusként így vall önmagáról:
„Én az igazságra vagyok kíváncsi."

Íróként pedig: „elkésett romantikusnak
születtem". Kemény Zsigmond „rajongója"

volt, de Krúdy álomútjait járta,
Kosztolányitól vette át a kritikusi tollat a
Hétben, ám „az értelem költőjét", Ambrus
Zoltánt tekintette példaképé-nek. Az
ellentétes gyökerek és hatások
paradoxonjait folytatva: Kárpáti a Hét
belső munkatársa volt, mégsem sorol-ható
a Hét köréhez; legközelebbi kor-társa
Adynak, Babitsnak, Kosztolányi-nak,
noha nem tartozik a nyugatosok-hoz;
majd' húsz éven keresztül a Horthy-rezsim
legrangosabb sajtóorgánumának, a Pesti
Naplónak rovatvezetője, de Bartók,
Kodály, Hont Ferenc, Radnóti, Bálint
György és Sárközi György mellett haladó
irodalmi egyesületek, így a La Fontaine
Társaság és a Vajda János Társaság
alapító tagja, sőt elnöke; ugyanakkor
vezércikkben kárhoztatja Saccót és
Vanzettit; a polgári demokrácia bármiféle
reformjától, különösképpen a forradalmi
változástól rettegő



entellektüel, de 1945-ben elsők között
üdvözölte a felszabadító Vörös Hadse-
reget.

Pályája és életműve kérdőjelek soka-
ságát rajzolja köré. Mindegyikének meg-
válaszolásához egy folyóirat egész terje-
delme is szűknek bizonyulna, viszont
csupán a fél évszázados színházkritikai
tevékenység legutolsó és legérettebb sza-
kaszának, a felszabadulás utáni időszak-
nak bemutatása is feltárja a sajátos - jól-
lehet nem egyedülálló - életút mozgató-
rugóit, érthetővé teszi tekintélyének máig
is megingathatatlan fundamentumát.

Kárpátit 1945 januárjában a legelső
irodalmi társulás alapítói között találjuk,
majd a júliusban létrejött Magyar Írók
Szövetségének ügyvezető titkára lett.
Felszólalt a debreceni első írókongresz-
szuson a polgári irodalom haladó ha-
gyományainak védelmében.

1946-ban a Színművészeti Akadémia
igazgatóhelyetteseként nyilatkozik a szí-
nészképzés újjászervezéséről. A kidolgo-
zott új tanterv szerint egy előkészítő
osztályt indítanak azok számára, akiknek
nincs meg a kellő iskolai végzettségük. Az
I-II-III. évfolyamon az elméleti tan-
tárgyak mellett nagyobb hangsúlyt fog
kapni a gyakorlati képzés, ezen belül az
akrobatika és - Kárpáti szavaival élve - a
reflexképzés. A IV. évfolyam pedig szinte
teljes mértékben gyakorlati stúdióként
működik, a hallgatók rendszeresen
szerepelnek az Akadémiához kapcsolt
Madách Színházban, s ezért ott fizetést
kapnak. Terveznek V. évfolyamot is a
színháztudománnyal, dramaturgiával
foglalkozók számára. Megnyitották az esti
tanfolyamot, a rengeteg jelentkező közül
jó néhány tehetséges munkás-fiatalt vettek
fel. Végül külön kiemeli, hogy rendkívül
fontosnak tartja a beszédtechnika
fejlesztését.

Kárpáti Aurél az új rendszerben meg-
találta helyét. Szakíthatott végre a haj-szolt
újságírói életmóddal, rendkívüli
műveltségét, gazdag tapasztalatait elis-
merték és méltányolták. Napi kritikák
helyett nagyobb lélegzetű színházi, iro-
dalmi tanulmányok írására nyílik lehető-
sége. Közben gyűjtögeti, rendezgeti ré-
gebbi munkáit, hogy új összeállításban
jelentesse meg őket. Könyveinek egy-
harmada a felszabadulás után lát nap-
világot, köztük az Él még Bánk ! című
regény Katona Józsefről, A hollófürtű kedves
című történelmi miniatűrök, a Színház és a
Főpróba után kritikagyűjtemény, a
Tegnaptól máig irodalmi esszé-illetve
tanulmánykötet.

Zökkenőmentes beilleszkedését az is
magyarázza, hogy Kárpáti, a „színház
szerelmese" végletesen kiábrándult a mind
jobban elsekélyesedő, üzletszerű polgári
színházból. A 4o-es években írt cikkeiből
„az elszabadult színház" nyomasztó képe
bontakozik ki.

A színház - írja ekkoriban -- elszakadt a
saját hagyományaitól, mert a látványosság
érdekében feláldozta a drámát az öncélú
színpadművészetnek. A modern díszletek
között viszont változatlan maradt a
játékstílus, megmerevedtek a naturalista
formák. Széthullottak az együttesek a
sztárrendszer túlhajszolása miatt,
megszűnt az ensemble-játék, a színészi
alakítás lényege, a lélek- és ember-
ábrázolás üres komédiázásba merült. „Az
alakítás művészete az alakoskodás mes-
terségévé züllött." A színházak műsorát
futószalagon készült, iparszerűen szóra-
koztató darabok, „hatásos vezércikkszó-
lamokat hangoztató Zeitstückök" töltötték
ki. Ezért fakad ki belőle oly bizakodóan a
felszabaduláskor: ,,...a forradalom a
romok fölött most kezdi építeni az új
világot. A statikus drámának vége lett a
statikus kor teljes felbomlásával.
Dinamikus korszak következik, s benne a
holnap drámája is nyilván dinamikusabb
lesz".

Túláradó örömmel köszönti Kárpáti az
Új Szó 1945-ös számában az Éjjeli
menedékhely bemutatását. „Az új életre kelt
Vígszínház Maxim Gorkij világhírű
darabjával nyitotta meg kapuit -- egyelő-re
a régi Renaissance Színház helyisé-gében.
A bemutató előadás várakozáson felül
sikerült. A mostani nehéz viszonyokat
tekintve kiváltképp komoly és jelen-tős
művészi teljesítmény volt, méltó mind a
választott mű irodalmi rangjához, mind a
nagy múltú színház legnemesebb
hagyományaihoz. Egyúttal hálás
tisztelgésszámba is ment a Szovjet-unió
felé, amelynek az egész magyar kulturális
élet első szabad lélegzetvételét köszönheti,
annyi keserves esztendő német-fasiszta
elnyomatása, fojtogató szorítása után."

Hasonló hangnemben tudósít az új
Nemzeti bemutatkozásáról: „Végre me-
gint Színház. Az első színházi előadás a
felszabadított Budapesten. Hosszú
tetszhalálból kelő eleven élet. Mély és
szabad lélegzetvétel a friss levegőn, pin-
ceodúk vaksi homálya után a művészet és
költészet hajnalodó sugárzása! S milyen
igazi színház. Az első magyar drámaíró:
Csokonai Vitéz Mihály százötven
esztendős tündérbohózatát (a Karnyónét)

támasztja új életre, kitűnő előadásban,
egyik legműveltebb és legagilisabb szí-
nészünk, Major Tamás jóvoltából. Kö-
szönet és hála érte lelkes kis művész-
gárdájával együtt." Az előadás rövid
elemzése után reménykedve teszi hozzá:
„Sztanyiszlavszkij nemes színpadi ha-
gyományai - amelyek Hevesi Sándor
halálával csaknem teljesen megszakadtak
nálunk - méltó folytatóra találtak."

A kulturális irányítás által meghirdetett
elvi feladatok és gyakorlati tenni-valók
színházi életünk vezető egyéniségeinek
közös óhaját fejezték ki. Emelkedjék a
magyar színházkultúra minősége,
juttassák el a művészetet a legszélesebb
néprétegekhez, a színházművészet
illeszkedjék bele a társadalmi fejlődésbe.
A program hangsúlyozta az állami szub-
venció kérdésének megoldását, a közön-
ségszervezés fontosságát, a tájszínházi
előadások megkezdését és a színészek
nyugdíjának rendezését. (Érdemes meg-
jegyezni, hogy 1947-ben a minisztérium
művészeti osztálya 19 millió forinttal
rendelkezett, s ebből 13,5 milliót a Nem-
zeti Színház, az Operaház és a szegedi
Nemzeti Színház fenntartására használt
fel!)

A színházak 1948-as államosítása, a
tájszínházi körzetek kialakítása, valamint
az Állami Faluszínház létrehozása (évi
kétezer előadásával), a bérletek meghir-
detése, a fizetések, nyugdíjak rendezése
valóban gyökeres változást jelentett:
megszüntette a színházak és a színészek
kiszolgáltatottságát, óriási tömegeket
mozgósított az előadásokra, színházi él-
ményhez juttatta a kisvárosi, falusi lakos-
ság jó részét.

Kárpáti lelkesedését és reményeit - a
többiekével együtt - csak később törte
meg a dogmatizmus ellentmondásokkal
terhes időszaka, a doktrinér színházi elvek
eluralkodása, s főként ennek sajátos
lecsapódása a színházi vitákban, műsor-
politikában, sőt a színházi előadásokban
is. Mindez inkább arra sarkallta, hogy
szilárdan képviselje a valóságos értékeket,
hogy határozottan felhívja a figyelmet a
szélsőségekre, a felszínességre, képviselje
a magyar színházkultúra kontinuitását, a
legjobb hagyományok folytatásának
fontosságát.

Az újjászervezett Nemzeti Színház 1945
őszén bemutatott Szent Johannája kapcsán
jóindulatúan állapítja meg: „Hogy az első
est játékán némi készület-lenség érzett,
nem vesszük túlságosan zokon.
Súlyosabban esik: latba a stílus-egységre
törekvő együttes megbontása



Beregi Warwickje esetében. A shaw-i
realizmussal szöges ellentétben állt az a
hamis romantikába ágyazott, értelemtől
független »fuvolázás«, amely a nemes gróf
alakját ezúttal bántóan modorossá ... szinte
elviselhetetlenné tette."

De már az 1948-ban bemutatott Shaw-
darabokat kísérő fanyalgó kritikák hatá-
rozott „eligazításra" késztetik. „Vannak

írja -, akik például keveslik valamelyik
négy-öt évtized előtt írott melodrámájá-
nak ... mához szóló ideológiai kihangzását
... ha jól érteni, azt kívánják, hogy a shaw-i
figurák egyrétűbbek legyenek. Vagy
rokonszenvesek, vagy ellenszenvesek.
Vagy fehérek, vagy feketék , .. Az élet
eleven plaszticitása helyett a plakát
egyoldalúságát és stilizált laposságát." A
határozott politikai állásfoglalást ke-
resgélőknek fejére olvassa: „Történel-
mietlen ez a szempont, mert egy félszá-
zados művet keletkezési korából kiemelve
a ma ítélőszéke előtt próbál elmarasztalni
... De méltánytalan is, mert közvetlenül,
mondjuk politikailag akar szimplifikálni ...
S végül veszedelmes ez a szempont, mert
azt a téves ítéletet szeretné szentesíteni,
hogy a múltnak egyáltalán nincsenek
jelent előkészítő, a népi demokrácia
számára is hasznos polgári vívmányai"

A direkt politikai elvárások és utasí-
tások, néhány színházi elmélet és elv
meghamisítása és erőszakolása, jelenték-
telen vagy mellékes szempontok túlzott
kiemelése mindinkább éreztette deformáló
hatását egész színházi struktúránk
alakulásában, az évadok műsorrendjében,
a színházak belső életében, sőt még a
rendezésben és a színészi játékban is.

Egyetlen kiragadott példa érzékelteti,
hogy az elvi irányítás milyen közvetlen
„eligazításba" csapott át. A Magvar
Színház- és Filmművészeti Szövetség
1951-es konferenciáján felmerült Hamlet
alakjának pozitív vagy negatív értel-
mezése. Néhányan azt fejtegették, hogy a
polgári felfogás szerint Hamlet tétova,
cselekvésképtelen, most határozottan
szembe kell szállnia a reakciós erőkkel,
Révay József - a konferencia összefog-
lalójában először ugyan „helyreteszi'' a
téves nézeteket, végül - hasonló sema-
tizálással - mintegy megszabja a tragédia
értelmezését: „Vigyázat, nehogy valami
kommunista »osztályharcos« Hamletet
csináljanak ... Hamlet nem pozitív hős,
abban az értelemben, ahogyan erről ma
beszélünk. A pozitív hős Hamletban az,
aki Claudius és Hamlet fölé emelkedik,
egy mellékfigura, aki a végszóra jön be,

Fortinbras. De ezt csak mellesleg, »ren-
dezői utasításként« mondom."

Kevéssé lehet egyértelműen megítélni
azokat a szenvedélyes vitákat, amelyek a
szövetség konferenciáin, a Színház- és
Filmművészet folyóirat hasábjain zajlot-
tak, vagy a vidéki színházak évente
megrendezett pesti bemutatóihoz kap-
csolódtak. Ily hevesen és szókimondóan
soha nem vitáztak még színészek és
rendezők - tehát nem az elméleti
szakemberek! -- saját munkájuk kérdé-
seiről. S ha ma már teljesen érthetetlen-
nek tűnik többek között az a kérdés, hogy
„a negatív figurákat sötétítsük-e el
egészen, vagy játsszuk el úgy, mint egy
embert?" -- akkor is meg kell állapítani,
hogy ezek a széles körű polémiák h o z z á -

járultak a kérdések tisztázásához.
Kárpáti Aurél színházi írásaiban ritkán

fedezhetjük fel az olyanfajta nyílt vissza-
utasítást vagy kioktatást, mint amire ko-
rábban Shaw-val kapcsolatban ragadtatta
el magát.. A szélsőséges nézetekkel,
értékelésekkel, a közvetlen cél- és feladat-
meghatározásokkal szemben a maga
rendkívül pontos, a dolgok lényegét fel-
táró analíziseit, kikezdhetetlen logikáját,
érvrendszerét szegezte. Ennek kiváló
bizonyítéka a vidéki színházak bemuta-
tójáról írott összegző tanulmánya.

1951-ben rendezték meg először Bu-
dapesten a vidéki színházak fesztiválját.
Az önmagában véve rendkívül jelentős
bemutatósorozat - jóllehet a „színházak
közötti munkaverseny" jegyében hirdették
meg •- alkalmat nyújtott arra, hogy a
régóta hátrányos helyzetben és elszi-
getelten működő vidéki társulatok a fő-
városi. közönség, a „szakma" és egymás
előtt bemutatkozhassanak.

Az előadásokat követő szakmai vitákon
a ,,Nyílt szó, födetlen arc" szellemében
szedték ízekre a darab cselekményét, az
író szándékát, a rendező munkáját, a
színészek alakítását. Jóllehet a végén túl
sommásan „osztályozták" egyetlen
előadás alapján a vidéki társulatok egész
tevékenységét, a valódi értékek kellő
elismerést kaptak.. Ebben jelentős
szerepe volt kárpáti. Aurél
összefoglalójának, mely a színházi
szakfolyó-irat hasábjain jelent meg.

Igaz, figyelmen kívül hagyta a vita. elé
tűzött fő kérdéseket: „Hogyan kell a
példamutató szocialista hős alakját
megformálni? Miképpen tegye a művész
gyűlöletessé a nép ellenségeit? Melyek a
magát nehezen megadó burzsoá múlt-nak
terhes örökségei?" Viszont nem kerülte el
a legfontosabb témákat, saját

értékrendszere, tudása és meggyőződése
alapján finoman korrigálta vagy tisztázta
a téves elképzeléseket.

Tanulmánya elején megállapítja, hogy
,színházi életünk legtarthatatlanabb el-
lentmondása: a fővárosi és a vidéki szín-
házak között tátongó szakadék már el-
tűnőben van". Ezután felsorolja értéke-
lésének szempontjait: a bemutatott mű,
különösképpen a mai magyar dráma
esztétikai értékei vagy hiányosságai; a
szocialista-realista színjátszás kibontako-
zásának Iehetőségei; az átélés, ember-
ábrázolás sztanyiszlavszkiji elméletének
és gyakorlatának megvalósulása.

Három előadás (Sólyom László: 33 é v

u t á n - Győr; Vinnyikov: Széles mező

Szeged; Szobko: A I I . Front m ö g ö t t -

Debrecen) nemigen nyerte el tetszését,
noha mindegyikből igyekszik kibányász-
ni a pozitívumokat. Kiemeli tehát a köz-
életi színművek aktualitását, például „a
szocialista aratás és betakarítás" fontos
problémáját. Különös gonddal foglalko-
zik a mégoly gyenge - új magyar szín-
művel, mert mindig szívügyének tekin-
tette a debütáns írókat, műveket. Segítő
szándékkal mutatja ki a konfliktus össze-
fogásának, a cselekmény bonyolításának
és a jellemalkotásnak elemi hibáit, egy-
úttal figyelmeztet a klasszikus dramatur-
gia megszívlelendő szabályaira. A
körülményes és nehézkes indítások láttán
utal arra, hogy a drámai műfaj
természetéből következik a konfliktust
elindító elemek összefogása az
expozícióban. Vagy: az állóképek
váltogatása nem pótolja a cselekmény
rugalmasságát.

Legfontosabb intelmeiben a sablonos
megoldásokat, a sematikus figurákat pró-
bálja irtogatni : „a szereplők arccal a párt
felé" fordulva lépnek elénk, s jórészt
csupán közéleti viszonylatukban kerül-
nek megvilágításba. Hiányzik az alakok
egyénítése, hitelesítése, tetteik indítéká-
nak sokoldalú motiválása. Éppen ezért
súlyos hiba a sablonos, köznapi, színtelen
nyelvezet. (5 is Sztanyiszlavszkijt idézi,
mint a vitában felszólalók közül annyian,
de nemcsak kötelességszerű
hivatkozással, hanem - régóta ismerve
elméletét - pontosan közvetíti az ideillő
gondolatokat. „Újabb színpadi (s talán
nemcsak színpadi) íróink többségének
közös hibája ez a nyelvi fakóság, minden
egyéni kifejezésmód, szín és zamat el-
hanyagolása. Ha a darabnak nincs meg-
felelő nyelvezete, alakításról sem lehet
szó. Megszívlelésre méltóan egészíti ki
ezt Sztanyiszlavszkij emlékezetes
megállapítása arról, hogy a színpadon a
szó-



nak különféle érzéseket, akaratot, gon-
dolatokat, belső törekvést, a képzelet
belső képeit, látást, hallást és az öt érzék
többi érzetét kell kiváltania a művészek-
ben, a játékpartnerekben és rajtuk keresz-
tül a közönségben."

E három bemutató kapcsán - szokásától
eltérően - kevesebbet foglalkozik a
rendezéssel és a színészek játékával.
Nyilvánvaló, hogy sekélyes művekből.
sablonos figurákból nem születhet jó elő-
adás, művészi alakítás.

Kétségtelenül Kárpáti Aurél is eleget
tesz a „szocialista-realista kritikától" el-
várt követelményeknek. Hajlékony stí-
lusával, gazdag kifejezőkészségével több
helyütt kendőzi, körülírja az igazságot,
ám végül kifejezésre juttatja véleményét.
S ami tiszteletre méltó: írásában sohasem
tapasztalhatunk fanyalgást, le-kezelést,
korrekt és igényes analízissel a maga
szintjére emeli sekélyes témáját.

A másik három bemutató kritikusi
tollához méltóbb feladat. Dunajevszkij :
Szabad szél című operettjéről (Miskolc)
örömmel írja: „a megkapó dallamokban
gazdag, komoly művészi igényekkel fel-
lépő muzsika és a mulatságos helyzeteket
szatirikus vonásokkal aláfestő szellemes
librettó" joggal nyerte el a közönség
tetszését. Az előadás kitűnő volt, el-
ismerés illeti a színházat azért, mert szín-
vonalas darabbal szolgálja a művészet-
politikai irányelvek megvalósítását.

Kárpáti rangsorában első helyre Gorkij
Jegor Bulicsovja kerül (pécsi Nemzeti
Színház). Dicséri a választás magasrendű
igényét, a túlzásoktól tartózkodó nagy-szerű
játékot. Nem tartja véletlennek, hogy a hat
előadás között ez volt a legsikeresebb,
hiszen igazi író klasszikus értékű drámáját
mutatták be. Hosszan elemzi Jegor
Bulicsov összetett jellemét - s Szendrő
József kiváló színészi alakítását - választ
adva egyúttal a negatív hőshöz való
viszonyulás kérdésére. Jegor Bulicsov
„osztálya riasztó, torz vonásait egyesíti
magában, és mégis van benne valami, ami
fölkelti részvétünket. Sajnáljuk, hogy
ekkora természetes erő így elnyomorodhat
... Tele van kínzó ellentmondásokkal." A
főhős ürügyén Gorkij írói módszerét is
példázatként kínálja: „Gorkij nem a típust
egyéníti, hanem az egyéni akaratot mélyíti a
típus felé. Mai drámaíróink ezt fordítva
csinálják: a típust igyekeznek közelebb
hozni a való élethez" - amiatt válnak
sematikussá figuráik.

Üde színfoltnak nevezi az egyetlen
magyar klasszikus bemutatót: Szigligeti

Liliomfiját (Szolnok), jóllehet ezt a víg-
játékot sohasem kedvelte igazán. Vegyes
műfajelemekkel átszőtt színműnek tart-ja,
amely inkább bohózatba hajlik. Elő-adása
kevert stílust kíván, jelenlegi szín-
revitelében a könnyed, ironikus jellem-
alakítások mellett karikírozó túlzásokat
fedez fel. „Mindenképpen alkalmas haladó
hagyományaink dicséretes fölele-
venítésére", de tárgyilagosan teszi hozzá,
hogy a konvenciókhoz való ragaszkodás, a
régebbi előadások érintetlen utánzása nem
a hagyományok tiszteletét, hanem a
visszalépést jelenti.

Mivel a vitákban sok szó esett a szo-
cialista-realista színjátszásról, a típus- és
jellemalkotásról, a Sztanyiszlavszkij-rend-
szerről - melynek lényegét többen ki-
zárólag az eszmei mondanivaló kellő ki-
domborításában jelölték me g - , Kárpáti
igen árnyaltan fogalmazza meg konklú-
zióját. A „szocialista-realista színjátszás
lényege . . . Sztanyiszlavszkij nevéhez
fűződő színészi átélés lényegének to-
vábbfejlesztésén, a színpadi emberábrá-
zolás külső-belső eszközeinek gazdagí-
tásán alapszik, s főként a dráma egyéni
hőseinek tipikus vonásait emeli ki, és tár-
sadalmi vonásait hangsúlyozza . . . a szo-
ciális közösségben élő egész ember mi-nél
teljesebb . . . megvilágítására törek-szik".

Befejezésül tanácsolja: „A szovjet szo-
cialista-realista színművészet nagyszerű
eredményein való okulás mellett ne
hanyagolják el a magyar játékszín kora-
beli kritikáiból kiolvasható haladó ha-
gyományoknak a tanulmányozását, fo-
kozott ápolását és időszerű továbbfej-
lesztését sem . . . A magyar realista szín-
játszásnak Megyeritől Egressyn, Tóth
Józsefen, Hegedüs Gyulán, Pethes Imrén,
Kürthy Józsefen és Odry Árpádon át
napjainkig húzódó töretlen vonala meg
éppen gazdag tanulságokat kínál, s
kiváltképp alkalmas a legnemesebb tra-
díciók eleven folytatására."

Ugyanebben az évben készül a Nemzeti
Színház a Bánk bán új bemutatójára.
Kárpáti a tízes évektől kezdve kísérte
nemzeti drámáink színpadi pályafutását,
„kihegyezett tollal" várja a bemutatót. A
korábbi rövid kritikák helyett végre
alkalma nyílik hosszabb értékelésre.
Tanulmányában életre kelti azt a szomorú
kort, melyben a mű született, és az „első
igazi magyar drámaíró", Katona József
alakját.

A dráma minden korban érvényes ak-
tualitását abban jelöli meg, hogy „Bánk, a
Nagyúr ... nemcsak egy tragédia hőse,

egy nemzet egészének megszemélyesí-
tője", Peturral és Tiborccal együtt „a
magyarság lelkiismerete". A dráma vezérlő
gondolata: „a függetlenség, az
alkotmányosság és a kiszipolyozott nép felé
forduló szociális részvét". Aligha véletlen
tehát, hogy Katona drámáját a 48-as
szabadságharc előestéjén, március 15-én "a
nemzeti fellángolás ösztönszerű rátalálása
avatta ünnepi darabbá". Később éppen a
drámai mondanivaló lényege sikkad el,
ahogy 1930-as kritikájából idézi: nem Petur
bán kuruc kitöréseire kellene vetni a
hangsúlyt, hanem Tiborc panaszára,
amiben a legégetőbb szociális kérdés szólal
meg. Tehát most tárulhatna fel a maga
teljességében a mű valódi mondanivalója.
„Sajnos a kivitel, a művészi megoldás -
több fontos ponton mögötte marad a
dramaturgiai és színpadi elgondolásnak.
Különösen, ami az egyes szerepek
illúziókeltő megjelenítését, emberi
hitelesítését s a játék és dikció
stílusegységét illeti. Emiatt válik
széthangzóvá, helyenként kidolgozatlanul
nyerssé, üres pátoszt naturalisztikus
elemekkel, zengő szavalást természetes
beszéddel keverővé az előadás."

Nem szükséges feltétlenül elfogadnunk
Kárpáti bírálatát, hiszen a Nemzeti Színház
már-már legendás előadásában legnagyobb
színészeit vonultatta föl, rá-adásul kettős
szereposztással (Bánk: Rajczy Lajos-
Bessenyei Ferenc, Gertrudis: Gobbi Hilda-
Tőkés Anna). A stílusegység hiánya
azonban minduntalan visszatér kritikáiban;
feltételezhetően azért, mert a Nemzetiben
ekkor egymás mellett éltek még a régebbi
„nagy stílus" képviselői, a későbbi
Vígszínház vezető művészei és a
legfrissebb nemzedék „másképp hangolt"

ifjú színészei. Kárpáti Aurél leginkább a
belső intenzív átélésre, azonosulásra épülő
realista játékstílust kedvelte, idegenkedett a
racionális, „távolságtartó", idézőjeles
figura-teremtéstől.
Nemzeti drámánk mellett természete-sen

Madách Tragédiája foglalkoztatta leg-
inkább. Ezért sérelmezte módfelett, hogy
olyan hosszú ideig nem újították fel. Az
195 5-ös bemutató alkalmával írott
tanulmányában nem titkolja rosszallását,
helyrehozhatatlan mulasztásnak tartja,
hogy felnőtt egy olyan nemzedék, amely
színpadról nem ismerhette Madách re-
mekét. A beszédkultúra fejlesztésének
tekintetében szintén alig pótolható hiánya,
mert nincs még egy olyan színpadi mű,
melyben a drámai küzdelem ennyire a
szövegben, a dikcióban nyilvánul



meg, ezért a legalkalmasabb „a régóta
sürgetett magyar színpadi beszéd" gya-
korlására és fejlesztésére. Felhozza azt is,
hogy indokolatlan volt a kultúrpolitika
fenntartása a drámával szemben, hiszen
„nincs semmi olyan »kényes« pont-ja,
»gyanús« eleme vagy éppen »káros«
tendenciája, ami veszedelmes lehetne népi
demokráciánk legszélesebb rétegei
számára".

Tanulmányában ismét nagyobb teret
szentel a mű keletkezésének az író, a kor
és a mű összefüggésének bemutatására. A
Tragédia és az előadás lényegét,
legizgalmasabb kérdését a pesszimizmus
és optimizmus drámai küzdelmé-ben látja.
Kárpáti egyértelműen optimistának tartja,
annak ellenére, hogy Madách oly sötét
történelmi korban írta művét. A jövő
jobbrafordulásának reménye ugyanis már
felcsillan előtte, s ez a remény szövi át a
Tragédiát. Az Úr szózata tehát nem
váratlan fordulattal oldja föl a
diszharmóniát, „ellenkezőleg: csak-nem
logikusan, mintegy megerősítve Ádámot
mindabban, amit korábban már maga is
fölismert és kimondott".

A hétesztendei pauza után érthető
módon - szokatlan nagy várakozás előz-te
meg a bemutatót, A legnagyobb el-ismerés
Kárpáti részéről az a megjegyzés, hogy
Hevesi korábbi eredményeit sikeresen
fejlesztették tovább a rendezők, Gellért
Endre, Major Tamás és Marton Endre.

A klasszikusok minden sorát árgus
szemmel vigyázva nyugtázza, hogy csupán
8100 sort töröltek a szövegből, a korábbi
1200 - 1700-as húzásokkal szemben. Itt
említi meg a „kényes" témát, hogy
tudniillik a falanszterjelenetet teljes
egészében meghagyták „igen helyesen,
mert hiszen ez a kép egyáltalán nem hi-
teles képe a jövő szocializmusának, ha-
nem merőben önkényes elképzelés, az
utópisztikus szocialista rendszerek negatív
oldalának ironikus bírálata".

Hevesi színdramaturgiáját is tovább-
vitték : Róma vörös, Athén fehér, Bizánc
kék alapszínéből áll össze a párizsi jele-
netet uraló francia trikolór.

Az új rendezés központi kérdése ter-
mészetesen az értelmezés. Az előadás
tanulsága egybehangzik az eredeti gon-
dolattal: az ember élete szakadatlan harc, s
ez végső soron a haladást, fejlődést jelenti.
Ezért nem az Úr és Lucifer konfliktusán
van a hangsúly, inkább Ádám
küzdelmének kidomborítására törekedtek.

Mesterien elemzi ismét az alakításokat,

az őszinte átélést, a fegyelmezett, mér-
téktartó játékot és a tiszta szövegmondást.
Csupán Major Tamás Lucifer-meg-
formálásával szemben van némi fenntar-
tása: egysíkú, hiányzik belőle a sátáni
gonoszság, sőt Ádám társa lett, nem az Úr
ellenfele.

Itt érhető tetten, hogy Kárpáti felfogása
nem mindig elég rugalmas. Főként a
klasszikus drámák esetében túlságosan
saját koncepcióját, elképzeléseit várja a
rendezéstől, a színészektől, s csak kivéte-
les művészi teljesítmény tudja megingatni
egyedül igaznak vélt értelmezésében.
Mindig szilárd logikájának ritka hézagai
árulják el fenntartásának prekoncep-
cionális voltát.

Az 195 5-Ös Tragédia előadásában Kár-
páti elfogadja, hogy Ádám alakja, illetve
Ádám és az Úr konfliktusa került elő-
térbe, következésképp másodrendűvé vált
az Úr és Lucifer ellentéte. Azt sem
kifogásolja, hogy a „Mennyország képe
szinte kézzelfoghatóan valóságos, nincs
benne semmi misztikus titokzatosság", de
nem hajlandó tudomásul venni, hogy
akkor Lucifer sem lehet a túlvilág dé-
mona, hanem csakis Ádám partnere.
Éppen ebben rejlett a rendezők eredetien
új Tragédia-értelmezése.

A magyar drámairodalom „ikercsilla-
gát" ahogyan Kárpáti Madách és Katona
művét nevezi - meg sem közelíti a Csongor
és Tünde. Olvasmányként elragadó - írja -,
de hiányzik belőle a valódi drámaiság.
Színpadra vitele kemény dió volt minden
rendező számára. 1952-es bemutatója
alkalmával - Kárpáti szerint - sikerült a
rendezőnek, Marton Endrének a mesejáték
színszerűségét megteremteni, de a játék
mértéktelenül eltolódott a komikum
irányába, néhol „éppen vaskos
ízetlenségbe tévedt". A kritikus
tökéletesen érti a rendező szándékát: „A
szocialista-realista színjátszásra való
törekvés nyomai jelentkeztek egyrészt a
mese népi sajátosságainak .. . másrészt a
szöveg ... tanító célzatának
nyomatékosabb hangsúlyozásában." Ta-
pintatos érveléssel kimutatja, hogy ez a
törekvés leegyszerűsítéshez, az arányok
felbomlásához, a filozófiai gondolat
elsikkadásához vezet.

Igen nehezen tűrte Kárpáti a műalko-
tások sokrétű és bonyolult gondolati
szférájának szimplifikálását a napi poli-
tikai mondanivaló kiemelése érdekében,
de ennek ellenkezőjét sem: a lényeges
gondolat elhanyagolását, mely éppen a
darab aktualitását mutatta volna föl. Ez
utóbbira eklatáns példa a Buborékok

Gellért Endre rendezte színrevitele. Csiky
Gergely - írja Kárpáti - „a metsző szatíra
formájába öltöztetve tárta a néző elé" a
magyar birtokososztály léhaságát,
züllöttségét, menthetetlen pusztulását. Az
előadásban mindez „karikatúrává
szelídül, bohózatian mulatságossá válik,
az alaptendenciáját csaknem elveszti".

Kárpáti Aurél olyankor is hangot ad
nemtetszésének, amikor a kulturális kor-
mányzatnak a színházak működésére
vonatkozó rendelkezését tartja értelmet-
lennek. Az 1954-ben meghirdetett gaz-
dasági racionalizálás szűkebbre fogta a
színházak költségvetését - kimondva,
hogy meg kell szüntetni a felesleges, túl-
zottan pompás, öncélúan szép díszleteket
és jelmezeket, mert ez pazarlásnak
tekintendő. Kárpáti helyt ad az ésszerű
takarékosság megkövetelésének, de ki-
fejti, hogy a díszlet és a jelmezek nem a
látványosságot, hanem a drámai valóság
minél teljesebb bemutatását szolgálják,
éppen a lényeges jegyek kiemelésével.
Egyébként messzemenően egyetért az
öncélú látványosság megszüntetésével.
Sorai között bujkál a figyelmeztetés: „a
helyesen keresztülvitt racionalizálás" nem
fogja elszürkíteni a díszleteket!

Kárpáti Aurél értékekért őrt álló atti-
tűdje nyilvánul meg egyéb - nem bemu-
tatókhoz fűződő tanulmányaiban, cik-
keiben. Megemlékezik Pethes Imréről,
Ódry Árpádról, Hegedüs Gyuláról, Bajor
Giziről, Felvinczy Györgyről, az első
magyar színigazgatóról és „az első ma-
gyar politikai színműről", Comedia Balassi
Menyhárt árultatásáról. 1952-ben az
Irodalmi Újságban még egy diákelőadás-
ról is hírt ad: a kecskeméti Katona József
Gimnázium tanulói eljátszották a Jeru-
zsálem pusztulását. A recenzió a szokásos
refrénnel zárul: a múlt haladó értékeit
tovább kell adni a tömegeknek.

Cikkíró kedve az Élet és Irodalom
indulásakor támad fel ismét: az első év-
folyam legtöbbet publikáló szerzői között
szerepel. Egy-egy színikritika is ki-kerül
tollából, különösképp, ha a dráma-
irodalom valamelyik mesterművét tűzik
műsorra. Kedvtelve ír a Nemzeti Szín-ház
1957-es Phaedrájáról. Cikkéből el-tűnnek
a korábbi didaktikus vagy körül-író
okfejtések; irodalmi-, színháztörténeti,
dramaturgiai ismereteinek gazdag
tárházából merítve, lebilincselően mutatja
be Racine-t, a klasszicista dramaturgiát, a
Phaedra hazai színpadokon való
pályafutását - elidőzve kissé Jászai Mari
utolérhetetlen alakításánál -, majd a cse-
lekmény logikai-lélektani elemzése után



játékszín
szinte a költői képalkotás intenzitásával és
tömörségével érzékelteti a mű legújabb
színpadi megformálását és a szereplők
játékát. Szokásához híven: színeiben és
formáiban plasztikusan vetíti elénk a
színpadképet. „A sötétkék hát-térfüggöny
előtt jobbról-balról, a sima szürkés falak
kiugró széle éppen csak jelzi a görög
oszlopokat." Mindig gondot fordít arra,
hogy a rendezőnek sikerült-e homogén
előadást, játékot meg-valósítani. Itt „az
egész előadás stílusát bizonyos zenei
jellegű stilizáltsága szabja meg". Majd
felidézi Tőkés Anna alakítását: „Sötét
ragyogású hangja hárfa-ként zengeti
Racine verssorait, pontosan visszaadva
Phaedra változó érzéseinek, perzselő
szerelmének és dühödt féltékenységének
viharos crescendóját vagy elhalkulását.
Mindez ugyanakkor játékában is - mintegy
néma jelbeszédben - jut kifejezésre. Egy-
egy dekoratív kar-mozdulata (főképp a
Naphoz intézett fohász és a meghalás
jelenetében) valósággal a mozgásművészet
magasiskolájának remeklése."

Ezernyi bírálatának bármelyikét ki
lehetett volna emelni abból a célból, hogy
szemléltessük kritikusi módszerét, szépírói
stílusát s főként azt, hogy Kár-páti
jelentősen hozzájárult a korábban
hagyományosan irodalomcentrikus szí-
nikritika átformálásához, a színházköz-
pontú kritika meggyökereztetéséhez.

Élete utolsó szakaszának töredékesen
vázolt képe is tükrözi hivatástudatát és
emberi tartását, melynek lényegét így
fogalmazta meg: „A kritikának tanítani
kell."

BÉCSY TAMÁS

Jól megírt alakok -
drámaiság nélkül

Nagy András: Báthory Erzsébet

A nagy írók és esztéták közöttük például
Goethe és Lukács György - elméleti
írásaikban többször figyelmeztettek arra,
hogy alapvetően fontos a mű meg-írásának
kezdete előtti elemző, gondolati munka az
író részéről. Ennek a nagyon sok irányú,
több rétegű intellektuális és érzelmi
elemzésnek, mérlegelésnek és beleélésnek
a leendő mű témájára és mű-formájára,
valamint e kettő összefüggésére,
egymáshoz való viszonyára is irányulnia
kellene. Úgy tűnik, ezzel a figyel-
meztetéssel manapság alig-alig törődnek
az írók; legalábbis a végeredményből így
látszik. Mintha ez irányú tevékenységüket
megbénítaná az a babona, miszerint
bármily életjelenség vagy életanyag
irodalmi műalkotássá formálható; sőt:
bármely műnemben is. Ez a babona
összefüggésben van egy tévedéssel, ne-
vezetesen: a műalkotásoknak, például a
drámáknak nincsenek közös törvénysze-
rűségei, mert mindegyiknek legfeljebb
önálló, csak benne megjelenő törvény-
szerűségei vannak, hiszen a régieket min-
den új mű megújítja, a szónak a „meg-
változtatja" értelmében. Így hát a mindent
eldöntő, sőt minden mást helyette-sítő
faktor az író tehetsége, a többi nem számít.

Ha a mű konkrét megírásának folyamata
során az elméleti babonákat vagy
tévedéseket nem söpri félre az író tehet-
sége, bizony kudarc születik. Megítélé-
sünk szerint - minden részletszépsége
ellenére - ilyen kudarc drámailag Nagy
András Báthory Erzsébet című írása is.
Ezzel nem az író tehetségét akarjuk két-
ségbe vonni, hanem a megírás előtti
elemző munka hiányát kifogásolni,

Adva van mint életanyag a magyar
történelem egyik legrosszabb hírű nő-
személye, akiről már életében a legször-
nyűbb hírek kaptak lábra; olyanok, ame-
lyek az életben mind drámaiak, sőt még a
szó szoros értelmében véresek is. A vá-
dakat már akkoriban sem lehetett egy-
értelműen bizonyítani. Adva van a három
részre szakadt Magyarország, s Báthory
Erzsébet birtokai azon a felvidéki területen
fekszenek, ahol bizony abban az időben is
előfordultak koholt vádak

alapján megrendezett felségárulási pörök.
Es - az élet szemszögéből nézve --mi lehet
drámaibb, mint a véres kezű hősnő
kihallgatása olyan bíró részéről, aki még a
koncepciós pertől sem riad vissza. A bíró
vallomásra akarja bírni a vádlottat; s mivel
az nem vall, kihallgatója, a nádor
beszögezteti az ablakokat, kívülről
bezáratja az ajtókat. Csejtén is megtörténik
a befalazás.

Úgy tűnhet, ez az életanyag „kész
dráma" már önmagában is; és a koholt
vádak miatt még az aktuális jelentés is
biztosítva van.

Nincs nagyobb közhely, mint ez : ami az
életben tragédia, komédia vagy akár
dráma, az egy műalkotásban nem válik
önmagától azzá. Az életanyagokat a mű
saját világává kell formálni, és a konkrét
megírás előtt szükségeltetik az a munka,
amelynek során - többek között - a mű-
nem törvényszerűségeivel áthatottá kel-
lene tenni az életanyagokat és az írónak az
ezekhez való viszonyát. Ez teremtene
alapot arra, hogy a műben megjelenő
összes tényező az adott műnem törvény-
szerűségeinek megfelelően formálódjék
műalkotássá. Ha az író ez irányú tevé-
kenységét megbénítja vagy nem engedi
útjára az említett babona vagy tévedés,
akkor a műben semmi sem jut egyértel-
műen érvényre, illetőleg lényegében min-
den hatástalan marad.

Az a mű nem dráma, amelyet nem
dialógusban írnak; de attól, hogy dialó-
gusban íródott, még nem lesz dráma. A
dialógus csak és kizárólag emberek közötti
viszonyban jelenhet meg; de a csak
dialógusban megformált világ akkor
dráma, ha a dialógust váltó alakok között
most változó viszony van; és nem statikus
viszony.

A nádor, Thurzó György már többször
kihallgatta Báthory Erzsébetet; részletesen
bejárta azt a helyszínt, ahol a vádlott
állítólagos gyilkosságait elkövette;
vallottak már a tanúk, sőt néhányat
közülük már fel is akasztatott, A helyszíni
szemle eredménytelen maradt, a
tanúvallomások zavarosak és önellent-
mondóak, de Thurzó György mégis hiszi
a vád igazát. Báthory Erzsébet tudja, hogy
elítélik, akármit mondott, és akár-mit
mond ezután. Azt is tudja, hogy
birtokainak elkobzása érdekében vádolják.
Ezért már csak Báthory Gábornak,
unokaöccsének és Erdély fejedelmének a
segítségében bízik; azt reméli, sereggel
érkezik, méghozzá ma, a felvidéken lévő
csejtei várba, s nemcsak kiszabadítja őt,
hanem meghurcoltatása miatt bosszút is


