
dráma pályázat

A magyar történelmi dráma újjászületése
korszakában Örkény volt a legeltökélteb-
ben jelen idejű író, aki minden színpadi
alkotásában a megélt valóságot mutatta
fel, saját kortársi tapasztalatainak általá-
nosítása és absztrakciója által teremtette
meg a jelen történelmének drámai lenyo-
matát. Szakonyi Károly drámaírói oeuvre-
jére ugyanez a törekvés jellemző: szín-
művei (a legutóbbi, Kardok, kalodák és
egy klasszikus adaptáció kivételével) szi-
gorúan jelen idejűek. Az immáron ne-
gyedszázados írói jelenlét pályáját, mű-
veit éppen ezért tehetné egy Örkénynél
két évtizeddel fiatalabb nemzedék szín-
padi számadásává. Amikor az 1931-es
születésű, kortársainál valamivel később
színre lépett, de érett tehetséggel debü-
táló novellista 1963-ban megírta az
Életem, Zsókát - hőse és alteregója, Köves
Ferenc író magánéleti válsága mögött
felmutatja a harmincasok korproblémáját.
Az emberi, írói kibontakozást eltor-
laszoló akadályokat, a kínálkozó komp-

romisszumok variációit, a fenyegető és
egyesek sorsát máris megpecsételő tra-
gédiát. Az első dráma gyengeségeitől ko-
rántsem mentes műnek súlyt és jelentő-
séget adott, hogy a lírai fogantatású, val-
lomásos történetben az író fel merte, tudta
mutatni az évtized legjellemzőbb egyé-ni
konfliktusának társadalmi gyökereit és
következményeit.

A folytatás, a hazai viszonylatban te-
kintélyesnek mondható, folyamatosan
gazdagodó színpadi életmű egyenetlen-
ségéből következik, hogy Szakonyi Ká-
rolyt - a szakmán, illetve hazánkon kívül
- majd egy tucat bemutatóval a háta
mögött is, szinte egydrámás szerzőnek
tekintik. Szakonyi Károly helyét és rang-
ját a kortárs drámairodalomban az 1970-
es Adáshiba jelölte ki. Húsz nyelvre
fordították le, és a Játékszín legutóbbi
változata volt a darab hatvanadik bemu-
tatója. A káprázatos, már-már nyomasztó
siker terjedelmes kritikai visszhangja is
igazolta: a drámaírói portré fókuszában

álló alkotás valóra váltotta a pályakezdés
ígéretét. Szakonyi az Adáshibában oly
módon tartott tükröt a hétköznapi kör-
nyezetben és történésben meglesett kor-
társaknak, hogy a kép két dimenziója
mögött feltárul a harmadik. A kispolgári
mentalitás ironikus kritikájának hátteré-
ben, a mélyben, a történelmi és az álta-
lánosabb érvényű igazság - a kispolgár
életének értelmetlensége és a megváltás
kísérletének kudarca. A megválthatatlan-
ság és a megfáradt megváltás kettős fias-
kója emeli felül a drámát az első szinten is
célba találó, a közhelyek montázsa által
frappánssá színezett komédián.

„Drámát csak valami ellen lehet írni" -
hangoztatta Szakonyi Károly többször is.
Az Adáshiba esetében (akárcsak az Életem,
Zsókánál) a választott írói, társa-dalmi,
illetve morális célpont eltéveszt-hetetlen.
A dráma létünk és a kor valóságos
ellentmondásait, magatartásunk fonákját
mutatja, gúnyolja, a küzdőtéren kapott
sebeket fájlalja.

A Ki van a képen? társadalmi megren-
delésre, a felszabadulás 40. évfordulójára
hirdetett drámapályázatra készült. Az író
szándéka szerint az új dráma tovább-lépés
a régi úton: színpadán már nem egyetlen
szorosra zárt család, hanem egy valamivel
tágabb, baráti közösség tagjai és egy abból
évtizedekkel korábban ki-szakadt vendég
szembesülnek a múlttal és a jelennel.

Szakonyi szigorúan tartja magát a
klasszikus hármasegység követelményé-
hez: csak ami itt és most-egy Duna-parti
családi házban, egyetlen éjszakán - tör-
ténik, abból kell kibomlania a hősök
történetének, múltjának és jelenbéli drá-
májának. Az első feszült és furcsa dialó-
gus titkokat sejtet: valaki - bejelentve és
mégis váratlanul - betoppan valahova; a
házigazda gyanútlan és kelletlen udvari-
assággal fogadja. Azután nagyon hamar
kiderül: a vendég Cserhát Péter, majd-
nem annyira otthon van a Duna-parti csa-
ládi házban, mint a tulajdonos, Lőrinc,
akinek a feleségét Péter talán nála is job-
ban vagy legalábbis régebben ismeri.
Voltaképpen fiatalkori emlékeit, múltját
keresni jött a Duna partjára, látogatóba.
Az első mondatok és gesztusok árulkodó
üzenetét Lőrinc még nem fogja fel. Csak
amikor a befagyott tengerről beszél, akkor
lepleződik le Cserhát Péter első titka: a
ház asszonyának, Ilának hajdani jó ba-
rátja, pajtása - feltételezhetően szerelme -
a messzi északról, Svédországból érkezett
haza látogatásra, számadásra. Cser-hát
első látásra tipikus „kinti magyar".

FÖLDES ANNA

Csoportkép vendéggel

Szakonyi-bemutató a
Madách Kamarában

A Művelődési Minisztérium felszabadulásunk negyvenedik évfordulója kapcsán
országos meghívásos drámapályázatot hirdetett 1984 őszén. A pályázat feltételeit
a meghívott huszonegy író közül tizenhat fogadta el és vállalkozott a pályamű
megírására.

1985 tavaszán tizenkét szerző nyújtotta be pályamunkáját: Fejes Endre,
Gáspár Margit, Görgey Gábor, Gyárfás Miklós, Gyurkovics Tibor, Hernádi
Gyula, Karinthy Ferenc, Páskándi Géza, Schwajda György, Spiró György,
Szakonyi Károly és Vészi Endre. 1980 elején adta be darabját Kertész Ákos.

A műveket hattagú - kritikusokból, színháztörténészekből, dramaturgokból és
színházművészekből álló- zsűri értékelte, elemezte és véleményezte. A Minisz-
térium értékelési sorrendet, díjakat nem kívánt megállapítani és adni. 1 cél az
volt, hogy a magyar színházak repertoárja e játszható, bizonyos értékekkel
rendelkező, egyes eszmeí célkitűzéseknek, is megfelelő művekkel gazdagodjék. Erre
a pályaművek általában alkalmasnak találtattak.

A pályamunkákból eddig három dráma került színre, a következőkben ezekről
olvashatók kritikák.



Szakonyi Károly: Ki van a képen? (Madách Kamaraszínház). Kiss Mari (Edina) és Haumann Péter
(Péter)

Nagyhangú, kondícióját gondosan őrző
sikerember, mérnök. Két házasságon túl,
kényelmes, alkalmi kapcsolatok adta
szabadsága birtokában látszólag új él-
ményekre nyitottan érkezik ifjúsága
színhelyére.

Kérdései, emlékei, fizikai és szellemi
jelenléte a katalizátor szerepét töltik be
ezen az éjszakán. Péter előtt, Péternek ki-ki
bemutatkozik, játszik, vall és lelepleződik...
Ilából, Péter szeretett, jókedvű pajtásából a
táncos lábú, nagy álmú lányból, a hajdani
társaság lelkéből - szabályos és unalmas
kispolgári feleség lett, akinek legfőbb
törekvése megóvni a boldog családi élet
látszatát. Lőrinc, a férje, legalább
önmagával őszintébb. Háta mögött a
háború és a hadifogság traumájával,
jogvégzetten, teherautósofőrként próbált
nem beilleszkedni, hanem ön-maga
maradni egy számára idegen társa-
dalomban. Már kettőjük lánya, Fanni is túl
van a bimbózó ifjúságon, első reményeken
és csalódásokon. Pedagógus, aki-nek sem
hivatásában, sem magánéletében nem
sikerült megvalósítania önmagát.
Boldogtalanságát unalomig játszott
Chopin-keringőkbe és egy jobb híján
vállalt felemás szerelembe temeti. Egyik
tanítványa (háromgyerekes) apjának sze-
retőjeként vajmi kevés reménye van a há-
zasságra, a harmóniára. Titkát Fanni még
függetlenségénél is elszántabban védel-
mezi. Egy távoli világból érkezett alkalmi
vendég szükségeltetik hozzá, hogy ideig-
óráig levesse a magára erőltetett tüskés
páncélt. Fanninál csak néhány évvel
idősebb a tabló másik szóló nőalakja,
Edina, aki sikertelen házasságáért, egész
elrontott életéért keres kárpótlást Péter
ágyában és (külföldi rendszámú) kocsi-
jában. Nem a végzet asszonya, inkább

valódi akciót teremtenem" - mondotta
akkor. (SZÍNHÁZ, 1970/9.) A Ki van a ké-
pen? írásakor mintha ugyanebbe a zsák-
utcába kanyarodott volna az író. A dráma
dramaturgiai logikája a hajdani kollégista
murik rituáléjára emlékeztet. „Ez a nóta-
nóta. . . körbejár...", fújtuk lelkesen, szájról
szájra hárítva a nótakezdés kötelezettségét.
Nos, a nóta Szakonyi darabjában is
„mindenkire rátalál", s az egyes
jelenetekben premier plánban szólított
szereplők - Péter számára, Péter kedvéért
vagy csak egyszerűen jelenléte által
ösztönözve - sorra eléneklik a maguk
panaszáriáját.

Ezek az egymáshoz valójában csak
formálisan kapcsolódó, formálisan több-
nyire dialógussá oldott, portréteremtő
monológok, lamentációk azután együtt, az
író szándéka szerint csoport-, illetve
kórképet alkotnak. Hogy a csoportkép
teljes legyen, a darab utolsó jelenetében
természetesen a masináját elkattintó Péter
maga is beáll a képbe. Az első felvonás
után, de még a második rész derekán is
várjuk, hogy valami módon összekap-
csolódnak a szálak. Ám a különböző élet-
korú, illetőségű és jellemű figurák között a
múlton kívül az egyetlen összekötő
kapocs, a közös nevező - a boldogtalanság.
Szakonyi választott drámai témája,
mondanivalója pedig nem több annál, mint
hogy mindenki - a maga módján
boldogtalan.

Ennyiből persze remekművet is lehet-ne
írni. Ha a hét hős hiteles egyéni sorsa
mögött világok tárulnának fel, ha sze-
mélyes boldogtalanságukból lélektani és
társadalmi felfedezések születnének. Sza-
konyi azonban éppen ezzel, a felfedezéssel
marad adósunk. Az írói szándék minden
egyes jellemrajz esetében nyilván-való.
Szakonyi minden hősének elmondatja a
regényét, személyes konfliktusát, és
valamennyi életkudarcnak felvillan a
társadalmilag motivált egyedi oka is. Az
író tévedés, kisiklás nélkül valószínűsíti,
hogy kinek mikor és miért siklott ki az
élete. A hősök jelleme azonban így is
vázlatos marad, történetük pedig elcsé-
pelten ismerős. A belső emigrációt vá-
lasztó hajdani hadifogolyról kevesebbet
tudunk meg, mint a Lágerek népe bárme-
lyik, éppen csak felvillantott mellékfigu-
rájáról, pedig Örkény csak dokumen-
tumprózát írt, nem drámát. Péter tragé-
diájával árnyékolt múltjának gyújtópont-
jában megjelenik a zsidó feleségét karri-
erféltésből elhagyó apa sziluettje; csak-
hogy mintha az egész konfliktus nem a
tragédiákat termő történelem, hanem

afféle „kis női csuka", akinek mohósága
csak kiszolgáltatottságát, a reménytelen
várakozásból eredő türelmetlenségét
leplezi.

Jelen van még a képen és a lelki sztrip-
tízzé fajuló furcsa éjszakán Feri és Magda

Ila bátyja és annak felesége -, akik kor-
ban, sorsban nem nagyon különböznek a
háziaktól. Feri meg nem valósult írói
álmait temeti alkoholba, Magda pedig hol
fásultan viseli, tűri sorsát, hol pedig
reménytelen makacssággal kapaszkodik az
eltemetett illúziókba, férje iránti, csa-
lódásokon és kalandokon túl is megőrzött
szerelmébe.

A hazaiak leleplező kitárulkozására
Cserhát Péter is vallomással válaszol.
Karrierje - kompromisszum. Még csak
nem is mérnök. Életformája rideg és ke-
gyetlen. Két haza között a levegőben lógva
még a „szeretlek" is idegenül cseng, ha
nem anyanyelvén hallja az ember.
Péternek majd három évtized alatt sem
sikerült megszoknia a kinti világot, csak
kibírta, s közben makacsul és féltve őrizte
a régi emlékeket és reményeket, amelyek
mind illúzióvá foszlottak ezen az éjszakán.

Estétől reggelig semmilyen látványos
esemény, fordulat nem történik a szín-
padon, még az egyes (páros) találkozások
is előre, sorra kiszámíthatók. Annak ide-
jén az Adáshiba bemutatóját követően, egy
interjúban Szakonyi Károly rokonszenves
önkritikával szólt arról, hogy az Ördöghegy
írásakor egyetlen indulat fűtötte, a
zsákutcák leleplezése. Ez az állásfoglalás
azonban nem forrósodott igazán drámává,
és a hősök szinte párhuzamos
monológokban nyilatkoztak meg; igazi
drámájuk a színpadon kívül zajlott. „Iro-
dalmiságra törekedtem, de nem sikerült



csak Brecht Rettegés és nyomorúság a

harmadik birodalomban című drámájának a

Zsidó feleség című jelenete ihlette volna,
annyira vázlatos, másodlagos.

A Ki van a képen? korábbi (1985 má-
jusában keltezett) változatát Szakonyi
Károly a jelenlegi színlaptól eltérően még
nem játéknak nevezi, hanem így:
„sorsvázlatok színpadra". A kézirathoz
fűzött bevezetőben utal is rá, hogy „még
nem teremtődtek meg teljesen az alakok,
nem éleződtek ki a konfliktushelyzetek",
képére a festőkhöz hasonlóan még csak
nagy ecsetvonásokkal vitte fel a színeket.
Nos, bizonyos változások valóban történtek
is a kéziraton, ám a váz-latszerűség azóta is
megmaradt. Sőt, az írott szövegből még
kiderül, hogy Ilát annak idején, egyéb
származású lévén, nem vették fel az
egyetemre, az előadásban ez az alak
eljelentéktelenedését motiváló adalék vagy
el sem hangzott, vagy elsikkadt.

Szakonyinál minden, „olyan, mint az
életben". Fanni megkeseredett magánya is
hiteles. Csakhogy amit erről Szakonyi
elmondandónak vélt, az valójában köz-
hely. Hasonló esetekről suttognak szám-
talan tanáriban, és a Fanniéhoz hasonló
vallomások töltik meg a képeslapok le-
velezési rovatait is. Ugyanez vonatkozik
Feri írói csődjére is. Ha csak a mai magyar
irodalomnak az utolsó negyedszázadban
félbetört tehetségeire gondolunk, a tudott,
a közismert tények is sokkalta gazdagabb,
szerteágazóbb, mélyebb összefüggésekre
utaló tragédiákat sejtet-nek, mint Szakonyi
hősének alkoholgőzös vallomása...

És ha már az alkoholnál tartunk: Feri
esetében a poharak szüntelen töltése-
ürítése betegségszimptóma, s mint ilyen,
még elfogadható. Bár nála is úgy tűnik,
mintha a tehetség kudarcának mélyebb,
intellektuális és társadalmi magyarázatát
ködösítené csak az alkohol-gőz. De sajnos,
az előadás egészére kínosan jellemző,
hogy amikor a hősöknek kifogy a
mondanivalójuk, nem tudnak egymással
mit kezdeni a színpadon, hát töltenek és
isznak. Amikor hiányzik az egyes
mozzanatok közt a dramaturgiai kapcsolat,
ugyanez az átmenet, Amikor váratlan és
érthetetlen közlékenységre kényszeríti
hőseit az író, a drámai indokot, a
gátlástalanság lélektani motiváció-ját
megint csak az elfogyasztott italmennyiség
helyettesíti. Előadás közben, be-vallom,
megkísértett a frivol, de nagyon is
kézenfekvő ötlet: hogyan játszanák ezt a
darabot ma - Moszkvában? Hiszen

Koltai János (Ferenc), Sunyovszky Szilvia (Magda) és Kiss Mari (Edina) Szakonyi Károly darabjában
(Iklády László felvételei)

mintha... Mintha rólunk szólna, mintha
bátor lenne, mintha mondana is valamit,
amit még eddig - legalábbis ezen a szín-
padon - még nem mondtak.

A dráma záróakkordjában a csehovi
ihletésre közvetlenül is utaló, váratlan
metafora - a tömeges madárpusztulás. A
kertben titokzatos módon elhulló rigók
tragédiája nyilvánvalóan valamilyen
mérgezés, civilizációs ártalom következ-
ménye. Az ember addig védekezik, amíg
elpusztítja környezetét - mondják. A tény
mögött - íme, a gondolat. A szimbólum
azonban túlságosan evidens és túl-ságosan
kézenfekvő. A tények megkopott titka
igazi drámai töltés híján inkább Csehov-
paródiának hat, mint az írói mondanivaló
összegezésének, az ábrázolt realitás
magasabb szintre emelésé-nek.

Szakonyi drámájának visszhangját - ez
ideig - a kritikusok csalódása határozza
meg. A különbségek nem annyira a mű
minősítésében, mint a kudarc indoklásában
mutatkoznak. Volt, aki Péter sorsában
kereste az elszalasztott drámai lehetőséget.
Illés Jenő szerint Péter alkalmas médium
lehetett volna arra, hogy a bagatell
magánügyeket konfliktusba rendezze,
feszültségbe emelje, drámai működésbe
hozza. (Film Színház Muzsika, 1986. III. 15.)
Megvallom, én még eb-ben is kételkedem.
Péter alakját, drámáját semmivel sem
érzem erőteljesebbnek, dramaturgiai
értelemben teherbíróbb-nak, mint az
itthoniakét; kívülálló helyzete pedig eleve
megnehezítette volna, hogy az általa
létrehozott konfliktusnak igazi tétje
legyen. Szakonyi ennek tudatában -
helyesen - osztotta rá „csak" a vallomások
katalizátorának szerepét. Csak éppen azzal
nem számolt, hogy az

egy olyan előadás, melyet az alkoholizmus
elleni propaganda jegyében meg
kurtítottak, nemcsak fél órával rövidebb
lenne, de teljességgel érthetetlen is.
Szeszmentes lelkiállapotban ugyanis el-
képzelhetetlen, hogy akár Magda, akár
Fanni ilyen váratlanul, egész jellemét és
magatartását meghazudtoló exhibicio-
nizmussal zúdítsa titkait a vendégre.

Csehov hőseinek boldogtalanságában
egy egész világ lepleződik le. Személyes
tragédiájuk - korjelenség és közügy.
Szakonyi figurái sorra elmesélik, hogy
mikor és hogyan szólt bele életükbe a
történelem, de ennek ellenére, minden
bújuk-bajuk menthetetlenül magánügy
marad, Ezenkívül amikor az író gondos
arányérzékkel megosztja a felelősséget a
társadalom, a környezet és az egyén kö-
zött, végül is megkerüli, letompítja a
választ. Mire az előadás véget ér, már nem
is az szomorít, hogy a képen szereplők
mindegyike a maga módján boldogtalan,
hanem hogy a séma szerint az. Es ez a
tyúkanyó-lelkületű, kispolgári feleségre, a
kalandot és a partit kergető „jó nőre

"
, a

félbetört pályáján kesergő íróra és a
hazátlanul magányos disszidensre egyaránt
áll.

A sémák természetesen attól sémák,
hogy beváltak, használhatók. Szakonyinak
is sikerült az előre gyártott színpadi
elemekből épkézláb darabot szerkesztenie.
A színészek nem panaszkodhatnak, hiszen
„ismerős" figurákat játszani mindig
könnyebb, mint önmagukból - az író és a
rendező segítségével - új embert teremteni.
A Madách Színház közönsége is elégedett
lehet: végre egy sok szállal, utalással
korunkhoz kötött, különösebb szellemi
erőfeszítés nélkül befogadható, épkézláb
darab, ami pontosan olyan -



ilyen módon kikényszerített, felsorakoz-
tatott, de valójában nem ütköztetett mo-
nológokból legfeljebb a kudarcok eszt-
rádja születhet meg, nem pedig drámája.

Talán csak egy zseniális rendezői ötlet
segíthetett volna. Ha Szirtes Tamás
megtalálja a magánügyekbe fulladó szö-
veg mögött feszülő, valóságos társadalmi
problémák színpadi kifejezésének sajátos
módját. Ennek azonban éppen az ellenke-
zője történt: Szirtes nem sarkítja, hanem
inkább még lekeríti a szövegből kitüremlő,
súlyosabb igazságokat; olyannyira, hogy a
félbetört csehovi drámából
 a tragédia fenyegető árnyékát elhárítva
 végül is egyenetlen ritmusú, bár kétség-
telenül gördülékeny társalgási darab ke-
rekedik.

A kritikák egy része a szereposztást is
vitatta: mintha Haumann Péter nem len-ne
eléggé hitelesen vonzó, eléggé szív-tipró,
csábító „svéd". Ebben az egyetlen
kérdésben én Szirtes Tamással értek egyet.
Haumann Péter kopaszodó feje, korántsem
adoniszi megjelenése pontosan megfelel a
szerep követelményeinek. Hiszen
férfiúsikerei ilyen körülmények között
sokkal inkább leleplezik hazánk szebb
keblű hölgyeinek a külföldi státushoz,
útlevélhez, kocsihoz, a kolbászból font
kerítés illúziójához való vonzódását.
Méghozzá szavak nélkül, a szín-házi és a
színészi megjelenés eszközeivel. Más
kérdés, hogy Cserháti Péter közhelyekből
szerkesztett jellemével sokat még
Haumann Péter sem tudott kezdeni.

Moór Marianna és Bajza Viktória anya-
lány kettőse viszont valóban szereposztási
műhiba. A köztük lévő és a szövegben
olyan nagy nyomatékot kapott
hasonlatosság - alkatilag is abszurd. Ha
már így esett, talán a szöveget kellett
volna az előadásban a két nő közötti kü-
lönbség természetére kihegyezni. Moór
Marianna legalább hiteles jellemrajzot ad
Ila szerepében, s néha igyekszik saját
hajdani énjével is szembesülni, két síkon,
két szinten játszani. Bajza Viktória Fannija
viszont eléggé egysíkú, méghozzá jóval
nyersebb, durvább és ellenszenvesebb az
író megrajzolta figuránál. Képtelen arra,
hogy sorsa iránt részvétet, együttérzést
vagy legalább érdeklődést ébresszen.
Zenthe Ferenc Lőrincéből a működés
lehetőségétől megfosztott, de mindenkor
jelenlévő intellektus hiányzik. Sofőrnek
annyival hitelesebb, mint a belső
emigrációt választó értelmiségi-nek, hogy
már-már kételkedni kezdünk a magunk
értelmezésében. Lehet, hogy a színész és a
rendező ilyen módon kérdő-

jelezi meg a figura szövegét? Ám ha így
lenne, ezáltal még tovább gyengülne a hős
személyes drámája. Hasonló ellent-
mondás érződik Koltai János Ferijében is,
aki csak a figura alkoholizmusát, ki-
ürültségét hiteti el, hajdanvolt tehetségéről
csupa üres szó pukkan el a levegő-ben.

Sunyovszky Szilvia Magdája olyan
eleven és vonzó, hogy már-már érthe-
tetlenné, valószínűtlenné teszi vállalt
sorsát. Tisztánlátása árnyékot vet fennen
hangoztatott illúzióira, méltatlanul paza-
rolt szerelmére. Nem is szólva arról, hogy
ennyi szexepillel, tudatosan hordott
csáberővel Magda mér régen kiléphetett s
alighanem ki is lépett volna az alkoholista
férj fásult ápolónőjének meg-alázó
szerepéből. Kiss Mari Edinája sikerült
karikatúrája a távolba szakadt hazánkfiára
rástartoló nőcskének. Kérdés, hogy a
figurában - a szerencsétlen házasságban
megsérült fiatalasszony társ-kereső
kapaszkodásában - nincs-e ennél
valamivel több?

Az idei dráma- és élményszegény évad
eseménytelenségében esemény lehetett
volna egy kiváló színészegyüttes köz-
reműködésével létrehozott, mai tárgyú
Szakonyi-bemutató. Ehelyett inkább csak
tanulság: a sorsvázlatokat jó lenne
drámává érett állapotban bemutatni! Még
szerencse, hogy az egy esti szórakozást
kereső közönség más mércével mér, és
hálásabb is, mint a Szakonyi Károlyt saját
legmagasabb szintjéhez mérő, elégedetlen
kritikusi kar. De azért az Adás -hiba
alkotójának érdemes lenne elgondolkodnia
saját író hőseinek kíméletlen őszinteséggel
feltárt dilemmáin, hogy a szerzői
sikerekkel megszépített írói válságból
kijutva újra és folyamatosan valóra vált-
hassa tehetsége ígéretét.

Szakonyi Károly: Ki van a képen? (Madách
Kamaraszínház)

Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Pongrácz
Ágnes. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Zenthe Ferenc, Moór Marian-na,
Bajza Viktória, Koltai János, Sunyovszky
Szilvia, Haumann Péter, Kiss Mari.

SZŰCS KATALIN

A „nem vállalás"
vállalása

Hernádi Gyula
Hagyaték című drámája Pécsett

Nemcsak a pécsi Nemzeti Színházhoz, öt
korábbi drámája bemutatójának szín-
helyéhez „tért meg" tíz év múltán Hernádi
Gyula, hanem úgy tűnik, blődlikorszaka
után az „igazi" drámához, a majdhogynem
hagyományosnak mondható történelmi
drámához is, szinte meghaladva korai
drámaírói önmagát. Nem mintha
lemondott volna a mai szerző
személyességéről, a közvetlenül a jelennek
szóló fricskákról, s nagyvonalúan
elrejtőzött volna történelmi figurái mögé.
Nem. Hernádi most is „jelen van" a
szövegben, olyannyira, hogy egy-két
megjegyzés erejéig még színházvezetői
korszakából eredő sértettsége is felsejlik,
ám kézjegye ez esetben mégsem hival-
kodóbb és nem is zavaróbb a nevét inici-
álékba rejtő középkori költőénél. (Csupán
a dráma lezárásában, de erről majd
később.) Pedig most is - mint már
annyiszor, s mint a parabolaszerzők
legtöbbje - „hűtlenkedik" a história rová-
sára, el-eljátszik a történelmi tényekkel s a
közéjük ékelhető feltételezésekkel; az
ismert tények közötti hiátusok kitöltésével,
természetesen nem a történész, ha-nem a
társadalmi-történelmi helyzetek
modellálására mindenkor kész elme szen-
vedélyével. Ennek ellenére avagy ezzel
együtt a Hagyaték talán az első olyan tör-
ténelmi parabolája Hernádinak, amely egy
pillanatra sem hagyja el - az arisztotelészi
esztétika értelmében - a realitás szféráját s
a történelmi hitelesség látszatát, s
amelynek története, a színpadi szituációk
önmagukban hordozzák a dráma
kibontotta történelmi-társadalmi-emberi
dilemmákat. Nem mellérendelő tehát a
szerkezet, nem „lefordítandó" jelentés van
e szituációkhoz rendelve, hanem ér-
vényében az öntörvényű drámai szituá-
ciósor jelentése tágítható. Vagyis nem a
parabola szervezi a drámát, hanem a drá-
ma hordoz parabolikus jelentést i s . Ezzel
a hagyományosnak mondható dra-
maturgiával mindenesetre sikerült Her-
nádinak drámaírói oeuvre-jében ú j minő-
séget létrehoznia, még ha nem is minden
ízében hibátlan darab formájában.

Krisztus előtt 323-at írnak a dráma kez-
detén, amikor is az Arisztotelész hatvan-


