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Egy életmű fele

Sárospataky István drámáiról

Bő évtized alatt Sárospataky István mű-
veinek kritikai fogadtatása párját ritkító
szélsőségeket járt be. 1974-ben Pécsett
színre került első drámáját, a Zórát teljes
jóindulat és (nézetem szerint) némiképp
túlzott elismerés fogadta: Hermann István
például e nevezetes szavakkal zárta a
SZÍNHÁZ-ba írott kritikáját: „Új, jelentős
magyar dráma született. Örvendezzünk."

Ám a szerző méltónak mutatkozott az
előlegezett bizalomra, mert második
drámája, az ugyancsak Pécsett bemutatott
Táncpestis (1976) már nem szorult
elnézésre: érett, jelentékeny és izgalmas
mű volt, mindmáig Sárospataky legjobbja,
és ezt a kritika vissza is igazolta. Soron
következő műveit - Kőmíves Kelemenné,
Gyulai Várszínház, 1978, Salome,
táncjáték, Pécs, 1980 és Fekete tűz, Pécs,
1980 - színpadon, sajnos, nem láttam,
ezért ismereteimet csonkának érzem, ám a
fogadtatás szerényebb alkotásoknak
minősítette őket, noha a hanyatlást még
nem nyilvánította jelenségértékűnek; a
bírálók egyszeri, helyi jelentőségű (vagy
jelentéktelenségű) átlageseményként
kezelték a szóban forgó műveket, adott
esetben megemlít ve, hogy a Kőmíves
Kelemenné időrendben éppenséggel első
darabja a szerzőnek, aki negyvenéves
fejjel amúgy is még mindig „fiatal"

drámaíróként könyveltetett el.
Sárospataky István pályája 1983-84-ben

kezdett esetté vagy jelenséggé válni,
amikor a Várszínház gyors egymás-
utánban tűzte műsorra Szemfényvesztők és
Teakúra című drámáit. Az első még
megosztotta a kritikát; még elismerést is
váltott ki olyan empirikus hajlamú
bírálókból, akik ártalmatlanul semleges
művek esetében hajlamosak védelmezőn
megkérdezni: „Miért ne?" („S miért, hogy
mindez az 1923 körüli Németországban
játszódik? A kérdést akár meg is lehetne
fordítani: miért ne választhatná drámája
közegéül egy magyar író akár ezt a kort és
országot is ?") Mások azonban válaszoltak
a kérdésre, például így: „Értsünk bár egyet
ezzel a képlettel, az önmagában még nem
színpadi elő-adásra való mű." Ám ha a
Szemfényvesztők még meglelte a maga
pártfogóit, az

utána következő Teakúra elutasítása már
szinte egyhangú volt, s a sorban eddig az
utolsó, a Szolnokon 1985-ben színre
került Drágamama - mely jelen írás
apropójául szolgál -- már nem is iróniára,
inkább ingerültségre ragadtatta például
Koltai Tamást. Ha a Teakúra kritikáinak
címei még játszin gúnyolódtak (Dodóra
várva, Diribdarab, Együtt élni jaj, de nehéz) --
Koltainak már címadása is megsemmisítő.
Mindössze ennyi: Mű.

Nyolc bemutató után azonban többre
van szükség, mint az egyes művek még-
oly találó bírálatai. Nyolc bemutató már,
ha nem is életmű - ahhoz Sárospataky, ha
nem is fiatal drámaíró, de még elég fiatal
ember , de legalábbis annak mintegy fele.
Kritikusainknak sajnos se terük, se idejük,
se - sokágú, messzire vezető okokból -
kedvük sincs szintetikus művekre, melyek
egyes írók, szín-házak, műfajok,
irányzatok, korszakok stb.
vonatkozásában összképet igyekeznének
rajzolni, s bár egy hiány szükségképp
hiányzó hatását felmérni lehetetlen, mégis
megkockáztatom, hogy az ilyen
szintetizáló felmérések elmaradása
valamennyi említett kategória fejlődését
negatívan befolyásolja. Hiszen többnyire
még az egyes művek esetében is elmarad
az összefüggésekre figyelő bírálat - a mai
magyar kritika, előzményei sarkos ellen-
hatásaként, inkább az előadások elemzé-
sében otthonos, mint a drámákéban ; az új
magyar drámákat nemigen ágyazzák be
akár írójuk életművébe, akár a drá-
mairodalom egészébe. Adott esetben
például hiszem, hogy ha a Táncpestis
pályafutása nem szűkül le a pécsi szín-ház
kényszerűen rövid szériájára, és ha a
kritika például csak a Zórával is össze-
hasonlítva markánsabban emeli ki előre
mutató és általánosítható vonásait, ez a
szerzőt magát is megóvhatta volna későb-
bi tévedései egynémelyikétől, és saját
legjobb színvonalának megőrzésére ori-
entálja.

Az írásomban foglalt vázlatos kísérlet-re
mindenekelőtt azért vállalkoztam, mert
Sárospataky István útját - egyes drámái
autonóm értékétől függetlenül is -
tanulságosnak és példaértékűnek érzem,
mint meg-megújuló törekvést arra, hogy
magyar drámaíróként próbál-ja meg
birtokba venni és kifejezni korunk
valóságát.

Úgy tetszik: az elmúlt évtizedekben
drámaíróink apraja-nagyja felismerte,
hogy az „egy az egyben" való ábrázolás,
más szóval a kortársi tematikájú realista
társadalmi dráma elé alig leküzdhető

akadályok tornyosulnak. 1956 óta egyet-
len sikerült ilyen drámánk született: Sar-
kadi Imre Elveszett paradicsoma, s ennek
sikeréhez is, szervesen hozzátartozik,
hogy Mira, a romániai magyar lány alak-
jában Sarkadi rátalált a banalitást, a tri-
vialitást leküzdő különösség, másneműség
ellenpólusára. A jelenség számos okára
nem egyetlen író elemzése kapcsán kell
kitérni; mindenesetre úgy vélem,
hozzájárul az egymást gyorsan váltó
fejlődési szakaszokban aligha kialakítható
stabil írói álláspont, a drámához alap-
vetően szükséges távlat és elemelkedési
lehetőség hiánya csakúgy, mint a főha-
tósági tolerancia előre ki nem számítható
ingadozásai, valamint a lét és a maga-
tartás szignifikáns variációinak szűkössé-
ge, az egyes ember -- mint drámai hős
játékterének korlátozottsága. A szóban

forgó tematika a többi szocialista or-
szágban is áttolódott a neonaturalista
társalgási dráma vagy épp a konzumálható
„Gebrauchstheater" területére, nálunk
azonban ezeknek a műfajoknak nincs
becsületük, jóformán állandó hiány-
cikkek. Igy a mai magyar dráma a
közvetlen realista ábrázolás megkerülése
során az anyaggal való küzdelem számos
nagyigényű változatát sorakoztatja fel,
Csurka István realistának álcázott szatí-
ráitól Örkény István tragikomikus gro-
teszkjein és Kornis, Nádas, Schwajda
szürrealista és/vagy groteszk játékain át a
történelmi dráma megannyi válfajáig, a
parabolától és a modelldrámától a
kulcsdrámán át a mához szóló realisztikus
példázatokig; de elemzést érdemel-ne
ebből az aspektusból Hubay Miklós egész
életműve is.
Sárospataky már első jelentkezésekor

bekapcsolódott ezekbe a kísérletekbe:
mind a Kőmíves Kelemenné, mind a Zóra a
stilizált balladát kívánta az érvényes
üzenetű mai dráma körébe emelni. Az e
tekinteTben sokkal relevánsabb Zóra két-
ségkívül mutatott drámaírói kvalitásokat,
elsősorban a formaérzék terén, de
gondolati muníciója meglehetősen szűkös
és igen kevéssé eredeti volt. Már ekkor, a
kezdetekkor lelepleződött az író azon
hajlama, hogy elvont morális tételeket,
örök érvényükben bízva, esetleges,
mondhatni, önkényesen megválasztott
konkrétumokba öltöztessen. Hogy a for-
radalom, a forradalmár nem állhat meg
saját, mégoly jogos önérdekei kielégí-
tésénél, ez nyilván igaz, de ennek az
igazságnak aktualitása, tehát átélhetősége
igencsak vérszegény, és semmilyen tála-
lásban nem keltheti a művészi szükség-



szerűség érzetét; merőben tetszőlegesnek
hat tehát a dráma miliője és cselekménye
is, hiszen semmi sem indokolja, hogy ez a
gondolat épp a Dózsa-féle paraszt-háború
egy mellékes hadszínterén, egy anya-fiú
konfrontációban inkarnálódjék, legföljebb
az a körülmény, hogy az utóbbi
színpadilag mindig hálás. Viszont
ekképpen már itt is megmutatkozhatott
Sárospatakynak az az adottsága, amely
más konstellációban igazi erény is lehet-
ne, hogy tudniillik az önkényesen vá-
lasztott cselekményt igen ügyesen építi fel
és vezeti le úgy, hogy az a szük-
ségszerűség hatását keltse. Igen találóan
fejezte ezt ki a Kőmíves Kelemenné kapcsán
Szekrényesy Júlia: „Sárospataky emelt
fővel vállalja ezt az eszmei-dramaturgiai
kudarcot. Tehetségét, kivételes nyelvi és
stiláris erejét eleven és értelmetlen
áldozatként építi bele a mesterségesen
hizlalt gondolat bizonytalan alapozású
falába." A Zórában így épült fel, pontosan
kitervezett váltásokkal és hullámzásokkal,
anya, fia és a fiú szerelmesének komplex
viszonya, valamint a népet jelképező kórus
magatartásainak sémája, a hosszú és
meglehetősen statikus vitákkal azt a
látszatot keltve, hogy - amint egy
rászedhető kritikus írta - itt „a mindenkori
forradalom egy fő kérdéséről van szó".
Holott épp erről van szó: mindenkori
f o r r ada lom nem létezik; a darabban
alkalmazott fogalom csak kényszerű
munkahipotézis az éppen adott forradalom
kérdéseinek és színpadi ábrázolásának
megkerülésére (és az „adott" jelző itt épp
úgy vonatkozik a ma forradalmára, mint az
1514-esre). Az író

Sárospataky István Szemfényvesztőkje a Várszínházban (Lukács Margit és Kállai Ferenc)

denki felfogja, és elég tág ahhoz, hogy a
cselekmény egyes mozzanataiban senki se
keressen konkrét napi megfeleléseket. Ez a
trouvaille aztán sokszorosan kamatozott,
gondolatilag is, művészileg is.
Érintőlegesen felbukkant például egy sú-
lyos kérdés: vajon a nép elbírta volna-e
 elbírja-e, elbírná-e - a keserű igazságot
és így a felelősség megosztását, s vajon az
elvileg helyes vezetési módszer nem járna-
e más típusú, de hasonlóan súlyos
következményekkel? Sárospataky helyesen
érezte, hogy e kérdés kimerítése
meghaladná a dráma teherbírását, érezte,
hogy itt az argumentációt lebegtetni kell
 a gond ugyan megjelent és tudatosodott,
de se az alapvető gondolat igazságát nem
csorbította, se a dráma művészi
egyensúlyát nem borította fel. De
kamatozott a jó koncepció a szereplők és
az epizódok megválasztásának sza-
badságában is, mellyel Sárospataky ez
esetben termékenyen élni tudott. Merte
vállalni, hogy épp a kárhoztatott vezetési
módszer két képviselőjéből, a megté-
vesztést elvi, illetve praktikus okokból
vállaló Ratonból és Vilarból hősöket,
persze tragikus, elbukó hősöket csináljon;
és merte vállalni az olyan figurák soka-
ságát, Vive-től, a hősnőtől Riff lovagig,
vagy Máter Bernardinig, akiknek vonat-
koztatási-behelyettesítési lehetőségei csak
igen-igen közvetettek; a központi gondolat
mágnesessége biztosította életsze-
rűségüket. A konstrukció még a lazább,
önkényesebb mozzanatokat is elbírta, a
shakespeare-i epizódok-epizodisták szint-
jén (ha nem is színvonalán): a dráma
megérdemelte, hogy világot, atmoszférát,
relatív teljességet nyerjen az ilyen, inkább
csak hangulati funkciót hordozó
mozzanatok (a koldus, a fogadóslány, az
olasz bevándorló stb.) révén. Legföljebb
épp a címadó „táncpestisnél" hagyta
cserben az írót arányérzéke, e tetszetős
motívum ugyanis drámai súlyánál sokkal
nagyobb és ehhez képest eléggé homályos
szerephez jut; szerencsére a dráma mégis
sokkal inkább a pestisről, mint a
táncpestisről szólt.

Hogy ezután mi történt - csak találgatni
lehet. Talán némiképp a hályog-kovács
szerencséjével talált rá Sárospataky a
Táncpestis magvára? (Persze a drámához
nem épp kedvező korunkban másnál is,
másutt is ritkák az ilyen telivér ötletek.)
Avagy nem hagyta nyugodni
felfedezőjének és mentorának, Czímer
Józsefnek még a Táncpestis mű-
sorfüzetében is hangoztatott tanácsa-
elvárása, hogy foglalkozzék immár mai

dicséretére válik, hogy önmagát is, kriti-
kusait is jóhiszeműen és eredményesen
tévesztette meg a választott út jogossá-gát
illetően, amihez nyilván erősen hozzájárult
az akkoriban rendezői fénykorát élő Sík
Ferenc kitűnő munkája: a kihegyezett
karókkal teliültetett színpad, a látványos
tömegkoreográfia az ingatag absztrakció
felől a konkrét egyszeriség irányába terelte
a drámát, amely így legalább mint XVI.
századi fikció színpadi életre tudott kelni.

Ám két év múltán, a Táncpe s t i s b en
Sárospataky mintha megtáltosodott volna:
minden drámaírói kvalitása pozitív
értékében ragyogott fel, egy kitűnően
megtalált központi gondolat kisugárzásá-
ban. A reprízekre méltán érdemes dráma
arról szól, hogy nem lehet a népet
egyszerre üdvözíteni és kiskorúnak te-
kinteni; a legjobb szándékú vezetés is
ingatag talajra alapozza a jövőt, ha akár
legkínosabb és legidőlegesebb döntéseit is
a nép kizárásával - adott eset-ben az
igazságtól való jó szándékú meg-
kímélésével - hozza. Ez az ízig-vérig
aktuális konfliktus egyszerre volt a konk-
rét esetet (és különféle megfeleléseit)
tekintve tragikusan pesszimista és a meg-
oldás elvi lehetőségét tekintve józanul
konstruktív, s így szinte szükségszerűen
lelt rá a maga eszményi színpadi meta-
forájára a pestisben, amelynek kozmikus
iszonyata valóban érthetővé teszi, hogy
miközben a vezetés mindent megtesz ki-
védésére, a népet nem meri tájékoztat-ni
felbukkanásáról. Amellett ez a XIV.
századi francia eset egyszerre volt elég
szűk ahhoz, hogy irányultságát min-



témákkal, „a ma élővilágának felmérésé-
vel"? Igaz, az 1980-as kísérlet elszigetelt
eset maradt, mindenesetre azonban meg-
próbálta teljesíteni a rendelést, és Fekete tűz

címen szabályszerű termelési drámát
nyújtott be a pécsi színháznak. Illetve nem
is annyira szabályszerűt, hiszen
változatlanul úgy érezte, hogy a jól meg-
csinált naturalizmus nem az ő területe, s
ezért a témához képest szokatlan,
emelkedett verses formát választott - s épp
ebbe bukott bele. Koturnusra mai életünk
köznapi osztályosait ugyanis csak akkor
lehet helyezni, ha elidegenítjük őket; erre
a felismerésre alapozta két termelési
drámáját Peter Hacks, s egész életművét
honfitársa, Heiner Müller. Sárospataky
egész írói alkata azonban szögesen
ellentmond az elidegenítésnek; verselése,
temperamentuma, emberlátása inkább az

Illyéséhez áll közel (a Tánc-pestis például
közeli rokona a Tiszták-nak), aki viszont
okkal óvakodott a mai témájú s még
inkább a termelési drámáktól. Az olajfúró
munkások és birka-tenyésztő parasztok
ajkán a veretes, patetikusan emelkedett
verses szöveg komikusan inadekvátul hat.
Ettől a diszkrepanciától a figurák mind
felszínesen kisszerűvé lesznek, már csak
azért is, mert a téma örvényként sodorta a
szerzőt épp ahhoz a zátonyhoz, amelyet
oly görcsösen akart kikerülni: a szempon-
tokra kicentizett, sematikus-naturalista
dramaturgiához, amely a maga hagyomá-
nyos (és egyedül adekvát) prózai for-
májában, fennen vállalva, legalább
izgalmas lehetne, de az üres pátosz ezt az
eseményizgalmat is kilúgozza belőle.

A kudarc, bár szerény visszhangot vert,
úgy tűnik, egy időre mégis elnémította az
írót. De a forma kísértésé-nek hosszabb
távon nem tudott ellen-állni, s nyilván
biztatták a kortársi-hazai dráma
pártolására folyamatosan nógatott
színházak is. Igy született meg három
egymást követő évben három olyan
dráma, melyeket én - akár így képzelte az
író, akár nem - egy trilógia részei-nek
érzek. Sárospataky, tovább töprengve a
mai dráma feladatain és lehetőségein, úgy
vélte, rátalált egy érvényes formulára,
melyből elvileg tetszés szerinti számban
készülhetnek variációk. Igen gyorsan elő
is állított belőlük hármat.

A formula csírái már a Zórában is
benne rejlettek, de érvényük ott körül-
határoltabb volt, elvégre mégis a nagy
társadalmi mozgásokhoz igyekeztek kö-
tődni. A trilógiában a terep kitágul az
emberi együttélés különféle morális

vetületeire, melyeket most Sárospataky
nagyon is konkrét, sőt végletes és túl-
színezett relációkban jelenít meg, való-
színűleg abból a - helyesnek bizonyult -
megfontolásból kiindulva, hogy az effajta
relációk és figurák megelevenítése a
hagyományos színházfelfogás szerint
hálásnak számít, és így jó esélyük van a
bemutatásra, sőt egy bizonyos közön-
ségsikerre is. Különlegességük esetleg -
mint az a Szemfényvesztők esetében még
meg is történt - elaltatja a kritika éber-
ségét, a közönség pedig mindig elisme-
réssel nyugtázza, hogy X. Y. ,,nagyon jól
megjátszotta" az egzotikus figurát.
Vagyis e daraboknak komoly lehetősé-
gük van egyfajta bulvársikerre, annak
ellenére, hogy Sárospatakynál a habókos,
kardcsörtető vak öregúr, az ötvenéves
eladó lányka, a kelekótya és hisztérikus
magányos nők, avagy a műlábát pátyol-
gató amerikás magyar korántsem bul-

vártípusoknak szánódtak. Nem,
Sárospataky szándéka szerint most is az
irodalmilag igényes, mondanivalójában
releváns dráma fellegvárát ostromolná -
de alapjában elhibázott elképzelésből ki-
indulva immár csak fellegeket kerget.

A Szemfényvesztőkhöz készülve az író-
ban alighanem még nem vált teljesen
tudatossá a formula, vagy ha igen, ma-
gabiztossága volt még fogyatékos; va-
lószínűleg ezért folyamodott, életében
először, idegen anyaghoz, Stefan Zweig
egy novellájához, amit a kéziratban még
nyugtázott, a színház azonban plakáton-
műsorfüzetben mellőzte ezt az elemi ud-
variassági gesztust - helytelenül, mert így
az avatatlan csak a fejét kapkodhatra:
ugyan miképp támadhatott itt és most egy
íróban az idea, hogy pont erről meséljen
nekünk? (Bár igaz: „miért ne?") A
novella, mint Stefan Zweig (1881-1942)
alkotása, tisztes, finom kis

Szemes Ma r i a Teakúra vársz ínházi előadásában ( I k lády László fe l vé te le i )



Koós Olga a Drágamama címszerepében

miniatűr; a dráma maga a semmi nem
indokolta banalitás és fölöslegesség. Sá-
rospatakynak volt egy nem túl eredeti, de
mindig időszerűvé tehető gondolata az
élethazugság kártékonyságáról; Ibsen
ennek számos konkrét és elvontabb va-
riációját írta meg, máig érvényesen. A
Szemfényvesztőkben azonban semmi olyan
belső drámai indíték nem munkál, amely a
zweigi anekdotát a mába emelhetné; steril
feladatmegoldás csupán, mintha a
drámaíró-iskolában az élethazugság-témát
korok szerint adták volna ki a diákoknak;
X-re, mondjuk, a bal-zaci Franciaország,
Y-ra a cári Oroszország, Z-re a mai
Amerika és S. I.-re a weimari
Németország jutott volna (de ő becsülettel
bevallotta, hogy eredeti ötlet híján Stefan
Zweigből puskázott). Ugyan-ez a mai
magyar valóságra érvényesen (persze nem
feltétlenül abban játszódva) - már nem
iskolai téma, ennek a diplomás drámaírók
futhatnak csak neki, ha éppen ezt tartják
fontosnak.

Nem kívánok itt most belemenni a
dráma művészi-mesterségbeli fogyaté-
kosságaiba, abba például, hogy a téma
egyedül lehetséges groteszk-ironikus ke-
zelése helyett miképp csúszik részben
melodramatikus áltragikumba, részben az
ízetlen bohózatosságba - az elő-
adáskritikák, mikor az adott mű hiá-
nyosságaiba elmerülnek, amúgy is azzal az
optikai csalódással járnak, mintha maga a
koncepció, az irányzat helyes lenne, csak
épp a megvalósítás mondott ezúttal csődöt.
Igy történt ez a Szemfényvesztők esetében is; a
kritikusok - a napi feladat parancsa szerint
- a cselekmény-szövés, a jellemábrázolás,
a történelmi és emberi hitel apróbb-
nagyobb problémáit feszegették, s volt, aki
inkább megúszta azzal a megállapítással,
miszerint „mai érzelmeink olyan
áttételesen visszhangoznak benne (ti. a
darabban), hogy azt röviden kifejteni
lehetetlenség" - semminthogy kimondja:
vigyázat, zsákutca! Miáltal az íróban - aki
elvégre egy sikeres és lelkiismeretesen
méltányolt nemzeti színházi bemutatót

Kátay Endre (Misi) Sárospataky István
drámájában

tudhatott a háta mögött - az az érzés
ébredhetett, hogy így kell ezt csinálni,
legföljebb jobban.

És jött a Teakúra, amely már saját
lelemény. A környezet mai, pontosabban
ál-mai, hiszen hiába utalnak a külsőségek
a mai magyar életre, a mániákus hölgyek
és bizarr relációjuk teljességgel időtlen. Itt
nincs pontosan körvonalaz-ható erkölcsi
tétel, mindössze egy kuriózus eset az
emberi együttélés dzsungeléből merítve,
legföljebb azzal a kicsengéssel, hogy: így
nem lenne szabad élni . . . (Igaz, a
bemutató előtti interjújában Sárospataky
két, egymástól meg-lehetős független
erkölcsi tézist is megjelölt drámája
tárgyaként: „Még ha szereti is egymást két
ember, ha az őket össze-kötő kapcsolat
rájuk kényszerített, akkor
személyiségükben és tetteikben is defor-
málódnak", illetve: „Ha a problémák
megoldása elodázódik, már egyre nehe-
zebben megoldhatók." Nos, néző legyen a
talpán, aki a Teakúrából e két tézis
valamelyikét kiolvasná, mindkettő-ről már
nem is szólva. És ha mégis, hová jut
velük?)

Ugyanakkor a Teakúrában ismét meg-
mutatkozik az írónak a Zóra kapcsán már
jelzett képessége, hogy igen ügyesen tudja
habosítani, variálni - ha ott a keveset, itt a
semmit: Berta és Bella össze-veszéseinek,
kibéküléseinek, váltakozó
felülkerekedéseinek és alulmaradásainak
verzióit vég nélkül lehetne szaporítani.
Ám ezúttal Sárospataky érezte, hogy ez
kevés, és nyilván eleve is többet akart adni
naturalista négykezesnél; ezért hát a
torzszülött Dodó alakjával bevitt a
történetbe egy adag titokzatosságot, ki-
számíthatatlanságot. Meg is lett a jutalma:
a kritikusok, bár a művet immár
egyöntetűen elvetették, Dodó alakján
mégiscsak elspekulálgattak, sőt, még
bújtatott politikai értelmekre is utaltak,
éreztetve, hogy ki sem lehet azt monda-ni,
mi mindenről lehet itt szó. (Kimondjam?
Ne mondjam? Kimondom. Például az
erőegyensúlyról, a békés egymás mel-

Győry Franciska (Emma) a szolnoki előadásban
(MTI Fotó - llovszky Béla felvételei)

lett élés nehézségeiről, illetve esetleges
kudarcának katasztrofális
következményeiről.) Mindazonáltal nem
hiszem, hogy ezen érdemes lenne
spekulálni (függetlenül attól, jártak-e ilyen
gondolatok szerző fejében). A
naturalizmus egy ponton, tömény
önmagától eltelve, mindig is szeretett
átcsapni szimbolizmusba - a Tea-kúra se
több, mint kísérlet, miképp lehetne két
beteg lelkű nőszemély monoton
civakodását egy rejtelmes dimenzióval
földúsítani. A drámában sötét van, és a
sötétben jó, ha van egy mumus -
számomra ennyi Dodó.

A Drágamama Dodója normális, önma-
gát kifejezni képes férfiember; Dodósága
abban áll, hogy nem derül ki, Misi-e ő -
Drágamama elveszett fia, menye, Emma
fájdalmasan hiányolt férje - avagy csak ál-
Misi. Triviálisan azt mondhatnánk: ha
Amerikában volna SZTK, és így a férfiú
nem kényszerülne idehaza applikáltatni
műlábát, akkor misisége soha nem is
tétetne próbára, és nem dúlhatná fel a két
nő életét. Sárospataky - gondolom -
ehelyett azt akarja monda-ni, hogy ha
értelmesen és őszintén élnénk együtt, nem
volna szükség rá, hogy Misiket
(képgyűjteményeket, Dodókat) hazudjunk
vagy teremtsünk magunknak. Ez, amilyen
kevés, annyiféleképp variálható. A
motívumok tetszés szerint járkálhatnának
ide-oda a három drámában; Drágamama
és Emma Misi helyett fenntarthatna nem
létező képgyűjteményt (mint ahogy ott is
lóg falukon egy fotó, amely „misi-is-meg-
nem-is"); a von Schütz házaspárnak
lehetne Annemarie helyett Dodója, s Bella
és Berta akár egy Misit is várhatnának
haza Amerikából - a formula semmire sem
kötelez, viszont bizonyos íráskészséggel
könnyen reprodukálható. És Sárospatakyt
itt sem hagyja cserben rutinja: a
Drágamama három szereplője között ál-
landóan változnak a fronthelyzetek,



mindig más kettő áll szemben a har-
madikkal, mindig másnál az adu, s az első
felvonásvéget Garas Dezső éppenséggel
úgy állítja be, mintha Emma és Misi
összejátszanának Drágamama ellen, ami-
ből persze semmi sem igaz, mint ahogy
egyetlen más verzió sem végérvényes. Es
hogy ez ellen a néző ne lázadjon föl,
Sárospataky ismét a titokzatosság
dimenziójához folyamodík: a darab vég-
eredményben megfejthetetlen, amit ele-
gánsabban úgy is ki lehet fejezni, hogy ha
az együttélés, az emberi kapcsolat-
rendszer hamis, akkor bármi megtörtén-
het. A baj az, hogy a bármi rendszeresen
meg is történik.

A szolnoki színház a közönségszerve-
zőknek és ezúttal műsorfüzet híján - a
nézőknek is szánt szórólapon nem a
drámával kapcsolatos információkat
közöl, hanem egy körmönfont szociál-
pszichológiai eszmefuttatást bizonyos Eric
Berne Emberi játszmák című művéből
(melyet ha a címzett nézőknek nem is, de
nekem legalább bizonyára illenék
ismernem; csak az nyugtat meg, hogy ha
ismerném, a Drágamamára nézvést akkor
sem lennék okosabb). Azt jelentené ez,
hogy a szolnokiak bedőltek a
„Szemfényvesztés Trilógiájának"? Va-
lóban azt hiszik, hogy Sárospataky drá-
mája csak a társadalmi tevékenységet
jellemző játszmák szabályozottságának
tanával értelmezhető méltóképpen ?
Aligha. Feltételezem: Szolnokon, csakúgy,
mint a Várszínházban, nagyjából tisztában
voltak a művek értékével, de - túl azon,
hogy magyar ősbemutatót vállalni mindig
bizonyos előnyökkel jár - úgy gondolták:
felszíni rétegük mindenképp eladható.
Először is Sárospataky idősebb és idős
színészekben és kivált színésznőkben
gondolkodik, ami eleve ritkaság: hatásos
comebacket lehetett szervezni Kálmán
Györgynek, Kohut Mag-dának, két ízben
is Lukács Margitnak, foglalkoztatni
Szemes Marit, Koós Olgát, Kátay Endrét.
És a siker érdekében csak ki kellett
dolgozni egy olyan rendezési eljárást,
amelyre egyaránt rátalált a
Szemfényve sztőket és a Drágamamát sorban
felvállaló Garas Dezső és a Teakúrát színre
vivő Sík Ferenc: bölcsen óvakodni a darab
egészének értelmezésétől, és ehelyett zárt
magánszámok sorozataként, hatásos
szólókban, duettek ben és tercettekben
előadatni az egyes jeleneteket, mint afféle
helyzetgyakorlatokat bizonyos emberi
alapérzelmekre: dühre, csalódásra,
félelemre, hízelgésre, kétség-

beesésre, fortélyoskodásra, felháborodás-
ra, értetlenségre stb. Ha ezt a közönsé-
gesen „spilázásnak" nevezett műveletet jó
és rutinos színészek vagy épp közön-
ségkedvencek hajtják végre, akkor jó esély
van rá, hogy a változatlanul és
kizárólagosan színészcentrikus átlagné-
zőnek nemcsak közben, de utólag se jut
eszébe elgondolkodni, hogy voltaképp mi
értelme az egésznek.

Ezt a kérdést immár egyvalakinek kel-
lene föltennie: magának Sárospataky
Istvánnak, persze önmagához intézve.
Nemcsak azért, mert a kritika rá-bőszült;
nemcsak azért, mert ha trilógiáját
tetralógiává kívánná bővíteni, a színházak
már vonakodnának (még ez sem biztos).
Egyszerűen azért, mert előbb-utóbb rá
kell jönnie: útja zsák-utcának bizonyult. A
semmire se kötelező, elvont, tételes
moralizálás nem drámai alapindíték;
ügyes és immár rutinos szituációkba és
dialógusokba szedésével nem lehet
megoldani a mai drámaíró - elismerem -
irgalmatlanul nehéz dilemmáját,
legföljebb megkerülni - annak pedig mi
haszna?

Ha Sárospatakynak valóban nincs több
mondanivalója a világról, mint amennyit a
trilógia tükröz, akkor talán bölcsebb lenne
élményei kiérlelésére, gondolatai és
indítékai tisztázására egy időre
visszahúzódnia; ha pedig van súlyosabb
mondandója, akkor el kellene mélyülnie a
kifejezésére alkalmas formai és technikai
lehetőségek és eszközök kimunkálásában.
Ez utóbbi feltevésre sajnos nem maguk az
utóbbi darabok jogosítanak fel, hanem - a
kezdetek adta s számomra még mindig
nem teljesen kimerített hitelen túl az
írónak már idézett nyilatkozata is, mely
szerint azt szeretné elérni, hogy
drámáiban a mai ember „önmagában is,
szimbólumként is funkcionáljon". Az
életmű első szakaszát záró trilógiában ez a
cél kisiklott az író keze közül: figurái nem
reprezentálják a mai embert, s így nem
funkcionálnak, se önmagukban, se
szimbólumként (miként azt a
Táncpestisben tették). Az életmű második
szakaszában valóban e cél felé kellene
törnie, de nem alább immár a Táncpestis
színvonalánál.

TAKÁCS ISTVÁN

„Mondd, te kit
választanál?"

Az István, a király a Nemzetiben

A nézőtér szokásos kezdés előtti zsongása
közben alig észleljük, hogy elindul a zene.
Kissé meglepő, hogy ez Beethoven-
muzsika - de hát az 1811-ben írt s 1812
februárjában a pesti új német színház
megnyitóján a Kotzebue-darab (István
király, vagy Magyarország első jó-tevője)
kísérőzenéjéül szolgáló zene nyitánya
István király nyitány címmel eléggé ismert
mű, s címe miatt is, de még inkább a
felhasznált (vagy inkább: át-stilizált)
verbunkos-dallamok miatt, illik egy István
királyról szóló rockopera be-vezetőjének.
Tagadhatatlanul romantikus-hősies
muzsika, mely alkalmas a romantikus-
hősies István-képet is idézni. Bőven van
idő a tűnődésre első szent királyunk Grál-
lovag tisztaságúnak tudott alakjáról,
nemzetet és országot teremtő-alapító
tetteiről; a nyitány egyre jobban magához
vonzza figyelmünket, s miközben lassan
halványodnak a néző-tér fényei, jobban
szemügyre vehetjük a színpadot, a
díszletet is, sajátos, a mesék hármas
válaszútját idéző hídrend-szerével,
alacsony dobogóival, drapériáival.

Aztán a beethoveni muzsikába várat-
lanul belevillan egy másfajta hangzás. Egy
figyelmeztető zenei snitt, mint Huszárik
Zoltán filmjeinek pár kockányi bevillanó
képei. Felkapjuk a fejünket - mi ez? A
következő bevillanások már formát
öltenek: szintetizátor veszi át a beethoveni
motívumot, s a romantikus-hősies zene
átvált rockba. Megérkeztünk a jelenbe,
megérkeztünk ide, a Nemzeti Színházba. S
hogy azonnal el-induljon a színház is: a
színpad jobb előterében egy csoport
késlekedés nél-kül indítja az első dalt, ezt
az izgatott ritmusú, furcsa módon ismerős
dallam-vezetésű és hangszerelésű számot:
„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget/
Mondd, te kit választanál?" Két alak válik ki
a csoportból, s egy kisfiú. István és
Koppány - még együtt, egyszerre. És a
fiúcskától kérdezgetik: „Mondd, te kit
választanál?" De a kérdés nem csak ennek a
gyermeknek szól - szól a csoportnak,
amelyből kiváltak, s szól nekünk, noha
nem felénk intonálják.


