
játékszín
SZÁNTÓ JUDIT

R i t k á n j ö n j o b b

Füst Milán Margit kisasszonya a
Játékszínben

Német címet magyar cikknek mégsem illik
adni, de bizonyára sejthető, hogy a német
szólásmondásra gondolok, miszerint
„selten kommt was Bess'res nach".

Másfelől azért ne legyünk hálátlanok. A
tavalyi évad nagy és váratlan sikerét, a
Máli nénit követő Margit kisasszony talán
épp e pozíciója révén is veszít, a fordított
sorrenddel jobban járt volna; a meglepetés
hatása elmarad, s immár akárhány Füst
Milán-i antik hölgyet bűvölne is elő a
jövőben kosarából Bárdos Pál, azoknak
nemcsak önmagukért kell helytállniok, de
vállalniok kell az összehasonlítást az
elsőként taroló özvegy Novákné Málival
is, akinek történetét változatlanul
remekműnek érzem, amint azt e lap
hasábjain már kifejthettem. (SZÍNHÁZ,
1985. 3. szám.) Ebben a viszonyításban a
Margit kisasszony is érdekes,
drámairodalmunkban páratlanul sajátos
hangütésű mű, de a Máli néni-nél jóval
kevésbé kielégítő, ámbár ez a kritikai
visszhangból nemigen derül ki. Ahogy a
Máli nénit a kritikák jó része alábecsülte,
úgy a mű azóta megszilárdult sikerére s a
vele kapcsolatban elfogadott kritikusi
fogalom- és szókészletre építve a Margit
kisasszony viszont a meg-érdemeltnél
jobban járt.

Az igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy a Margit kisasszony viszonylagos
tökéletlensége kétarcú: elsősorban abból
fakad, hogy még a Máli néninél is tovább,
még járatlanabb ösvényekre merészkedik,
Magyarországon elsőként, de - ellentétben
a Máli nénivel, amelynek Európa-szerte
akadnak rokonai - még világ-viszonylatban
is az elsők között. A Máli néni átvette a
század első évtizedeiben hódító jól
megcsinált társalgási dráma formuláját, bár
egyszersmind annak groteszk torzképét is
adta. Volt cselekménye, elmondható
meséje s egy remek köz-ponti alakja, aki a
maga módján kézben tartja a bonyolult
intrika szálait. Ebben az intrikában minden
szereplőnek meg-volt a maga
körülhatárolható helye, szerepe, funkciója,
s e szereplők, ha kuszán, bizonytalanul,
ellentmondásosan is, de mind akartak
valamit: Máli néni pénzt, a vezérigazgató
és fia, Alfonz

Margitkának, a gépírónőnek a szerelmét,
míg Margitka s a főkönyvelő Horváth úr
egymást akarták, Tilda pedig, a vezér
leánya titkos jegyesével akart frigyre lép-
ni s legalizálni törvénytelen gyermekét.

Á Margit kisasszony látszólag ikerda-
rabja a Máli néninek, amire főképp a kö-
zös figurák utalnak. A címszereplő nevé-
ben is azonos a Máli néni Margitkájával,
titkárnő ő is, és ugyancsak hárman for-
golódnak körülötte: ismét csak az idősödő
vezérigazgató, valamint annak hasonlóan
zavaros fejű gigerli fia (aki itt Alfonzból
Hugó lett) s Horváth úr pendant-jaként
egy másik hivatalnok, Pállik úr. Á
vezérnek itt is van elkényeztetett leánya,
Tilda ő is, s egyetlen jelenet erejéig még
Máli néni, a szegény rokon is feltűnik, s ő
az egyetlen, aki most is pontosan tudja,
mit akar: pénzt ismét, bár egyebekben itt a
cselekmény-re semmi befolyása.

Ami azonban eltűnt: a cselekmény ke-
rekdedsége, fordulatossága, a szereplők-
nek - ha az epizodista Máli nénitől
eltekintünk - kirajzolható akarati vonala.
Ehelyett - s ez a dráma meghökkentő
újszerűsége - hőseinknek csak közérzetük
van. Tildának itt például sem titkos
jegyese, sem fattyú gyermeke, egyszerűen
csak rosszul érzi magát a bőrében;
kötekedik, időnként rajong, falánk és
ideges, a céltalanságtól egzal

tált, már-már hiszteroid. Pállik úr persze
akar: valami abszurd, a kapitalistánál is
kapitalistább racionalizálási tervezetet
szeretne elfogadtatni, de mániákus buz-
galma nincs arányban a téttel, amellett
maga se tudja, miért kering Margitka
körül: potenciális protektort vagy poten-
ciális arát lát-e benne, miközben lelki
egyensúlyát aligha erősíti, hogy a lány,
udvariassága, látszólagos biztatásai el-
lenére egyik szerepet sem kívánja be-
tölteni - a darab végére az ő sorsa sem
ment előre egy lépést se, elképzelhető,
hogy tíz év, húsz év múlva is ott ágál majd
tervezetével a mindenkori legnagyobb
íróasztal előtt.

Ám a drámai hierarchiában elfoglalt
helyük okán még nyilvánvalóbb ez a
képlet a három központi szereplőnél.
Furcsa vonzalom, furcsa szerelem Dengl
igazgatóé és Hugó fiáé. A szép fiatal
titkárnő jelenléte csak ideiglenes formát ad
homályos elégedetlenségüknek, krónikus
rossz közérzetüknek. Magukat is be-
csapva, többé-kevésbé következetesen
mindketten azt képzelik, hogy a finom és
tiszta fiatal nő szerelmének, kezének
megszerzése megoldhatja életüket, de
ugyanakkor maguk is érzik, hogy nem ez
az igazi problémájuk, s midőn az áhított
cél karnyújtásnyi közelségbe kerül, inkább
mindketten lemondanak a leányról,
döntésüket egymás vagy épp
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Margit - iránti nagylelkűségnek álcázva.
Mert a vezérnek az a fő baja, hogy egész
sikeres self made man-i pályafutását
értelmetlennek érzi, nem talál ben-ne
kielégülést; fél a magányos öregségtől, de
éppúgy fél attól is, hogy társat találjon, aki
előtt ki kellene adnia ma-gát. Hugó pedig
viszolyog a semmittevéstől, de viszolyog a
munkától is, mely-nek az ő kiváltságos
anyagi helyzeté-ben sem szükségét, sem
értelmét nem látja; ez a szkizofrénia ugyan
arra hajtja, hogy mások előtt állandó
fecsegéssel ki-tárulkozzék, de
megakadályozza, hogy bárki-bármi mellett
is véglegesen lekösse magát.

Hasonlóképpen ködös Margitnak a
belvilága is. Hugó minden bizonnyal tet-
szik neki, az igazgatóval rokonszenvezik,
ráadásul az utóbbi jelente-né a nagyobb
stabilitást, másrész-ről viszont félti nehezen
kivívott függetlenségét, integritását is,
végül pedig, immár mint a Dengl-házba
bejáratos menyasszony, rádöbben, hogy
egyik férfi sem tart rá igazából igényt, bár
ettől még bizonyára hozzámehetne az
igazgatóhoz, aki kora és presztízse miatt
aligha vonná vissza adott szavát. Ám a
visszahúzó erők Margitban mindvégig oly
erősek, hogy enyhe szívfájdalommal, de
ingadozás nélkül húzódik vissza abba az
egyhangú magányba, amely eddig sem,
ezután sem teheti boldoggá.

Mindez jellegzetes közérzetdráma, el-
sőrangú anyag. Ahogy Margit és a két kérő
kapcsolata szertefoszlik, emlékeztet - nem
kell sokáig keresgélni - arra a módra, ahogy
Asztrov és Jelena, Lopa-

Egri Kati (Margit kisasszony) és Kézdy György
(Dengl) a Füst Milán-színműben

menten megkérdőjelezik a konvencionális
fordulatokat, csakhogy épp a strukturális
elégtelenségek miatt e dialógusok is
gátoltak lesznek, mivel a cselek-
ményfordulatokkal nincsenek teljes
harmóniában, homályosságuk, stili-
záltságuk helyenként öncélúnak, erősza-
koltnak hat, s üresjárataikkal a drámai
ökonómia ellen is vétenek, magyarán:
nemegyszer fárasztóan egyhangúak. Jó
példa erre Dengl és Margit hosszú dia-
lógusa a II. felvonásban, ahol úgy tetszik,
mintha a lány, akár az anya képének
késleltetett kijátszásával, akár a Hugó
látogatására való kétértelmű hivat-
kozásokkal, akár a Ruth-szerep elhárí-
tásával, majd hirtelen vállalásával, férj-
fogó szándékkal kacérkodnék az igazga-
tóval, s teljes erőbedobással próbálná a
nyulat kiugratni a bokorból, holott első-
rendűen ez a dialógus is csak a figurák
bizonytalanságát, a szándékok kölcsönös
tisztázatlanságát lenne hivatott kifejezni,
csak épp Füst Milán nem győzi technikai
szusszal dramaturgiai-filozófiai fantáziája
szárnyalását. Ez a felvonás leplezi le azt is,
hogy valamennyi figura közül a szerző épp
a címszereplőt tudta a legkevésbé
„megfogni": a négy (sőt, ha Pállik úr két
látogatását külön számítjuk: öt) hosszú
párbeszéd mindegyike teljesen más
Margitot revelál, s az összbenyomás az
lesz, hogy ez a Margit bizony álságos,
ravasz és számító teremtés, ahelyett, hogy
az tűnnék ki, hogy szegényke több mindent
akar, csak éppen egyet nem tud akarni.

Mindebből következően a Margit kis-
asszony sokkal nehezebb rendezői fel-adat,
mint a Máli néni. A Játékszín döntése, hogy
e bonyolult szöveget Dégi István
személyében egy késői debütánsra bízza,
aki „civilben" középkorú, érdekes, bár
rapszodikus teljesítményű karakterszínész,
épp ezért ez esetben oly vakmerően
kockázatos volt, hogy csak az egyértelmű
siker igazolhatná - ez azonban nem
következett be. Nem mint-ha Dégi
alkalmatlan rendezőjelöltnek bizonyulna,
sőt a színész-rendezők minden-kori
legotthonosabb terepén, a színész-
vezetésben határozott adottságokat mutat
(bár érdekes, hogy a színész-rende-zők
másik erőssége, a poentírozás, az ötletesség
hiányozni látszik fegyvertárából, holott az
előadás stílusában lenne helye), ám a
legfőbb rendezői feladat: egy dráma
világképéből színpadi világ-képet
teremteni, meghaladja erejét. Meg-
mutatkozik ez már a díszletben is. A
Játékszín hálátlan színpadát már nem egy

hin és Varja kölcsönös vonzalma is szét-
mállik, csendben, minden döntő ok,
látványos nagyjelenet nélkül, egyszerűen a
szereplők belső erejének és összefo-
gottságának híján. Nem érvek döntenek, az
érvek pró és kontra egyformán erősek
vagy egyformán gyengék; az emberek
tétova kontaktuskeresései megfogal-
mazhatatlan és mégis magától értetődően
meggyőző okok miatt szenvednek hajó-
törést. A. Csehovtól Ionesco és még in-
kább Pinter felé vezető úton - amely
azonban a két világháború közötti évek-
ben teljesen néptelen volt - épített ki
magának állást Füst Milán, és a szó szoros
értelmében páratlan drámaírói tehetségére
jellemző, hogy ehhez az álláshoz a
meseautó-komplexum tégláit használta fel,
ily módon ösztönösen felfokozva a
groteszk-ironikus, már-már abszurd hatást.

Korában és hazájában magányosan, a
színpadok által eltaszítva nem csodálható,
hogy e bravúrosan újszerű filozófia és
bravúrosan újszerű dramaturgia nincs
igazán meggyőzően, formailag is
mindenestül adekvát módon végigvive
(ellentétben a viszonylag hagyományosabb
és a hagyományt jeles technikai
ügyességgel forgató-kiforgató Máli néni-
vel). A darabtól nem idegen az álfe-
szültség; a jelenetek hagyományosan tá-
lalódnak, mintha az egyes szavaknak,
gesztusoknak, szándékoknak konven-
cionálisan drámai súlyuk lenne, s így a
következő mozzanatok energiáinak egy
része a cáfolatra fecsérlődik el. Még
szerencse, hogy Füst Milán sajátosan
egyéni, bizarr, lebegtetett dialógusai



előadásban sikerült koncepciózus fantázi-
ával kiforgatni önmagából; szűkössége épp
a Máli néni esetében dramaturgiai
hatóerővé vált, illusztrálván - hogy
magamat idézzem - a kisszerű magyar
kapitalizmus szegényességét, a szereplők
beszűkült cselekvési lehetőségeit, ironikus
naturalizmusa pedig jól illeszkedett a
darab és az előadás stílusához. Fehér
Miklós mostani jellegtelen, pusztán funk-
cionális díszlete azonban - függetlenül
attól, hogy véleményem szerint ez a darab
sokkal stilizáltabb díszletet kívánna -
semmit nem árul el a rendező szán-
dékairól; még csak az sem derül ki, hogy
midőn a színpadkép Margit mások által
melegnek, otthonosnak, sőt fényűzőnek
jellemzett, önmaga által is jómódja és
függetlensége jelképeként nagyra tartott
lakását szedett-vedetten csúnyának
mutatja, ez vajon ironikus kommentárja-e
a szereplők állításainak (noha az iróniának
épp itt nem lenne túl sok értelme), avagy
egyszerűen mindennemű meggondolás
nélkül ilyenre sikerült.

Egyebekben a rendezést az jellemzi,
hogy végigelemzi a jeleneteket, bár nem-
egyszer épp a maguk, fentebb már jelzett,
önellentmondásos, megtévesztő mi-
voltában, de nem - legalábbis nem kellő
mélységben - a darab egészét, s ezért egy
Csehovra-Pinterre rezonáló világ helyett
inkább a Máli néni világa születik újjá;
csakhogy amikor a jól kielemzett és
kijátszott mondatok sorra-rendre végül
sehová nem vezetnek, a félrevezetően
kondicionált nézőtér érzékelhetően el-fásul
és unatkozni kezd (soraikban, nem
tagadom, fokozódóan unatkoztam magam
is, de sajnos nem az „unalmon túli
színház" magasztosabb feszengésével); a
Margit kisasszony ugyanis a Máli néni
folytatásaként értelmezve egyszerűen
éppoly érdektelen, mint lenne a Máli néni,
mondjuk, Molnár Ferenc-esre véve (amely
csapdába Verebes István, bár-mily
szellemesen poentírozott is, szerencsére
nem esett bele). A két mű közötti
hasonlóságot legföljebb egyetlen gaggel
lehetett volna kimeríteni: ha Máli néni
jelenetnyi szerepére Margitai Ágit hívják
meg, aki ragyogó alakításának né-hány
perces sűrítményével egyszersmind arra a,
már jelzett, alapvető különbségre is
rámutathatott volna, hogy itt aztán csak
Máli az egyetlen, aki a maga módján jól
érzi magát, mert neki nincs más baja, mint
hogy nincs pénze. A többiek jellemzésére
s az egész mű atmoszférájának
megidézésére viszont egé-

szen másmilyen eszközök kívánkoztak
volna.

Ez a feladat ekképp a színészekre hárul,
s dicséretükre legyen mondva, hogy ami
saját szerepüket illeti, né-hányan sok
mindent át is vállalnak a rendezőtől, de
hát többnyire mégsem tehetnek mást,
mint hogy önarcképet festenek -
csoportképet vagy épp összképet rajtuk
nem lehet számon kérni. Hibátlan,
legföljebb az átfogó stílushoz képest túl
harsányra színezett alakítás Kishonti
Ildikó Tildája, persze a főbb szereplők
közül a legkönnyebb dolga is neki van,
mert szerepében nincs semmi félrevezető
nyom, neki egyértelműen csak létezése és
közérzete van. Szava-hihető kollégáim
hasonlóképp dicsérik Rajhona Ádám
Pállik urát is, én azonban történetesen
Katona János szürkén precíz
megformálásában találkoztam a
figurával. Ám míg Verebes lstván nem-
csak szellemesen választott színészt min-
den szerepre, ama valóban szerencsés
csillagzat alatt született előadásban, de az
alakítások igazolták is döntéseit, addig ez
a produkció további tehertételként cipeli
Gyurkovics Zsuzsa bántóan kon-
vencionális házvezetőnőjét, Szabó Ildikó
kissé szegényesen jellemzett Máli
nénijét, Seprődi Kiss Attila és Agárdi
László jószerivel nem létező főmérnökét,

illetve inasát; csak Ambrus Asma csinál-
ja meg magának eredetien és mulatsá-
gosan Kati szobalány magánszámát; nem
biztos ugyan, hogy Katinak ilyen-nek
kell lennie, de mert az előadás-nak
amúgy se igen van világa, az egyé-
nieskedés nemcsak megengedhető, de
adott esetben üdítő is: legalább fel-ajzza
a lankadó figyelmet. A mellék-szereplők
ilyetén gyengélkedése természetesen
rendezői kérdés is; ha Dégi István a
Marg it kisasszonyból világképet kerekítene,
ez minden epizodistára nézve is
egyértelmű konzekvenciákkal járt volna,
ami szakmailag akár jobban, akár
rosszabbul, egyéniségük több vagy keve-
sebb súlyával oldják is meg - minden-
képp legalább kontúros színpadi jelenlé-
teket hozott volna.

Két kiváló színész tölti ki maradék-
talanul szerepe körvonalait, meggyőzően
rímeltetve egyéni adottságaikat a figura
karakterével, s itt szerencsére főszere-
pekről van szó: Kézdy György és Bán
János pontosan hozzák a vezérigazgató
és fia alakját. Kézdy dühösen, helyen-
ként már-már acsarkodóan keserű, a vi-
lágot is, önmagát is utáló indulatai
egyszerre célzottak és vakon csapkodók:
sértő, sértett és sérülékeny; akar is, nem
is, amikor akar, se tudja, mit. Kézdy,
iskolázottságához híven, most is alap-
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vetően realista művész, de figuráját
megtervezve-megteremtve főszerepben
egyszersmind meg is tudta haladni azt a
kismesteri realizmust, amelyet eddig főleg
epizódfigurákban élhetett ki. Bán János
Hugóján érződik, hogy Tuzenbachhal egy
időben lett kihordva. Ez a gazdag,
gondtalan fiatalember is terhére van
önmagának, elszánásai, nekibuzdulásai
félszeg-gátlásosan kókadnak le,
ugyanakkor ennek az alakításnak is lírája
van, ha nem is oly bensőséges, mint
Tuzenbaché, inkább groteszk, bo-
csánatkérő, idézőjeles. E két megnyerő
alakítás egy jelentős előadásban megsok-
szorozhatta volna jelentőségét.

Egri Kati - ha nem tévedek - bajban
van; egymagának kellett volna helyre-
ütnie az író balfogásait, a rendező
fegyvertelenségét. Jól érezte: játékkal ezt
sokkal kevésbé érheti el, mint jelen-léttel -
Margit kisasszonynak meg kell győznie
létezéséről a nézőket, mást nem tehet, s
akkor mindent megtett. A színésznő ezt
szinte meg is oldotta: szövegének
ellentmondásait, következetlen, sőt
félrevezető mozzanatait egységessé oldja
egy szinte sterilen finom, ám légies-
ségében is markáns színpadi jelenlétben, s
bölcs döntéssel inkább katalizátorrá re-
dukálja magát, semmint aktív főszereplővé
nyomulna elő. Adott esetben másképp
aligha választhatott, viszont ennek fejében
vállalnia kell, hogy Margit kisasszony
enigmatikusabb marad a kelleténél; az a
szilárd belső mag, az a rejtelmes és
kikezdhetetlen sugárzás, amelyet játékával
éreztet, s amely viszont mintha a Sötét
galamb Glóriájából került volna át ide,
voltaképp nem illik a Füst Milán által
elgondolt, ám fogyatékosan megvalósított
hősnőhöz, aki valójában korántsem
ennyire ura sorsának. Fonák módon
győzött meg Egri Kati ismét a maga
kiemelkedő képességeiről: rátalált az
egyetlen lehetőségre, amelynek révén
homogén alakítást nyújt-hatott, s
megmutatkozott előttünk mint jelentős
színésznő, ámde nem jelentős Margit
kisasszony.

Summa: a Máli néni hosszú időre de-
finitív előadásnak tűnik - ám a Margit kis-
assonynak érdemes lenne ismét nekifutni.

Füst Milán: Margit kisasszony (Játékszín)
Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Irodalmi mun-

katárs: Bárdos Pál. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Bakó Ilona. Rendezte: Dégi István.

Szereplők: Egri Kati, Kézdy György, Bán
János, Kishonti Ildikó, Rajhona Ádám,
Gyurkovics Zsuzsa, Seprődi Kiss Attila,
Szabó Ildikó, Ambrus Asma, Agárdi László.

SZŰCS KATALIN

A hallgatás balladája

Sütő András-színjáték
a Nemzeti Színházban

Az István, a király után újabb sikerdarab a
Nemzeti Színház színpadán, az Ádvent a
Hargitán. A szerző, Sütő András neve,
eddigi drámai életműve önmagában
biztosíték nemcsak a közönség-vonzásra,
a minőségre is. A fokozott érdeklődés oka
most mégsem pusztán ez. Mindkét esetben
- ha egészen el-térő módon is - az
előadások a mindennapok közvetlenségét
teremtik meg színpad és nézőtér között.

A művészi (írói, rendezői) közlendő
aktualitása - ami a siker egyik nélkülöz-
hetetlen feltétele - szükségképpen e köz-
vetlenség kialakulásának irányában hat,
amennyiben konkretizálja a mégoly
összetett, több szólamú mű jelentését, és
ezáltal meghatározott mederbe tereli a
befogadói értelmezést. Kérdés, hogy ez a
közvetlenség a mű keretein belül, annak
koherens részeként jön-e létre, mint egyik
lehetséges jelentésréteg, vagy csupán
mellérendelés. Hogy az „itt és most"-ra
vonatkozó utalás „elértéséhez" szükség
van-e akár a legcsekélyebb gondolati
transzformációra, a mű elsődleges
jelentésétől való elvonatkoztatásra, vagy
elegendő hallgatólagos közmegegyezé-
sekre támaszkodnia alkotónak és nézőnek
egyaránt. Nyilvánvalóan egészen más-
fajta közvetlenséget teremt az István, a
királyt lezáró Himnusz, amely ünnepi
demonstrációba oldja (a nemzeti szín-házi
előadásban is!) a darab gondolati
ellentmondásait, és megint másfajta köz-
vetlenséget jelent Sütő András drámájának
cselekménytől függetlenedő képes
beszéde. Ami mégis a két előadás együtt
említésére késztet, az az általuk megnyi-
latkozó szándék, amely e közvetlenségre
játszva véli betölthetni a Nemzeti Szín-ház
nevéhez méltó hivatását, s egyúttal
visszahódíthatni a közönséget.

Paradoxonnak tetszhet Sütő-darab
kapcsán a jelentés közvetlenségéről be-
szélni, amikor műveinek legszembetűnőbb
sajátossága éppen az elvonatkoztatás
igénye, a nagyon is összetett jelképiség.
És bizonyos fokig valóban paradoxon is,
hiszen érvényes ez az Advent a Hargitánra
is. A darab már címében, illetve az egyik
szereplő, Mária elneve-

zése s a történet egyes elemei által egy
meghatározott, szakrális szimbólumrend-
szerre utal, annak konkrét jelentését
„világiasítja" és teszi a mű ábrázolta
közeg alapmeghatározójává. Így tágul a
Megváltó-várás egyetemes állapottá, a
játék végére reménytelenségbe fúló élet-
minőséggé. Mégis más - kevésbé sikerült
- ez a jelképdramaturgia a korábbi (már
„igazi") Sütő-drámákénál, mert pusztán
hangulatot, életérzést közvetít, maga a
történet tehát csak „közeget" teremt egy
lehetséges drámának. Egy olyan
drámának, amely erre a jelkép-rendszerre
épülő mélyebb, áttételesebb
gondolatiságot hordozhatna. S ez a lehe-
tőség benne is van a darabban, hiszen
felismerhető benne a Kolhaas-Nagel-
schmidt, Kálvin-Szervét és Ábel-Káin
ellentétpár folytatása, még ha Bódi Ven-
cel és Zetelaki Dániel halovány visszfénye
is csak az előbbieknek, de az ő szem-
benállásukból már nem szikrázik föl drá-
ma: az ő esetükben már nem - Tarján
Tamás Sütő-tanulmányának (Kortársi
dráma, 134-159 old.) megfogalmazását
kölcsönvéve - „a fölemelt fejű és a le-
hajtott fejű ember konfliktusáról van szó";
sorsuk párhuzamosan egymás mellett futó
egyéni tragédiák sora, ebből pedig nem
születhet dráma. Velük már csak
megtörténnek a dolgok (vagy meg sem
történnek), akár lázadoznak, akár nem.
Hiába csengenek Ábel szavai a ki-
várásban bízó Bódi Zetelaki Dániel elleni
kifakadásában: „Lázadó féreg vagy!", és
hiába vág vissza Dániel Káin-ként:
„Neked ma este csodát mutatott az Isten.
Szikrányi reményt lopott megint a
szívedbe. Lefizetett téged megint az Isten.
Engem nem tud." A két szélsőségesnek
látszó magatartás csupán a „lehajtott
fejűség" realitásának két pólusa. Ám
megint csak paradox módon éppen e
negatívum, a kiteljesedő dráma hiányának
alapján (nem beszélve magáról az
ellentétpár-párhuzamról) tekinthető az
Advent ... akár az Egy lócsiszár
virágvasárnapja, a Csillag a máglyán és a
Káin és Ábel alkotta dráma-trilógia
lezárásának, egy képzeletbeli tetralógia
negyedik darabjának is. Mint-ha Bódi és
Dániel ketten együtt lenné-nek a halála
után Ábel szerepét is fel-vállaló, önmagát
megkettőző Káin folytatása, egyként
mutatva a káini és ábeli magatartás teljes
passzivitásba, várakozásba kényszerült
csődjét. Itt az el-lentétek tükröztetésének
már nincs értelme, nincsenek reális
alternatívák, ez már nem dráma, hanem
rekviem Kái-


