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A hatalom és az ellenállás
természete

A Caligula helytartója
Szolnokon és a Pesti Színházban

Szolnokon ókori zsidókat láthatunk, s ve-
lük szemben újabb idők gyarmatosítói,
esetleg trópusi turistái szeretnék bevinni
a templomba a szobrot. A Pesti Színház-
ban újabb kori zsidók többé-kevésbé
ókorinak tetsző rómaiaknak állnak ellen.
Legalábbis a jelmezekből ez olvasható ki.
Bizonyára nem teljes a korhűség egyik
esetben sem, s feltehetőleg nem is töre-
kedtek ilyesmire a tervezők (Szolnokon
Szakács Györgyi, a Pesti Színházban Já-
noskuti Márta). A néző számára azonban
a fenti benyomás keletkezik. Részint za-
varbaejtő, részint értelmezést sugalló le-
het az időknek ez az elcsúsztatása. Hiszen
a történet korszerűségét, parabola jel-
legét a szöveg is eléggé érzékelteti.
Székely János drámája nem hagy kétséget
példázatos célzata felől, a szöveg oly
mértékben az egykor többé-kevésbé
valóban megtörtént események általáno-
sabb értelmét, mélyebb tartalmát, örök
vonatkozásait kutatja, hogy azokat egy
naturalisztikus korhűségre törekvő elő-
adás sem fedhetné el igazán.

S talán éppen ez ejti zavarba a darab
előadására vállalkozókat, ezúttal a művet
Szolnokon megrendező Taub Jánost és
budapesti kollégáját, Marton Lászlót.
Székely János logikai levezetések sorát
szedte versbe. A cselekményt, a jelleme-
ket, a stílust egyaránt egy gondolati prob-
léma bemutatásának szolgálatába állítot-
ta, tehát a végletekig absztrahált „élet-
anyag" színpadra állítását követeli meg a
mű előadása. Nem jellemek, hanem ma-
gatartások küzdenek, nem tettek, hanem
érvek feszülnek egymásnak, nem indula-
tok, hanem gondolatok határozzák meg a
cselekvéseket. Nincs pszichológiai moti-
váció, csak értelmes mérlegelés van.

A darab a hatalom természetét, lehe-
tőségeit és határait, belső ellentmondásait
vizsgálja, s végső soron morális
képtelenségét bizonyítja. Sőt tényleges
abszurditását is. Hiszen minden hatalom
addig terjed, amíg az alattvalók hűsége. E
levezetés szerint, ha végiggondoljuk,
éppen annak a kezében nincs egyáltalán
hatalom, akié a legnagyobb hatalom. Ca-
ligulának magának egyetlen légiója sin-
csen, hatalma pusztán vezérei hatalmának
összege. S ez természetesen folytat-ható
tovább lefelé, míg ki nem derül, hogy
valójában az igazi hatalom azoké,

akiknek egyáltalán nincs hatalmuk.
Székely János azonban nem éri be azzal a
groteszk fintorral, amit e paradoxon fel-
ismerése kiválthat. Jól látja - és a darabot
szilárdan szerkeszti e gondolat köré -,
hogy a hatalom e paradox láncolatát bi-
zonyos közösségi eszmények tartják ösz-
sze. Először Petronius leckézteti Bara-
kiást a római államfilozófiáról, amikor a
szobor bevitelének szükségszerűségét bi-
zonygatja, s többször is utal arra, hogy
hűségének alapja a polgárháborútól való
félelem. Az alattvalók hűsége tehát nem
a zsarnoknak, hanem annak az eszmény-
nek szól, amelyet az megtestesít. Végül
azonban Barakiás fogalmazza meg vilá-
gosan e gondolat lényegét, amikor elis-
meri, hogy az ő istene bizonyára nem
létezik abban a köznapi értelemben, aho-
gyan a létezést általában elgondoljuk, de
létezik mint a nép azonosságának, lel-
kének lényege. Székely János nemigen
veszteget szavakat e kétféle közösségfor-
máló erő összevetésére, összehasonlító
értékelésére. „Csak" az egész darab szól
a folytonos növekedésen, hódításon ala-
puló birodalmi eszme és a nemzeti identi-
tást őrző önvédelem morális minősítésé-
ről. Caligula helytartója, Petronius azzal
kezdi érvelését, ami erkölcsi szem-
pontból az általa szolgált hatalom leg-
gyengébb pontja: elismeri, hogy Rómát
talán csak a hódítás tartja össze. Barakiás
a népét öszszefogó eszme felmutatásával
végzi érvelését. Petronius ingatag alapról
indul, hogy fokozatosan belássa ellenfele
igazát, Barakiás rendíthetetlennek mu-

tatkozik, s csak fokozatosan tárja fel
rendíthetetlensége szellemi hátterét, er-
kölcsi alapját.

Kettőjük szellemi párhaja egyúttal
Petronius belső küzdelme, erkölcsi, ma-
gatartási válsága is. Enélkül a párbajra
sor sem kerülhetne, a szobrot bevinnék a
templomba, anélkül hogy felvetődne az a
látszólag elméleti kérdés hogy ez való-
jában lehetetlen, hiszen a meggyalázott
templom már nem templom, az Úr onnan
eltűnik. Ha a szobrot beviszik, csak az
épület marad, de az már nem lesz temp-
lom. Egy nép fizikai leigázása nem jelent-
heti a nép tényleges meghódítását, hiszen
ez utóbbi valójában lehetetlen, mert ha a
nép megőrzi szellemi identitását, akkor
nincs igazán meghódítva, ha pedig el-
veszti azonosságát, már nem nép. A biro-
dalmi eszme, amelyet a szobor bevitelé-
vel kellene diadalra juttatni, lényege sze-
rint tehát abszurd: léte a hódításon alap-
szik, de lényegi, szellemi értelemben nem
lehet képes hódítani, mert a hódítás ténye
lényegileg eleve megsemmisíti a
meghódolókat. Nemzeti identitás híján
legfeljebb arctalan tömeg maradhat a
hódítás tárgya. Vagyis a birodalmi eszme,
amely népek elleni küzdelemben nyilvá-
nul meg, amelynek létalapja a népek le-
igázása, a szó igazi értelmében éppen
népeket, önálló arculattal, saját szelle-
miséggel rendelkező közösségeket nem
lehet képes szolgálatába állítani.

Petroniusnak a hatalom szerkezetében
elfoglalt helyzetéből adódik a morális
csapda, hiszen képtelen eszmét képvisel.

Székely János: Caligula helytartója (szolnoki Szigligeti Színház). Petronius: Fodor Tamás
(MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



S miközben némi ügyességgel és még
több szerencsével sikerül elkerülnie a
lényegi - a helyzetéből, feladatából,
megbízatásából adódó -problémát, sike-
rül addig halogatnia a szobor bevitelét,
amíg a császár pusztulása semmissé teszi
parancsát is, besétál egy másik, ugyan-
csak az önkényuralom természetéből
adódó csapdába. Önvédelemből megöleti
mindkét segédtisztjét, miközben úgy
tudja, legalább egyikük ártatlan. Csak a
darab végén derül ki, hogy mindkettő az
volt. Dramaturgiailag roppant súlyos ez a
felismerés, mint ahogyan erkölcsi szem-
pontból sem pusztán mennyiségi kérdés,
hogy egy vagy két ártatlan halála szárad-e
Petronius lelkén. Ha egyikük bűnös len-
ne, az mindkét gyilkosságot indokolná,
ha talán nem is igazolná. Ha azonban
mindkettő ártatlan, akkor egyáltalán
nincs mentség a gyilkosságokra. Leg-
alábbis ez Petronius értékelése, felfogása
a történtekről. A néző azonban nemcsak
annak lehet tanúja, amikor a két segéd-
tiszt kölcsönösen igen meggyőzően
feljelenti egymást, de annak a
beszélgetésnek is, amely elhinti bennük a
kölcsönös gyanakvást. A hatalom
paradox lépcsős szerkezetének ők itt, a
darabon belül tulajdonképpen a legalján
vannak, ők csak végrehajtanak
parancsokat. De éppen

ezért ők érzékelik igazán az önkényural-
mi rendszer lépcsőzetes felépítésének azt
a lényegi összetevőjét, amit a
visszacsatolás, vagy egyszerűbben
mondva a feljelentés lehetősége és
szükségessége nyújt. A feljelentő, a
besúgó magatartásának lényege a
képmutatás. A két segédtiszt pedig
nemcsak a másikat, de a nézőt is
meggyőzi arról, hogy gondolkodásukba,
életfelfogásukba beleivódott a besúgás és
a besúgói képmutatás lehetősége. A néző
láthatja őket tényszerűen ártatlanoknak,
de érzékelheti bennük a potenciális fel-
jelentőt akkor is, ha éppen azt a tettet,
amelyért bűnhődtek, nem követték el,
csak eljátszottak a gondolatával. Amikor
Petronius megrendülten idézi fel igazság-
talan ítéletének áldozatait, valójában há-
rom bűnöst látunk. Az önkényuralmi
rendszer csapdáját nemcsak a darab fo-
lyamán erkölcsileg aggályossá lett Petro-
nius nem tudja elkerülni, de senki sem,
aki belekerül a gépezetébe. Sajátos
módon ez a vétke Júdásnak is, amikor a
nemzeti önvédelmet nem identitás, a
szellemiség őrzésével, hanem gyilkos
merénylettel akarja megvalósítani. Tü-
relmetlensége lehetetlenné tenné a meg-
oldást, lehetetlenné tenné annak kivárá-
sát, hogy a diktatúra öntörvénye szerint
összeomoljék. Júdás a maga csekélyebb

körében lényegében a római birodalmi
eszméhez hasonló nemzeti gondolatot
testesít meg, azt a fajta nemzeti agresz-
sziót, amely csakis erőszakos cselekvés-
ben képes felfogni önnön létét és értel-
mét. Székely János szemében ez az erő-
szakos, türelmetlenül harcias nemzeti
önvédelem majdnem olyan távol állhat a
lényegében kulturális alapozású nemzeti
indentitás őrzésétől, mint a hódító, a
nemzeti identitás megsemmisítésére törő
birodalmi gondolat. S legalább olyan ab-
szurd is, hiszen eredménye legfeljebb a
nemzeti öngyilkosság lehet.

Egy valóságos Petronius persze vagy
szó és godolkodás nélkül bevinné a szob-
rot a templomba, vagy ha nem tenné,
mint ahogyan az a történelem tanúsága
szerint megesett, bizonyára egészen más
megfontolások vezetnék, mint a darab-
belit, illetve a mű íróját. Doktrinéren rea-
lisztikus igényű esztétikák szempontjából
a tényleges, illetve a feltételezhető való-
sághoz való sajátos viszony a darab
értékét is érintheti. Elvont spekulációnak
tűnhet az ilyen felfogás számára Petro-
nius minden vívódása, illetve minden esz-
mecseréje Barakiással. De bármenyire is
elképzelhetetlen egy ilyen elvontan és
mélyrehatóan gondolkodó hadvezér,
bármennyire is valószerűbb egy olyan
Petronius, aki nem elsősorban tudatos
megfontolások nyomán, hanem az élet-
ben elkerülhetetlen bonyolult motivációs
mechanizmusok, összetett érzelmi kész-
tetések, indulatok, különféle vonzódá-
sok, rokon- és ellenszenvek hatására cse-
lekszik, ennek az elvontan ábrázoló da-
rabnak is megvan a maga sajátos értékte-
remtő ereje. Egyfelől a gondolatokból, a
gondolkodás menetéből épül fel olyan
szerkezet, amely önmagában is esztétikai
értéket képvisel, másfelől ez a dolgokat
elvont lényegükre meztelenítő ábrázolás
is a valóságot mutatja be, csak éppen más
dimenziókban szemlélve.

A színpadra állítás fő nehézsége abban
van, hogy a műnek lényege a gondolati
elvontság, amelyet mindenféle konkrét
megfeleltetés, adott történelmi szituáció-
ra való vonatkoztatás meghamisíthat. A
színpadon azonban eleven színészek
valóságos ruhákban, tényleges térben
ágálnak, s hozzá még a gondolatok ma-
gukban aligha elegendők színpadi hatás
eléréséhez. Bizonyos mértékig tehát el-
kerülhetetlen a konkretizálás: a díszlet-
nek, a jelmeznek éppúgy mindenképpen
van bizonyos asszociációs köre, mint
ahogy a színész is valamiféle jellemet
kölcsönöz a figurának. A jelmezekben
megnyilvánuló aszinkronitás - noha
Szolnokon és Budapesten éppen ellenke-
zőképpen valósul meg -, mindkét elő-
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adásban érezteti, talán kissé túlzott nyil-
vánvalósággal is, hogy egyszerre vagyunk a
múltban és a jelenben, azaz valójában
bárhol, bármikor játszódhat a példázat.
Szolnokon Antal Csaba sátrat épít a cse-
lekmény fölé, ótestamentumi szóhaszná-
lattal tekinthetjük ezt a gyülekezet sáto-
rának, még ha ez valójában aligha lehet-ne
igazi helyszíne a történetnek. De ez a sátor
illik a zsidók viseletéhez, mutatja, hogy ők
vannak itthon, hogy a rómaiak
betolakodók, idegenek. Ezt a rómaiak
könnyű, világos trópusi öltözékei is meg-
erősítik: nem is annyira a hosszabb jelenlét
szándékával érkező hódítók az egzotikus
tájon, mint inkább csak átutazó turisták. A
sátor ugyanakkor Petronius és Barakiás
közös művének, építményé-nek is jelképe
lehet, amely végül össze-dől, s csak a
Petronius lelkiismeretének szegeződő,
keresztre feszített segédtisztek maradnak a
helyén. A Pesti Színházban Fehér Miklós
oszlopok közt elhúz-ható függönyökkel
sokféleképpen oszt-ható teret tervezett,
amelyben a különböző jelenetekhez más-
más kompozíciók társulnak. A tér
lényegében elvont, de annyiban mégis
konkrét, hogy rugalmasan látszik követni a
cselekményt.

Caligula szobra, a történések, ponto-
sabban inkább az elmélkedések alkalma,
mutat leginkább a két előadás felfogás-beli
különbségére. Szolnokon egy könynyű kis
mellszobrot mintegy bokszkesztyűként a
kezére húzva hoz be Petronius, a Pesti
Színházban a színpadnyílás teljes
magasságát betöltő, zsákvászonba vastag
kötelekkel bepólyált bábut gördítenek be
nagy óvatosan, s ezt látnunk kell az egész
előadás folyamán. A szolnoki Caligula
aranyozott játékszer, amelynek le lehet
szedni orrát, fülét, a budapesti nyomasztó,
arctalan szörnyeteg. A szolnoki szobor
inkább összhangban van a valódi
Caligulával, de azzal is, akit a darabban
emlegetnek. A birodalom központjába, a
hatalmi lépcső csúcsára a véletlen egy
szeszélyes, őrjöngő ifjoncot állított, akit -
bármilyen félelmetes is - nem lehet igazán
komolyan venni. Harag György tíz évvel
ezelőtti klasszikus rendezésében Petronius
focizott a szoborral, most Szolnokon
elkezdi szétszerelni, mintegy keresi benne
a hatalma titkát, s helyette természetesen
csak ürességet talál. A Pesti Színházban
álló hatalmas, személytelen rém idegen a
szövegből kibontakozó császári portrétól,
de nem eléggé elvont ahhoz, hogy a
mögötte munkáló birodalmi eszmét
jelképezze. Ezt az óriási rongybabát csak
félelemből lehet szolgálni, s ez idegen a
tettei és erkölcse összhangjára kényes
Petroniustól, nem illik önbecsüléséhez,
méltóságtudatához. De

nem illik a hatalomnak ahhoz a racioná-
lisan leírt rendszeréhez és természetéhez
sem, amelyet Petronius megfogalmaz. Ez
az irracionális erőket sejtető figura idegen
a darab szigorú racionalizmusától.

Szolnokon a rendező jelképesen meg-
jeleníti az önmagukat őrző, fejükre hamut
hintő, az eseményeket aggódó figye-
lemmel követő zsidókat; szenvedéseiket,
Angelus Iván koreográfiájára elkígyózott
táncokkal, csadorba öltöztetett női kar
jeleníti meg, s a merénylő Júdás sokáig
mintegy a kórusvezetőjüknek tetszik. Az
előadás hőse itt inkább Barakiás, mint
Petronius, szinte ő küzd Petronius lelkéért,
lelkiismeretéért is. Kézdi György
Barakiásának alapvonása a szigorú
méltóság. Titkok tudója, aki nem adja ki
magát, tudásából mindig csak az
adott helyzetben elengedhetetlenül
szükséges mennyiséget árulja el. Amikor
Petronius szivarral kínálja, először szinte
imára összetett ujjai közé csippenti, óva-
tosan és ügyetlenül kezdi szívni-fújni a
füstöt. A vita hevében azután pillanatok
alatt gyakorlott csevegőhöz és szenvedé-
lyes szivarozóhoz illő könnyedséggel
gesztikulál a szivart „szakszerűen' tartó
kezével. A végső dolgok biztos tudásával
áll szemben Petroniusszal, épp ezért
súlyos és könnyed egyszerre, érvei egy-
szer s mindenkorra készen vannak. Fodor
Tamás egy cinikus fatalistából fejleszti ki
Petronius jellemét. Mintegy úti
kalandként, mellesleg szeretné elhelyez-ni
a szobrot a szentélvben, számára az
egésznek nincs jelentősége, s hogy mások
erről másként gondolkodhatnak, fel sem
merül benne. Felszínes jellem, akit gon-
dolkodói érdeklődése sodor a drámába.
Érdeklik a főpap érvei, eszméi, majd
meggyőzik, sőt rádöbbentik az erkölcsi
értelemben tartalmas életvitel szükségle-
tére. Barakiás gondolataival, a zsidók
magatartásával szembesülve ébred rá,
hogy csakis a morálisan értékes életnek
van értelme. Egy nép identitásszükséglete
döbbenti rá tulajdon személyiségének
identitásszükségletére. Félig nyitott szája
kezdetben a mindig jó passzban lévő em-
ber obligát vigyora, később a meglepetés,
a csodálkozás, majd a megrendülés kife-
jezője lesz. Nyugodt magabiztossága
kezdetben a feladat - valójában minden
feladat - csekélységének tudatából táp-
lálkozik, később a meggyőződés szilárd-
ságából.

A Pesti Színházban Lukács Sándor, aki
tíz évvel ezelőtti alakítását ismétli meg,
eleve belső erkölcsi igényességgel,
méltóságtudattal élő embernek mutatja
Petroniust, aki kelletlenül készül végre-
hajtani az elháríthatalan parancsot. A
színész orgánumának szépsége, indu

latainak nemessége eleve hőst formáz, aki
uralja a színpadot. A dráma elsősorban
benne játszódik le, ő vívódik önmagával,
Barakiás csak érveket szolgáltat számára.
Nem a semmitől, a lelki nihiltől, a
tartalmatlanságtól jut cl egy morálisan
igényes magatartáshoz, hanem egyfajta,
persze már megrendült meggyőződéstől
jut el más, mélyebb felismerésekhez. Er-
kölcsi igényessége visszamenőleg is hite-
lesíti magatartását; csakis meggyőződéssel
szolgálhatta korábban a hódításra, a
gyarmatosításra alapuló birodalmi eszmét.
S ez az igényesség követeli meg tőle, hogy
új felismerései nyomán magatartását is
megváltoztassa. Vallai Péter Barakiás
szerepében megszenved minden
gondolatot, belevörösödik, beleizzad
minden érvbe, amelyet Petroniusnak sze-
gez. Iszonyú küzdelmet folytat azért, hogy
meggyőződését kellő gondolati erővel,
meggyőzően és bátran képviselje. De azért
is, hogy érveit a hatalommal, a hatalom
képviselőjével szemben ki merje mondani.
Meg azért is, mert mintha kevésnek érezné
a rendelkezésére álló szavakat a lényeg
érzékeltetéséhez. Nem a bölcsesség és
nem is az okosság határozza meg jellemét
elsősorban, hanem az értelem eszközével
folytatott küzdelem. Belső izgatottsága,
feszültsége lehetet-lenné teszi, hogy
érvelésének puszta logikájához retorikus
külsőségek társulja-nak, amit ő mond,
annak magában kell megállnia és hatnia.
Elvékonyított, re-

Decius: Szilágyi Tibor (lklády László felvételei)



kedtes hangja végképp nem mérkőzhet
Lukács Sándor telt baritonjával.

A szolnoki előadásban koncepciózu-
sabban kidolgozottnak tetszik a két
segédtiszt alakja; Mertz Tibor és Tóth
József mintegy saját színészi alkatával
egészíti ki a két figurát, különbségük
hangsúlyt ad amúgy könnyen elsikkadó
eltérésüknek. Mertz Tibor Probusa a
nyíltabb tekintetű, ártatlanabb, Tóth József
Luciusa a ravaszabb, sunyibb, tettetőbb
alkat - még ha mindketten ártatlanok is. A
Pesti Színházban Kaszás Attila és
Korognai Károly nem formálja ki ilyen
plasztikusan a két figura különbségét.
Decius, Caligula követe Szolnokon Derzsi
Jánostól érdekesebb egyéniséget kap,
Szilágyi Tibor vígszínházi eleganciával
ruházza fel a figurát. Benkő Gyula
Agrippaként a tisztes agg bölcsességet
hozza színre. Czibulás Péter jellegtelenebb
az amúgy is jellegtelen szerep-ben.
Budapesten Hunyadkürti István inkább
Júdás elvakult szenvedélyét mutat-ja fel,
míg Szolnokon ifj. Újlaky Lászlóról inkább
a figura ostobasága rí le.

A Pesti Színházban inkább általános
parabolát látunk a hatalom, az önkény
természetéről, csapdáiról, sok pontján
következetlenül vagy felszínesen folytat-
va-kiegészítve Petronius és Barakiás Lu-
kács Sándor és Vallai Péter jóvoltából re-
mekül előadott gondolatait. Szolnokon egy
megsemmisítésre, szétszóratásra ítélt nép
önvédelmi harca bontakozik ki a pa-
rabolából, a részletekben többnyire kö-
vetkezetesebben végiggondolva. Néha a
pedantéria határát súrolva: a rendező
például Decius kísérőjeként behoz egy
néma szereplőt is a Petroniusszal folytatott
párbeszédhez, hogy láthassuk a majdani
tényleges feljelentőt. Mindkét elő-adás
erőteljesen közvetíti a szerző gondolatait,
de egyik sem tud maradéktalanul
megküzdeni az elvontság ábrázolásának
problémájával.

Székely János: Caligula helytartója (szolnoki
Szigligeti Színház)
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Szakács Györ-
gyi m. v. Zeneszerző: Melis László. Koreográ-
fus: Angelus Iván m. v. A rendező munkatár-
sa: Vörös Róbert. Rendezte: Taub János.
Szereplők: Fodor Tamás, Kézdy György,
Derzsi János, Mertz Tibor, Tóth József,
Czibulás Péter, ifj. Újlaky László.

Székely János: Caligula helytartója (Pesti
Színház)
Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskuti Már-
ta. A rendező munkatársa: Várnai Ildikó. Ren-
dezte: Marton László.
Szereplők: Lukács Sándor, Szilágyi Tibor, Ko-
rognai Károly, Kaszás Attila, Benkő Gyula,
Vallai Péter, Hunyadkürti István.

BÉCSY TAMÁS

A gyűlölet és a romlottság
találkozása

Bemutató a Várszínházban

Sultz Sándor: Barátaim! Kannibálok! című
drámája a Várszínházban a gyűlöletről és
a romlottságról szól. Megjelenítés- és
megformálásmódjában igen lényeges
kérdések rejlenek a mai valóság és a
megírható dráma egymásra való vo-
natkozásait tekintve. Vagyis fontos drá-
maelméleti tanulságokkal szolgál.

Az alaphelyzet manapság mindennapi:
egy fiatal házaspár eltartási szerződést
kötött egy idős asszonnyal, Mámival,
hogy halála után megkaphassák lakását.
Az élet ilyen helyzeteiben kialakuló vi-
szony lépésrendjei szinte szükségszerűek:
a fiatalok várják az eltartott halálát; ő
tudja ezt, s talán ezért, talán öregkorából
következően egyre inkább rigolyás és kö-
vetelődző lesz. Es már ott élnek a kölcsö-
nös gyűlölet minden pillanatban robbanó
légkörében.

Csernus Mariann Mámiként tolószék-
ben ül már a nyitó kép során, s arcán olyan
régóta rákövesedett gonoszság-ravaszság-
gyűlölet látszik, hogy a néző csodálkozik,
miként volt képes saját, egészen más
vonásokat mutató arcára ezt ilyen
pregnánsan ráépíteni.

A gyűlölet Mámi és Mici, a fiatalasz-
szony között nem rejtett, nem udvarias-
sággal, megértéssel, kedvességgel álcá-
zott, mint a valóságos életben, hanem tel-
jesen nyílt. A legnagyobb sértéseket vág-
ják egymás fejéhez a legközönségesebb
szavakkal. Ez a nyílt gyűlölet sokkal he-
lyénvalóbb, mint ha az életben szokásos
elpalástolt fajtáját látnánk. Igy az a dráma
jön létre, amely mai fiatalok és mai öregek
viszonyában hiteles. Nincs udvariasság, és
hiányzik minden empátia, a másiknak a
megértése, de még ennek leghalványabb
szándéka is. Az első pillanatban mégis
úgy tűnik, Kubik Anna Micijének Mámi
iránti gyűlölete jórészt csak a helyzetből
fakad, hiszen az öregasszony csak nem
akar meghalni; illetve, hogy Miciben
olyan indulatok élnek, amelyeket csak
Mámi vált ki belőle. Csernus Mariann
alakításából először arra gondolunk, hogy
eltartói iránti gyűlölete csak program
számára. Hiszen tudhatjuk, hogy a
cselekvési lehetőségektől meg-fosztott
öregek programokat keresnek és találnak
maguknak; néha a legképtelenebb
cselekvésbeli és még elképesztőbb
pszichikai programokat. Vagyis az az

érzésünk, Mámi azért gyűlölködik, hogy
ezzel foglalja el önmagát.

Azután megjelenik a vízvezeték-szere-
lő; Mici igen rövid idő múlva felkínálko-
zik neki. Mámira zárja szobája ajtaját, de
állandóan oda figyel; még a nagyon ízlé-
sesen megrendezett aktus közben is. Itt
már kételkedünk, hogy voltaképp csak
Mámi ingerlésére feküdt le a szerelővel,
noha azonnal megmondja neki. A fiatal-
asszony nemsokára elmegy; Mámi azon
kérdésére: „Hová mész?" - egyetlen főnévi
igenévvel válaszolva közli, hogy férje
legjobb barátjához. Most már tudjuk, az
öregasszonynak igaza volt, amikor
előzőleg lekurvázta Micit, és sajnálkozott
férjén, aki tisztességes mérnök, s hogy
pénzt keressen, munka után takarítást
vállal.

Mámi előzőleg a szerelőt kidobta a la-
kásból, mondván, nem kell a konyhai
csappal semmit sem csinálni. Amint
egyedül marad, tüstént felkel a tolószék-
ből, felhívja a szerelő főnökét, s bepana-
szolja, nem végezte el a munkáját. Majd
rágyújt, pálinkázni kezd, és várja a fej-
leményeket.

Hazatér a férj, Frici. Feleségének hoz
virágot, de Mámi úgy tesz, mintha neki
hozta volna, s elszedi tőle a csokrot.
Azonnal közli, felesége lefeküdt a szere-
lővel, s most meg a legjobb barátjával
szeretkezik. Most már tudjuk, Micinek
igaza volt. Mámi nem programból, elfog-
laltságból ilyen. Az az igaz, amit Csernus
Mariann az első pillanatban elárult róla: a
mélységes gyűlölet nyílt gonoszsággal és
ravasz okossággal egyesül benne. Miciről
pedig ekkorra már kiderült, hogy
értékesnek, őszintének minősíti saját
pillanatnyi hangulatainak, szeszélyes
érzelemhullámzásainak azonnali meg-
nyilvánulásait, és egyéniségből fakadó
cselekvésnek, hogy azt teszi, amire épp
indíttatása van. Az is egyértelmű lesz,
hogy mindez az empátia teljes hiányából
ered, mert egyáltalán nem érdekli, mi
szavainak vagy cselekvéseinek a másokra
tett hatása. Ez a kizárólag önmaga sze-
szélyeire való benső koncentráltság ab-
szolút romlottságot eredményez.

Sultz Sándor drámája ezen a ponton,
tehát még a befejezés, még a történet vége
előtt közöl legtöbbet. Ugyanis körülbelül
ettől a ponttól kezdődően lehet-ne
általánossá, az élet más helyzeteire is
érvényessé absztrahálni a gyűlölet és a
romlottság találkozását.

Némi nehézséggel jár azonban, hogy
Mámi alakja felemelkedhessék addig az
elvonatkoztatottságig, ahol már korunk
egyik általánosan érvényes - mert minden
életszférában működő - dinamizmusaként
érzékelhetnénk a benne lévő gyű-


