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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

CSIZMADIA TIBOR

MÁRTON ÉS A RENDEZŐ



 NYÍLT FÓRUM - MÁRTON 

fordított le, s amely nem drámai felmagasztosu-
lást, hanem őrült emberi konfliktushelyzetet állít
a mű középpontjába. Nem olvasok németül,
ezért nem tudom pontosan, hogy miért érzem
ironikus hatásúnak a Grillparzer-művet, de nem
kizárt, hogy ehhez a fordító személyének, világ-
látásának, stílusának is köze van.

Mi, színházcsináló emberek minden évadkez-
déskor végiggondoljuk az előttünk álló szezon
lehetőségeit, s lelkesen üdvözöljük minden ma-
gyar darab létrejöttét. Fel kell tennünk azonban a
kérdést: hol, hogyan és kinek játsszuk el ezeket?
S itt elsősorban a hogyan a lényeges. Hogyan le-
het színpadra állítani egy negyvenszereplős da-
rabot, amelyben mindenkinek megvan a saját
monológja, a saját története, és nagyon ponto-
san kell képviselnie azt a dramaturgiailag meg-
határozott pozíciót, amelyet a történet kijelöl szá-
mára. Ennyi telitalálat-színész nincs egyetlen
színházban sem. Mert az természetes, hogy
Báthory Zsigmond és Boldizsár van, hiszen ők a
rendezői elképzelés kulcsfigurái, de fontos lehet
e szempontból Carillo, Kendi Sándor vagy Kova-
csóczy kiválasztása is, sőt ott van még például
Geszti Ferenc, Ungnád Dávid vagy Benkner
Márk is, akiknek a cselekménybonyolítás szem-
pontjából egy-egy pillanatra szintén a közép-
pontba kell kerülniük. Színházcsinálóként két-

Márton László: Kínkastély (Vallai Péter a szol
noki előadásban) (MTI fotó, llovszky Béla felvé
tele)

ségbe vagyok esve! Hogyan lehet színpadra állí-
tani egy országgyűlési jelenetet, amelyben nem
csak a mondatok igazsága fontos, hiszen a ze-
neiségüket is megkomponálta az író.

A rádióban szerencsém volt, mert szándékom
szerint figyelhettem erre a zeneiségre, azokat a
színészeket hívhattam össze, akik el tudták ját-
szani azokat a tanácsurakat, akik indulataikkal
szétrobbantják az erdélyi országgyűlést.

A következő kérdés: mennyire teheti maivá az
irónia a drámát, miből tudjuk, érezzük, hogy ez a
mű 1992-ben jött létre, s nem a XVI. század vé-
gén vagy a XIX. század elején? Ez sokkal na-
gyobb írói titok, minthogy el lehetne intézni a szó-
használattal, mai kifejezések anakronisztikus
felmutatásával. Fontosabb az, hogy a szerző
mai élményeivel lát rá egy történelmi helyzetre s
elemez emberi szituációkat egy ellentmondásos
korban. Hogyan jeleníthető meg ez az írói rálátás
a színpadon? Mai ruhákban kéne játszani? Nem
hiszem. Aszfaltízű társalgási darabot kellene
belőle kreálni? Biztos, hogy nem. Talán a díszlet
el-vontsága szolgálhat fogódzóul a nézőnek?
Már-

ton László darabjainak színpadra állítása közben
szerzett tapasztalataim ezt is cáfolják. Be kell
vallanom: nem tudom a megoldást.

Utolsó színpadra állítási szempontként visszaté-
rek a kiinduló gondolathoz, a húzásokhoz. Úgy
gondolom, lehet húzni ebből a darabból, de ko-
rántsem a rövidítés okán. Ott lehet húzni, ahol azt
érzem, hogy Márton László túl tömör, ahol a nyel-
vi, a történelmi és polit kai játék olyan sűrű
fordulatot vesz, hogy azt egyedül a szerző tudja
követ-ni. Lehet húzni a színpadi tapasztalat
alapján, azt kiszámítva, hogy a néző hogyan tud
szinkronban maradni a darab nehezebb
részeivel, és lehet húzni abban az esetben, ha a
szerző egy nagyobb érzelmi fordulatot túl röviden
intéz el. Például a Carillo-Sennyei dialógusban,
amikor az udvarmesternek a pap iránt érzett
ellenszenvét egy pillanat alatt megváltoztatja a
jezsuita két hízelkedő mondata.

A hozzászólásokban már szó volt arról, hogy ez a
darab nem érzelmi logika szerint építkezik. Szín-
padra állítása esetén a magyar, pszichologizáló
színjátéki hagyományok találkoznának egy nem
pszichológiai logika szerint működő drámával, és
ez a találkozás - szerencsés esetben - a szín-
házról vallott stílusismereteinket is gazdagíthatná.


