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Hőseink, miután megtekintették Nagy András A csábító naplója című drá-
májának január 10-i előadását a Budapesti Kamaraszínházban, úgy dön-
tenek, hogy megünneplik Criticus éppen soros ösztöndíját, melyet január-
tól folyósítanak az esztéta számára. Éppen ezért a közeli Historia Szálloda
kávéházában foglalnak helyet. A tükörfényes bútorok között furcsán fe-
szeng a három, ihatatlan és piszkos poharakban felszolgált fröccsökhöz
szokott literátor. Flegmaticus töri meg a mély, ravatalozói csendet

FLEGMATICUS Menj színházba, meg fogod bánni; ne menj színházba, azt
is meg fogod bánni; vagy színházba mész, vagy nem mész színházba,
mindkettőt megbánod.

FURORICUS Igyál meg egy fröccsöt színház után, meg fogod bánni; ne
igyál meg egy fröccsöt, azt is meg fogod bánni; vagy megiszol egy fröcs-
csöt, vagy nem iszol meg egy fröccsöt, mindkettőt megbánod.

CRITICUS Ahogy így elnézem, ebben a kávéházban a fröccsfogyasztás-
hoz külön engedélyt kell kérni a szállodaigazgatóságtól... Nem baj, a
pénz ezúttal, Gott sei Dank, nem számít.

Mindezek után egyeztető tárgyalások kezdődnek a jégcsákány merev pin-
cérrel. Végül megegyeznek, hogy fröccsöt ugyan nem hoz, de a külön po-
harakban felszogált bor mellé hajlandó ásványvizes palackokat is szerví-
rozni

FLEGMATICUS Uraim, látják?! Ábrahám hite kellett mindehhez, vagyis az
abszurd ereje által való hit, de végül mégis mi győztünk!

CRITICUS Örömmel hallom, hogy mindketten meglehetősen kierkegaard-
i hangulatban vannak. De gondolom, annyi bizonyos, Flegmaticus,
hogy nem bánta meg a mai színházlátogatást.

FLEGMATICUS Természetesen nem bántam meg, de azon morfondíro-
zok, hogy nincs mélyebb, elválasztóbb különbség, minta „majdnem" és
a „végigvitel" különbsége.

FURORICUS Ismételt örömmel hallom, hogy dacára az ún. rendszervál-
tásnak, még nem mosta ki egészen a fejéből Lukács gondolatait.
CRITICUS Der junge Lukács, természetesen...

FURORICUS Natürlich. És a „majdnem" és „végigvitel" különbsége, ha jól
értem Flegmaticust, itt, mint mindig, a formaalkotás minőségére utal, ar-
ra ugyanis, hogy minden formává vált-e Nagy András drámájában?
Egészen pontosan: hogy mi a formája ennek a darabnak, ami most an-
nyit jelent, vajon valódi drámát vagy csak egy nagyon kulturált dialogi-
zált esszét láttunk-e ma este?

CRITICUS A kérdés így is feltehető: könyvdráma-e vagy színházi
előadás-ra is használható, igazi drámai szöveg?

FLEGMATICUS A könyvdráma ellen semmi kifogásom nem lenne.
Teljesen törvényes születésű művészi forma ez, és a mai magyar
színházi ál-lapotokat tekintve én nagyon csodálkozom, hogy oly
kevesen adják ma fejüket ennek a formának a mind gyakoribb
használatára. Nagy András műve azonban kétségkívül nem
könyvdráma, legalább szándékában semmiképpen sem az, hiszen
plasztikusan megformált alakok egész sorának megteremtésére tesz
kísérletet; a cselekmény világosan kivehető és befogadható még a
filozófiailag kevésbé művelt néző számára is, ugyanakkor...

FURORICUS (közbevág) ...ugyanakkor kétségtelen, hogy a
nyomtatásban megjelent szöveg olvasása egészen másfajta élményt
kelt, ha szabad így mondani, jobbat és teljesebbet, mint az előadás.
Ezért persze mindenekelőtt a „húzások" egész vadállati sorozata a
felelős. Kérem szépen, itt megint egyszer ún. „csontra húzás" történt!
Csak igen kevéssé maradtak meg a dráma filozófiai dimenziói, így
aztán jó néhány mondat tökéletesen légüres térbe került,
értelmezhetetlenné vált. Mindenekelőtt Wilhelm, a féltestvér és
Johannes, a csábító dialógusairól van szó; ez különösen fájdalmas a
dráma legelső jelenetében. Itt vázolódik fel ugyanis az a bölcseleti
problematika, amely a mű középpont-

jában áll, s amely minden későbbi mozzanatot meghatároz: vagyis az
esztétikai és az etikai stádiumok elválása, és perspektívaként a vallásos
szférába való belépés lehetősége, lehetetlensége. Ebben a változatban
a tájékozatlanabb néző nem érti, hogy mi ez a tépelődés, hiszen
voltaképpen arról van szó, hogy lefektessünk-e egy bakfist vagy sem?
Ez a „húzás" súlyosan megrágalmazza Johannest és persze a drámaírót
is. Ezáltal Wilhelm alakjának lényege megy veszendőbe, az ugyanis,
hogy ő az egyik jövendő lehetősége Johannes életvezetésének.

CRITICUS És kimaradt innen még egy perdöntő mozzanat: Johannes és
Wilhelm életének közös rémületes élménye, hogy apjuk a jütlandi pusz-
tán tizenkét éves korában egy kövön állva megátkozta Istent. Arról most
nemis szólva, hogy a kő metafora az egyik legszebb és legátgondoltab-
ban végigvitt motívum a szövegben. Utaltunk mára központi gondolat-
ra, fogalmazzuk meg most pontosan. A kiinduló szituáció a következő:
1840 szeptemberében történt, hogy Sören Aaby Kierkegaard magister
artium eljegyezte Regine Olsent, Olsen államtanácsos tizennyolc esz-
tendős leányát. Alig egy évvel később felbontotta az eljegyzést. Eluta-
zott Berlinbe...

FLEGMATICUS Ne higgye azt, hogy nem veszem észre, most majdnem
szó szerint Lukácsot idézte, mégpedig a fiatalkori Sören Kierkegaard és
Regine Olsen című esszét. És jól tudom, hogy korántsem véletlenül, hi-
szen Lukács életének is megvolt a maga Reginéje Seidler Irma szemé-
lyében. Lukács Kierkegaard kapcsán a maga életét igyekezett igazolni
és filozófiailag átgondolni.

FURORICUS És persze Nagy András is birkózott már ezzel a problemati-
kával Kedves Lukács! címmel írt regényében. Nagyon szépen össze-
kapcsolódnak ezek a dolgok. Amit maga felidézett, pusztán életrajzi
tény, de Kierkegaard-nak félelmetes képessége volt ahhoz, hogy az
élet legkisebb mozzanataiban is alaphelyzeteket lásson. Viszonyát Re-
ginével a csábító alapszituációjaként értelmezte, és így költötte meg A
csábító naplója Johannesének feljegyzéseiben. A megköltés itt alapfo-
galom, voltaképpen a romantika életművészetének fő kérdése, amely
már önmagában rejti jelentését: hogy ti. lehetséges-e az életnek művé-
szete; hogy a formátlan káoszból, mely élesen elválik a nagy objektivá-
ciók, mindenekelőtt a művészet világától, lehetséges-e valami megfor-
máltat teremteni; hogy az élet és a formák nem állnak-e végzetesen, ki-
békíthetetlen módon szemben egymással? Egészen durván szólva:
hogyan lehet műalkotássá tenni az életet? Ez természetesen parado-
xon, hiszen az ilyen műalkotássá tett élet csakis műalkotásokban jelen-
het meg, amely megszünteti a magánéletbeli gesztus formaadó, meg-
formált mivoltát. Magyarán: Kierkegaard szakító gesztusa csak akkor
válik műalkotássá, ha megírja mellé A csábító naplóját, megszüntetve
ezzel az életbeli gesztus közvetlenségét. És nem véletlen ekkor, hogy a
Vagy-vagy nagy paradigmatikus elemzései mind műalkotásokból merí-
tik tárgyukat; gondoljanak csak Don Juan vagy Marie Beaumarchais
alakjának elemzésére.

CRITICUS Ám ekkor Kierkegaard és Johannes alakja végleg kettéválik, az
íróra és az önmaga élményeiből megköltött és immár megformált,
vagyis paradigmatikusnak tételezett hősére. Nagy András azonban
megpróbálja egyesíteni a kettőt. Nem véletlen a dráma alcíme: Kierke-
gaard. Vagyis nem a dán filozófus A csábító naplója című regényét
adaptálta színpadra, hanem megkísérelte Kierkegaard életét és Johan-
nesét egybedolgozni. Ekkor fontos változtatásokra kényszerült. A leg-
döntőbb a történet befejezésének különbsége: míg Kierkegaard művé-
ben a csábító derekasan megkoitálja Cordeliát, és csak aztán hagyja el,
addig Kierkegaard, a magánember mindenféle magyarázat nélkül sza-
kított, és coitusról még csak szó se essék!

FLEGMATICUS Én ebben látom a dráma legfőbb gyengéjét. Filológiai sut-
togás tárgya mindmáig, hogy Kierkegaard impotens volt, és bár utóbb
csodálatosan, mélyenszántóan megköltötte viszonyát Regine Olsennel,
voltaképpen mégis e kicsinyke fogyatékosság miatt szakított. Hoz-
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záteszem még mély, szinte metafizikus undorát a nemi aktustól. Ezt ter-
mészetesen egy fiatalkori élménye is magyarázza. Naplójának 1836.
november 11-i bejegyzése szerint előző éjjel barátai társaságában láto-
gatást tett egy koppenhágai bordélyházban. A számára rémületes él-
ményről csak két mondat szól: „Istenem...", így az egyik; és a másik: „Az
állati vihogás..." Az életrajz szorgos búvárolói úgy tudják, ez volt a dán
mester első és utolsó szexuális élménye. Nos, ami számunkra eb-ben a
lényeg: Nagy András ábrázolja Kierkegaard-Johannes impotenciáját, és
ezt veszi többek közt a szakítás egyik magyarázataként. Ezzel, hogy úgy
mondjam, a filozófiai méregfogát húzza ki a helyzetnek. Pszichologizálni
kezd, a banalitás világába fokozza le hősét, és leszűkíti a dráma tágas
dimenzióit. Igen?! - kérdezheti a néző -, csak ennyi az egész? Hát akkor
minek ez a szecessziós szóáradat Istenről Ábrahámról, kegyelemről és a
metafizika alapkérdéseiről?! Akkor hát pusztán szánalmas önigazolás,
kibúvókeresés ez a, megengedem, szellemes és sziporkázó szócséplés?
Akkora néző joggal tanácsolhatja Wilhelmmel együtt: az efféle
pszichológiai eredetű betegségek ma még gyógyít-hatóak. Es ekkor
hiába háborodik fel Johannes, hogy ti. Wilhelm egyáltalán nem érti meg.
Ekkor az impotencia melankóliája egy kissé komikussá válik. Es a coitus
A csábító naplójában szublimáció, vágykiélés csupán. Ez az
ellentmondás azonban nem ábrázolódott, nem is vált tárgyává a
megjelenítésnek. Nagy András itt kritikátlanul elfogadta főalak-ja
életátköltését. És egyáltalán nem kedves Lukácsának szellemében
cselekedett, aki idézett esszéjében így írt: ahol a pszichológia kezdődik,
ott vége a monumentalitásnak.

FURORICUS Ezzel már majdnem azt mondja, hogy ebből az anyagból
nem is lehet drámát írni. A dráma ugyanis, és most tekintsünk el a görö-
göktől, nemigen nélkülözheti a pszichológiát.

FLEGMATICUS Az anyagban nem szükségképpen volt benne Kierke-
gaard-Johannes impotenciája. Az anyag az, amit az író ábrázolása tár-
gyává tesz. És voltaképpen azt sem tudom, ki volt impotens? Kierke-
gaard vagy Johannes? A csábító Johannes nyilvánvalóan nem lehetett az,
vagy ha igen, akkora Kierkegaard-féle Don Juan is az volt, akinek
ugyanis nem a koszorú letépése, de eme lehetőség folyamatos fenntar-
tása a fontos; ezért aztán közömbös is, hogy ki a csábítás tárgya, márki-
nő vagy szurtos cseléd - egyremegy. Ám az érzéki zsenialitás, a csábító
létének alapvonása nem ábrázolható egy dráma közegében, annak
egyetlen terrénuma a zene. Voltaképpen ez az ellentmondás rejlik Nagy
András formálásának kudarca mélyén.

CRITICUS Elioti terminológiával élve: Johannes élményének nincs meg a
megfelelő tárgya, az „objective correlative"-ja a darabban.

FURORICUS Gondolom, nem véletlenül utal éppen Eliot Hamlet-tanulmá-
nyára. Hiszen valamiféle hamleti hangok Nagy András drámájában is
megszólalnak. Már az első mondat így hangzik: „Dánia börtön." És persze
ennek megvannak a maga következményei. A dráma fiktív ideje 1848-ra
tehető, a nagy európai szabadságküzdelmek idejére, amikor Dániában is
erőre kapott a liberális-nacionalista mozgalom az abszolút monarchia
ellenében.

FLEGMATICUS A Shakespeare-utalások egyébként is számosak: meg-
tudjuk, hogy Edvard és Johannes éppen a Romeo és Júlia előadása után
fürdenek a nyitó jelenetben. Ez persze utalás Cordelia és Johannes
későbbi történetére.

FURORICUS Ez igaz, de térjünk vissza a dán „forradalomra". Eltekintve
attól, hogy Kierkegaard valóságos életében jóval előbb történt a sors-
döntő találkozás Reginével, a történelem, pontosabban a politika ilyen
közvetlen belekeverése a darab cselekményébe mindenképpen ina-
dekvátnak mondható. Akkor mosta filozófiai-pszichológiai-szerelmi fő-
szálhoz egy pusztán háttérként funkcionáló társadalmi-politikai szál is
kapcsolódik szervetlenül. Értem talán Nagy András szándékát, hogy
széles keretet igyekezett adni a színpadára fellépő szereplőknek, bizto-
sítani ezáltal jól kivehető kontúrjaikat, plaszticitásukat, de végül ezt sem

Illyés Barna (Johannes)

írta meg alaposan. Hiszen a figurák közül egyedül Cordelia későbbi fér-
jét, a korlátolt-közönséges Edvardot érdekli a „szabadság szent ügye"
komolyabban - egyrészt talán meggyőződésből, másrészt karrieriz-
musból. És Nagy András valóban ellenszenvesen és bután lépteti fel ezt az
„erotikus csirketolvajt", de nem lehet pontosan tudni, hogy mihez képest
az? Edvard liberális handabandázása a legcsekélyebb mértékben sem
érdekli a többieket, és azt is képtelenségnek ézem, hogy mindenki más
tökéletesen közömbös maradjon a forrongó város láttán. Vagy ezt a
közönyt megokoltan ábrázolni kell; és nem elég indokként pusztán az,
hogy a többiek a szerelmi ügyeikkel vannak elfoglalva. Vagy pedig úgy
kellett volna eljárni, ahogy Hegel szerint Goethe tette a Hermann és Do-
rotheában, mikor egészen a távolba tolta a forradalmat, korunk legna-
gyobb világeseményét a közvetlenül ábrázolt történésektől. Ennyi pon-
tosan elegendő lett volna, hogy a szív hangjai mintegy világtörténelmi
visszhangokat is keltsenek.

CRITICUS Egészében úgy érzem, Nagy Andrásnak nem sikerült megbir-
kóznia a saját maga által felvetett kérdések egyikével sem. Az anyag itt
túlnőtt felidézőjén. És még a szerelmi szálak kidolgozása is vázlatos. Az
író, amolyan shakespeare-i módon, több mellékszál beiktatásával igye-
kezett elmélyíteni a fővonulat jelentését. Ezek a mellékszálak természe-
tesen vitatkoznak-feleselnek a fővonallal, olykor párhuzamosak vele,
vagy kiegészítik némely mozzanatát. Ilyen mindenekelőtt a Nagynéni
története tizenhat évvel ezelőtt elhagyott szerelmével. Es van egy pilla-
nat, amikor a két szál, Cordelia és a Nagynéni szerelmének története
költőien és igazul ölelkezik egybe. Szent Iván éjszakájának eseményei-re
gondolok -- mellékesen egy újabb Shakespeare-allúzió -, amikor
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Egri Kati (A nagynéni) és Rudolf Teréz (Cordelia) (Sárkőzi Marianna fel-
vételei)

két szerelmes és csalódott nő talál egymásra a hajnal kijózanító fényé-
ben. Cordelia, bár fölkínálta magát Johannesnék, érintetlen maradt, míg
a Nagynéni az áhított és tizenhat éve nem látott marionettes helyett csak
két buta bakancsot látott viszont a találkán. Mély és igaz, bármiféle la-
pos szentimentalizmustól mentes jelenet ez; ráadásul rávilágít Nagy
András egyik különösen erős képességére, hogy ti. egyike azon keve-
seknek, akik igazi és komolyan átélt női szerepeket képesek írni. Szinte
unikális tulajdonság ez a mai magyar színházi világban.

FURORICUS Ha már itt tartunk, nem idegesítette magukat ez a századfor-
dulós, poétikusnak tételezett, kissé széplelkűsködő színpadi nyelv?! A
kérdésem szónoki...

FLEGMATICUS Engem voltaképpen nem. Legtöbbször valóban poétiku-
sak Nagy András dialógusai. És szellemesek, virtuózak is. Ahogy
például a dúr és moll akkordok motívumát visszaidézi Johannes és
Cordelia beszélgetésében, ahogy a kis Jansen lány frivol, kacérkodó
és butus-kán érzelgős szólamát eltalálja, ahogy többnyire sikeresen
oldja meg Johannes szikrázóan szellemes, paradoxonokban gazdag
intonációját, az néha mestermunka a javából. Engem inkább az eredeti
Kierkegaard-szövegek idézése zavart legtöbbször. Jelöletlen
beleszövésük a

főszövegbe többnyire kudarcot vallott. Néha üvölt, hogy ez valamiféle
idézet.

FURORICUS És persze a legdurvább esetet még nem is említette, Rilke
Áldozat című versének megidézését Johannes és Cordelia szexuális
kudarcának éjszakáján. „Melled világít, mint az értelem" - ez rémesen
szecessziósan és idegenül hangzik ebben a jelenetben, nem is szólva
arról, hogy Cordelia később így variálja: „a lepedő világít, mint az érte-
lem". Ám ezúttal a „húzás" dicséretét zengem, mert ezek a mondatok
nem hangzottak el az előadásban.

FLEGMATICUS Nagy András ebben a darabjában tehát csak a „majd-
nem"-ig jutott el. Ha nem lenne alkata ellen, most valószínűleg a férfi
gőg keserű komédiájának megírására tenne kísérletet. Mert a Kedves
Lukács!-ban és ebben a drámájában az őt mélyen foglalkoztató
kérdés-kört még mindig nem oldotta meg.

CRITICUS De azért mindenképpen értékes darab ez. És alkalmat adott rá,
hogy megint beleolvasgassunk a káprázatos Kierkegaard-ba. Most pedig
pezsgőt! Mégpedig Molnár Ferencét, vagyis Mumm Cordon Rouge-t!

Ám erre már nem kerülhet sor. A pincér jelenik meg az asztalnál, kezében
rendkívül bonyolult, számítógéppel kidolgozott számla. Záróra következik

FURORICUS (maga elé) Tévedett, Flegmaticus... És igaza volt Johan-
nesnek: nem történt csoda.

Nagy András A csábító naplója című drámáját 1992. júniusi számunkban közöltük. A szerk.


