
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-



löletet, mint ahogy az sem valós lehe-
tőség, hogy korunk egyik alapjaiban
működő dinamizmusaként érzékeljük a
Miciben testesülő romlottságot; ezt a
köznapi önzést jóval túlhaladó önmagára
való koncentráltságot, ami egyértelműen
romboló romlottsággá válik.

Nem Sultz Sándor, a drámaíró hibás
abban, hogy az általánosíthatóságnak ezt a
szintjét drámája nem éri el.

Az eddigiekből talán nyilvánvaló, hogy
ez „realisztikus" dráma. Ha ma egy dráma
- a szónak legmagasabb értelmében -
realisztikus, talán nem is valósíthatja meg,
hogy közlésének általánosíthatósága a
dráma világszerűségének közvetlenül
érzékelhető szintjeire alapuljon; vagyis a
látható-hallható megjelenésformákra, a
történetre, az alakok szövegeire és
cselekvéseire. Ennek két oka is van; az
egyik, hogy a valóság maga egyfelől uni-
formizálja a megjelenésformákat és az
azokban rejlő tapasztalatokat egyaránt; a
másik, hogy ugyanakkor a jelentések és a
tapasztalatok az uniformizált megjele-
nésformákhoz kötöttek.

Az uniformizáltság azt jelenti, hogy az
egyed az élet különböző szegmentumai-
ban egyforma jelenségekkel és ezeknek
azonos jelentéseivel találkozik. Egyforma
tapasztalatokra tesz szert mindenki
bárminek a vásárlása közben; ehhez vi-
szonyítva persze más, de egyforma élmé-
nyei vannak bármely hivatallal vagy szer-
vezettel való kapcsolatakor; mindenki
ugyanazokat a híreket, információkat
kapja a tévéből, rádióból, újságokból, és
lényegében azonos módon; a privát
szférában ugyanazon gondokkal küszkö-
dik férjével, feleségével, gyerekével való
viszonyában; mindenkinek bőven van
anyagi gondja; az elmúlt évtizedekben
mindenki elszenvedett társadalmi sérel-
meket; mindenki átélte a frusztráció
érzését is; egyaránt érezzük az élethely-
zetek szűkös voltát stb. stb. A mai gyere-
kek ugyanazon élményben részesülnek az
óvodában, az iskolában, egyazonos az
élményük a pop- és egyéb koncerteken. A
pszichikumba bevésett tartalmak is
azonosak, hiszen minden vásárlási hely-
zetben egyformák az egyéni és szociál-
pszichológiai dinamizmusok; ehhez vi-
szonyítva különböző, de önmagukon belül
ugyancsak azonos lelki bevéséseket
kapunk a hivatalokkal, szervezetekkel
való kapcsolatainkban stb. Ennek a tény-
nek a legegyszerűbb és igen gyakori
szimptómája az, hogy ha valaki bármely
élethelyzetében beszerzett élményeit, ta-
pasztalatait kezdi mesélni a másiknak, az
azonnal közli, „ez semmi", bezzeg mi
történt ővele; vagyis: ugyanaz. Ha bár-
mely fiatal pár lakásért egy öreg eltartá-

sát vállalja, ugyanazokkal a társadalmi és
szociológiai, egyéni és szociálpszicholó-
giai dinamizmusokkal találkozik. Vagyis
minden hasonló helyzetben ugyanaz tör-
ténik, a hasonló helyzetek azonos megje-
lenésformával rendelkeznek, és azonos
jelentésük van; megjelenésforma és je-
lentés a valóságban szorosan és szervesen
összefonódott.

Ha az uniformizált élet megjelenésfor-
mái éppúgy, mint azoknak a jelentései
akár a legmagvasabb értelmű realisztikus
műbe művészivé transzponálva átkerül-
nek, a műbeli jelentések közhelyekké
válnak, mert ugyanazzal a jelentéssel ta-
lálkozunk az élet minden hasonló hely-
zetében. A műbeli és a valóságbeli hely-
zetek megjelenésformáinak és a közvet-
lenül megérzékelhető közléseknek az
azonossága gátolja meg, hogy maga a je-
lentés, a közlés még tovább legyen
általánosítható. Hiszen már maga a meg-
jelenésforma és jelentése is általánosított
egy szinten; az élet minden hasonló hely-
zetére vonatkozóan érvényes.
Ugyanakkor éppen ezen uniformizáltság
miatt az általánosíthatóság mégiscsak az
adott, a konkrét megjelenésformához,
vagyis az adott helyzetcsoport
uniformizált egyszeriségéhez kötött; s ez
gátolja meg, hogy a jelentés más
helyzetcsoportra vonatkozóan is
általánosítható legyen. Uniformizált
egyszerisége van a vásárlási
helyzeteknek; továbbá másként, de
ugyancsak uniformizált egyszerisége van
a hivatalokkal-szervezetekkel való
találkozásoknak; és ugyancsak uniformi-
zált egyszeriséggel rendelkeznek mind-
azok a helyzetek, amelyekben társadalmi
sérelmeket szenvedünk el. Ezen ok miatt
a fiatal eltartók és az öreg eltartott közötti
konkrét élethelyzetekben megnyilatkozó
gyűlölködésnek és az empátia hiányából
fakadó romlottságnak a találkozása csak
a lakásért eltartottak és az el-tartók
közötti helyzetre lesz érvényes a
közvetlen érzékelhetőségek szintjén.
Méghozzá azért, mert ezeket a pszichikai
tartalmakat a mű világszerűsége a való

ság imént vázolt jellege miatt nem tudja
átvinni érvényes tartalomként más olyan
helyzetekre, amelyekben a gyűlölet és az
ily fajta romlottság ugyancsak megtalál-
ható. Hiszen megjelenésforma és jelentés
szervesen-szorosan összefonódott. Az
élet azonos helyzeteinek az egyszerisége
egyfelől tehát uniformizált, másfelől a
helyzetcsoportok egymástól elszigeteltek.
A vásárlási helyzetek csoportja elszigetelt
a hivatalokkal, szervezetekkel való
kapcsolatok helyzetcsoportjaitól stb.,
azért, mert a jelentéseket nem lehet
egyikről a másikra átvinni, minthogy más
és más a helyzetcsoportok megjelenés-
formája, és a jelentések az uniformizált
egyszeriség megjelenésformáihoz van-
nak hozzáépítve. Ez gátolja az adott hely-
zetcsoporton túlmenő általánosítás lehe-
tőségét, elsősorban a realisztikus drámák
esetében.

A fordított megoldásokkal sem sokkal
egyszerűbb a drámaíró helyzete. Ma elég
sok olyan dráma van, amely akár rejtet-
tebben, akár egyértelműbben allegorikus,
illetve másképpen elvont, absztrakt
világszerűséget épít fel. Megítélésünk
szerint az absztrakt művek épp az imént
igen-igen nyersen, vázlatosan említett
valóságkép következményeként alakultak
ki. Az ily művek elvontsági foka persze
különböző lehet, de egy bizonyos fok-nál
feljebb ezen megformálás- vagy meg-
jelenítésmódoknak épp a konkretizálha-
tósága vész el. Az absztrakt műveknek is
van közvetlenül megérzékelhető, !átható-
hallható szintje, és a jelentések általá-
nosíthatósága a megjelenésforma magas
elvontsági szintje miatt vész el, avagy
közhelyes általánossággá válik.

A manapság megírt drámákat ekként,
talán megengedhetetlenül nyersen jelle-
mezve kitűnik, hogy mindkét esetben
megnövekszik a befogadó intellektuali-
tásának a fontossága. Úgy is fogalmaz-
hatjuk: hozzájárulása a mű jelentéseinek
kialakulásához. Ezt észrevette egyfelől az
irodalomtudomány, s felújította-bővítette
a befogadásesztétikát; másfelől

Sultz Sándor: Barátaim! Kannibálok! (Várszínház). Mámi: Csernus Mariann



szajkózza a harmadrendű kritika, mond-
ván, annyi „olvasat" van, ahány befo-
gadó. Olvasatnak minősítve bármely hitel
nélküli és érvénytelen „hozzájárulást".

Ám mindkét esetben megszűnik a
műveknek önmagukban vett fontossága,
jelentéseiket, világképüket, közlésüket
stb. illetően. Ezért olvashatni olyan kriti-
kákat és véleményeket, amelyek tartalma
vagy jelentése voltaképp csak a befogadó
részéről történt általánosítás; olyan, amire
maga a mű nem ad hiteles lehetőséget.
Elképzelhető persze, hogy a műtől
elszakadt vagy a művet csak ürügyként
alapul vevő általánosított jelentés, üzenet,
közlés stb. önmagában voltaképp
érvényes, hiteles, igaz; csak épp nem kö-
vetkezik az adott műből. Ebben az eset-
ben mondhatnánk, hogy Sultz Sándor
megfogta korunk két nagyon és élően je-
len lévő, romboló dinamizmusát, a gyűlö-
letet és az empátia hiányából fakadó
romlottságot. A gyűlölet és ez a romlott-
ság hivatalokban, szerelemben, a társa-
dalmi pozíciókért folytatott belharcokban,
országok egymás közötti viszonyában stb.
bőven megtalálható. Mondhatnánk, hogy
ennek a műnek a jelentései mindezekre
vonatkozóan is érvényesek. Ha ezt
mondanánk, a dráma csak ürügyül
szolgálna; magának a műnek a közvetle-
nül megérzékelhető szintjeiből ez az álta-
lánosítás nem adódik.

Sultz Sándor drámája azért jó mű még-
iscsak, mert még egy további, noha az
előzőekkel összefüggő valóságbeli ténye-
zővel is van vonatkozása, s ebből követ

kezően még egy drámaelméleti tényezőt
is magában rejt. Érdektelen művek ese-
tében mindezekről nem lehetne szó.

A dráma befejezése kérdéses. Mámi
először felhívja Frici barátját, hogy Frici
előtt is bebizonyosodjon: felesége meg-
csalja a legjobb barátjával. Mámi, go-
noszsága újabb megnyilvánításaként,
ezután „összehozza" a szerelő-szeretőt és
a férjet, elhitetvén Fricivel, hogy a szerelő
el akarja venni tőle a feleségét. Az
abszolút „lekvár" Frici csak ettől fél,
semmi más nem izgatja. A szerelőnek
persze esze ágában sincs Micit elvinni, s a
kínos félreértés-kimagyarázkodás után el
is megy. Mici megjön; marad a három
főalak.

Minden drámát valahogyan be kell fe-
jezni. A befejezés más, mint a történet
„abbamaradása". A mai drámák zöme
rendszerint nem zárja le az erővonalakat,
nem fejezi be a történetet vagy az ese-
ménymenetet; nem építi a megformált
életszakaszt véglegessé, vagyis az alakok
sorsává. Ezzel - éppúgy természetesen,
mint a mai élet - kiiktatja a tragédia lehe-
tőségét, amihez ugyanis az egyéni élet va-
lamely dinamizmusának nemcsak érté-
kessége - értékteremtő volta -, hanem
sorssá váló felelőssége és lezárultsága is
szükséges. Ám mai életünkből eltűnt a
lehetőség, hogy bármely egyén olyan
értékes sorsot élhessen, amelynek
értékességét épp a társadalmi értelem-ben
vett nagyobb körre vonatkozó ered-
ményessége és értékessége adja meg.
Egyrészt azért, mert az imént említett
okok miatt az egyén bármily tette elszi

getelt marad. Ez az elszigeteltség még an-
nak is a következménye, hogy bármely
egyed bármily cselekvése egy nagy szer-
kezet-szervezet hálózatába épül be, ott
elveszti egyedi-egyéni indíttatásának je-
leit-nyomait, hiszen a szervezet-szerkezet
egésze eredményének kicsiny, a többi
egyed hozzájárulásától elválaszthatatlan
részévé válik. Es ugyanez a helyzet min-
den életúttal - kivéve, de csak bizonyos
fokig az elsőrendű művészek és világre-
korder sportolók életútját: az egyéni
életutat elnyeli a társadalmi szövet, mint
csermelyt a homoksivatag. Ezért volta-
képp csak az egyedre önmagára vonat-
kozóan van az életútnak lezárulása, a tár-
sadalom észre sem veszi. Sorsként is min-
denki csak a sajátját érzékeli; a másiknak
az életét és életútját mint esetet érzékel-
jük, nem sorsként. (A másik ember halá-
lának pillanatában bensőnkből feltörő
sóhaj, még ha életére gondolunk is, ko-
rántsem jelenti, hogy azt sorsként
érzékeltük.) Mivel a valóságban nem zá-
rulnak le sorsként az életutak, a drámában
sem formálható meg így, noha ezt a
műnem a maga szoros megszervezett-
ségénél fogva alapvetően igényli.

A befejezésnek a dialógusok közé
beiktatott eseményei a következők. Mámi
tejet akar inni, Frici nagy konyhakéssel
vágja fel a zacskót. Mici felveszi a kést,
közeledik Mámihoz, talán azzal a szán-
dékkal, hogy megölje. Frici ki akarja ven-
ni a kezéből a kést, ami dulakodás köz-
ben Frici mellébe fúródik. Mámi nem
veszi észre, mi történt, s Mici is csak egy
idő múlva realizálja, hogy Frici meghalt.

A drámák világszerűségében a halál
csak akkor zárhatja le az életutat, ha lát-
tuk az alak alapvető dinamizmusát, s ha
halála ennek következményeként éri utol.
A halál tehát sorssá teheti a bemutatott
életutat és annak tartalmait. Frici halála
azonban teljesen véletlen. Igaz, halála a
Micivel való dulakodás közben történik;
igaz, a házaspár egymáshoz való
viszonyának metaforikus jelentése szerint
Mici „öli" Fricit. A Mici kezétől való
tényleges halál azonban Fricinek mindent
megbocsátó, mindent elnéző szerelmét
emelhetné sorssá, illetőleg a férjüket „ölő"
feleségek tetteinek - goethei-lukácsi
értelemben - szimbolikus tettére.
Azonban nem az elnéző, mindent meg-
bocsátó, alázatos szerelem és nem a
férjüket „ölő" feleségek attitűdje a mű
eddig bemutatott alapvető dinamizmusa.
Ha a házaspár közti, a Mámi életéért
vagy elveszejtéséért folytatott dulakodás
következményének tekintjük Frici halá-
lát, ez akkor sem a dráma eddig bemuta-
tott dinamizmusának a szerves követ-
kezménye; hiszen nem arról volt szó,

Kubik Anna (Mici) és Szirtes Gábor (Frici)



hogy egyikük Mámi életére, másikuk a
megmentésére törekszik. Frici halála te-hát
nem okvetlenül azért véletlen, mert
dulakodás közben véletlenül fúródik belé a
kés, hanem mert nem az előzőek szerves
következménye. Ezért aztán a dráma
erővonalai csak „abbamaradnak", s Frici
halála ezért hihetetlen.

A drámák világszerűségében ugyanis
soha semmi nem igazán véletlen. Ez a
dráma műnemének abból a törvénysze-
rűségéből vezethető le, hogy minden drá-
ma cselekményének megkezdése előtt
szituációnak kell lennie. Ez az alakok kö-
zötti viszonyoknak olyan hálózata, amely
potenciálisan magában rejti mindazt,
aminek történnie kell. Vagyis a szituáció
konkrét tartalma kijelöli a viszonyválto-
zások lebonyolódásának irányát. Ennek
következtében még azok az esetek sem
minősülnek itt véletlennek, amelyek a
valóságban, a műből kiemelve azok len-
nének. Hiszen egyetlen eset sem - például
a Romeo és Júliában Lőrinc barát
levelének véletlen okból bekövetkező
késése - fordíthatja meg az elindult erő-
vonalak irányát, nem térítheti az esemé-
nyek menetét olyan irányba, amely nincs
benne potenciálisan a kezdeti szituációban.
Ezért a drámák világszerűségében minden
„véletlen" legfeljebb alakilag az, valójában
nem. Ami valójában véletlen - mint itt
Frici halála -, az hihetetlennek minősül,
vagyis érthetetlennek.

A modern élet azonban tele van olyan
lényeges fordulatokkal, amelyeknek a
megtörténtét véletlennek tekintjük;
olyannak, aminek nincs oksági magyará-
zata, vagy amelynek oksági értelmezése
elégtelen, netalán mert átláthatatlan az
okok hálózata. Az oksági összefüggések és
az ezen rendszerben haladó történet a
valóság látható, közvetlenül érzékelhető
szférájába tartozik. Azonban már a XIX.
század második felében kiderült, hogy a
lényeg nem ezen szférán belül van. Ez a
felismerés nagy nehézséget rótt a drá-
maírókra. Több mű azzal a megoldással él,
hogy az igazi okokra, a valódi össze-
függésekre csak utal, csak céloz, vagy
metaforikusan irányítja valamire a meg-
értést. Mint ahogy Sultz Sándor drámá-
jában is található ilyenfajta utalás.

Bizonyos szövegekből azt gyaníthatjuk,
hogy Máminak már öt házaspárral volt
dolga; s van egy-két mondata arra
vonatkozóan is, hogy valami most, a kö-
zeli jövőben neki sikerülni fog. Ezekből az
utalásokból azt sejthetjük, hogy ő már öt
házaspárt „intézett el", s rövidesen sikerül
Micivel és Fricivel is. Ezek az utalások
Mámit tennék meg gyilkossá, ha nem szó
szerint is. Mámi alakját és cselekvéseit
ezek az utalások bizonyos fokig eltá-

volítják az oksági összefüggések és az
ésszel felfoghatóság szintjéről, természe-
tesen úgy, hogy Micivel és Fricivel való
tetteinek értelmezését is ehhez a nem lát-
ható, nem érzékelhető szférához kap-
csolnák. Ez pedig azt eredményezhetné,
hogy Mámi alakja „mitikussá", azaz a
minden terrénumon meglévő gyűlölet és
okos gonoszság, erővonalának hordozó-
jává válhatna. Ám ez akkor sikerülhetne,
ha korunkban valóban lenne mitológia -
ekkor nyilván nem lennének a helyzet-
csoportok egymástól elszigetelve. Mito-
lógia azonban nincs, így Mámi alakja csak
eltartott marad.

A színjáték művészeti ág, méghozzá
önálló művészeti ág, ezért mód és lehe-
tőség nyílik arra, hogy a drámában megírt
alakok tartalmát a színészi alakítás álta-
lánosabban érvényes szintre emelje, mint
amelyen a megírt szövegben van. Ennek
okait voltaképp csak egy színházontoló-
gia egyik fejezeteként lehetne pontosan
rögzíteni. Ezért most csak a színészi meg-
jelenítés-megformálás itt látható és erre
vonatkozó módjairól szólhatunk.

Említettük, hogy Csernus Mariann
igazán elképesztően építette rá saját más
jellegű arcára a gyűlölet-gonoszság-ra-
vasz okosság látható jeleit. Ez a speciális
színészi, nem verbális jelrendszer alapozta
meg azt, hogy Mámi alapdinamizmusa
később az eltartott öregasszony gyűlö-
leténél és gonoszságánál magasabb szint-
re emelkedjen. Leghatékonyabb, ugyan-
csak nem verbális jelrendszere az volt,
hogy minden gonosz és aljas megnyilvá-
nulását hihetetlenül egyszerű t er-

mészetességgel formálta meg. Ez az egy-
szerű természetesség evidensen foglalta
magába azt az örömöt is, amit romboló
eredményessége fölött érzett. Az volt az
igazán jó, hogy Csernus Mariann Mámija
nem külön örült a rombolásnak mint
eredménynek, hanem a természetes cse-
lekvés természetes és bizonyos követ-
kezményét látta és olvasta le Miciről, Fri-
ciről vagy a szerelőről. Ezzel a természe-
tességgel vált általánosabb érvényű alak-

ká. Ha ugyanis nem természetes Mámi
számára a gonoszság és gyűlölet, és ha
eredményessége külön örömöt vált ki be-
lőle, akkor az aljasság és gyűlölet mint az
élet egyik külön erővonala, mint az élet
egészétől külön vehető, nem normális,
nem természetes dinamizmus jelent volna
meg. Ebben az esetben más lett volna - az
eltartott gyűlölete és gonoszsága csak -,
mint az élet egészét átható szörnyűség.
Persze a valóság említett jellegzetessége
azért nem engedte teljesen, hogy a műben
a közvetlen érzékletességek szintjén
válhasson korunk mindenhol érvényesülő
gyűlöletének és gonoszságának
megtestesítőjévé. Mindazonáltal Csernus
Mariann azon kevés színészek egyike, aki
tudja, hogy a színjátékban nemcsak
partikulárisan hiteles alakot kell
megformálni, hanem, művészileg hi-
telesen, általánosabb jelentésű alakot.

Ezzel szemben Kubik Anna Micije a
mai fiatalasszonyok partikulárisan hite-
les egyik változata volt. Igaz, ezt kitűnő-
en formálta meg. Micije végtelenül önző
és szeszélyes, maradéktalanul cinikus és
csak pillanatnyi indulatainak, vágyainak
élő alak. Azt is érzékelhettük: ezen tulaj-
donságai abból fakadnak, hogy számára
csak egyetlen dolog fontos, sőt csak
egyetlen dolog van a világon: ő maga. Ez-
zel jár együtt nemcsak az empátiának a
hiánya, hanem annak a megélése is, hogy
a másik ember az ő ilyen-olyan indulatai-
nak, szeszélyeinek, vágyainak stb. csak a
tárgya. Mindezek mégsem emelkedtek
addig a szintig, ahol összeállva a romlott-
ságot adják ki, noha az említett benső
komplexum voltaképp alapvetően rom-
lottság. Kubik Anna alakításában mintha
jogos vagy legalább önmagában igazolt
lenne, hogy gyűlöli azt az öregasszonyt,
aki nem akar kihalni a lakásból, hiszen az
neki kellene; mintha jogos vagy számára
igazolt lenne, hogy lefekszik a szerelővel
és közvetlenül utána férje jó barátjával,
hiszen ezek az ő jó érzését szolgálják;
mintha jogosan fogadhatná el Frici aláza-
tosságát, teljes önfeláldozását, őt min-

Mihály Pál (Szerelő) Kubik Annával a várszínházi előadásban (lklády László felvételei)



denben kiszolgáló és neki mindent elné-
ző-megbocsátó voltát, hiszen mindez az ő
kényelmét szolgálja.

Igen jellemző ebben a vonatkozásban
Ivánka Csaba kitűnő rendezésének Mici-
re vonatkozó utolsó mozzanata. Miután
észrevette, hogy Frici halott, a díványra
ül, és szendvicset kezd majszolni. Ez a
pillanat tökéletesen kinyilvánítja az em-
pátia teljes hiányát, a cinikus közömbös-
séget és a csak önmagával foglalkozó at-
titűdöt. De mégsem nyilvánít ki teljes
romlottságot.

Bár lehet, hogy ezt a hiányt is a való-
sággal való vonatkozás értelmezheti. Ma
kétségtelenül van cinizmus, gazemberség,
szadizmus, lelki kegyetlenség, árulás,
hűtlenség, hitet-meggyőződést elhagyó
karrierizmus stb. stb. De van-e
romlottság? Ez a fogalom nem oldódott-e
föl más fogalmakban? A szadizmus, a lel-
ki kegyetlenség stb. mások fizikai vagy
lelki kínjaival van összefüggésben; a gaz-
emberség, az árulás stb. pedig egy másik
konkrét emberrel való vonatkozásban
létezhet csak; a hitet-meggyőződést elha-
gyó karrierizmus pedig eszmékkel való
viszonyban értelmezhető. A romlottság
viszont az általános értelemben vett eti-
kával van vonatkozásban; ahogyan a gaz-
emberséghez egy másik ember kell, a
romlottsághoz etikus környezetre van
szükség. S van-e romlottság, ha nincs eti-
ka?

Fricit Szirtes Gábor alakítja, ugyan-
csak az adott „lekvár" férjekre érvényes
partikuláris hitelességgel; noha ezen a
szinten nagyon jól. Ennek az alaknak a
magasabb jelentésszintje akkor juthatna
érvényre, ha látnánk, hogy a gyűlölet, az
okos ravaszság és az önző romlottság
rombolására lehetőséget ez az attitűd is
ad; ha érezhetnénk, hogy a mindenkinek
elegettevő, mindent megbocsátó pipo-
gyaság attitűdje is lehetőséget ad a Má-
miban és Miciben testesülő erővonalak
érvényre jutásának. De ennek a magasabb
szintű jelentésnek a megjelenését a
valóság említett jellegzetessége ugyan-
csak meggátolja.

Sultz Sándor drámáját jóformán csak
dicsérni lehet. Ami az írott szövegben
problematikus, az a mai élet pecsétje a
dráma világszerűségén. Az előadást is
csak dicsérni lehet; elsősorban Csernus
Mariann alakítását. Es az elemző örül,
hogy végre dicsérhet; drámát is, elő-adást
is.

Sultz Sándor: Barátaim! Kannibálok!
(Várszínház)
Díszlet-jelmez: Bakó József. Rendezte: Ivánka
Csaba.
Szereplők: Csernus Mariann, Kubik Anna,
Szirtes Gábor, Mihály Pál.

ERDEI JÁNOS

Az idő peremén

Az Élőképek Veszprémben

„Európában csak te nem vagy antik
ó kereszténység s hiába

A legmodernebb európai te vagy
X. Pius pápa

S téged akit az ablakok figyelnek
visszatart a szégyen hogy bemenj Ma
reggel egy templomba csöndesen

s ott gyónni térdepelj
Katalógust prospektust olvasol

s plakátokat mind hangosan
dalolnak itt"

(Apollinaire)

Színházi világunkban, amely még nap-
jainkban is, s ráadásul csak jóindulattal
felemásnak mondható eredménnyel csu-
pán birkózik Beckett-tel és Ionescóval,
már maga a darabválasztás is figyelmet
érdemel. Pilinszky János ugyanis a Ro-
bert Wilson színházával való találkozás s
főként annak vezető színésznőjével, She-
ryl Suttonnal folytatott - külön kötetben is
megörökített - beszélgetései hatására írt s
adott közre az 1974-ben megjelente-tett
Végkifejlet című kötetében négy
színművet. Ezek közül állította most az
Előképeket színpadra Vándorfi László
rendező.

S bármily paradox., az igazán izgalmas
kérdések nem a darab követelte - magyar
viszonyaink között még mindig új-
szerűnek számító - színházi formanyelv-
ből eredeztethetők, hanem abból, hogy a
katolicizmus, mely Pilinszky János köl-
tészetétől elválaszthatatlan, mint szeku-
ralizált, sőt ateizált korunk eseményei-
nek átlátásához releváns nézőpont szolgál
e darabban. Ingerlően provokatív, már
Apollinaire esetében is avantgárd formájú
tényállás! Ezt a valóban izgalmas és
termékeny feszültséget valójában nem
enyhíti, hanem elmélyíti, ha a Pilinszky
János költészete alapján re-konstruálható
világképet, miként Radnóti Sándor, nem
egyszerűen katolikus-nak, de
misztikusnak nevezzük el. Ezen az úton
eljuthatunk ugyan műveinek olyasfajta
„olvasatához", mely mintegy visz-
szamenőleg igazolni látszik Lukács
Györgynek még A tragédia metafiziká-
jában vázolt gondolatait, de reménytele-
nül nehézzé lesz az eredeti dráma s az
értelmezéséhez épült állványzat újbóli
szétválasztása. (Erre azért lenne szükség,
mert a meglehetősen túlméretezett áll-
ványzat szempontjából tökéletesen
mindegy, hogy történetesen egy paraszt-

ház vagy épp a reimsi katedrális köré
épült-e fel.) Igy, nem vitatva annak jogo-
sultságát, hogy Pilinszky líráját miszti-
kaként értelmezzük, egy egyszerűbbnek
tűnő utat választok. Az arra való emlé-
keztetés útját, hogy a katolicizmus csak
mintegy (nagyon) kívülről szemlélve
tűnhetik monolitnak, hogy a dogmák ki-
jelölte s a Tanító Hivatal ellenőrizte hatá-
rok között filozófiailag egymást szinte
ki-zárni látszó építmények szolgálják
ugyanazt a célt, a teológiai rendszer/ek
alulról történő megalapozását. Mielőtt
megkísérelnék arra válaszolni, hogy ezek
a „fölülről" mégiscsak regulatív szerepet
(is) betöltő teológiai előfeltevések miért
éppen Pilinszky Jánosnál vezettek el egy
nemcsak „felekezetek fölötti"-nek, de
egyenesen ateista nézőpontból is rele-
vánsnak tűnő líra megszületéséhez, két
megjegyzést kell tennem. Először is a
„felekezetfölöttiség" látszólagos. Csak
vulgár-ateizált korunk logikája szoktat-
ott bennünket ahhoz, hogy ami „itt" elfo-
gadható, az „ott" csakis „véletlenül",
mintegy osztály- - s egyéb - korlátok el-
lenében jöhetett létre, holott nem egé-
szen bizonyos, hogy az igazság egy vi-
lágnézethez, s annak is az egyik formájá-
hoz kötött. A másik: az eredeti kérdésre
válaszolhatnánk Pilinszky János kétség-
bevonhatatlan tehetségének a felemle-
getésével is, ámde az értelmezésnek
éppen az a feladata, hogy rekonstruálja
azokat a világnézeti-filozófiai síneket,
amelyeket vállalva, és így akaratlanul fel
is használva, az alkotó arra a területre
érkezett, amelyet életműve is megteste-
sít. Pilinszky János esetében ha nem is
kell feltétlenül a misztikáról beszélnünk,
szólnunk kell arról a hangsúlyeltolódás-
ról, amely a katolikus teológiában nagy-
jából a reneszánsz korában következett
be, s amelyet Erazmus neve (is) fémjelez.
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk,
hogy a szenvedő Krisztus mellett, sőt he-
lyett a tanító alakja került előtérbe. S bár
ez a megelőző korszakokhoz képest min-
denképpen derűsebb, ha úgy tetszik,
„bölcsebb" szemléletmód korántsem vált
kizárólagossá, szinte napjainkig tartó
dominanciája döntő módon meghatároz-
za a kereszténységről azóta kialakult
képet. Így jöhetett létre az a világban
uralkodó, a Lukács György-tanítványok
szemléletét is meghatározó konszenzus,
mely a hős ateisták és a túlvilági kompen-
zációban reménykedő hívek ellentéte-
ként gondolja osztályozhatni az emberi-
séget. Nem alaptalan ugyan ez a felosz-
tás, de rendkívül igazságtalan, nem is el-
sősorban azért, mert (természetesen) az
ateizmus sem csak az emberi élet egyszeri
és visszavonhatatlan mulandóságával


