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A pszichiátriával való visszaélés minden
bizonnyal a század nagy bűnei közé tarto-
zik, ha ugyan nem ez a legsúlyosabb vagy
legalábbis leginkább antihumánus vétség
az emberi nem ember volta ellen. Oly-
annyira, hogy az újabb amerikai antipszi-
chiátria már voltaképp az orvosi beavat-
kozás létjogosultságát is kétségbe vonja.
A nácizmus elől az óceánon túlra emig-
ráló Erich Fromm pedig a negyvenes évek
elején első New York-i könyvében (Me-
nekülés a szabadságból) abban látta a leg-
főbb veszélyt, ha „a külvilág túlereje lát-
tán" az egyén „lemond saját integritá-
sáról", ezzel nyilvánvalóan arra (is) rá
kívánván mutatni, hogy az autonómiáját
„önként" feladó ember mintegy megte-
remti a talajt a - mai kifejezéssel élve -
totalitáriánus hatalomgyakorláshoz. Az-
az, ha egy társadalom döntően olyan
egyedekből áll, akik nem tartanak igényt
személyi autonómiájukra, akkor egyúttal
alkalmatlanná válik a hatalom ellenőrzé-
sére, és elkerülhetetlenül asszisztálni fog
a legelképesztőbb visszaélésekhez, így

adott esetben a fasiszták „emberkísérle-
teihez" is. Ez meg is történt. (Egyébként
ennek a folyamatnak hátborzongató és
modellértékű, drámai elemzését nyújtja
Ingmar Bergman a hetvenes évek végén
készített, nálunk is játszott filmjében, A
kígyótojásban.) Másrészt a sztálini kor-
szakban és a hetvenes-nyolcvanas évek
posztsztálinizmusa idején a Szovjetunió-
ban és más szocialista országokban gya-
korolt pszichiátriai „kényszergyógykeze-
lések" is itt említendők, noha e kérdésről
még ma is meglehetősen keveset tudunk.

Vlagyimir Bukovszkij, a mintegy más-
fél évtizede nyugaton élő szovjet ellenzé-
ki volt az, aki először tárt leleplező adato-
kat a világ elé azokról az elmegyógyinté-
zetekről, amelyek belügyi felügyeletét a
Szovjetunióban például csak nemrég
szüntették meg (a Magyar Nemzet erre
vonatkozó híradását A nagy briliáns val-
cer veszprémi műsorfüzete 'is tartalmaz-
za). Bukovszkij, az egykori komszomo-
lista ugyanis 1967 szeptemberében Alek-
szander Ginzburg és Jurij Galanszkov
letartóztatása miatt tüntetést készült
szervezni, bár erre nem került sor, mert őt
magát is őrizetbe vették, s amikor ki-
hallgatóinak fennen hangoztatta, hogy
nem tett egyebet, csupán a szovjet alkot-
mányban biztosított jogaival élt, sőt ki-
szabadulása után is élni kíván velük, egy-
szerűen elmebetegnek nyilvánították, és
hároméves kényszergyógykezelésre „ítél-
ték". Bukovszkij pedig, amikor szabadult,
már nem tüntetéseket szervezett,

hanem egy vaskos dossziét igyekezett
publikálni, amelyben nyolc ismert „kény-
szerkezelési" eset dokumentumait gyűj-
tötte össze. Az anyag az ő neve alatt, so-
katmondó címmel jelent meg 1971-ben
Párizsban: Új elmebetegség a Szovjet-
unióban: az ellenzékiség. A kötet élén
Bukovszkij drámai hangú „nyílt levél-
ben" fordult a XXIV. szovjet pártkong-
resszushoz és a pszichiátriai világszerve-
zethez (ahonnan az ügy továbbgyűrűzése
következtében jó pár év múlva a Szovjet-
unió kilépett, habár jelenleg, mint tudjuk,
tárgyalások folynak tagságának hely-
reállításáról): „Ép elméjű ember számára
nincs iszonyatosabb sors, mint az, ha
kénytelen elmegyógyintézetben tölteni
az életét." E szavakat akár mottóul is
írhatnánk Drago Jancar Veszprémben
most bemutatott drámája, A nagy briliáns
valcer fölé.
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Igaz, első látszatra a Bukovszkij-jelenség
inkább csak ürügy volt Drago Jancarnak,
amikor a nyolcvanas évek elején megírta
A nagy briliáns valcert, hisz a darabnak
sokkal aktuálisabb politikai vonatkozása
is volt: az a lengyel kísértet, amely ez idő
tájt bejárta Kelet-Közép-Európát, és
többnyire félelemmel vagy legalábbis
rossz közérzettel töltötte el a hatalom
birtokosait. Amikor az 1980-as sztrájkok
után magasra szökött a független lengyel
szakszervezet csillaga, e térségben a hiva-
talos hírközlő szervek több helyütt is -
így például nálunk, de Jugoszláviában
még inkább - több-kevesebb rokon-
szenvvel kezelték a lengyelországi fej-
leményeket; a Szolidaritás-mozgalomból
akkor lett kísértet, amikor Lengyelor-
szágban (ma már tudjuk, nem utolsó-
sorban a hatalom provokációi következ-
tében) a frontok megmerevedtek, majd
bevezették a hadiállapotot. Némileg pa-
radox módon ekkor, tehát a mozgalom
erőszakos letörése idején vált nyilván-
valóvá, ami ma úgyszintén politikai köz-
helynek számít: nevezetesen, hogy a
sztálini-posztsztálini tekintélyelvű
társadalmakban a nép nevében gyakorolt
hatalom korántsem jelentett
néphatalmat. A tömegbázisát végképp
elvesztő lengyel politikai elit
zsákutcájának emlegetése azonban így
merő absztrakció, csupán tételes
kijelentés; ám az, ami akkora len-
gyeleknél történt a nemzeti tudat „szín-
padán", drámai-lélektani-nemzeti katar-
zist ígért. Túl sokan álltak a barikád egyik
oldalán és túl kevesen a másikon ahhoz,
hogy. a politikai helyzet „kényes egyen-
súlyát" hosszan fenn lehetett volna
tartani, azaz ekkor már bármely
pillanatban

Drago Jancar: A nagy briliáns valcer (veszprémi Petőfi Színház). Fazekas István (Simon Veber) és Pásztor Edina
(Ljubica)



elhangozhatott a „meztelen a király!"
kiáltás, amit a hatalom, elemi érdekeire
hivatkozva, meg akart akadályozni. Így
következett be 1981 decembere, amikor a
társadalmi erőket aktivizáló nemzeti
katarzis helyett a romantikus nemzeti
mártírium, a passzív rezisztencia köszön-
tött be Lengyelországban - és Kelet-
Európában elindult különös, jelképes
bolyongó körjáratára a Szolidaritás
kísértete.

A helyzet politikai elemzése messzire
vezetne, nem is tartozik ide. Az egy-
szerűség kedvéért inkább a nyolcvanas
évek két, többé-kevésbé ismert kultúr-
politikai „ügyére" szeretnék utalni: az
újvidéki Új Symposion és a szegedi Tisza-
táj szerkesztőségének adminisztratív le-
váltására. A hivatalos szervek annak
idején mindkét esetben lényegileg
„közléspolitikai hibákkal" indokolták
lépésüket (noha ez a bürokratikus szóvi-
rág szegedi találmány), s mindkét folyó-
irat bűnlajstromán szerepelt egy bizonyos
lengyel szám, amely a Szolidaritás
képviselte szellemiséghez közel álló írá-
sokat tartalmazott. A különbség csak az,
hogy a Tiszatáj lengyel száma 1981 nya-
rán jelent meg, amikor a független szak-
szervezet csillaga még magasan állt, az Új
Symposioné viszont 1982-ben, a lengyel-
országi internálások idején. A példa jelzi
az akkori jugoszláviai és magyar nyilvá-
nosság közti különbséget: amikor nálunk
központilag elnémíttatott minden olyan
hang, amely a Szolidaritással szimpatizált
volna, Jugoszláviában a mi központi saj-
tóirányításunk híján ez lehetetlen is lett
volna. Ott csak utólagos felelősségre
vonás létezett. S bár ez a körülmény nem
gördített akadályt az elé, hogy mindkét
említett folyóirat hasonló sorsra jusson
(sőt az elé sem, hogy nagyjából ugyanab-
ban az időben, a közelmúltban kerüljön
sor rehabilitálásukra), a különbség szá-
munkra itt, most - Drago Jancar drámá-
járól szólva - lényegbevágó. Tudniillik A
nagy briliáns valcer olyan színháznak
íródott, amely a nézőtér politikai aurá-
jából (is) táplálkozik, reflektál rá, építke-
zik belőle, kesztyűt dob a publikumnak,
azaz vérbeli politikai színház kíván lenni.
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Miközben látszólag egyáltalán nem az.
Elegendő kissé felszínesebben pillanta-
nunk rá, s máris inkább afféle történelmi-
áltörténelmi játéknak, „keleti" abszurd-
nak tűnik, amiben természetesen illik
meglátnunk a groteszk parabolát, sőt a
fonákjára fordított lélektani drámát is.
De hát mindez már valójában követ-

kezmény, a Jancar-féle politikai színház
dramaturgiai maskarádéja.

Gállos Orsolya, a darab fordítója a
műsorfüzetben „jellegzetesen közép-
európai írónak" nevezi a szerzőt, s Drago
Jancar valóban az. Nemcsak azáltal, hogy
minden művében eredendően túltekint
szűkebb pátriája határain, és nemcsak
azért, mert aki e térségben lett íróvá, jól
tudja, hogy a színház, csakúgy, mint bár-
mely más művészet, bizonyos áttéte-
lesség, képletes kifejezésmód, parabolák
vagy példázatok útján általában hatéko-
nyabban tud politizálni, mint „egyenes-
ben", hanem azért is, mert tisztában van
vele, hogy ezen az égtájon a politika
mindig több önmagánál, itt
mindannyiszor elemi kérdésekről van
szó: nemzeti identitásról, erőről és
gyengeségről, életben maradásról és
pusztulásról. Maga Jancar egy magyarul
is olvasható esszéjében épp e
vonatkozásban idézi Milan Kundera
Közép-Európa-esszéjét, amelyre egyéb-
ként mostanság nálunk is szokás hivat-
kozni, noha ez az esszé magyarul legalább-
is nehezen hozzáférhető (csak az emig-
ráns sajtóban és szamizdatban jelent
meg), de amelyet, jegyzi meg A nagy bri-
liáns valcer írója, „Ljubljanában úgy ol-
vastunk, mintha szlovén szerző írta vol-
na". Kundera a kis népek hazájának látva
ezt a régiót, megállapítja: „Kis nép az,
amelynek puszta léte is bármelyik pilla-
natban kétségessé válhat, egy kis nép
eltűnhetik, s ezt tudja is. Egy franciának,
orosznak vagy angolnak eszébe sem jut,
hogy kételkedjék népe fennmaradásá-
ban. Himnuszaik csak nagyságról, örök-
kévaló nagyságról szólnak. A lengyel
himnusz viszont így kezdődik: »Nincs
még veszve Lengyelország...«" Jancar
szerint az, amit Kundera mond, minden
szlovén értelmiségi fülének „egyszerű és
pontos", minthogy „valószínűleg egyet-
len ember sincs köztünk, aki előbb vagy
utóbb ne tett volna fel kérdéseket e ko-
nok kitartás értelméről". A nagy briliáns
valcerben is erről faggatja önmagát és ko-
rát az író.

A darab cselekménye „A Szabadság
Szabaddá Tesz" elnevezésű különleges
intézetben játszódik; az író felfedezhető-
en szándékosan kerüli, hogy ennél több
konkrétumot áruljon el a helyről és az
időről, de hisz a mű történelmi meghatá-
rozottságát úgysem a színlapon közölt
adatok szabják meg, hanem a történet
irodalmi és színpadi szövete, s ez nem
hagy kétséget afelől, hogy mikor és hol
járunk: egy olyan közép-európai kis nép
földjén, ahol létezik a Bukovszkij doku-
mentálta kényszergyógykezelés, továbbá
ahol egy történész - bizonyos Simon Ve-
ber - gyanússá teheti magát azzal, hogy
az 1830-as lengyel nemzeti felkelés bu-
kása után elbujdosó és a jelek szerint épp
e tájra elvetődő forradalmár esete után
nyomoz, minthogy e múlt századi Droho-
jowski sorsa számos rejtélyt tartalmaz
(például megállapíthatatlan, hogy elüsz-
kösödött lábát levágták-e, s ha nem, ho-
gyan maradt életben, vagy ha igen, akkor
hogyan jutott tovább stb.), ami valóságos
szakmai izgalommal tölti el a történészt,
ám tökéletesen érthetetlen az őt körülve-
vő közeg számára, amely csakis a renitens
lengyel szellemiség importálását sejtheti
meg furcsa szenvedélyében.

Maga a cselekmény ott kezdődik, hogy
Simon Veber mögött becsapódik a cel-
laajtó - és egy nagyszabású intézeti bállal
zárul, amely a felettes szervek előtt is -
pontosabban szólva, csakis őelőttük -
igazolni kívánja, hogy a különleges inté-
zet rászolgált a nevére. A szabaddá válás
e sajátos kényszerútja hősünk esetében
nem egyebet jelent, mint hogy bizonyos
sokkhatás alatt azonosul azzal a váddal,
amit a konstrukciós perek logikája sze-
rint a nyakába varrtak: nevezetesen hogy
azért került intézetbe, mert valamiféle
„személyiségzavar" folytán azonosította
magát a múlt századi Drohojowskival.
Doktor, az intézet igazgatója, aki állító-
lag ki akarja gyógyítani kényszerképze-
teiből, megfenyegeti, hogy levágja a lá-
bát; Volodja, a főápoló, készpénznek
véve a fenyegetést, mindjárt amputálja is

Czikéli László (Saulus-Paulus) és Borbiczki Ferenc (Volodja) a Jancar-darabban (MTI-fotó-llovszky Béla felvételei)



a történész lábát, ám ez az iszonyatos és
morbid „tettlegesség" meghökkentő for-
dulatot von maga után: Simon Veberből
valóban Drohojowski lesz. Őrzőinek leg-
nagyobb ámulatára lengyelül kezd be-
szélni, sőt ettől fogva a nemesi forradal-
már felsőbbségével kezeli őket. Igazi fel-
sőbbrendűségét azonban az a szolidari-
tásérzés adja meg, ami közte és a szintén
„ápolt" Ljubica között ébred.

Az író megengedheti magának, hogy
könnyedén túllépjen a pszichológián, s
eszébe se jusson a lélektani hitelesség
szálait bogozni. Utóvégre nem hőseinek
belső fejlődésrajza foglalkoztatja, hanem
a megjelenített intézmény organizmusa.
Maga az intézmény természetesen mo-
dell, bizonyos társadalmi mechanizmus
képletes rajza, amelyben a privilégiumait
védő hatalmi elit minden társadalmi de-
vianciában politikai ellenfelet sejt, s ahol
az atomizálódott társadalom „önként"
elfogadja az egyéni integritás meg-
bélyegzését. Így függ össze Jancarnál a
társadalomtól elidegenedő hatalom, a
személyi autonómiára törekvő „devian-
cia" kényszergyógyítása, a konstrukciós
perek technikája és a társadalmat atomi-
záló „szalámitaktika". Az önkény e hideg
és kegyetlen világán egyedül az emberi
együttérzés „metafizikája" üthet rést, de
ez is csupán akkor, ha ez az egyébként
összkomfortos rendszer nem működik
tökéletesen. A drámai vétséget valójában
Volodja főápoló követi el, amikor
amputálja Simon Veber lábát: ez a
„túlkapás" nyitja meg az emberi
együttérzés csatornáit a történészben, aki
ekkor már „lengyel", és Ljubicában, az
anglista festőben. A lelki „fertőzést" te-
hát nem a lengyel kísértet terjeszti, ha-
nem épp fordítva, a kelet-közép-európai
kisemberek „lengyel" mivolta ott szuny-
nyad minden csonka méltóságú, megalá-
zott lélekben, s mint egyszerre kiderül, ez
bármikor felébredhet. S ha megtörténik,
akkora Szolidaritás - de mondható így is:
a szolidaritás - kísértete feltartóztatha-
tatlanul átlépi a határokat; utóvégre a
Szolidaritás (a szakszervezet) is a szoli-
daritásból (az együttérzésből) született, s
ez éltette a legutóbbi időkig, amikor is
Lengyelországban, mint tudjuk, újra hi-
vatalosan engedélyezett szervezetté lett.

Ez azonban már nincs benne Jancar
darabjában, amely egy sokkal sötétebb
kontúrokkal megrajzolt képletet sugall.
Jancar csak a kísértetről beszél, mely hí-
vatlanul is feltűnik a különleges intézet
falai közt - azaz az elemi emberségétől
megfosztott társadalom keretei közt -, s
bár itt magától értetődően el kell buknia,
bukása mégis paradox diadalt jelent: az
antihumánus erők törvényszerű szövet

ségével szemben a humánus erők ereden-
dő egységét tanúsítja. Jancar arra épít,
hogy a nézőtéren szép számmal ülnek
olyanok, akiket kilel a hideg a „lengyel
kísértet" megjelenésétől, s ezt beépítette
a drámai hatásba. Nyilván így is történt
annak idején a ljubljanai ősbemutatón: a
dráma pontosan ezeknek a nézőknek do-
bott kesztyűt, a báli jelenet, a címben is
idézett nagy briliáns valcer kimerevíté-
sével. De ez az effektus köti legerőseb-
ben térhez-időhöz a darabot: a nyolcva-
nas évek Jugoszláviájához - Szlovéniájá-
hoz -, ahol a nomenklatúra ugyanúgy félt
a Szolidaritás kísértetétől, mint a térség
bármely más országában, ám itt legalább
a fejükre lehetett olvasni a saját félelmü-
ket. Es ettől a fináléban, a drámának eb-
ben az egyszerre mitikus és katartikus
percében nyilván nemcsak a színpadon,
hanem a nézőtéren is megdermedt a leve-
gő.
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Veszprémben ez a hatás nem működik,
nem is működhet. Ezért a legkevésbé a
színház vagy a rendező hibáztatható. A
mi nyilvánosságunk nehezen viseli a ta-
busértést, ami pedig mindig is a katarzis
ősi eleme volt. Ha jól tudom, Paál István
már korábban színre akarta vinni A nagy
briliáns valcert, csakhogy azok, akik eb-
ben illetékesek voltak, nem engedték
meg neki, hogy létező tabukat sértsen.
Most, amikor 1989 februárjában színre
kerülhetett a darab, a tabuk már nem lé-
teznek: a jancari dramaturgia Veszprém-
ben kénytelen a tegnapi beidegződések-
kel és félelmekkel operálni, s noha ez
elég eleven még ahhoz, hogy hasson,
mégsem elementáris. Nem mintha nem
érződnének a mai magyar társadalomban -
s így a színházak nézőterén is - bizonyos
félelmek, épp ellenkezőleg; ezeket
azonban nem feltétlenül a „lengyel
kísértettel" kell szembesítenünk ahhoz,
hogy eljussunk a katarzishoz. Időközben
ugyanis előléptek a homályból a saját
múltunk kísértetei.

Paál István rendezésének mindenképp
javára írható, hogy nem akarja e politikai
klímaváltozáshoz hozzáidomítani - ha
úgy tetszik, „aktualizálni", „radikalizál-
ni" - a darabot, hanem arra törekedett,
hogy az eredeti művet a lehető leghitele-
sebben tolmácsolja. Végül is a darab,
akármennyire kötődik születése helyéhez
és idejéhez, másutt és máskor is
életképes, mint minden jelentős alkotás;
ezt bizonyítja, hogy az elmúlt években
számos nyelvre lefordították és előadták
(a lengyeleknél is, de nyugaton, így Wa-
shingtonban is). Utóvégre Jancar valóban

nem a napi politika szintjén politizál, ha-
nem a mitikus rosszról beszél: az ember
személyi integritásából fakadó szabad-
ságvágyának meggyalázásáról. Érezhe-
tően Paál veszprémi rendezése is erre a
mélyebb, általános érvényű igazságra
koncentrál, s teszi ezt színpadilag ökono-
mikusan Árvai György kiválóan funkcio-
náló játékterében, az első rész itt-ott kissé
lassú tempójától eltekintve jó ütem-ben. A
szereplők közül feltétlenül ki-emelhető
az ávós lelkű Volodját megjelenítő
Borbiczki Ferenc, Pásztor Edina törékeny
Ljubicája vagy Sashalmi József megkapó,
extrém epizódfigurája (Emerik
zongorista).

Két kulcsszerepe van a darabnak.
Kőmíves Sándor az intézeti igazgató
(Doktor) figuráját, sajnos, csak jelzéssze-
rűen, külső jegyekkel állítja elénk, min-
den belső hitelesség nélkül. Természete-
sen nem a hagyományos lélektani moti-
vációt kérjük rajta számon, mert ez csak
tévútra vezetné, inkább azt a „funkcioná-
lis igazságot", amivel a megjelenített tár-
sadalmi modell ruházza fel az alakot. Fa-
zekas István viszont - Simon Veber tör-
ténész és Drohojowski lengyel felkelő
kettős szerepében - tökéletesen érzi, hogy
mitikus hőst kell színpadra vinnie,
láthatóan érti és birtokolja is a színészi já-
téknak azt a „nyelvét", amelyen itt meg
kell szólalnia. Csak a népmesék hősei
tudnak ilyen magától értetődően egy-
szerre köznapian természetesek és fan-
tasztikusan irracionálisak lenni, mint Fa-
zekas Veber-Drohojowskija. Ő a lelke
ennek a mélyen elgondolkoztató és em-
lékezetes veszprémi színházi estének.

Drago Jancar: A nagy briliáns valcer (veszpré-
mi Petőfi Színház)

Fordította: Gállos Orsolya. Díszlet- és jel-
meztervező: Árvai György. Mozgástervező:
Horváth Irén. Rendezőasszisztens: Varga Ka-
talin. Rendezte: Paál István.

Szereplők: Fazekas István, Hullan Zsuzsa,
Kőmíves Sándor, Lukács József, Várnagy
Zoltán, Borbiczki Ferenc, Nyirkó István,
Bicskey Lukács, Pásztor Edina, Sashalmi
József, Czikéli László, Joós László, Éltes
Kond, Lang Rudolf, Tóth Edit, Homoki Mag-
dolna, Simon Aladár.


