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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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hangolt költészet (lásd a monológok némelyikét,
az olasz jelenetet stb.) és keserű szatíra egység-
be forr. Hiszen különös feszültség támad egyfelől
a fejedelmi udvar, az országgyűlés általános
lélektani és morális állapota: züllött, kicsinyes
hatalomakarás, köpönyegforgatás, hazudozás,
árulás, megvesztegetés, számítás, hitszegés,
kifinomult-barbár rafinéria és taktikázás (Kendi-
ék pártja, Jósika, Carillo, a Báthory fivérek),
másfelől a komolyan vett felelősség, az elhiva-
tottság, a meghökkentő ember- és országisme-
ret között. Ügy tűnik, azért sikerült a nemzet mint
határérték, határfogalom érvényesítése egyálta-
lán, mert ezeknek az alakoknak, szereplőknek
még valami archaikus országérzékelése, pre-
modern-szakrális tudattalan tudása van ország
és személyes test szoros összefüggéséről. Meg-
győződésem szerint ez a - messze a moderni-
tásba belenyúló - archaikus közösségi zárvány
a magyar művészetben szimbolikusan Ady Endre
alakjával és költészetével-publicisztikájával,
Babits harmincas évekbeli művével, szavával,
Bartók patriotizmusával és Jancsó Szegényle-

Márton László: Lepkék a kalapon (Márton And-
rás, Nagy Sándor Tamás és Hernádi Judit a
Radnóti Színház előadásában) (Ikládi László
felvétele)

gényekjével szállt sírba. Márton szomorújátéka,
véleményem szerint, utolsó utáni rámutatás ar-
ra, hogy volt valamikor értelme a patrióta-ma-
gyarságnak, a jelentéstulajdonítás nem volt ele-
ve értelmetlen, hogy nincs teteje az utóbbi ta-
pasztalatok visszavetítésének, hanem egyete-
mes kérdés- és értelemkeresés rejlett mindeb-
ben (az emberélet és a történelmi világ, a törté-
nelmi ember, az ország tag, a tagok és testrészek
értelemkeresése volt ez), amelynek generikus
és genetikus félresiklása a szemünk láttára, a
kezdet pillanatában, a 16. század végén profani-
zálódik, megy veszendőbe, hullik szét ugyan-
azon tagok kezében. A szerző Báthory Zsig-
mond és Boldizsár, valamint Gálffi János alakjá-
ban méltóságot ad a méltóságvesztésnek, ki-

jelöli azt a viszonyítási pontot ahonnan az elké-
pesztő süllyedés és pusztulás elindul.

Hogy ez esetben csakugyan igazolódik a szo-
morújáték elnevezés, azon is múlik továbbá,
hogy a tragédiával ellentétben, nem a sors ha-
ladja meg aránytalanul a hősök szabadságát,
akarását és vétkét, s nem is arról van szó, mint a
komédiában, hogy az alakok kicsinyessége
mintegy a helyzetet is leminősíti, habár bevilágít-
va azt, hanem arról, hogy a személyes szituációt
végzetes, összeilleszthetetlen módon azonosít-
ják az ország történelmi-politikai szituációjával.
Az archaikus azonosítás a történelmi világban:
pusztító. A kettő inkompatíbilis, de az aktorok
szimbiotikusan kezelik. Ez nem azt jelenti, hogy
egyáltalán nincs önismeretük, hanem azt, hogy
részleges önismeretük: nem válik - nagyratöré-
süknek megfelelő, ahhoz méltó - elemzőkész-
séggé: nem válnak rendező-színészekké. Meg-
személyesítik csupán történelmüket, holott úgy
tudják: ők alakítják. Nem képesség nélküliek, sőt
nagyon is képességes némelyikük - Báthory
Zsigmondtól Jósikán át Bocskai Istvánig -, ha-
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nem képtelenek úrrá lenni nem adekvát képes-
ségeiken. Úgy vélik, úrrá tudnak és éppen
őktudnak úrrá lenni az ország képtelen
helyzetén, de mivel ezt archaikus világuk
törvénye szerint összetévesztik saját EGOjukkal
(ez volna a szituáció szimbiotikus felfogása),
ezért végül mégsem képesekfelismerni, hogy itt
nem úrrá kéne lenni, nem is pusztán elfogadni,
hanem szünet nélkül elválasztani, szétszálazni,
különbséget tenni és így új összefüggéseket
teremteni ember (test, lélek) és helyzet (ország,
világ) között. Míg egykor Katona időnként
fellobbanó tisztánlátása ellené-re éppen erre: az
inkompatíbilis elemek szimbiózisára nem
láthatott rá, maga is archaikusan dramatizálta a
magyart a história világában, Márton éppen
azáltal, hogy csak bemutatja és nem meg-ítéli,
ám kíméletlen világossággal mutatja be - rálátni
enged. Szenvedélyesen érdekli saját hazájának
rejtélye, de nem archaikus szimbiózissal kötődik
hozzá. Nem kívülről, nem oldalról, nem fentről,
hanem a nézőben, az értelmező olvasóban
teremti meg a rálátást.

A nagyratörés, mely Zsigmond egyes számú
alakjában sűrűsödik össze, mégsem pusztán
személyes hibák gyűjtőneve, hanem a szűk
mozgástér, a kaotikus történelem értelmére való
rákérdezés személyes aspektusa - kik s hogyan
csinálják a történelmet, illetve csinálják-e azt
egyáltalán, vagy hogy is? Nem az a szomorú,
hogy valaki, valakik, olykor nagyszabású férfiak
nem lesznek úrrá indulataikon és személyes
(egyre züllöttebb) hatalmi érdekeiken, hanem
annak fel nem ismerése, hogy a szituáció irracio-
nalitása nem gyűrhető le a saját irracionalitás
nagyra törő erejével. Az erőlködés szomorúsága
ez, egy káoszba süllyedő ország testén. Éppen
az archaikus országérzékelés az, ami ország-
vesztéssé korrumpálódik. A lélek politikája és a
történelem politikája nem összeilleszthető. Erő-
szakolt, nagyra törő szimbiózisuk maga az or-
szágvesztés. Királyi szenvedélyektől fűtött és
gyötört, nagy és kevésbé nagy urakat látunk,
akik ugyanezen méreteik révén az orruknál nem
látnak tovább. A szövegben egyértelműen és
hajszálfinoman összesűrűsödik mindez a férfi-
asság örök félelmével - a férfiatlanságtól. Már-
ton drámai világa ezúttal sem véletlenül táncol
szünet nélkül a tréfa és a romantikus szenve-
délydráma kritikus határain (lásd Zsigmond hím-
vesszőproblémái). Hangsúlyozni szeretném
azonban, hogy jelen értelmezés természetesen
nem szerzői különvéleményként, valamiféle kí-
vülálló kritikaként olvasható ki a műből, hanem
csupán egy teljes, plasztikus drámai világ bemu-
tatásához szól hozzá. Amikor A nagyratörő arra
koncentrál, hogy bemutassa, amint az ország
sorsa nem tud tragédiává válni, noha ez nem
egyszerűen pech vagy karikatúra, akkor úgy tű-
nik, Márton eltalálta azt a rejtett, nehezen
kivehető pontot - a szomorújátékét ma -,
ahonnan

felépíthető az önértelmezés arányos világa,
kozmikus sértődés nélkül. Megtalált a tragédia
aránytalansága és a komédia aránytalansága
között egy harmadik aránytalanságot, ami na-
gyon is ismerős, nagyon is a miénk. Hogy ráis-
merhetünk egyáltalán a már végképp elhalvá-
nyult értelemre a nemzeti problematikát illetően,
s igya régmúlt történelmi anyag is elevenné, nem
idegenné válik, alapanyagának visszavonhatat-
lan idegensége ellenére is, azt költői, szellemi
bravúrnak, a költői sűrítés (Dichtung) legna-
gyobb sikerének tekintem. A struktúra közössé-
ge a történeté nélkül is él és szól.

Ennek a sikernek másik összetevője a szemé-
lyes lelki aspektus rendkívüli anyagszerűsége,
kidolgozottsága és plaszticitása egy vezérmotí-
vum révén, ez pedig a testvérszeretet, testvér-
gyűlölet, az animális rokoniság motívuma. A da-
rab sajátos, közös terét, ismerősségét az első
két részen átívelő testvérviszály forrasztja egy-
be, méghozzá magas feszültségen. „A vér sza-
va", az ismerősség, a közelség taszító és animá-
lisan vonzó oldala az a romboló, irracionális mag,
amely véleményem szerint a színpadi megvaló-
sítás gyakorlati-dramaturgiai tengelye lehetne. A
lelkek családias pokla, a magyar történelemben
s politikában mindig is kísértő, félrevezető akol-
meleg (minden vad gyűlölet melegágya) ezúttal

Rendezés közben rendszerint arról akar-nak
meggyőzni a színészek - néha a dramaturgok
is -, hogy kerüljem a monológokat, rövidítsem
meg őket, hiszen „egy ember nem lehet olyan
érdekes, hogy tíz percen keresztül kövessük a
gondolatait". Márton Lászlónak nem A
nagyratörő az első darabja, amely monológgal
kezdődik. Ebből a műből rá-diójátékot
készítettem, s ez a dilemma Gálffi darabnyitó
monológja kapcsán merült fel.

Mit lehet ebből a monológból kihúzni? Prakti-
kus színházi logika szerint eldönthető, hogy a
történetet, a lelkiállapotot vagy a filozófiai
elemzést tartalmazó részeket húzzuk-e ki,
illetve hagyjuk meg. Várom a tippeket. Már csak
azért is, mert nem ez az egyetlen monológ a
darabban, bár kétségkívül ez a leghosszabb.
Monológok szakítják meg a replikákat, kötik át a
jeleneteket. A rádiójáték rendezésekor abban a
szerencsés helyzetben voltam, hogy nem
kellett szembe-néznem ezzel a problémával, de
színpadra állí

a rokonság adott voltán keresztül különleges, de
ismerős variációban jelenik meg: akik testvérien
vonzzák-ismerik egymást, pusztulásra és pusz-
tításra ítélik önmagukat és az országot. Itt is
megjelenik a mondott részleges okosság és talá-
lékonyság. Zsigmond és Boldizsár, ha kü-
lönböző fokon is, de kiváló képességekkel, némi
önismerettel és emberismerettel is rendelkez-
nek, még saját túlfűtöttségükre is képesek ref-
lektálni, archaikus kiválasztottságukra - mond-
hatni: kiválasztottságukra az országvesztésben
- azonban éppen e testi-rokoni közelség, szűk
tér, a vér intimitása miatt nem képesek. Itt is mes-
teri pontossággal van dolgunk. Nem a tragikus
vagy a komikus, hanem a szomorú aránytalan-
ság az a tehetetlenségi erő, a súlyos és termé-
ketlen egyéniségek inerciája, ami nézőt, rende-
zőt, színészt, színházat bevonhat ebbe a revela-
tív drámai térbe. Paradox fogalmazással élve:
Mártonnak sikerül az összeilleszthetetlenség
összeszövésének művelete, ez a nagyratörés.
„Nagyúr" és világának bemutatása tehát a szó
szoros értelmében szomorú játék. Ha a mai ma-
gyar színház valamely előadás során meg tudja
csinálni, hogy a hősies cinizmus sajátos, Bá-
thory-korabeli világának bemutatásával új, jóféle
cinkosságot és nem holmi áthallást teremt, majd
akkor tettet hajt végre.

tás esetén az időbeli korlátok határt szabhatnak
a monológok terjedelmének. A színpadi monoló-
got áriának vélem, amelynek a hossza, építkezé-
se dramaturgiai funkciót hordoz, és beszámol a
hős pillanatnyi helyzetéről, érzelmi állapotáról.

A szintén verses Márton-dráma, a Kínkastély
rendezése is megerősítette bennem azt a koráb-
bi tapasztalatot, hogy a színpadon is élhetnek,
megszólalhatnak a verssorok, ha a vers ritmiká-
ját nem tekintjük fölösleges dísznek - s ha a szí-
nész érzékeltetni is tudja ezt -, akkora mű újabb
réteggel gazdagodik. És ez a réteg az irónia.

A darabot olvasva először a Bánk bán jutott
eszembe. Úgy is mint „igazi" Bánk bán, de - a
Katona-dráma eddigi interpretációira emlékez-
ve - úgy is, mint ami elriaszt a színpadi megva-
lósítástól. Ugyanakkor eszembe jut Grillparzer
Bánk bánja is, amit történetesen Márton László
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