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 NYÍLT FÓRUM - TOLNAI 

e a Mama, se Eleonóra nem tiltakozik: vagy
rül, vagy hagyja magát sodortatni.
Különösen furcsa a Mama „színeváltozása".
korábban finom, álmaiban és képzelgéseiben

lő Mama úgy beszél és viselkedik, mint egy
arkotányosnő, végül az „itta piros"-játékon el-

átssza a házat. Ezek az utolsó jelenetek már rö-
idek és kapkodóak.
Persze a jövevények azért lassan és kedélye-

en kirabolják a házat. Tán nem is kirabolják,
sak elveszik. El se veszik, evidencia, hogy az
vék. Ők lesznek otthon.
Teljes abszurddá, szatírává a hatodik résztől

álik a darab, a Polgármester és a Titkár
egjelenésével, s a lidérces mondattal:

Szépen elhelyezkedtetek...", s hogy erre senki
emmit se szól, mit is lehetne post festa, most
ár minden lehet. Nem is történt semmi. Semmi
gresszió. Egyszerűen a jövevények vannak
öbben, a Polgármester fogadja és legitimálja
ket. Az egész darab a Medve Apollóvá
orotválásáról szól, a zárókép csak megjeleníti
zt. A jövevények élik a maguk életét, kultúráját,

egy idő múlva ki emlékszik rá, hogyan is
ezdődött a történet. Ez a legfélelmetesebb.
ogy magában a darabban egy szem tragédia
incs. És a dolog mégis „csicsog a vértől".
Azt hiszem, külön érdemes beszélni a Tolnai

ltal elképzelt látványról, színpadképről. A szö-

ADNÓTI SÁNDOR Kiindulási pontom:

darab „történik Weimarban 1933 telén"; Hitler
emokratikus úton átvette a hatalmat, pártja
egnyerte a választásokat, őt kancellárrá vá-

asztották. Weimarban a darab fikciója szerint
gy színházi együttes Sokrates (a szerző írás-
ódja) haláláról szóló darabot ad elő, amely po-

itikai támadásokat, pert von magára. Az utolsó
lőadás után vagyunk, legördül a függöny, ez
tán kezdődik a játék. Szereplői: Martin von D.
., a weimari egyetem professzora, hatvanéves,
mint kiderül, a mű főszereplőjének, Bögölynek,
okratesnek, azaz egy Gustav nevű színésznek
yerekkori barátja, szellemi szövetségese és úti-
ársa egy görög utazáson; maga Sokrates, a Bö-
öly, Gustav; a felesége, Klara, aki Martinnak, a
ilozófusnak, a weimari egyetem másnap ki-
evezendő és a másnapi beiktatási beszédére
észülő rektorának a húga, tehát a két egykori
arát egyben sógor is. Azután Klari, Xan-

veg láttat, lefest, megérzékít tengert, hajnalt,
múltat, olajfestményt, mindent. Fantasztikus
kép, „találmány", ahogyan a második részben az
Öregasszony elsüllyed, és fuldoklik a búzában, a
finom bácskai búzában, „elnyeli a homok". Aztán
a tengerihalmok a szobában. A Medve, ahogy a
libával átszalad a színen. Lux öltözéke; aztán,
ahogy egy lezuhant lécen fölszalad a padlásra.
Közbevetőleg: gyönyörű az emberforma kaptár,
aminek a köldökén csorog a méz. S hogy mind-
az, ami csak lehet, meg is jelenjen, arra igencsak
szükség van. A rendezői vízióra tehát.

Az aranyszárnyú angyalkák füzére a padlás-
ról... A színpad, sejthetően, tényleg valami cso-
dálatos egzotikus szőnyeg, mely már ismét
fölrepült (persze „csicsog a vértől", de vér nem
lát-szik, ettől félelmetes az egész). Eleonóra,
hátán a kékkőoldatos rézpermetezővel.

Néha az az érzésem, hogy Tolnai érzékletes
tárgyai, látványai maguk és magukban is elvin-
nének egy előadást. A hatodik rész medvetán-
coltatása vagy a késdobálás például, vagy a
hetedik rész „itta piros"-játéka, mely szavak
nélkül is elmond mindent, amikor a sunyi,
kisszerű gyufaskatulya-játék betölti a színpadot.
Végül pedig a medveborotválás igazi,
fantasztikus zárókép, a civilizálás groteszk,
félelmetes aktusa.

S talán nemis a Medvétől és táncoltatóitól, ha-
nem a Borbélytól, Polgármestertől, Titkártól -
talán magunktól kell igazán félnünk.

tippe, aki a darabban Sokrates feleségét
játssza, egyébként Martin huszonöt éves lánya,
aki apját már régen elhagyta, nagynénjéhez és
Gustavhoz költözött, színésznek állt. S végül
négy férfi-színész, akik Phaidon, Kriton, Kallikles
és Lükon szerepét játsszák a darabbeli
darabban. Négy különböző karakter, közülük
világosan látható Simon alakja: zsidó
értelmiségi és Klari jegyese; Ludwig Martin
tanítványa volt, majd elhagyta az egyetemet,
hogy Gustav-Sokrates színésze legyen;
Joachim sportoló, egy sportversenyen lát-ja
meg és szemeli ki egy szerep eljátszására
Gustav; valamint Robert, akiről többszöri olva-
sás után is csak sejtem, hogy figurája mire
szolgál és miről szól. És végül az utolsó szereplő,
Sara Braun súgó, kellékes, mindenes, húsz év
körüli lány, a lelkes színházszeretet, naiv
ügybuzgóság képviselője.

Bonyolult képlet ez; az eligazodást segíti, ha
világosan látjuk, hogy Sokrates személye az,

aki mindenkit összeköt; nemcsak a történet, a
szüzsé alapján - mint vezető színész, minta tár-
sulat vezetője, mint a darabbeli darab főszerep-
lője -, hanem mert ő az, aki valamilyen bonyolult
és szenvedélyes viszonyban van mindenkivel
vagy majdnem mindenkivel a szereplők közül.
Említettem már ifjúkori szenvedélyes barátságát
a filozófussal; az ő húgát veszi el, aki harmincévi
házasság után is szenvedélyes és a saját sze-
mélyét tökéletesen kikapcsoló szerelemmel ve-
szi körül Gustavot; kiderül az is, hogy Martin lá-
nya, Klari is szerelmes Sokratesbe; sőt az is,
hogy Ludwig, a filozófustanonc is szerelmes
Sokratesbe; és Joachim is csábítás tárgya; Sara
Braun is szerelmes belé, gyermeket vár tőle.

A dráma legfőbb történése, hogy Martin és
Gustav-Sokrates hosszú idő után először talál-
koznak, és vitájukban ez a találkozás az igazság
pillanatává válik. A vita hátterében a közönség
zajong, nem akarja elhagyni a színház körüli te-
ret, jelenléte a darab folyamán egyre fenyege-
tőbbé válik, véres jelenetekre kerül sor, a színé-
szek közül egyik-másik kimegy, megverve jön
vissza. Nos, ebben a Martin és Gustav közti vitá-
ban derül fény azon viszonyokra, melyeknek a
középpontjában Sokrates áll. Aki - az eredeti
Szókratész kultúrtörténeti funkciójának is meg-
felelően - szellemi erotikus viszonyban van a
többi szereplővel, s közülük többel testi, érzéki
erotikus viszonyban is. Martin esetében az ifjú-
kori barátságot, a szellemi erószt egy távoli érzé-
ki erotika is színezi. Két szereplő nincs benne eb-
ben az erotikus vonzásban, az egyik Simon, aki
Klariba szerelmes, a másik pedig Robert, a leg-
nehezebben érthető figura, mert mintha külön
állna ebben az erotikus kapcsolatrendszerben.
Én úgy fogom fel, hogy ő az a moralista figura,
akit kevésbé a szellem vagy a test erotikája, in-
kább az igazság, Sokrates athéni és weimari pe-
reinek az igazsága foglalkoztat. S noha nem tölti
be a rezonőr klasszikus szerepkörét, mégis egy-
fajta moralista rezonőr ő - ha jól értem.

Tehát egy nagyon bonyolult szellemi és testi
erotikus kapcsolatrendszer bontakozik ki előt-
tünk, amely a Nagy András munkásságában jól
ismert, izzó és mindig kissé túl izzó szövegben
jelenik meg. Dramaturgiai szempontból - s ez a
színrevitelnél problémát fog jelenteni - ezek álló
jelenetek, a színészek állnak a két rész alatt, a
nagy és bonyolult viszonyok deklamatorikusan
bontakoznak ki.

A darabban működő kettős erotika mögött fi-
lozófiai politika van, mérhetetlen mennyiségű fi-
lozófiai utalás. Ezek a filozófiai-filozófiatörténeti
vonatkozások természetesen feltárhatók, vagyis
nem kerüli el figyelmünket az a fontos névazo-
nosság, hogy a weimari egyetem jövendő rekto-
rának keresztneve azonos egy ebben az időben -
ha nem is Weimarban - rektorkodó filozófuséval,
Martin Heideggerével. Martin szövegei-

RADNÓTI SÁNDOR-MÁRTON LÁSZLÓ
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ben vannak heideggeri gondolatok, másutt Pla-
tón Szókratész védőbeszéde című művének
gondolatai, mondatai szűrődnek be a darabba. A
szereplőlista után olvasható, hogy a szerző idézi
Arisztophanészt, Kierkegaardot, Nietzschét,
Dosztojevszkijt és Csehovot is. Mindez a kultúr-
történésznek vagy irodalomtörténésznek szá-
mos elemeznivalót kínál, mégsem akarnám a
színháziakat elijeszteni. Nem hiszem ugyanis,
hogy ezek az utalások és idézetek hozzátartoz-
nának a mű lényegéhez; nem hiszem, hogy vol-
na itt olyan bonyolult filozófiai mondandó, amely
a nézőknek nehezen érthető.

Mi itt a mondandó? Churchill szerint lehetsé-
ges, hogy a demokrácia rossz államforma, de bi-
zonyos, hogy nála jobbat még nem találtak ki.
Vagy: Bibó írta 1956-os, nevezetes memoran-
dumában - amikor államminiszterként a Parla-
ment épületében egyedül kopogtatta az írógé-
pét, a magyar történelemnek egy igazán nagy és
szimbolikus pillanatában megoldási kísérleteken
törve a fejét -, hogy a demokratikus technikák
bármilyen hiányosságaik ellenére is a leginkább
emberi életet képesek biztosítani. Az azóta eltelt
időben a történelem nagyobb eszmei újdonság-
gal nem szolgált ezen a téren, beleértve az 1989-
es kelet-európai forradalmakat is. Nos, ha kissé
leegyszerűsítem ennek a darabnak a szellemi
mondandóját, akkor úgy fogalmazhatnék, hogy
miként az athéni Szókratész súlyos kihívást intéz
az athéni demokráciához, ez a fiktív weimari
Sokrates is rendkívül súlyos kritikát gyakorol a
demokrácia felett, amiért az nem kedvez az elit-
nek, nem kedvez a szellem arisztokratáinak, és
lám, demokratikus úton szélsőséges diktatúrát
juttat hatalomra. De - folytatom a darab szellemi
summázatát - ez a gyenge, korlátolt és korláto-
zott, szellemileg a relativizmusra hajló, a radikális
gondolatokat taszító demokratikus aura, a maga
iróniájával, még mindig jobb és emelkedettebb,
mint az a patetikus cinizmus, amely le-vonja a
demokrácia ilyetén állagából a maga radikális
következtetését. Azért győz a Gustav-figura
Martinnal szemben, mert Martin levonja ezt a
cinikus, patetikus következtetést. A 274. oldalon
Gustav azt mondja: „Ennél csak egyetlen na-
gyobb veszély van, Martin; ha a te szavaidat
akarnám kölcsönözni: ennél az iróniánál. Igen: a
cinizmus. Pontosabban: a patetikus cinizmus."

Egy másik idézettel folytatom: „Itt minden
szimbólum, stilizált szimbólum." Ez a következ-
tetés szimbolikus és stilizált módon vonatik le eb-
ben a darabban, abban az erotikus térben, ame-
lyet megpróbáltam fentebb rekonstruálni. Nem
irigylem a színészeket; azt hiszem, Füst Milán
Látomás és indulatában szerepel az a gondolat,
hogy színpadon még soha nem ábrázoltak zse-
nit, Shakespeare Hamletjét kivéve - hát itt
mindjárt két zseni is van. Adva van Gustav, aki
zseniális színész, egyszersmind zseniális szel-

Nagy András: Anna Karenina pályaudvar (a
Radnóti Színház előadásában Andorai Péter és
Takács Katalin) (Katkó Tamás felvétele)

lem, hiszen egyenrangú partnere a filozófusnak,
és harminc év távolából is egyenrangúan veszi
fel vele a filozófiai vitát; természetesen erotikus
zseninek is kell lennie, valamint felsejlik mögötte
Szókratész zsenije is, akit eljátszik. És vele
szemben áll Martin zsenije; szerencsére itt már a
szöveg maga is lefojtja kissé a zsenialitást. hi-
szen alá kell rendelődnie Gustav-Sokrates zse-
nijének.

Talán emlékeznek rá, hogy Nietzsche pálya-
kezdő nagy művében, A tragédia születésében
Szókratésznek rendkívül negatív szerepe van.
Nietzsche azt mondja, hogy Szókratész volt az
első értelmiségi, az első racionalista gondolko-

dó, s ő kezdte el a világnak a vallástól való
meg-fosztását. Ez a gondodat és ez az allúzió -
tudni-illik Szókratész új filozófiatörténeti
besorolása-jelenik meg a darabban: maga
Heidegger is e tekintetben Nietzsche
nyomvonalát követi. Ugyan-ebben műben
bukkan fel a Silénos-történet is, s ez is ott
bujkál ebben a darabban. A bögöly végén
egyenes Nietzsche-idézet: „Hogy nem lenni
jobb." Silénos tudása szerint boldog az az em-
ber, aki korán meghal, de a legboldogabb az, aki
meg sem születik. Hogy nem lenni jobb.

Nietzsche Szókratész-kritikájában van még
egy rész, amelynek Nagy András darabjában
szerepe van: az a mítosz, mely szerint
Sokratesnek a börtönben megjelent a
daimónionja, és azt mondotta neki: „Szókratész,
zenélj." Nietzsche ebből mély kivetkeztetést von
le, nevezetesen azt, hogy ez az eksztatikus
zenei szellem áll bosszút Szókratészen, aki
ennek pont az ellentéte, az el-
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Illyés Barna és Létay Dóra f. h. Nagy András A
csábító naplója című darabjában (Budapesti
Kamaraszínház) (Sárközi Marianna felvétele)

ső kritikus, az első racionalista, ebben az érte-
lemben az első filozófus. Ezt fordítja meg Hei-
degger a maga Szókratész-kritikájában, amikor
azt mondja, hogy Szókratésszel a filozófia deka-
denciája, elsatnyulása, a létre vonatkozó eredeti
kérdéseknek a megsemmisülése kezdődik meg.
Minderre ebben a darabban is vannak utalások,
ugyanakkor maga a darab tartalmazza Szókra-
tész lényének ezt a bizonyos zenei, érzéki ele-
mét, azzal, hogy színésznek ábrázolja őt, tehát

bizonyos értelemben visszaveszi Nietzsche
Szókratész-kritikáját. A sokratesi erotikát pedig
annyiban „zeneiesítette" Nagy András,
amennyiben az eredeti, a platóni Szókratész
aszkézisét megszüntette, aszexuális erotikáját
szexualizálta, homo- és heteroszexuális
érzelmekkel és indulatokkal telítette.

A méregpohárnak a végén el kell sülnie; eny-
nyiben a weimari Sokrates megismétli elődje
sorsát, és maga is végrehajtja a demokráciának
azt az ítéletét, amelyet itt nem a bíróság hozott,
hanem az a csőcselék, amely Hitlert kancellárrá
választotta.

Volt itt egy vita Tolnai Ottó darabja kapcsán
arról, hogy vajon a rendező számára nagyobb

szabadságot ad-e, ha egy darab nincs teljesen
megírva, ha bizonyos értelemben csak vázlat,
vagy az a jobb, ha erősen, teljesen meg van írva.
Magam is bizonytalan vagyok ebben, de ha
transzponálom a kérdést az operalibrettóra, ak-
kor nyilvánvaló, hogy egy drámát nagyon meg
kell ritkítani ahhoz, hogy a zene benyomulhas-
son, hogy a zenének helye legyen benne. Ami
Nagy András darabját illeti, itt aztán nagyon ke-
vés helye van a rendezői képzeletnek, annak,
hogy a figurákból mit csinál. Ezek a figurák
ugyanis „le vannak téve", és rengeteg reflexió te-
szi őket plasztikussá, ha azzá teszi - a női figu-
rákat egyébként nem teszi azzá, ez nyilvánvaló
hibája a darabnak. E tekintetben tehát a rende-
zőnek nincs helye az értelmezésben. Más tekin-
tetben nyilvánvalóan fontos szerepe lehetne, bár
itt a cselekmény csekély, s az is szavakban, ön-
reflexiókban bontakozik ki. Nagyobb része a
múltra vonatkozik; egyetlen szálon vezet a jövő
felé, a megsejtett és megérzett, reprezentatív
öngyilkosság végső gesztusában.

MÁRTON LÁSZLÓ Úgy vélem, hogy ami-

lyen nagy és jelentős kihívás Nagy András A bö-
göly című drámája a magyar színházak számá-
ra, oly mértékben függ a megítélése attól, hogy
miféle előadás születik belőle, milyen problémák
kerülnek előtérbe a rendezés során. Ha ugyanis
színműként s nem leírt szövegként vesszük
szemügyre, akkor szembetűnő érdeme az, hogy
igen bonyolult konfliktusrendszert ábrázol. Én a
konfliktusoknak legalább három síkját látom
benne: egyrészt Gustav és tanítványai viszo-
nyát, együtt nézve a férfi és női szereplőket,
másrészt Gustav és Martin viszonyát, s ez a sík
köti össze az elsőt a harmadikkal, tudniillik a
színház és az adott politikai viszonyok konfliktu-
sával. Így nézve a darabot viszont kérdésessé
válik az az azonosítás, amit Radnóti Sándor ve-
tett föl: valóban ilyen problémátlanul azonosítha-
tók-e a felléptetett figurák más, célzások formá-
jában kétségtelenül megjelenő konkrét szemé-
lyiségekkel; valamint azok a tézisek, amelyeket
képviselni látszanak, valóban olyan egyértelmű-
en és tisztán jelennek-e meg, mint ahogy azt első
olvasásra gyanítani lehetne?

Gyanakvásomat mindenekelőtt az a tény kelti
fel, hogy a darab történelmi kontextusa nem
hiánytalan, nem az 1933-as szituáció historikus
vagy dokumentarista megjelenítése. Még ha
Martin figuráját Heideggerrel azonosítanánk is -
amit a darab egyébként nem sugall egyértelmű-
en, legfeljebb rejtett utalás formájában rögzíti,
miszerint nem árt, ha az olvasó Heideggert is
szem előtt tartja, mint a huszadik századi gon-
dolkodás egyik nagy személyiségét -, Heideg-
ger akkor sem volt a weimari egyetem rektora,
már csak azért sem, mert Weimarban nem volt
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egyetem. Egyáltalán, az a Weimar, amely itt
megjelenik, mintha nem volna azonosa földrajzi-
történelmi Weimarral; nem az a Weimar, ahol an-
nak idején Goethe, Schiller, Herder, Wieland és
mások laktak, amely klasszikájával a jénai ro-
mantika párhuzamosa volt, és amely mint kisvá-
ros nyilván meglehetősen forrongott a náci idők
kezdetén, de elképzelhetetlen, hogy olyan cső-
cseléket csődített volna össze, amely egy nagy-
városban minden további nélkül összecsődülhe-
tett. Weimar itt inkább szimbólum, semmint
konkrét földrajzi tünemény. Ennek megfelelően
tartok attól, hogy Martin figurája sem azonosítha-
tó Heideggerrel, inkább csak egy Bildungsbür-
ger ő, akinek jelentős filozófiai olvasottsága van,
és többek között e jelentős filozófiai olvasottság
vezeti el ahhoz a cinikus pátoszhoz, amelyről itt
már szó esett. Akit a darab mint figurát lefokoz,
az nem Heidegger, hanem egy jelentéktelen, s
ebbe a konfliktusrendszerbe éppen a maga je-
lentéktelenségével sokkal jobban illeszkedő, in-
tellektuálisan handabandázó, náci kollaboráns
hólyag.

Ennek a lefokozásnak megvan a maga párhu-
zama Gustav figurájában is. Nem hinném, hogy
termékeny volna az az értelmezés - amire
egyébként van csábítás -, hogy egy modern po-
litikai szituációban, miközben egy színház Szók-
ratész drámáját jeleníti meg, a vezető színész
maga is végigéli Szókratész drámáját. Nem erről
van szó, hanem éppenséggel e kísérlet kudarcá-
ról; arról nevezetesen, hogy mennyire nem le-
hetséges Szókratész drámáját végigélni, és aki
külsőségeiben utánozni próbálja, az mily nagyot
bukhat. Gustav nem Szókratész, legfeljebb Sok-
rates-epigon. Ha megnézzük, mit csinál ez a fi-
gura, azt látjuk, hogy nála több évtizeddel fiata-
labb fiúkat és lányokat csábít el a szónak részint
erotikus, de még inkább szellemi és érzelmi ér-
telmében. S mégcsak nem is a csábítás magas-
iskolája ez, hisz alapjában véve meglehetősen
könnyen megy.

Jogos kérdésnek látszik az is, hogy Martin ci-
nizmusával nem éppen egy másik fajta cinizmus
ütközik-e össze, s hogy a két figura nem hason-
lít-e egymásra némiképpen. S talán éppen ez a
hasonlóság, a közös források, ahonnan elindul-
tak, a hajdani szoros érzelmi, esetleg erotikus
függés - ezek fordítják őket egymással szembe
ebben a politikai szituációban, s ez a szembefor-
dulás inkább a párhuzamot hangsúlyozza, erősí-
ti. A patetikus és felülről tekintő cinizmussal
szemben egy alulról tekintő, s ennélfogva erköl-
csileg nyilván elfogadhatóbb, rokonszenvesebb
cinizmus áll, amely megítélésem szerint a legke-
vésbé sem igazolja a demokráciát. Ellenkezőleg,
inkább azt mutatja ki: abból, hogy a demokrácia
magában hordozza pusztulásának csíráit, és eb-
ben a formájában meglehetősen korrumpáló-
dott, arra lehet következtetni, hogy a demokráci

át mindig az adott formája minősíti. De erre nem
szeretnék részletesen kitérni. Csak zárójelben
jegyzem meg, visszatérve megint a történelmi
háttérre; nem vagyok egészen biztos abban,
hogy egy Szókratészről szóló dráma 1933 eleji
előadása - főleg, ha oly historizáló felfogásban
játszották, hogy antik ruhák és kellékek vonultak
fel a színpadon - a nézőközönséget oly mérté-
kig felháboríthatta, hogy belőle atrocitás fakad-
hatott. És e merőben történeti kérdésen túl kér-
déses az is, vajon a színház rendelkezik-e annyi
mozgósító erővel, hogy egy vezetőszínész annyi
tiszteletet vívjon ki, hogy valaki vagy valakik
rendszeresen a halálát kívánják méregküldemé-
nyek formájában. Ha így van, ez a színháznak
egyfajta apoteózisa volna.

Két kérdés befejezésül. Az egyik az, hogy ha
itt egy színházi előadás létrejön, s a kihívásra egy
színház a vállalás tényével és gesztusával vála-
szol, akkor annak az utalásrendszernek, amely a
szövegre ráépül, van-e egyáltalán bármiféle
funkciója. Nem arról van szó, hogy megérti-e a
néző, vagy hogy a színész át tudja-e érezni
mindazt, amit a figurák megjelenítenek; a kérdés
általánosabb: ezek az utalások meg tudják-e ta-
lálni a maguk színházi formáját? Minthogy nem
vagyok rendező, ezt a kérdést meghagyom eb-
ben az általánosságban.

A másik kérdés a darab nyelvével kapcsola-
tos. Vártam, mondja-e majd valaki, hogy ennek a
darabnak a nyelve mesterkélt. Ezt így senki nem
mondta, de ha ez kritikai megjegyzésként el-
hangzott volna, akkor erre lett volna egy ellenér-
vem. Hogy tudniillik mihelyt rászánja magát vala-
ki arra, hogy darabot írjon, nem teheti meg, hogy
ne mesterkélt nyelven írjon. Általában véve sú-
lyos problémának érzem azt az egyre mélyülő
szakadékot, amely a beszélt nyelvet, a minden-
napi és spontán gondolkodás nyelvét elválasztja
a leírható és színpadon kimondható nyelvtől. A
nyelv az adott színpadi viszonyoktól függetlenül
egyáltalán nem értelmezhető. Az a nyelv ugyan-
is, amely színpadtól függetlenül, a szöveget ol-
vasva olykor valóban mesterkéltnek, vagy akár
nyomasztónak is hathat, óriási helyzeti energiát
adhat egy előadásnak, mert oly mértékű foneti-
kai és szintaktikai feszültséget halmozhat föl,
hogy a szereplők összes gesztusát meghatároz-
hatja, akár a figurák egymáshoz való viszonyáig
is.

RADNÓTI SÁNDOR Márton László komp-
lett alternatív értelmezést adott ehhez a darab-
hoz. Több ponton nem értünk egyet, de csak
egyre szeretnék reflektálni. Nem vitatom, hogy
lehetséges értelmezés az, amely degradálja a
szituációk és a szereplők jelentőségét; amely azt
sugallja, hogy ne tekintsük olyan súlyosnak eze-
ket a figurákat, hanem lássuk mögöttük a paro-

disztikus elemet, az üresség elemét, a filiszter-
ség elemét mind a két szereplőben. Azén kérdé-
sem az, hogy akkor hcgyan tekintsük a nyelvet.
Ugyanis ez a nyelv értelmezésemben - és erre
már utaltam - nagyon telített, fűtött; és Nagy
András már nem először hallja tőlem azt sem -
mert jellemzőnek tartom egész pályájára, a re-
gényeire is -, hogy a mindvégig egy szinten tar-
tott, „pihenőt', leeresztést nem engedő, érzelmi-
leg, érzékileg szinte túl csorduló, sokszor pateti-
kus kifejezésmód nem mindig használ a mon-
dandónak. Itt nem a mesterkéltségről beszélek,
hiszen azt én is elfogadom, hogy minden
színpadi nyelvnek- még annak is, amely a
mindennapi élet nyelvét stilizálja mesterkéltnek,
megformáltnak kell lennie. De ennek a
mesterkéltség-nek van iránya, és az irányt a
gondolat szabja, márpedig annak, amit Márton
László mond, annak egy parodisztikus nyelv
felelne meg. Én nem látom ezt a parodisztikus
elemet ebben a nyelv-ben.

MÁRTON LÁSZLÓ Ezt én sem látom, és

azt is kizártnak tartom, hogy a szerző szándéka
ellenére lenne benne, tehát ebben egyetértünk.
Radnóti Sándor két különböző dolgot vet fel. Az
egyik a nyelvvel kapcsolatos. Itt csak a régóta
hangoztatott rögeszmérnet ismételgethetem. Én
úgy gondolom, hogy a színművek nem irodalmi
művek, legalábbis nem abban az értelemben iro-
dalmi művek, ahogyan a próza vagy a líra az,
mert a színművek lété: az előadás igazolja. Ak-
kor viszem: a sok szövegváltozat, a színpadi vi-
szonyoknak tett engedmények miatt a mű külső
körvonalai elmosódnak. Amennyiben az előadás
létrejön, akkor ennek az egynemű, Radnóti Sán-
dor megfogalmazása szerint telített szövegnek is
több szintje alakul ki a szereplők között, és ezek
a szintek különböző módon fognak funkcionálni.

Radnóti Sándor korábban azt is mondta, hogy
ebbe a telített szövegbe igen nehezen nyomulhat
be a színház. Ez csakis mint erőteljesen kritikai
megjegyzés értelmeztető, és kétségkívül a szö-
veg színháziatlan jellegére utal. Szerintem vi-
szont ezt egy rendezőnek természetes adott-
ságként kell elfogadnia, és a több szint megte-
remtésével meg kell találnia azokat a tereket,
ahová a színház benyomulhat.

Megpróbálok mosta degradálásról, a színház
és a figurák degradálásáról beszélni. Ez egy
olyan kérdést vet föl, amely a darab egészétől
egyáltalán nem idegen: azt, hogy egy gondolko-
dó miképpen élheti meg a saját gondolkodását.
Az ókorban elég általános szokás volt, hogy ha
valakinek a gondolkodói nézeteiből, habitusából
bizonyos erkölcsi következtetések is származ-
tak, akkor legalábbis illendő volt az illetőnek
aszerint élnie. Függetlenül attól, hogy igaza
volt-e vagy sem, vagy hogy nézeteit mások osz-
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tották-e vagy sem. S ha nem aszerint élt, akkor a
szavának nem hittek, őt magát megvetették. Ez
hosszú ideig így működött, sokan cselekedtek
eszerint, akár egy oly arisztokratikus figura, mint
Platón, vagy egy olyan első pillantásra riasztó
szörnyeteg, mint Diogenész, vagy némely szél-
sőséges aszkéták. Ez a gyakorlata legújabb kor-
ban általunk is jól ismert okoknál fogva többé-ke-
vésbé lehetetlenné vált. Egy gondolkodó konk-
rét, mindennapi személyisége nagyon élesen le-
válik az általa kiagyalt gondolkodói rendszertől,

Márton László sok tekintetben elképesztő drámai
vállalkozásának első két része a zalaegerszegi
Nyílt Fórum 1992. évi füzetében jelent meg; a róla
folytatott beszélgetés múlt év november végén
hangzott el, amelynek bevezetőjéből kifejtettebb
alakban adok most közre egy részletet. Műelemzés
helyett inkább első értelmezéskísérletnek tekintse
az olvasó, mely egyelőre csak a központi problé-
mákra összpontosít.

Úgy vélem, a vállalkozás és a drámai szavak
egyaránt alkalmasak jelezni, egyelőre minden
tartalmi, minősítő megállapítás nélkül, a Báthory
Zsigmond erdélyi fejedelmet középpontba állító,
több részre tervezett darab lehetőségének a
horderejét. Hiszen már pusztán az a tény, hogy
valaki a XX. század végén úgy gondolja: meg kell
s lehet írnia a tizenöt éves háború erdélyi politika-
és sorstörténetén keresztül a nekünk szóló alkat
és alkatok szomorújátékát, hogy tehát lehetsé-
ges volna az a közös tudásra építő történet,
amely színpadon még megszólal, manapság
drámai elhatározásnak tűnik. Olyan elszánás ez,
amely egyszerre tudja és nem tudja, hiszi és nem
hiszi, hogy a téma- és problémaválasztás jelent-
het számunkra valami színházi módon élőt és
elevent anélkül, hogy erre vonatkozó tudása és
kételye, hite és hitetlensége valamely nemzeti-
kollektív ideológiából, ügymániából, érvényét
vesztett akarásból és próféciából volna levezet-
ve, mint elődeinél (ha ugyan azok) oly sokszor.
Ha már A nagyratörő szellemi forrásvidékét
vesszük szemügyre, akkor legközvetlenebb
előzményére magának a szerzőnek a
munkásságában lelünk: a Holmiban megjelent
kiváló magyar irodalmi esszéin kívül elsősorban
a Kiválasztottak és elvegyülők sorselemzése
ez, a magyar politika, alkat és történelem
különleges pillanatá-

de sajnos nem arányosan válik le, hanem olyan-
formán, mint egy óriási fáról egy zörgő kis levél.
Holott talán vigasztalóbb volna, ha ez az arány
kiegyensúlyozottabb volna. Hogy fordítva le-
gyen, az már egyenest retrográd utópia. De
amennyiben ez a gondolat jelen van Nagy And-
rás drámájában, márpedig én fölfedezni vélem,
akkor ez a legkevésbé sem parodisztikus vagy
humorisztikus, hanem ha van tragikum ebben a
drámában, akkor a figurák kisszerűsége és oly-
kor viszolyogtató szemforgatása ellenére is: ez az.

ban (a nyolcvanas évek vége felé). Ott zsidóság
és magyarság egymáshoz való viszonyának
eredeti, kiélezetten pontos analízise, következ-
tetésláncolata tanulmányozható, itt ugyanennek
a magyar történelemben és lélektörténetben va-
ló továbbgondolása, drámai artikulációja. Bizo-
nyos, hogy az 1987-es tanulmány jó kísérő ol-
vasmánya lehet a drámaciklusnak, hiszen Már-
ton azoknak a nemes magyar főknek a tradícióját
fejleszti tovább, akik mindig is sejtették, jelezték
azokat a megdöbbentő - némelyeknek persze
botrányos - sorspárhuzamokat, melyek rész-
ben magyarázatai is - similis simile (non)

gaudet alapon - a szomorú gyűlölet-szerelem-
nek. A távolabbi forrás viszont eszmei, temati-
kus, formai, szempontból egyaránt nem más,
minta nemzeti dráma (s nem kis részben a nem-
zeti emlékezet, önismeret) alapműve - a Bánk
bán.

A nagyratörő írója újrakölti, újrakezdi azt a
drámai kérdéskört, amely a Bánk bán óta s rész-
ben általa az ún. nemzeti drámában nem, hanem
a magyar költészet teljében és a próza egy-egy
művében tudott megfogalmazódni, kivilágosod-
ni, önértéssé válni. Ott veszi fel a fonalat, ahol,
úgy tűnt, a legkevésbé lehetséges: a nemzeti ön-
ismeret félsikereinek és legtöbbször csődjének
újraalkotott helyszíne ez, körülbelül az a szellemi
tájék, ahol a Bánk bán nevezetes megoldatlan-
sága a negyedik felvonástól nyilvánvalóvá válik.
Ahogy és amennyire a zseniális Katona művé-
szi-szellemi természete, dramaturgiája mélysé-
gesen kifejezi magának a „nagyúrnak" alkati,
szellemi kudarcát, a magyarságét, úgy válik ép-
pen ez a rátalálás és fel nem ismerés a Bánk
bán-probléma, a Bánk bánozás szomorú
tradíciójává mindazoknál, akik nem vehették
észre eléggé: az a mód, ahogyan Katona a
Bánk bánban rá

döbben és visszaretten, éppen arról a magyar
tragédiáról szólt, ami nem tudott valóban tragiku-
san: szabadon megszólalni magában a
történelemben sem. A nagyotakarás, az intuitíve
pontos téma- és problémaválasztás és az
anyaggal-problémával szembeni távolságtartás,
elfogulatlanság hiánya: az írói szabadság, ami
nem kívülállás, hanem inkább a fogság hián y a -
ez az, amit a Bánk bánozás szomorú tra-
díciójának nevezek. Márton László nem foglya
anyagának, holott kérdésfeltevése, témája, a
drámai probléma a Bánk bán újrakezdése. Műve
- kis túlzással - a nemzeti dráma, tehát a
nemzeti önismeret lehetőségének újraolvasása
és -írása. Katona József a szeretet-gyűlölet vi-
szonyokat mindenáron hozzá akarja igazítani a
történeti sorsvonalhoz, magyarázó funkcióval
látja el őket, s így különös racionalizációt hajt
végre, így alkat és történelmi-politikai világ
összefüggésének megjelenítésében benne van
a tisztánlátás hiánya is, magában a végiggondo-
lásban rejlik az a morbus hungaricus (sors és
sértettség szét nem választása), amit színre visz
(az idegengyűlölettől az ellenségképzésen át II.
Endre figurájáig és a nagyúr-Tiborc kapcsolat
különösen érdekes kétségességéig). Márton
László éppen sors és sérülés szétszálazásával
kezdi. Ennek a műveletnek szükséges előfelté-
tele azonban magában a darabsorozatban hite-
lessé tenni, hogy itt és most, a drámai térben és
időben nem érvénytelen, nem kártékony osto-
baság egy nemzeti szomorújáték (annyi mint:
nemis tragédia, nemis komédia) költői eszméje,
ami az alapszituáció dimenziójában úgy foglal-
ható össze, hogy nagyratörő, bizonyos tekintet-
ben csakugyan nagyszabású, formátumos, de
aránytalan és lezüllő emberek meg akarnak va-
lósítani valamit, ami miattuk sem lehetséges: két
nagyhatalom között szabaddá, függetlenné tenni
az országot, rájönni önmagunkra. Ez azt jelenti,
hogy e szomorújáték idejében-terében a nemzet
transzcendentális határfogalomként való
akceptálása, szembesítve a nemzetvesztés
„hazafias" gyakorlatával ugyanezen alakok,
szereplők által, valóság és érvényesség vibrálá-
sát teremti meg, kétség és meggyőződés, aka-
rás és realitás, mánia és melankólia, nagyotaka-
rás- és fogyatékosságkomplexus dialektikus
erőterébe veti bele ezt a határfogalmat. Nóvum-
nak, a Bánk bánozásra nézve mintegy megváltó
erejű újdonságnak tartom, hogy Márton a dehe-
orizálás, a paródia és az ab ovo lekicsinylés
szintén hagyományos útját sem választotta. Ko-
molyan veszi hősei szándékait és így válik hite-
lessé kíméletlen ábrázolása: sem felfelé, sem le-
felé nem stilizál, hanem mindenoldalról bemutat,
megjelenít. Ezért tűnik a koncepcióból követke-
zőnek, logikusnak a műfaji megjelölés: szomorú-
játék és nem tragédia (de nem is farce, paródia
vagy tragikomédia). Magasrendű, tragikusan
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