
is keltő sorsdrámaként, a szentendrei Ha-
mupipőke roppantul szellemes alternatív
színházi produkcióként, az egri felújított
Sevillai borbély sziporkázóan modern víg-
játékként hatott, tanújeleit adva a mai
magyar operaművészek (rendezők, éne-
kesek, tervezők) kiváló tehetségének. A
margitszigeti Aidában egy újfajta, popu-
láris, tanító-elgondolkoztató, mára is
asszociáltató rendezői koncepció
birkózott a művel, s a nemes szándékú
„birkózó", Koltay Gábor több tekintetben
alulmaradt e küzdelemben. Ugyanakkor a
Magyar mise színrevitele itt műfaj- és
stílus-teremtő győzelem volt. A tatai Bánk
bán értelmezési újdonságokat is hozott,
nem-csak hagyományt újított fel, és
színpadot újított meg. Kiemelkedő tett a
világ musical-rockopera irodalmához való
újabb igazodás: A nyomorultak szegedi
színre-vitele mind a rendezőnek, mind a
Rock Színház együttesének és
vendégeinek kiváló teljesítménye. A
zenés vígjáték-irodalom jobb darabjai
kerültek színre, esetleg transzponálásra is
a Vidám Szín-pad gondozásában,
közöttük például A kaktusz virága,
ízlésesen, népszerűen, a két főszereplő
elragadóan kimunkált ka-
rakterformálásával.

A táncdráma ezúttal kisebb mérték-ben
volt jelen a szabadtéri programban, de
ezek között is figyelemre méltók a már
más vonatkozásban említett szegedi
Boszorkányok, varázslatok, Eck Imre új-
fajta Csodálatos mandarin-koreográfiája s
„társművészetként" a Magyar mise, az
Aida és a Rigoletto táncbetétei, összete-
vői. Itt említjük meg Gyurkó László Don
Quijotéjának gazdag fantáziájú, újfajta
értelmezésű felújítását a Hilton-szálló
Dominikánus-udvarán, amely igazában
mozgásszínházi produkció volt, s kivá-
lóan ötvözte a prózai és a pantomimikus-
mozgásszínházi elemeket abszurd-gro-
teszk szemléleti és stílusmozzanatokkal.

A szabadtéri színpadok közül egyesek
bizonytalanul találták meg „identitásu-
kat", mint például a budapesti és a kő-
szegi. Mások valósággal új erőre kaptak,
mint a szegedi, gyulai, egri: és mint lát-
tuk, új „indítások" is voltak. Örvendetes
Sík Ferenc, Békés András, Szinetár Mik-
lós rendezői, Novák Ferenc koreográfusi-
rendezői „másodvirágzása", de effajta
művészeink csatasorba állása - nyáron,
számban - nem kielégítő. Tervezőmű-
vészeink közül csak Székely László és
Wieber Mariann hozott újat és korszerűt,
és sok volt a botladozás, a szürkeség, a
kifejezetten szakmai hiba. A magyar ba-
lettművészet nagyjai (akár együttesben,

akár egyénileg) többségükben távol ma-
radtak a nyári programtól. Az operamű-
vészek közül a külföldiek többnyire nem
váltották be a hozzájuk fűzött reménye-
ket, míg a magyarok bizonyítottak, gyak-
ran kiemelkedő teljesítményeket nyúj-
tottak, mint például a szentendrei Hamu-
pipőkében. A színészek között több volt a
középszerű (tudniillik teljesítmény), mint
az egészen kiváló, s változatlanul tart a
tendencia: a legjobbak mintha tartóz-
kodnának a szabadtéri szerepléstől. Szí-
nészi játékban kevesebb volt az elmé-
lyültség, a megújulásra törekvés.

A közönség - ha az előadásokat jól
propagálták és szervezték - a legjobb pro-
dukcióktól igazán nem tartotta távol ma-
gát, sőt olykor nagyon nagy számban se-
regelt, lelkesedett, ünnepelt, köszöntött.
Erezhető volt mégis a vásárlóerő csökke-
nése több szabadtéri színpadon, s az is,
hogy a kifejezetten szórakoztató produk-
ciók iránt meredeken szökik fel az érdek-
lődés. Egészen biztos, hogy jövőre szer-
vezettségben, jelentékeny művészi erők
részvételében és koncepcióban több kell.

E számunk szerzői:

BŐGEL JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium főmunkatársa

CSÍK ISTVÁN
a Pénzügyminisztérium főmunkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő
GÁBOR ISTVÁN újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
GEROLD LÁSZLÓ kritikus
HONTI KATALIN színháztörténész

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszék

adjunktusa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
STUBER ANDREA újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZIGETHY GÁBOR

az ELTE Reformkori Magyar Irodalom
Tan-székének adjunktusa

TAR KÁROLY író
ZELKI JÁNOS szerkesztő

KOVÁCS DEZSŐ

Folyamodvány
életben maradásért

Sütő András új drámája
a Gyulai Várszínházban

Adorno nevezetes tételét, miszerint
Auschwitz után nem lehetséges többé mű-
vészet, Sütő András drámájának hősei
ekképpen szövik tovább:

„DR. M.: A fejemhez vágod, amit nem
mertél megírni?

MANÓ: Amit nem hagytak megírni!
De tudom már.. .

DR. M.: Mit tudsz, te lázadó háftling?
MANÓ: Hogy Auschwitz után nincs

versírás! Auschwitz után a drámát sem
írni kell: hanem megakadályozni! Elhárí-
tani! Es tiltakozni, tiltakozni fulladásig,
Hauptsturmführer úr!

DR. M.: Tűzfalakon? A fiad módjára?
Kerítéseken üvölteni a törvényes rend
ellen?

MANÓ: Tűzfalakon! A közömbös Isten
homlokán - a törvénytelenség halál-tánca
ellen, följelentve minden pillanatban a
följelentőket!"

Az új mű persze korántsem valamely
művészetfilozófiai gondolatsor illusztrá-
lására jött létre, s még csak nemis a „szá-
zad botrányának" fegyelmező mementó-
jául, hanem jelen idejű emberi kiszolgál-
tatottságok elleni protestálásként, jelen
idejű történéseket vetítve a múlt sötétlő
képsoraira. A fenti dialógus egy darab-
beli színházi előadás közepette hangzik el,
s a döbbenetesen gyilkos színjáték a nyílt
terror, az egzisztenciális fenyegetettség
árnyékában zajlik le. „Történt
Auschwitzban, és történik bárhol, ahol
megtörténhet": a darab időpont-megje-
lölése kétértelműségében is pontos: az író
a darab idejének relativizálásával föl-
szabadítja a történetet a konkrét hely- és
időkoordinátáktól, s némiképp allegori-
kus, ugyanakkor nagyon is valóságos pél-
dázatot állít elibénk egy totalitárius hata-
lom működési mechanizmusáról.

Igaza van a darab rendezőjének, Sík
Ferencnek, aki úgy véli, hogy az Álom-
kommandó fordulatot jelez Sütő (dráma-)
írói pályáján, amikor is a „bibliai, mítoszi,
történeti, népi-folklór ihletettségű darabok
után a huszadik századi népirtás
döbbenetét fogalmazta meg új
drámájában". S abban is egyet lehet érteni
a rendezővel, amit Sütő drámai



nyelvének megújulásáról mond: „nem-
csak dramaturgiai következményei mu-
tatkoznak, hanem poétikus, bibliai ihle-
tettségű nyelvezete után egy új, bizonyos
értelemben keményebb, szárazabb költői
nyelvet teremtett". (Kegyelmi kér-vény.
Alföld, 1987/6. 51. o.) E fordulat
jelentőségét akkor tudjuk a maga nagy-
ságrendjében érzékelni, ha egy pillanatra
sem felejtjük el, hogy Sütő eddigi szép-
prózai és drámai életműve - meghatáro-
zóan - egyetlen hatalmas, összefüggő
élménykörből, a kisebbségi léthelyzetből
fakadó morális helytállás, a nyelvbe
száműzött nemzetiség, a vidékiségből eu-
rópaiságba emelkedni akaró népi öntudat
problémaköréből indázott széjjel s jutott
el az általa kivívott szintézisig. A drámai
oeuvre kétségtelen újdonsága az
ontológiai kérdésfelvetések és a legmaibb
jelen, a huszadik század vége ka-
taklizmáinak egyidejű megjelenése, egy-
másba fonódása: az Álomkommandó leg-
alábbis erre tesz kísérletet. S hogy az író
ki tudott törni az általa teremtett drámai
univerzum eddigi keretei közül, az nem-
csak kísérletezőkedvét, megújulási kész-
ségét és képességét bizonyítja, hanem
művészi-morális feladatvállalásának sú-
lyát, komolyságát is újból megerősíti.

A játék alapszerkezete a „színház a
színházban" jól ismert dramaturgiai sé-
májára épül. Sütő persze nem azért nyúl a
manapság gyakran használt megoldás-
hoz, hogy valamiféle atelier-izgalmakkal
kápráztassa el gyanútlan nézőjét. Nem: a
kettős tükrözés dramaturgiai leleménye
itt a dráma tétjét hivatott nyomatékosí-
tani - ez a színjáték ugyanis életre-halálra
megy, az életért szól, a halál ellen. A
totális jogfosztottság állapotában a játék, a
kimondott szó az egyetlen menedék, a
tett alternatíváját fölkínáló létezési mód.
Mint Hoffmann Juliusz, a darabbeli drá-
ma írója, színésze ki is mondja: „Sem-
mim sincsen. Csak szavaim vannak."

Sütő persze eredetibb (és rafináltabb)
színpadi szerző annál, hogy a kézenfekvő
és némiképp el is koptatott dramaturgiai
ötletet legalább egy picit a maga szája íze
szerint át ne formálja. A mű első felvoná-
sában például hosszasan elnyújtja az ex-
pozíciót, a néző már-már azt hiszi, „va-
lódi" Auschwitz-dráma kellős közepébe
csöppent (a nézőteret is bejátsszák a sze-
replők), s már éppen ráérezni készül az
egymást hidegvérrel elpusztító sonder-
kommandósok iszonyú kiszolgáltatott-
ságára, mikor gyors jelenetváltások után
rájön: csupán színpadi produkciót lát,
mert hiszen egy mai színház előadásában

Sütő András: Álomkommandó (Gyulai Várszínház).
Kern András Manó szerepében

látja megelevenedni a haláltábor borzal-
mait. A mű nyitányaként s majd később
is újra meg újra felhangzó, a drámát bor-
zongató keretbe foglaló s a történetnek
komor atmoszférát adó kórus, a sonde-
resdal már előrevetíti, hogy az előttünk
pergő játéknak konkrét, de a primér je-
lentéssíkon túlmutató értelme is van: az
ismert, tragikus történelmi eseménysor
látomása mintegy előlegezi egy újabb
keletű tragédia vízióját. A költői szárnya-
lású songok beültetésével Sütő kettős ha-
tást ér el, részint misztériumjátékká emeli
a haláltáborban történteket, részint el is
idegeníti tőlük a nézőt: tudomására hozva,
hogy színházban vagyunk. (A sonderesdal
s a rá felelő magányos férfihang fájdalmas,
komor poézise persze csak tiszta, érthető
szöveghangzás esetén bontakozhatnék ki
teljesen, zárt térben - ennyit előzetesen
az előadásról: „elmondaná mindenkinek /
szörnyű titkát a sonderes / de csak hangja
szólhat majd / isten előtt a semmiben".
„Kósza hírből tévedt remény.
Ökörnyálszállongás őszi tarlók felett, ne
kapj utána, sonderes!")

Sütő egy helyen megjegyzi prózai írásai-
ban, hogy „az őskeresztények oroszlánok
előtt is megvallották, hogy hisznek Jézus
istenségében". Az Álomkommandó drá-
mai centrumában a fenyegetettség, a kény-
szer szülte cselekvések etikai súlya, kö-
vetkezménye tétetik mérlegre. Fölmenti-
e az embert az árulás bűne alól ama
körülmény, ha élete védelméért adja fel
erkölcsi alapelveit, s követi el megbo-
csáthatatlan bűneit? E kérdés indázik vé

gig a mű fordulatain, a darabbeli színházi
történeten csakúgy, mint a „valódi élet"
színjátékában.

Színházi próbába csöppenünk az elő-
adáson, valamely meg nem nevezett, hu-
szadik századi totalitárius diktatúra vilá-
gába. A társulat éppen egy lágerdrámát
próbál, a színház színészének, háziszer-
zőjének drámáját. A darabbeli darab hő-
se egy szerencsétlen zsidó apa, Manó, aki
hullaboncolói szerepkörbe kényszerítve,
ikergyermekei álmait árusítja ki a láger
Mengele-szerű orvosának, dr. Morsnak,
hogy pillanatnyi haladékot kapjon gyer-
mekei életben maradására. Ez a fellá-
zadó sonderkommandósok tragédiája is;
elhiszik, hogy pillanatnyi, gyötrelmes
szolgálatuk megmenti őket, holott mind-
annyian halálraítéltek.

Miközben e játék lepereg előttünk,
megelevenedik a „valódi" színház belvi-
lága is: apró praktikákkal, aljasságokkal,
árulásokkal; mert hiszen itt is mindenki a
bőrét menti, ha tudja, s retteg a teljha-
talmú belügyi szolgálattól. A színidirek-
tor - ő játssza a fasiszta orvost - annak
rendje és módja szerint együttműködik
az elnyomó hatalommal, előbb barátja, a
háziszerző fiát jelenti föl, majd a merény-
lettel felérő színpadi aktualizálásokat,
kiszólásokat igyekszik meghiúsítani, ami-
kor az esti előadásra éppen a diktátort, a
Tábornokot várják. E fejtetőre állított
színivilágban a súgó temészetesen be-
súgó, s a színházkutatás magától érte-
tődő cselekedet.



Az Álomkommandó legjelesebb dra-
maturgiai erénye e két cselekvéssík hajlé-
kony egymásba csúsztatása: Sütő annyi
finom áttétellel, nüansznyi egyezéssel
kapcsolja egymásba a két
cselekvésszálat, hogy olykor már
eldönthetetlenné válik, meddig tart a
játék, s honnét kezdődik a véres valóság.
Eközben persze a két logikai szálon
egymásba kapcsolódó cselekvéssor
nemcsak ellenpóntozódik, hanem
egymásban vissza is tükröződik: az SS-ek
brutalitása a belügyesek kifinomult ci-
nizmusára kopírozódik; dr. Mors halál-
orvosának hűvös racionalizmusa a meg-
alkudni mindig kész színidirektor józan
megfontoltságává szelídül, míg a bonc-
szolga Manó kínzóját lelőni gyáva háft-
lingje azonosítódik a körülményeket mér-
legelő s az öncenzúrától szabadulni nem
tudó drámaíró gyávaságával. (Fia - a föl-
jelentett s majdan halálba hurcolt Tomi -
apja szemébe is vágja: „Gyáva haftling
voltál. Gyáva haftling vagy.")

A dráma csúcspontján, a mű kulcsjele-
netében Sütő bravúrosan oldja meg ezt
az oda-vissza zajló átváltozást: a játék
színjátékként indul, majd átcsúszik véres
életjátékba (a fiát elveszített drámaíró,
Juliusz a döntő pillanatban, gyávaságát
legyőzve, darabját „továbbírva" lelövi az
SS-orvos képében megjelenő színdirek-
tort, barátját, fia följelentőjét, darabjának

engedélyezőjét); s legvégül ismét színjá-
tékként zárul. Az elhurcolt fiú „kegyelmi
kérvénye", melyet a Tábornoknak címez-
ve a nyílt színen mondott el, pusztába ki-
áltott szó marad: a diktátor meg sem je-
lent az előadáson, csak az ügyelő jelenti
be a publikumnak, hogy következő zenés
produkciójukra várják az államfőt s a bol-
dog publikumot.

Nem tagadható, kissé kimódolt ez a
szövevényes drámaszerkezet, ám az elő-
adás könnyedén átlendítheti a játékot a
mű döccenőin: a csodásan életben ma-
radt ikerlány vizionáló kitörésein, az SS-
orvos s a lány enyhén melodramatikus
"viszonyán", a boncszolga Manó zsidó
mitológiát megidéző vázlatosságán és
didaxisán.

Amilyen nagy gonddal építette föl az
író a sokszálú, bonyolult tükörrendszerű
drámaszerkezetet, néhol olyan könnyű
kézzel bánt a jellemek kidolgozásával. A
dráma nagyszámú figurát, köztük szá-
mos remekbe szabott karaktert vonultat
fel a hivatásos, rutinos talpnyaló színidi-
rektortól az ostoba belügyes karikatúrá-
ján át, s a kettéhasadt tudatú boncszolga
önigazoló mechanizmusának érzékeny
pszichológiai rajzáig. A kisebb epizód-
szereplők, dr. Adlertől az ikerpárig lé-
nyegesen kidolgozatlanabbak, nemegy-
szer vázlatosak, vagy csak a figura
lehető-

ségeit villantják föl. Az előadás - Sík Fe-
renc rendezése - a Sütő-dráma szellemi-
ségének szintjén, a mű vitathatatlan eré-
nyeit és eltagadhatatlan gyengéit egy-
aránt láttatva keltette életre az Álom-
kommandót, reflektorfénybe hozva a Gyu-
lai Várszínház játékterének számos ellent-
mondását is. Sík rendezése alaposan ki-
aknázta a dráma teátrális lehetőségeit, a
koncentrációstábor-jelenetek kötelező ko-
reográfiáját: géppuskaropogást, pattogó
vezényszavakat, a halálraítéltek néma
vonulását. A tematika megszabta látvány
mozgalmassága néhol fölébe is nőtt a mű
intimebb epizódjainak, vagy egyszerűen
a játéktér hangerőigénye nyomta el a dia-
lógusok pontos jelentését.

A rendezésnek mindazonáltal sikerült
rátalálni a játék sajátosan fájdalmas-fa-
nyar alaphangjára, melyből a mű komor
poézise táplálkozik. Ritmusos és jó tem-
pójú előadás jött létre Sík játékvezérlése
nyomán, mozgalmas-eleven drámaként
mutatkozott be az Álomkommandó Gyu-
lán. Pedig az előadásnak számos teherté-
tellel kellett megbirkóznia. Mindenek-
előtt a szereposztással: az alkalmi társu-
lat gerincét alkotó színészek - legalábbis
számomra úgy tűnt fel - egyelőre még
birkóznak e drámai nyelvezet birtokba-
vételével. Talán mert másfajta színházi
hagyományokon nevelődtek. Sütő e drá-
májának szinte mindenütt szikár, ke-
mény, visszafogott, ám mégsem hétköz-
napi nyelvezete elég nagy erőpróba lehet
minden megszólaltatójának. A legprob-
lematikusabbnak számomra Kern And-
rás Manója tűnt fel. Nem azért, mintha
nem formálta volna meg a színész kellő
odaadással és alázattal a nyomorult
bonc-szolga szerepét. Nem: ez a figura
egyszerűen nincs a testére szabva. Kern
ironikus, fanyar, játékos alkatától elég
távoli-nak látszott a megalázott és
skizofréniába kergetett zsidó apa
fájdalma, s bár Juliuszként inkább
elemében volt, a két figura valódi belső
azonosságát szükségképpen nem tudta
kellő drámai erővel megformálni. Manó-
Juliusz, e mű köz-ponti alakja, a
génjeibe írva hordozza a figura
tragikumát, a manipulált kiszol-
gáltatottság drámáját. Kern persze elég jó
színész ahhoz, hogy mindebből elég so-
kat el is játsszon, alkati különbözősége
ellenére is. Lukács Sándor már otthono-
sabban mozgott a számítóan cinikus, a
kegyetlenséget hivatásként művelő or-
vos, a pozíciójáért bármiféle megalku-
vásra kész direktor szerepében. Lukács
rezzenéstelen arca, kiszámított szenvte-
lensége mögött olykor látni engedte az

Zsíros Ágnes (Krisztina) és Lukács Sándor (dr. M.) az Álomkommandóban
(MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



embert is: direktora néha bevallja - szi-
gorúan csak önmagának -, hogy fél, ám ő
is kiszolgáltatottja a diktatúrának. A
teljhatalmú belügyi biztos szerepében
Szarvas József hitelesen jelenítette meg a
profi titkosrendőr módszereinek kifi-
nomultságát; a végrehajtó rendőrtiszt
figuráját némiképp karikaturisztikusan
elrajzolva, humoros elemekkel fűszerezve
állította elénk Kaszás Attila. A halálra ítélt
ikerpár fiú tagja, Seress Zoltán a váz-
latosan megírt figura naiv lelkesedését
igyekezett fölvillantani, míg a megfé-
lemlített leánytestvér-szerető vizionárius
menekülését, félelmét Zsíros Ágnes
jobbára külsődleges eszközökkel formálta
meg.

Végezetül szólnom kell a Várszínház
történelmi komorságú játékteréről, melyet
Fehér Miklós annak rendje és mód-ja
szerint díszletezett be az auschwitzi
miliőt érzékeltetve, s amely ezúttal is
mintegy önmagában meghatározta a já-
tékmód koreográfiáját, a mozgások irá-
nyát. Évről évre súlyos és kevésbé súlyos
történelmi drámákat nézve e tekintélyt
parancsoló várfalak közt, néha az az érzé-
sem támad: odafönn, a várfok legmagasán
húzódó mellvéden bizonyos idő el-telte
után szükségképpen marcona őrök-nek
kell cirkálniuk; a várkapun fegyveres
népségnek vagy valamiféle mozgalmas
csoportozatnak kell becsörtetnie; a szín-
pad kőerkélyén szolgák sietnek elő láza-
san, vagy hírnök jő, és a színpadon
elhangzó dialógusok közül csak a harsá-
nyabbak jutnak el a nézőtér hátsó soraiig.
Mindez pontos koreográfia szerint, a
mindenkori dráma sajátosságait sokszor
csak kevéssé figyelembe véve megy vég-
be. Van még néhány variáció: merénylő
kötélen ereszkedhet le a várfokon, az
ablakból a vizesárokba taszíthatnak ki-
végzetteket stb. Mindezzel nem azt kívá-
nom sugalmazni, hogy a jövő évadtól
bontsák le a várfalakat, s építsék föl
keresztbe őket, csupán azon tűnődöm,
hogy a történelmi játékokat hogyan
lehetne változatosabbá, mozgalmasabbá
és egyszeribbé tenni, lehetőleg úgy, hogy
mindig a drámatestre szabassék a játék
képe, s ne a várfalakra a drámáké.

Ha olyan kivételes és formátumos mű,
mint Sütő András Álomkommandó című
munkája kap először színpadot e patinás
miliőben, a magyar (történelmi) drámák
starthelyén, kell-e mondanom, hogy
méltó az eredeti - egyszeri - szcení-
rozásra.

P. MÜLLER PÉTER

Önérvényesítés -
önsorsrontás

A Pécsi Nyári Színház
két bemutatójáról

Az idén tízéves fennállását ünneplő Pécsi
Nyári Színház ezen a nyáron más-fél
hónap alatt közel harminc estére kínált
programot. Két új prózai bemutató
szerepelt a műsorban: Shakespeare Mac-
bethjét a Szabadtéri Táncszínen Bagossy
László, Móricz Zsigmond Úri muriját a
tettyei romoknál Jordán Tamás állította
színpadra. E két prózai előadás mellett
felújították a La Mancha lovagja című
musicalt, ezúttal Szakácsi Sándorral a
címszerepben. Látható volt még a göttin-
geni egyetem dramaturgiai szekciójának
vendégszereplésében Brecht Baala, nép-
táncműsorok és diaporámaest, valamint
egy Szeszélyes műfajok című szórakoztató
program Antal Imre műsorvezetésével.

Ha hajlunk a kritikusi kényszerre, hogy
amennyiben egy cikkben több elő-adásról
szólunk, valami közöset találjunk bennük,
akkor a Macbeth és az Úri muri esetében
ez a közös pont a hős saját céljához való
viszonya. Shakespeare-nél a címszereplő
a darab kezdetétől, a boszorkányok első
jóslatától célja el-érésére, terveinek
érvényesítésére, azaz a jóslat
beteljesítésére, megvalósítására tör, és
noha e tervek és célok végül bukáshoz
vezetnek, a bukás csak e negatívként
értékelt önérvényesítés külső társadalmi
következményeként jelenik meg. Ezzel
szemben Móricz hőse, Szakhmáry Zoltán
képtelennek mutatkozik célja el-érésére,
terveinek érvényesítésére, számára az
asszonyi ellenkezés éppúgy le-
győzhetetlen akadály, mint birtokostár-
sainak konzervativizmusa. Önérvénye-
sítés helyett önsorsrontásba fordul a
nagyot álmodó földbirtokos léte. Az egy
napba sűrített történet egész életutakat
fémjelző „problémakezelő" stratégiába
fut: alkoholizálásba és öngyilkosságba.
Önérvényesítés és önsorsrontás van te-hát
jelen ebben a két életútban. A két mű -
keletkezésének térbeli és időbeli távol-
sága ellenére - összehasonlítható mintát
kínál. E két hős sorsában olyan magatar-
tásformákat láthatunk, melyek - társa-
dalmi berendezkedéstől függetlenül - éles
különbséget tesznek az önérvényesítés,
önismeret, társadalmi cselekvés, a
személyiség értéke, a konfliktuskezelési

módok keleti és nyugati fajtái között. Ez
a különbség történelmi tapasztalat. A
műsorban egymás mellé került két darab
jól mutatja, hogy a nemzeti irodalmak
milyen erősen közvetítik saját népüknek
ezeket a cselekvési mintákat, a személyi-
séget kibontakoztató vagy torzító szem-
léletet. A két mű ezen különbsége is
magyarázata lehet részben annak, hogy
miért vált sokkal élőbbé és „számunkra-
valóbbá" színpadon Móricz Úri murija,
mint a Macbeth.

Macbeth

Shakespeare ebben a művében a drámai
cselekménymozgatás dilemmáját a bo-
szorkányok felléptetésével oldja meg.
Ami az Othellóban az intrikus Jago, a
Hamletben az atya szelleme, A viharban
Prospero varázsereje, az itt e természet-
fölötti lények jóslata, akik a darab kez-
detén a címszereplőt majdani sorsával
szembesítik. Az első jóslat a jövőt, vagyis
a drámai cselekményt Macbeth királlyá
válásáig jelöli ki. Mivel erre mára máso-
dik felvonás végén sor kerül, újabb jós-
latra van szükség ahhoz, hogy a dráma
cselekménye tovább folyhasson. A Mac-
beth esetében a dráma végül is nem más,
mint a jóslatok beteljesülése. A boszor-
kányokban pedig nem elsősorban a főhős
tudat alatti vágyainak kivetülését vagy
mitikus meseszörnyeket kell látnunk,
hanem dramaturgiai tényezőket, akik a
cselekmény előrehaladását vannak hi-
vatva biztosítani. Ez a felismerés persze
nem újkeletű. 1830-ban a Macbeth fordí-
tásához írott előbeszédében Döbrentei
Gábor megállapítja, hogy „a boszorká-
nyokat Macbeth-ből mégse lehet kihagy-
ni, mert a játékot nagyobbára ők izgat-
ják". Szerepük dramaturgiai értelmezése
mellé azonban odakapcsolhatjuk azt a
társadalmi-politikai magyarázatot is, hogy
a darab megírása és bemutatója idején
uralkodó I. Jakabról köztudomású volt,
milyen erősen hisz a boszorkányokban.
Így a drámának ebben a mozzanatában -
több más tényező mellett - a királynak
tett gesztust is láthatunk.

Az író ebben a legrövidebb terjedelmű
tragédiájában jóformán csak két szerepet,
Macbethét és hitveséét formálta meg
árnyaltan, a mű többi alakját csupán
körvonalakban vázolta fel. A mű kitérők,
késleltetések nélkül halad a sejtetett vég-
kifejlet felé, s bizonyára ez is oka a mel-
lékszereplők vázlatszerű megfogalmazá-
sának. Shakespeare drámái közül a cse-
lekmény ebben halad a legsebesebben a
végpont felé, itt a legfelfokozottabb


