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Illyés Gyula évada I.

A gyakorlat nem minden evidenciát iga-
zol. Illyés Gyula drámai életműve
rangban is, súlyban is elég tekintélyes
ahhoz, hogy színpadi jelenléte folyamatos
legyen a magyar színházban. A valóság
azonban mást mutat. Az egyetlen - rang-
jához méltóan sikeres, sokszor játszott -
Fáklyalángon kívül csak az irodalomtör-
téneti-kritikai közmegegyezéssel a drámai
életmű csúcsára helyezett Kegyenc-nek
van említésre méltó színpadi története. A
többi Illyés-dráma színpadi lehetőségeit
máig sem kísérletezte vagy éppen
merítette ki igazán a magyar szín-ház.
Volt, amikor az ősbemutató ellent-
mondásos - polemikus vagy fenntartá-
sokkal tűzdelt - visszhangja szegte szár-
nyát egy-egy dráma útjának. Politikai
aggályok vagy többé-kevésbé indokolt
esztétikai meggondolások indokolatlanul
vették el a fővárosi vagy valamely vidéki
színház kedvét a felújítástól. (Ez történt a
költő vallomásértékű színpadi
hattyúdalával, a Kiegyezéssel is.) Más al-
kalmakkor az ősbemutatónál átgondo-
latlanabb, halványabb fővárosi felújítás
szinte csak az alibiprociukció szerepét
töltötte be a színháztörténetben. (Én leg-
alábbis ezt éreztem a Sorsválasztók elhi-
bázott Madách színházi előadása után. De
nem alakult sokkal szerencsésebben a
Tiszták színpadi története sem.)

A jelenség okát több oldalról is meg-
közelíthetjük. A legkézenfekvőbb - és
legkevésbé meggyőző - a lírai költő rang-
ja, vitathatatlan elsőbbsége. Hiszen attól,
hogy az életében klasszikussá nőtt poéta
az új múzsával való szerelem kezdete - A
tű foka születése - óta is folyamatosan
maga mögött hagyta, megelőzte a
drámaírót, egyáltalában nem következik,
hogy a kortárs színháznak oka, joga lenne
lemondani egy olyan drámai életműről,
mint Illyésé. Hogy indokolt és elfogad-
ható lenne éppen a legjelentősebb rende-
zők tartózkodása.

A mindmáig le sem folytatott esztétikai
vita, amely a drámaíró helyét keresi az
életműben, az illyési próza elismerte-
téséért, egyenjogúságáért vívott (korábbi)
küzdelemre emlékeztet. „Ha nevét hall-
juk, neve költőt idéz. Elfogult szeretetünk
a költő iránt, méltatlanság műve

egészével szemben" - vallotta a Korata-
vasz regényélményének hatására Bóka
László. S valahány bíráló az illyési próza
elemzésébe, dicséretébe fog - legyen az
Bálint György, Nagy Lajos, Illés Endre
vagy a jelenkor kritikusa - ki-ki elsőrendű
kötelességének vallja, hogy a prózai
művek megkérdőjelezett és bizonyított
egyenrangúságát igazolja. Megnehezíti
dolgukat, hogy a prózát - szinte műfaji
megkülönböztetés nélkül - Illyés nem egy
vallomásában a költészet mögé utasítja. A
drámai életmű helyének kijelölését
illetően azonban nincs ilyen „akadály".
Ellenkezőleg: a költőnek szinte minden a
drámával kapcsolatos kijelentése, val-
lomása tiszteletadás a műfaj iránt.

Tiszteli benne a nagyobb társadalmi
nyilvánosság lehetőségét, közvetlen ha-
tását, varázsát és szigorú követelmény-
rendszerét is. „A dráma a takarékosság
műfaja, akárcsak a vers. A lényeget kell
látni, aztán jól, de nem szabályosan, meg
kell szerkeszteni. A drámáról szólva
mindig a művészet varázsára gondolok:
bemegyek egy terembe, leülök, s három
óra múlva olyan tudással jövök ki, amit
magánszorgalommal egy fél év alatt sa-
játíthattam volna el, s közben remekül
mulattam is. Egy gondolat, egy tapaszta-
lat átadása így, hogy élményt jelentsen,
nem kevés erőkifejtést igényel az írótól" -
mondotta Illyés, már jelentős dráma-írói
tevékenységgel a háta mögött, 1962-ben.
(Látogatóban, Kortárs magyar írók
vallomásai.)

Négy évtized alatt - valószínűleg a drá-
mák terjedelmét jóval meghaladóan - nőtt
azok irodalma is. Igaz, hogy a tanulmá-
nyok, cikkek többsége alkalmi jellegű,
tehát nem a drámai oeuvre-höz, hanem
inkább az egyes darabokhoz kapcsolódik,
mégis ezek együttvéve több-kevesebb
biztonsággal elvégezték a drámai életmű
értékelésének kettős feladatát. Az első a
drámáknak az író munkásságában
betöltött szerepére szorítkozik, a második
viszont a magyar dráma Illyés-fejezetét
kell hogy kialakítsa. Az Illyés-drámák
kritikusainak névsora rendkívül gazdag.
Szerepel benne irodalomtörténész-
kritikusaink közül Béládi Miklós,
Diószegi András, Nagy Péter, Pándi Pál,
Sőtér István, Tóth Dezső; az író Sarkadi
Imre és a nemzedékekkel fiatalabb Nádas
Péter; a filozófus Hermann István; a
történész Pamlényi Ervin is. Írásaik a
művek politikai-társadalmi jelentőségével
arányban, a kortárs klasszikusnak járó
tisztelettel foglalkoznak, akár polemiku-
san is, az egyes drámákkal. Nem kerül

hették meg az Illyés-drámák felvetette
dramaturgiai, színházi problémákat ter-
mészetesen a gyakorló színikritikusok
sem - Ablonczy Lászlótól Illés Jenőig és
Berkes Erzsébettől Tarján Tamásig.

Illyés maga népi játékai, a farce-ok
ajánlásául vallja meg, hogy népünk nem
létező, múltba süllyedt emlékét, hagyo-
mányát kívánta életre kelteni a tegnapok
rekonstruált játékaival. Történelmi drá-
mái értékelésekor a kritikusi feladatot
vállaló irodalomtörténész, Sőtér István
hangsúlyozta Illyésnek a hiányzó irodal-
mi folyamatosság megteremtéséért vég-
zett áldozatos és eredményes munkáját.
Érdemének tudva a Katona Józseffel meg-
kezdett és tragikusan félbetört nemzeti
drámai hagyomány tudatos folytatását.
Sőtér Illyésnek a magyar történelmi drá-
ma újjáteremtésében vállalt tevékenysé-
gét a nemzeti eposzt megteremtő Arany
János érdemeihez méri. Még egy lépéssel
hátrább lapoz a drámatörténetben Sarkadi
Imre, aki a Dózsa-dráma bemutatása után,
amikor is elragadtatás szülte optimizmu-
sában megállapította: „immáron a drámá-
val is beléptünk a világirodalomba", így
vallott: „A Dózsát shakespeare-i mére-
tekkel mérhetem csak, de amikor ezt mon-
dom, a Julius Caesar-i zengzetes Vörös-
marty-nyelvet, Arany János Hamlet-jam-
busát is hozzágondolom, sőt lehet, hogy
elsősorban ezeket."

Nemcsak az egyes művek rangjukhoz
méltó vagy némileg eltúlzott elismerése,
de őszinte nemzeti hála is érződik ezek-
ből a főhajtásokból. Függetlenül attól,
hogy egy nemzet irodalomtörténetének
hiányzó fejezeteit nemigen lehet pótol-ni,
sem századokkal később az alkotó saját
korának ihletésére egyszerűen re-
konstruálni. Avagy mégis? Illyés drámai
életműve a könyvtár felől szemlélve egy-
értelműen azt bizonyítja, hogy lehet.
Hiszen legjobb drámáival nemcsak múl-
tat teremtett, de a jelen kérdéseire is
válaszolt, s ily módon valóban - mint
ahogy azt az Irodalomtörténet hatodik
kötete is megállapítja - új fejezetet nyi-
tott, „új korszakot teremtett a magyar
dráma történetében".

A drámatörténetnek ebből az újonnan
beiktatott fejezetéből azonban sajnálato-
san - hagyományainknak megfelelően -
megint csak kiszorult a drámák színpadi
élete. Pedig érdemes lenne azt is meg-
vizsgálni, milyen szerepe volta rendezők
tartózkodásában a magyar drámairoda-
lom fájdalmas megkésettségének. Tény,
hogy a megkésett történelmi fejlődés és a
nemzet egészséges történelmi tudatának



kialakulását következetesen gátló körül-
mények szükségessé, misszióvá tették a
nemzeti függetlenség és a társadalmi fel-
szabadító törekvések találkozásának reá-
lis és ugyanakkor példaadó ábrázolását,
és ennek a problémafelvetésnek logikus
és adekvát kifejezési formája volt az
Illyés választotta hagyományos dráma-
szerkezet. Ugyanakkora darabok korunk
sugallta modern eszmeisége, probléma-
felvetése nem mindig nyerte el a válasz-
tott keretek között a legtökéletesebb, leg-
egyetemesebb, valóban korszerű megfor-
málást. Rendezőink azonban nemcsak a
nagyoperai pátosszal írott, túlhaladott
szemléletű Dózsát mellőzték a közel-
múltban, de nem tettek érdembeli kísér-
letet például az Orpheus a felvilágban
című komédiában rejlő lehetőségek fel-
tárására, kibontására sem; sőt a Különc
színházi történetének is mindmáig Lati-
novits Zoltán írta meg egyetlen emléke-
zetes fejezetét.

Éppen ezért örömmel ragadom meg az
alkalmat és a témát - Illyés műveinek

színpadi sorsát -, amikor egyetlen évad-
ban több Illyés-dráma felújítása is igazol-
hatja a költő színműveinek életképessé-
gét. A tárgyalandó drámákat valójában
nem valami belső törvényszerűség, hanem
(látszólag) a véletlen kötötte egy csokorba.
Ha mindenáron közös nevezőt keresünk,
legfeljebb azt bocsáthatjuk előre, hogy
három mű tekintetében fontos
szerepdráma újrafogalmazásának
lehettünk tanúi az új évadban. (A
negyediket, a népszínház-beli Tűvé
tevőket nem láttam.)

A drámaírónak nem elég megfejteni a
problémát, kibontani az igazságot, ha-
nem el kell jutnia a jellemhez. „A prob-
lémák úgy sorakoznak, mint egy bérka-
szárnya gangján a konyhaajtók... Hiába
dúl az egyik lakásban a fösvénység, a
másikban a kicsinyesség, a harmadikban
az erkölcsi sematizmus, gyújtó tanulság
csak Harpagon, Nóra, Tartuffe belépésé-
vel lobban elénk. Ok a nagyítók, ők a
fénysűrítők. Tökéletesen elképzelt jel-
lem hozzá méltó tennivalóban, a dráma
ezzel jut el addig, hogy legalább egy sort

leírjunk belőle..." Szuverén és kritikus
látásra vall, hogy a drámaíró Illyés saját
életművén belül is differenciáltan utal
darabjai eltérő fogantatásának művészi kö-
vetkezményeire oly módon, hogy meg-
említi - az Ozorai példa írója előbb a prob-
lémát látta, a Lélekbúváré és a Fáklya-
lángé (s nyilván a Kegyencé is) a hősőket.

A drámák születési mechanizmusának
ez a felismerése 1954-ből való. Aligha-
nem ezzel függ össze az a kritika által
sem vitatott eredmény, hogy Illyés szín-
padi művei azóta egyre következeteseb-
ben fejlődtek az emberközpontú, egyre
kevésbé epikus és egyre következeteseb-
ben drámai szerkesztésű színpadi alkotá-
sok irányába.

A Lélekbúvár feltámadása

Őszintén szólva, láthattam volna a Lélek-
búvár ősbemutatóját. Annak, hogy elmu-
lasztottam, a legvalószínűbb oka, hogy a
nagyon is vitatott darabokhoz akkoriban
sem szerveztek diákelőadást, a körülötte
kavargó híresztelés pedig nem vonzott
annyira, mint amennyire taszított. A
freudizmusról egyébként is - egyetlen
forrásmunka vagy érdembeli kommentár
ismerete nélkül - pusztán dr. Gartner
Pálnak a serdülőkor szexuális problémái-
ról tartott előadásai alapján, érintett fél-
ként az volt a véleményem, hogy a freu-
dizmus tanításai vagy nem igazak, vagy
ha mégis - akkor kár előre elvenni az
ember kedvét az egésztől.

Azt a kérdést, hogy egyáltalában a freu-
dizmusról szól-e a Lélekbúvár, csak fel-
nőttként, a darab olvasása után, illetve a
felújítást megelőzően - a hajdani kriti-
kákat lapozgatva tettem fel.

A keletkezés évének Illyés kötete
1948-at tünteti fel. Valami oka mégis
lehet annak, hogy még az idei premieren
is akadt, aki azt erősítgette, hogy ez az
évszám csak a bemutató időpontjára vo-
natkozik, maga a dráma a felszabadulás
előtt született. Ennek a tévhitnek aligha-
nem két oka is van. Az első, hogy maga
a szerző egy nyilatkozatában megvallja: a
freudizmust ő diákkora óta ismerte, tehát
akár tíz évvel korábban is meg tudta
volna írni ezt a darabot. Ezt igazolja,
hogy a Hunok Párizsban lapjain több jele-
net is van, amelyik hasonlít a Lélekbúvár-
ban ábrázolt helyzetekhez. (Esti Szabad
Szó, 1948. november 11.) De-összefügg-
het a tisztázatlanság a darab cselekmé-
nyének megítélése körüli kavarodással
is. Gellért Endrétől és más írott források-
ból is tudjuk: voltak, akiket megtévesz-
tett, hogy Illyés egy Korunk hőseiről írott

Illyés Gyula Lélekbúvárja a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában. Koltai Róbert és Csíkos Gábor



ciklus első darabjának szánta a komédiát,
és sokan jelen idejűnek vélték magát a
cselekményt is. Őket a szöveg félreérthe-
tetlenül korhoz kötött utalásaival kellett
meggyőzni arról, hogy a Lélekbúvár tör-
ténete a második világháború előtt ját-
szódik. (S hogy az időzavar teljes legyen,
hadd hivatkozzam Sík Ferencre is, aki
egy nyilatkozatában elárulta - néha az az
érzése, hogy a darab az ötvenes évek
végén született, pedig ő csak ismeri a
Lélekbúvár történetét... Lehet, hogy a
történelem ismételné önmagát? Valószí-
nűbbnek tartom a rendező második fel-
tételezését, hogy tudniillik „Illyésnek volt
olyan jó szimata, hogy megérezte a
későbbi fordulatot".)

A Lélekbúvárt, A tű fokához hasonlóan,
Illyés nem előadásra, hanem olvasásra
szánta. Előadásának érdemét kizárólag
Gellért Endrének és Benedek Andrásnak
tulajdonítja. Efeletti öröme azonban már
a bemutató estéjén megkeseredett. A
történtekről Legrészletesebben - és alig-
hanem leghitelesebben is - a jó barát,
Gara László tudósít. (Az ismeretlen Illyés,
Occidental Press, 1965.) Tőle tudjuk, hogy
Major Tamás a szerzővel való utolsó
meg-beszélést (nyilván nem színészi,
hanem igazgatói minőségben) Lukács
György lakásán rendezte. Ez már
önmagában is sejteti, hogy Major tartott
attól, hogy a freudizmust, illetve a
freudizmus ürügyén mindenfajta
vulgarizálást, kiürült dogmát kigúnyoló
komédia - politikailag, világnézetileg'? -
nem teljesen veszélytelen. Lukács „könnye
törlése erejéig úgy végigkacagta a nem
rövid felolvasást, hogy hazatértükben a
villamoson hozzá-szorított nejének Illyés
ezt mondta: erről a témáról még egy
vígjátékot fogok írni. Nem írta meg. Épp
azért, mert ezt az egyet bemutatták".

A várt siker nem maradt el. A bemu-
tató napján fogant kritikák lelkes fogad-
tatásról tudósítanak. A premier fényét
emelte, hogy „a véletlen és baráti udva-
riasság párosodása folytán" a szerző pá-
holyában ott ült Paul Eluard is, aki a
korábbi tartalmi információk és Flóra se-
gítő suttogása révén nyomon követhette a
darab fordulatait. A szünetben, amikor
Illyés „illendőnek ítélte, hogy előkelő
vendégét és felelős honfitársait össze-
ismertesse", a jelenlevők - Rajk László és
Révai József - mosolytalanul fogadták
Eluard még mindig nevetve tolmácsolt,
lelkes szavait, a feledhetetlen estért mon-
dott udvarias köszönetét. Ok már tudták,
amit Eluard és Illyés csak később értett
meg, hogy valahol valakinek, aki minden

hivatalos tetszést irányított, nagyon is
kedve ellen volt a darab. Előadás után a
lépcsőn Révai meg is szólította a szerzőt:
„Hallom, Lukácséknál elszóltad magad."
Illyés mosolyogva ismerte be, hogy Freud
valóban - visszarúgott. Csakis így történ-
hetett, hogy álfreudisták helyett ott vé-
letlenül álmarxistákat mondott, nyelv-
botlásával megnevettetve a jelenlevőket.
De Révai nyomban Illyés arcára fagyasz-
totta ezt a derűt, mert támadott: „A falun
most nem ez a kérdés! Időszerű írnivalód
nincs?!"

Arról, hogy vajon időszerű volt-e a
Lélekbúvár problémafelvetése - az el-
következő napokban, hetekben azután
bőven volt szó.

Magyar Moliére?

A Lélekbúvár cselekménye egy kis, isten
háta mögötti dunántúli faluban játszódik,
és mindössze hat hőse van. A tökmői
Ranyevszkaja, özvegy Gáboryné, nem
Párizsból, hanem a városi kórházból ér-
kezik haza adósságokkal terhelt birto-

kára, oldalán a lábadozó asszony hiszé-
kenységét megnyergelő „lelki gondozó-
val". A vendég, a freudi tanokat sarlatán
módra feltálaló és alkalmazó, nagyhan-
gú és öntelt áltudós, a beteggé bűvölt
Gáboryné pénzén szeretné tudományá-
nak - a test és a társadalom minden nya-
valyáját a mélylélektan eszközeivel gyó-
gyító szmukizmusnak - önálló tudomá-
nyos intézetet szervezni. Szmuk doktor
fellépése is, szövege is lehengerlő. Mun-
katársa, a szép és fiatal Bárány doktornő
is mindaddig áhítattal csüng rajta, amíg
az idős lélekidomár tolakodó mohósága
nem leplezi le a komédia Arnolphe-jának
igazi céljait.

A tökmőieket a darabban hárman kép-
viselik. Az első jelenetben az italt ked-
velő, de a maga és az egyház érdekeit
józan következetességgel képviselő plé-
bános és a birtok gondját viselő, Gábory-
néba gyerekkora óta szerelmes, időköz-
ben meggazdagodott tökmői Lopahin -
azaz Barla Mihály vincellér mutatkoz-
nak be. A plébánost anyagi, a vincellért
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érzelmi okok fordítják szembe a lélekbúvár-
ral. (A harmadik felvonásban azután Barla
állhatatos szerelme és férfiassága gyógyítja
ki hisztériájából a boldogtalan házasságá-
ba és a férfi nélküli életbe belekeseredett
özvegyet, aki mellette válik újra józan,
dolgos, babos kendős menyecskévé.)

Kettőjüknél keményebb és rátermet-
tebb ellenfele Szmuk doktornak a falu
igazi érdekeit képviselő, valóságos bajait
orvosolni kívánó, jó külsejű és talpraesett
fiatalember, Dudás, aki saját fegyvereivel
és frázisaival keríti be a lélekelemzőt.
Tételeit a fejére olvasva nevetségessé
teszi, majd mindenki számára meggyő-
zően le is leplezi a lelki és társadalmi
nyavalyák sarlatán orvosát. Közben mel-
lékesen - a moliére-i komédia örök sza-
bályai szerint - természetesen meghódítja
a Szmuk doktor által hiába ostromolt, való-
jában őhozzá illő szép, fiatal doktornőt is.

A darab, amelynek ősbemutatóját a
Nemzeti Színház kamaraszínházaként
működő Magyar Színházban tartották,
eléggé megosztotta a kritikát. A szemta-
núk véleménye még a premierközönség
reakciójának megítélésében is megosz-
lott. Míg Benedek Marcell megérdemelt,
zajos sikerre hivatkozik (Új Idők, 1948.
XI. 20.), Hajduska István nem hallgatja el
a premierközönség zavartságát sem. (Vi-
lágosság, 1948. XI. 16.) A leghatározot-
tabban Kunszery Gyula szállt szembe a
csalódottakkal, aki a Magyar Nemzet ha-
sábjain közhírré tette, hogy „Örömmel
konstatáljuk: megszületett a magyar Mo-
liére". (1948. XI. 16.)

Moliére-t mintának és mértéknek em-
líteni, voltaképpen kézenfekvő. Köztu

dott volt, hogy Illyés fordítóként a lehető
legszorosabb kapcsolatba került a nagy
franciával. A komédia jellemábrázolásá-
ban és a problémák megközelítésében
pedig igazán szembetűnő a példa. „Mo-
liére-i színház, itt-ott moliére-i módra" -
írta a többi között a Független Magyaror-
szág. (1948. XI. 15.) Mátray-Betegh Béla
mentségként is említi a mestert, mond-
ván, hogy a moliére-i figurák kárpótolják
a nézőt a teljes körkép hiányáért.
(Magyar Nemzet, 1948. XI. 16.) Goda
Gábor ezzel szemben csak azért hivatko-
zik kritikájában a Képzelt betegre, hogy az
összevetéssel jelezze a kétféle jellem-rajz
közti különbséget: Moliére semmi-féle
kétséget nem hagy afelől, hogy hova
irányítja a gúny nyilait, amíg Illyés eseté-
ben kétséges, hogy az egész pszichoana-
lízist vagy csak annak túlzásait kívánja
nevetségessé tenni. (Képes Világ, 1948.
XI. 28.)

A darab, Szmuk doktor és a szmukiz-
mus megítélésében - ma már teljesen
nyilvánvaló - nem az esztétikai, hanem a
politikai meggyőződés és ízlés vitte a
prímet. Bár a kultúrpolitika fenntartásai
elsősorban Illyés témaválasztását kérdő-
jelezték meg, mégsem volt elhanyagol-
ható szempont magának a freudizmus-
nak a korabeli megítélése. Arra a bírá-
latra, amely szerint a freudizmus 1948-
ban nem központi problémája a magyar
falunak és a magyar életnek, Kunszery
Gyula cikkében röviden, de sokat sejte-
tően reagál. Mondván, hogy az ennél is
égetőbb, aktuálisabb társadalmi problé-
mák borzolásával szemben - alighanem
„gátlásai" lehettek a szerzőnek.. .

Nem Goda Gábor az egyetlen kritikus,
akinek kételyei voltak, hogy vajon a
lélek-elemzés egésze vagy csak annak
túlzásai kerültek pellengérre a
darabban. Pedig Illyés sem a
Lélekbúvárban, sem annak
kommentárjában nem hagy kétséget írá-
sának célja felől: „Azt szeretném bemu-
tatni szatirikusan, hogy még egy olyan
bonyolult tudománnyal szemben is, mint
amilyen a mélylélektan, megállja a helyét
egy úgynevezett »beavatatlan«. Igyekszem
kifigurázni az összes hiedelmeket."
(Idézett nyilatkozat.)

Gellért Endre, az előadás rendezője a
műsorfüzetben még céltudatosabban
igyekszik eloszlatni minden lehetséges
félreértést. Közös célunk: „könyörtelenül
leleplezni a tudományos mezben je-
lentkező dilettánsokat, akár szélhámosok,
akár megszállottak legyenek is azok". Ezt
a törekvést azonban, úgy látszik, nem
koronázta teljes siker. Míg a Független
Magyarország cikkírója leszögezi, hogy a
darab másról és többről szól, mint a
benne elbeszélt történet, és célja koránt-
sem (csak) a pszichoanalízis tárgyalása,
az Új Világ cikkírója kritika ürügyén
(Major Tamásnak az üzemek kultúrveze-
tőit eligazító nyilatkozatára támaszkod-
va) össztüzet nyit magára a freudizmus-
ra: „A freudizmus, mely ellen a darab
harcol, még ma is ható, fontos tényező a
nyugati kapitalizmus ideológiájában."
(ay- 1948. XI. 26.)

Ne feledjük, a koalíciós időkben já-
runk.. .

Ha az egyik oldal Illyés komédiája kap-
csán a vádlottak padjára ülteti a freudiz-
must, a másik oldalnak ugyanez a bemu-
tató alkalmat kínál a dogmatikus szemlé-
let, kultúr- és tudománypolitika által való-
ban veszélyeztetett freudizmus védel-
mére. A Kis Újság szerint a Lélekbúvár
azért nem tudta mélyebben megérinteni
a közönség kedélyvilágát, mert „a tudat
alvilágának félelmetes erejét felismerő
pszichoanalízist csak úgy tudja kigúnyol-
ni, hogy megközelítően sem ér el hasonló
eszmegazdagságot, mint amit a huszadik
századnak ez az egyik nagyjelentőségű

felfedezése hozott a modern lélektudo-
mányba". (/e/ 1948. XI. 10.)

A kényes egyensúly megsértését Be-
nedek Marcell is szóvá teszi, aki szerint,
ha az író a sarlatánságot akarta eláztatni,
nem lett volna szabad - magát a gondola-
tot is kikezdeni. A Szabad Nép kritikusa
(M. M. - feltételezhetően Molnár Mik-lós)
viszont azt veti Illyés szemére, hogy
Szmuk doktor idealista halandzsájával
„nem állítja szembe a haladás egyértelmű,
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határozott materialista világnézetét".
(1948. XI. 16.) A szatíra meg nem értésé-
ről tanúskodik a Világosság kritikusának
közelítésmódja is. Hajduska István, mi-
közben azon meditál, hogy vajon kinek
szánta a szerző a Lélekbúvárt, arra a követ-
keztetésre jut, hogy ha a lélekelemzés
tanait ismerő városi polgárságnak, akkor
nem számolt az új közönséggel, a
munkássággal, amely a sok valódi és
álszakkifejezés miatt nemigen élvezi majd
a darabot.

Idézhetnénk még a falusi osztályharc
és a klerikális reakció kívánatosnak vélt
ábrázolásával kapcsolatos ideákat is, de
talán felesleges. Ezek is jobbára csak a
maguk dogmatizmusáról, az irodalmon
kívüli irodalmi szempontok groteszk vol-
táról és a drámaelemzésben való használ
hatatlanságáról tanúskodnak. Bár a
kifogások mögött ott lappang a valóságos
és a mondvacsinált falu-város ellentét, az
elfogadott és az elfogultnak vélt nép-
szemlélet kritikája is. Mátray-Betegh Béla
nem titkolja, hogy számára is gondokat
okoz az a természetes és a darabban tetten
érhető részrehajlás, ami Illyést a falu
népéhez húzza, és amit mások meglehetős
vehemenciával tagadnak.

A darabbal folytatott ideológiai vita -
mint a kiragadott idézetekből is érzé-
kelhető - még nyílt volt, de következ-
ményeiben már megsemmisítően éles.
(Hát ha még az is felszínre bukott volna,
hogy valójában mit is gúnyol a komé-
dia...) A támadások árnyékában azért
egyetlen bíráló sem mulasztotta el a jel-
lemábrázolás, a figurák dicséretét, az
Illyés nyelvének és humorának kijáró
tiszteletteli főhajtást. Es kétségtelenül
voltak olyan hivatásos és civil nézők is,
akik megértették: nincs veszedelmesebb,
mint ha egy nagy gondolat üres koponyá-
ban talál fészket. Hogy a félműveltség kri-
tikája, a butaság szatírája akkor is időszerű,
ha a nézőtéren ülőket történetesen nem
foglalkoztatják a freudizmus tanai. Akik
ráéreztek arra, hogy az igazság felismeré-
sét a nép igazságánál kell kezdeni.

Egy-két elmarasztaló megjegyzéstől
eltekintve egységes volt viszont a sajtó a
Nemzeti Színház jókedvű, tehetséges elő-
adásának megítélésében. A darab játék-
stílusáról Gellért Endre kifejtette, hogy
nincs és nem is lehet az előadásban stílus-
egység. Hiszen a szatíra a vaskos realitás-
ból lendül át a képtelenségbe, méghozzá
úgy, hogy a közönségnek ezt el is kell
hinnie. Illyés Gyula szemléletes szerzői
utasítása szerint az előadás eszményi já-
tékstílusa „olyan, mint amikor egy repü-
lőgép startol; hosszú ideig a földön fut,

azután szinte észrevétlenül elszakad a
talajtól, már a levegőben van, és pillana-
tok alatt eltűnik a felhők közt".

Benedek Marcell Gellért kitűnőnek ítélt
munkájáról szólva kiemeli, hogy a ren-
dező még arra is vigyáz: a reális ember-
ábrázolás és a karikatúra között sehol se
érezzünk szakadékot. A dicséretek hite-
lét erősítendő, érdemes az ősbemutató
színlapját is felidézni. A címszerepet játszó
Major Tamás neve mellett Bihari József,
Ladányi Ferenc, Rajczy Lajos alakították a
tökmőieket, a két női szerepben pedig
Mészáros Ági és Sulyok Mária remekelt.

Húsz év múlva

Valószínűleg nem a komédia értékén és
értékelésén, hanem a freudizmusnak a
szellemi életből való teljes kirekesztésén
múlt, hogy a Lélekbúvárt több mint két
évtizeden át egyetlen színház sem tartotta
felújításra érdemesnek. Ami nem létezik,
azt bírálni, gúnyolni is felesleges.. . Nem
szólva az illyési bírálat valóságos
célpontjairól, amelyeknek az ötvenes
években még a felismerése is felért volna
egy feljelentéssel.

Amikor 1966-ban Cserés Miklós dr. a
Rádióban újra elővette a Lélekbúvárt,
talán még ő maga is meglepődött, hogy a
darab lényege mennyire időállónak bizo-
nyult. Amit viszont kikezdett az idő - az
expozíció, a szerkezet meglazult ereszté-
keit-, azt felkérésére a szerző maga igye-
kezett a rádiós változat elkészítésekor
korrigálni. Az átdolgozott, felfrissített és
tömörített Lélekbúvár főszereplője - ter-
mészetesen - ismét Major Tamás lett.

Volt-e része a rádióváltozat sikerének, s
mekkora, az első színházi felújítás lét-
rejöttében - nem tudható. De annyi biz-
tos, hogy Laczkó Mihály Kaposvárott
1969-ben a darab rehabilitációját tűzi ki
célul. Bízva abban, hogy ha már az ősbe-
mutató idején nem sikerült a Lélekbúvár-
nak kapcsolatot találnia a (freudizmust
nem ismerő) közönséggel, ha sokan fél-
reértették, s végül a műsorról is levették a
darabot, azóta egyértelműbb Letta komé-
dia mondanivalója, célba találóbb maga a
szatíra, könnyedebb a hangvétel, és talán
felnőtt már az új közönség is. . .

A kaposvári előadás visszhangjának a
főszólamát Hámori Ottó fogalmazta meg:
Illyés bohózatában már nem a pszicholó-
gia vitája folyik, hanem az új gondolatok
vámszedői lepleződnek le. (Film Szín-
ház Muzsika, 1969. XI. 22.) A Somogyi
Néplap kritikusa szerint a Lélekbúvár
minden i zmu s demagógjain elveri a port.
Egyszerre állít torz tükröt az élősdiség, a
hiszékenység és a dogmatizmus bűnébe
esett kortársak elé. Már régen nem a
freudizmusról - esetleg egy új freudista
hullám fenyegetéséről - van szó, sőt nem
is a félreértelmezett freudizmusról, ha-
nem minden elferdült, elembertelenedett
emberi gondolatról. Van, aki azt hangsú-
lyozza, hogy a darab írója, amikor ítélke-
zik, aláhúzza a kóklerség és a lélekkufár-
ság általános veszélyeire figyelmeztető
motívumokat (Lukácsy András, Magyar
Hírlap, 1969. XI. 12.), és segít a mindenütt
jelen levő Szmukok felismerésében.

A komédia első felújítása korántsem
vált akkora szenzációvá, mint amekko-
rává válhatott volna. A lapok dicsérik az
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egyszerű, minden erőltetett modernke-
déstől és sallangtól mentes rendezést, a
derekasan helytálló színészeket és Csí-
kos Gábor Szmuk doktorát. Somlai Péter
az egész bohózattá szelídített előadás-
ban a főszereplővel a legelégedettebb.
Kiemeli, hogy a színész „nem enged
egyetlen pillanatra sem a lélektani
tolvaj-nyelv és a bohózati szituáció
csábításának: nem ripacs". (SZÍNHÁZ,
1970. 2.) De olyan bíráló is van, aki úgy
véli, hogy Csíkos Gábor erősen
karikírozott Szmuk doktora félresiklatja
az előadást. Nem helyes, hogy a
színészi alakításban az eszelős
megszállottság dominál a hideg-fejű
cinizmus rovására. Hiszen ha Szmuk
alakja túlságosan átlátszó, bohózati
figurává torzul, ha nincs méltó,
megfelelően veszedelmes ellenfele a
színpadon, azzal végső soron önmagát
semmisíti meg. A SZÍNHÁZ kritikája
végezetül arra a következtetésre jut,
hogy a kaposvári Lélekbúvár kibővíti,
korrigálja az Illyés-drámáról alkotott
képünket, és húsz év távlatából
felülvizsgálatra kényszeríti az illyési
dramaturgia hagyományosnak ítélt voná-
sait illetően is. „Ehhez az újragondolás-
hoz szolgálhatna adalékul, s szerezhetne
sokaknak művészi élményt a kaposváriak
előadása akár a televízióban, akár egy
budapesti bemutató során."

De erre a budapesti bemutatóra megint
csak majd két évtizedet kellett várnunk.

A Lélekbúvár felújításának sokféle okát,
indítékát el tudtam képzelni. Érthető, ha
a rendezőt foglalkoztatja a nagy gondola-
tok és üres koponyák feszítő ellentéte.
Ha úgy érzi, itt az ideje, hogy (újra) szó-
vá tegyük: „nincs veszélyesebb, mint
amikor egy nagy gondolat bekerül egy
üres koponyába. Oda többé semmi más
nem juthat be, úgy kitölti". A gyakorlat-
tól elszakadt elmélet szatírája, a
minden-kori dogmatizmus kritikája ma
aktuáli-

sabb, mint valaha. De én magam abban
sem látnék semmi kivetnivalót, ha a ren-
dező, Sík Ferenc a maga, minden kortár-
sáénál gazdagabb Illyés-repertoárját óhaj-
totta volna kiegészíteni. Esetleg Sinkovits
Imrének keresett testére szabott, juta-
lomjátékra alkalmas, sikert ígérő értékes
szerepet. Csak arra nem gondoltam, hogy
„a Nemzeti Színház műsorából hiányzik
egy olyan darab, mint a Lélekbúvár. Ezért
esett rá a választás". (Négy kérdés Sík
Ferenchez, Tóth Ágnes: Beszélgetés a
Lélekbúvár rendezőjével a műsorfüzet-
ben.) Sík Ferenc a továbbiakban arról
akar meggyőzni, hogy egy létező műfaji
és tartalmi hiány orvoslásának szándéka
vezette, amikor a nagyon is időszerű
komédiát színpadra állította. Viszont azt
is ígéri, hogy „ha jól sikerül megütni az
alaphangját, akkor korszerű és megol-
dandó nemzeti problémákról és a nem-
zeti problémákon túl az egész európai
kultúra és eszmerendszerek alakulásá-
nak kérdéséről szól a Lélekbúvár".

Attól tartok, hogy ezzel a célkitűzéssel
sem jutunk sokkal közelebb a műhöz, de
még az előadáshoz sem. Azonban (sze-
rencsére) a Lélekbúvár megvalósult értel-
mezése sokkal világosabb. Ha az ötvenes
évek Lélekbúvára a dogmatizmusról, a
nyolcvanas éveké a gyakorlattól elsza-
kadt, kiszikkadt ideológiák elkoptatásá-
ról és elfajulásáról szól. A játékban ma
még több a bohózati elem, de azért a
rendező, ha feszegeti is, nem töri át a
szatíra korlátait. Sík Ferenc rendezései -
ha nem uralkodnak el bennük a
látványelemek, és a koreográfia nem
takarja el a színészi játékot (mert néha ez
is előfordul) - általában híven, minden
kimódoltság nélkül követik a darabot.
Illyés komédiája lehetővé tenne
valamiféle frappánsabb meg-oldást, a
szövegtől való elrugaszkodást,
absztrakciót is. De Sík Ferenc ezzel sem
él. Csányi Árpád hagyományosan realista
színpadi intérieurt tervezett, s ily módon

már a látvány meghatározza az elkövet-
kezőket. Ez a színpadkép tagadhatatla-
nul tetszetős, viszont nemcsak túlzások-
tól, az ötletektől is mentes. A kép a há-
rom felvonás során voltaképpen annyi-
ban változik, amennyiben Szmuk doktor
rátelepszik Gáboryné otthonára. Tehát
az asszony csecsebecséit mindjobban ki-
szorítják a polcokról a Lélekbúvár könyvei,
s egyre feltűnőbbek a látványos, mester-
ségbeli kellékek. Az íróasztalra koponya,
a könyvespolcokra néhány, a szmukizmus
tanait hirdető plakát és táblázat kerül. A
hátteret beárnyékoló faóriás, amely talán
a természet közelségét hivatott érzékel-
tetni, inkább csak dekoratív háttér.

A színészek külső megjelenése - maszk-
ja, jelmeze - minden hivalkodás nélkül
való, bármelyik második világháború előtt
játszódó társadalmi drámában is meg-
felelne. A hősök környezetében és meg-
jelenítésében tehát nem tapasztalunk sem-
mi zavarót, semmi kihívót. Csakhogy ez a
tartózkodás - a jellegtelenség hatását
kelti. Hiányzik a képből mindenfajta
eredetiség. Dudás bajsza és Gáboryné-
nak a gyógyulást követően láthatóvá tett
dekoltázsa egyaránt megfelel a szerep
közhelyeinek.

A rendező jól tette, hogy Szmuk doktor
szerepére Sinkovitsot választotta! Jól
tette, mert Sinkovits rendelkezik az „egész
estét betöltő színészek" sugárzásával,
intellektualitásával, és a sok hősi szerep
után szemmel láthatóan élvezi is, hogy
ez egyszer az ő kárán örülnek. Remekül
kihasználja a szerep nevettető mondatait,
csattanóit, de egészében, groteszk tanait
hangoztatva is, megmarad szerencsére a
majdnem-valószínűség határain belül. A
kritikák szerint Majornál elmosódott a
valószínűség és a valószínűtlenség, a
fanatizmus és a cinizmus határa. Ez
most nem fenyegetett: nyilvánvaló, hogy
Szmuk doktor beszámítható. Szélsőséges
reakciói a minden emberre ható
stresszből, a leleplezéstől való félelem-
ből, de legfőképpen a mértéktelen hiú-
ságból táplálkoznak. Sinkovits alakításá-
ban nem is a leghatásosabb nagyjelene-
tek izgalmasak, hanem például Klára
doktornővel való, hízelgést váró és
provokáló faggatódzása, amikor is mind
makacsabbul próbál vallomást kicsiholni
ön-maga számára. Ebben a jelenetben
Szmuk doktor mohósága, önteltséggé
terebélyesedett jelentéktelensége
egyaránt érződik.

Igazságtalan lenne, ha az árnyékában
komédiázó szereplők bármelyikét is el-
marasztalnánk. Agárdi Gábor a plébános
szerepében kifogástalanul „agárdis": a
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rutinos színész talán már álmából feléb-
resztve is hibátlanul játszaná a kisüstit
nyakaló joviális és kisszerű öregember
figuráját, akinek modorába ezúttal - a
szerep követelményeinek megfelelően -
némi szenteskedő színt kever. Csurka
László Barla alakjának elsősorban a gát-
lásosságát állítja előtérbe. Könnyebben
elhiteti velünk (és özvegy Gáborynéval),
hogy számára a legnagyobb öröm és meg-
tiszteltetés, ha mindenét a szeretett
asszonynak ajándékozhatja, de rejtett
érzelmeiről nem szokott és nem tud
beszélni, mint azt, hogy valóban
szerelmes és szerelmet ébreszt.

Béres Ilona az első felvonásban több
árnyalattal élesebben karikíroz, mint ját-
szótársai. A kinyújtott kartól irtózó „be-
teg" betáplált komplexusait a szükséges-
nél harsányabban hordja. A gyógyulását
követő átváltozásakor elsősorban a jel-
meze, a váratlan babos kendő az, ami
megzavar: mintha nemcsak asszonyiságát
ébresztette volna fel a vincellér, de
osztályhelyzetét is megváltoztatta! Nyo-
masztó gondokkal küzdő, a realitástól el-
szakadt, kissé lila lelkületű földbirtokos-
asszonyból a jövő elé mosolyogva tekintő
szorgos parasztasszonnyá alakul.

A moliére-i komédiák leghálátlanabb
része a szerelmespár megjelenítése, Tóth
Évának és Rubold Ödönnek jutott. Illyés
azonban, bízvást elmondhatjuk, bőkezűbb
volt mesterénél a fiatalokkal. Hiszen a
maga módján Dudás is karakterszerep.
Rubold Ödön, aki engem máig nemigen
tudott meggyőzni jellemformáló erejéről,
ezúttal színesebben és felszabadultabban
játszott, mint sok korábbi szerepében.
Népboldogító eszméinek elő-adása nem
kínál igazán hálás komédiás lehetőséget,
de a Szmuk megsemmisítésére előadott
tudálékos szöveg kétszólamúsága, a
szerepen belül vállalt szerep-játszás -
kitűnő. Színesíti a darab minden
értelemben pozitív hősének győzelmét,
hogy a szép doktornőt ostromló szenve-
dély egyre fokozódó türelmetlenséggel,
bosszúsággal keveredik, s a hódítás gör-
cse csak a beteljesüléssel oldódik. Rubold
Ödön számlájára íratik, pedig való-
színűleg szerzői utasítás lehet, az a játék
folyamatát megzavaró, naturalista köp-
ködőszám, aminek az égvilágon semmi-
féle közlendője, tartalma nincs, csak meg-
zavarja a hőssel való mind szorosabb
kapcsolatunkat.

Tóth Évától Klára doktornő szerepe
elsősorban bájt, tudással és józan ésszel
alátámasztott varázserőt követelt, amivel
úgy korbácsolja fel a körülötte levő

férfiak vágyát, hogy közben mentes ma-
rad mindenféle kacérságtól, magakelle-
téstől. Tóth Éva játékában - feltehetően,
hogy a doktornő sziluettjétjellemmé nö-
velje -, a belénevelt szűzi tartózkodásra,
fegyelemre, az entellektüel nő gátlásaira
épít. Alakítása különösen a nem kívánt
szerelmi ostrom alatt - tehát amikor
Szmuk doktor tolakodó udvarlását igyek-
szik kivédeni - feltétlenül hiteles, viszont a
Dudásnak való szerelmes behódolás
jelenetében nem igazán meggyőző.

A közönség - ellentétben az ősbemu-
tatón megjelentekkel ezúttal zavartalanul
mulatott a premieren. Még akkor sem
berzenkedett, amikor érződött, hogy a
játékosok nem gondolatokkal, nem a
jellem- vagy a helyzetkomikum eszkö-
zeivel, hanem helyenként vulgáris ötletek
túlhajtásával, erőnek-erejével akarják
nevettetni.

A freudizmus helye, értékelése is meg-
állapodottabb ma annál, semmint hogy az
általa ihletett vagy ürügyén tolmácsolt
szatíra bármiféle érzékenységet sértsen.
Ennek ellenére úgy gondolom: egy-két
apróbb húzás javára vált volna a szöveg-
nek. Senki sem reklamált volna, ha a
Freud Mózes-tanulmányára vonatkozó
konkrét utalás, vagy a név szerint kipel-
lengérezett Ferenczi-idézet kimarad a
replikákból.

A várszínházi felújítás negyven év után
is igazolta a darabot. Nem avatta
remekművé, és nem tüntette el a szöveg
szövetén észlelhető kisebb kopásokat,
nem takarta el a „didaktikus lólábakat"
sem. De színvonalasan szórakoztatott, s
közben igencsak módot adott a gondol-
kodásra. A Nemzeti Színház - akármilyen
meggondolásból tette - helyesen
választott. Ami a rendező távlati célkitű-
zését illeti, nem hiszem, hogy ez az elő-
adás betöltené azt a feladatot, aminek
megoldására Sík Ferenc joggal törekszik:
valóban demonstrálni, hogyan kell és le-
het Illyés drámáját a legméltóbban a szín-
ház nyelvére lefordítani.

(A cikkfolytatását a következő szá-
munkban közöljük.)
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TARJÁN TAMÁS

Lezuhanó üstökös

Az áruló Kecskeméten

Egy-egy előadás összképének kialakítá-
sában nemegyszer jut fontos szerep a
rendező által kitalált néma figuráknak,
akik szimbolikus és valóságos jelenlé-
tükkel, csöndjük titkaival érdekesebbek
lehetnek a beszélő személyeknél. A szót-
lanul, árnyként suhanó nyomozó, detektív
például kiválóan megfelel a feszélyező
atmoszférateremtésre, látunk - már ebben
az évadban is láttunk - belőlük épp
eleget. Seprődi Kiss Attila is játszat egyet
Németh László Az áruló című Görgey-
drámájának kecskeméti megeleve-
nítésében. Tejfelesszájú titkosrendőr, a
rögös pályát próbálgató gyakornok kém-
kedik a klagenfurti ház körül: Bécs nyil-
ván elegendőnek vélte, ha siheder kopót
járat a ketrecbe zárt nagyvad nyomában.

1849. október 7.
Tegnap Aradon kötelet hurkolt a hó-

hér, vagy golyó ütött kokárdát a táborno-
kok szívén. A száműzött fővezér, a fegy-
vert letevő, ma tudja meg, hogy a szabad-
ságharcot eltipró Habsburg örökre vérrel
pecsételte az ő mind hangosabban sutto-
gott árulóságát.

A ketrec - kalitka. Molnár Gabriella
díszlete a rabság, a fogvatartottság evi-
dens jelképét vitte a színpadra. Az ele-
gánsan hajlított, szépen kivitelezett, egy-
két nemes bútort megtűrő drótrácsozat
eltávolít a történelmi konkrétságtól, s
általánosabb erkölcsi és lélektani követ-
keztetések levonására noszogat. Igen sze-
rencsésen, mert a darabra meddő viták
rétegei kövültek. Mennyiben elfogad-
ható és mennyiben tévesztett az író igaz-
ságtevése Kossuth és Görgey párharcá-
ban? A tudós aszkéta, a zseniális katonai
tálentumú parancsnok képében tisztán
önmagát fejezte-e ki Németh László?

A Homályból homályba című emlék-irat
Áruló-szakasza - mely legkevésbé erről a
műről szól - és más források világossá
teszik az alkotói szituációt és szándékot.
1954-ben keletkezett a dráma, midőn
Némethnek a testvérek-konfliktust kellett
megszenvednie. Úgy érezte, saját
nemzedéktársai, egykori szövetségesei
fordulnak ellene, amiért békülékeny arcot
igyekezett mutatni a sokáig kirekesztő, a
Galilei-dráma huzavonájában véleményét
állandóan változtatgató kulturális


