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Vajon miért vállalkozik egy fiatal kortárs szerző a
15. század végén keletkezett moralitás, az
Everyman újraírására? A középkori műfaj 20.
század végi változatát igyekszik megírni? Vagy
mai tárgyú művéhez keres az életanyag
kezelését segítő, szerkezetet megtartó formát?

mélyesítéseit megfeleltetésekkel helyettesíti. A
Barátság, a Rokonság valóságos helyzetekben
megjelenített emberi viszonyként jelenik meg
(meg is kérdőjelezve, hogy valóban funkcionál-
nak-e ezek a kapcsolatok). A feloldozást ígérő
Jótett sem elvont kategória, hanem megítélhető
cselekvés. (A koldusnak adott húszas trivialitás-

sá fokozza le Everyman végső menedékét.) Em-
ma sem akárki, nem bármelyikünk, hanem egyi-
künk. A megkülönböztethetősége megkülön-
böztet bennünket tőle. Személyes tulajdonságai
csak részleges azonosulást tesznek lehetővé.
Közülünk való, de nem azonos velünk. Nem álta-
lánosságunkban (emberi nemünkben), hanem
egyediségünkben (individualitásunkban) képvi-
sel bennünket.

Everyman a halálra készülve marad hirtelen
magára, Emma eddig is magányos volt, a halál
közelében is egyedül marad. Everyman úgy élt,
ahogy mindenki más, de ezért élete végén sze-
mélyes felelősséggel tartozik. Az általános em-
beri sorssal mint egyedi kényszerűséggel talál-
kozik. Emma élete eleve individuális lét, a közös

Emma: Csákányi Eszter

Amoralitás

árpáti Péter a középkori és a mai színjátékfor-
a közti különbségből indult ki. Amíg Hof-
annsthal 1911-es Jedermannja rekonstruálta a
oralitás allegorikus jellegét, az Akárki megfe-

eltetéseket keres a mai élettapasztalatok és a
zimbolikus forma között. Hasonló módszert al-
almazott Kárpáti egyik korábbi művében is. Az út
égén a folyó című darabjában a szociográfiai
rzékenységű életképsorozatot egy misztérium-

áték szerkezetével ötvözte egybe. Az utóbbi
zimbolikus értelművé emelte a köznapi életté-
yeket. A főhős reális élethelyzetből induló, való-
ágos térben zajló útjának egyes állomásait a
elidézett középkori színjátékforma stilizált moz-
ássá, a lét lényegére való ráismerés stációivá

ényegítette át. Az Akárkiben Kárpáti fordított el-
árást követ, nem az életképet mélyíti jelképes
rtelművé, hanem a szimbolikus történetet teszi
onkréttá, napi tapasztalatainkkal azonosíthatóvá.

Kárpáti-darab megtartja az Everyman témáját
s mozgásirányát (egy ember a halálára
észülődve az életével vet számot), de az eredeti
ű allegorikus alakjai életkorral és személyes

ulajdonságokkal bíró szereplőkké válnak, az ál-
alános érvényű viszonyok életrajzi események-
el, fordulatokkal jellemezhető kapcsolatokká
lakulnak. A történet reális közegbe kerül, stili-
ált mozgás helyett tényleges eseménysort köz-
etít.
Nemcsak a realista színjáték konvenciójának

elenkori kényszere érződik abban, ahogyan
árpáti az alapanyagot kezeli, hanem az a hi-
nyérzet is, hogy kultúránkban nincsenek olyan
eltétlen értékek és egyetemes szimbólumok,
melyekre evidenciaként lehetne hivatkozni. A

elidézést tehát az interpretáció helyettesíti. Kár-
áti is minduntalan az értelmezés kényszerét érzi,
ert az eredeti mű alapfogalmai evidencia-ként
rtelmetlenek. Ezért a moralitás megsze-
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sorsot is csak mint saját életének személyes
problémáit érzékelheti. Az Everyman előrejelzi,
sőt talán magyarázza is a személyiség kora újko-
ri genezisét: a közös értékeket az egyénnek sze-
mélyes választásokkal kell hitelesítenie. Az
Akárki a személyiség késő újkori válságát az
egyediség egyetemesből kirekesztő kényszeré-
vel magyarázza. A modern világ az individualizá-
ció kényszeréhez nem társítja a személyiségte-
remtés eshetőségét.

Kárpáti Péter művének műfaji alapkérdése,
hogy lehetséges-e moralitást írni, ha nincsenek
egyetemes értékek? Létezhet-e transzcendenst
nélkülöző morál? Felmutathatók-e úgy általános
értékek, ha kiiktatódik minden egyeden kívüli vi-
szonyítási pont? Ha nincsen isteni ítélőszék, ha a
halálra készülve nem a számadás kényszere a
legfontosabb. A középkori műfaj abból a feszült-
ségből született, hogy az életben megvalósított,
valóságosan birtokolt értékek nem azonosak a
lényegi - deklarálható, de a mindennapokban
csak latensen jelenlévő - értékekkel. Ebből a
különválasztottságból következik a bűn és ártat-
lanság, vétek és erény ellentéte. Ezek a fogal-
mak azonban értelmetlenek az Akárki világában.
Kárpáti művéből hiányzik a valóságos és az

Jelenet az Akárkiből (Koncz Zsuzsa felvételei)

eszményi, az e világi és az isteni kettőssége
(mint teljesülés és mérték feszültsége). A sze-
replők sorsát nem az határozza meg, hogy eddigi
életük immorális volt, hanem az, hogy egy morá-
lis világban élnek. Nem magasabb rendű értékek
érvényesítése a feladatuk, hiszen ezek még hi-
ányként sincsenek jelen ebben a közegben. Az
élet önmagával azonos. Nem megítélendő, ha-
nem megélendő. Az Akárkinek nem az az alap-
kérdése, mint az Everymannek, hogy miképp él
az ember, hanem az, hogy azonosságot vállal-e
a sorsával. Lesznek-e valakivé a szereplők ak-
kor is, ha nem lehet tudni, mivé is kellene válniuk.
(„Velem meghal valami" - mondja Emma, de
később hozzáteszi: „Nem is az a legfontosabb
tulajdonságunk, hogy momentán élünk-e".)

Nyelv és szerkezet

Közismert jelenségek felidézéséből, mindannyi-
unk számára ismerős élettények egymáshoz il-
lesztéséből még nem születik kortárs dráma. A

közlésmód vagy az utalásrend változtathatja a
felidézet tapasztalatokat a valóság értelmezé-
sévé. Így születhetnek az élettények puszta so-
rolásából a jelenségek világán túllépő felismeré-
sek. A nyelvi stilizáció a figurák megalkotásával,
a szerkezeti megformálás a történet alakításával
függ össze.

Kárpáti nem kényszeríti szereplőit gondolko-
dásmódjukat meghaladó (személyiségüket hi-
teltelenílő) önreflexiókra. Nem mondanak ki töb-
bet, mint amit tudhatnak magukról. Beszédmód-
jukat hiányos, kíhagyásokra épülő mondatok jel-
lemzik. Redukált nyelvet használnak, de feltétlen
bizalommal beszélnek. A töredékes mondatok
nem elhallgatásos, hanem utalásos fogalmazás-
módot jeleznek. A szereplők rengeteget bíznak a
kommunikációs jóindulatra, arra, hogy beszél-
getőtársuk kifejtetlen közléseikből, utalásaikból
is megérti szándékukat. De az is lehet, hogy
pusztán hangosan gondolkodnak, csakis önma-
guknak beszélnek, s nem is kívánják, hogy a pár-
beszédek többet jelentsenek párhuzamos mo-
nológoknál. Mi félszavakból is félreértjük egy-
mást - mondhatnák, mert a hiányos közlésekből
szüntelenül jóindulatú félreértések születnek. A
komikus kommunikációképtelen-
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ségben a nyelv nemcsak a kapcsolattartás for-
májaként nem funkcionál igazán, de valóságér-
telmezésre és önreflexióra is csak korlátozottan
képes. A szereplők mindent kimondanak, amit
közölni akarnak a másikkal vagy megsejtenek
önmagukról (több a sejtelmük, mint amennyi a
fogalmuk), de nem moralizálnak, mert nem hiszik
azt, hogy életproblémáik nyelvileg lennének
megoldhatók.

A darab felépítése metaforikus szerkezetet
sejtet. Az Everyman szerkezetét idézve, Emma
mintegy próbára teszi kapcsolatait, anélkül,
hogy társait próba elé állítaná. Nem kér tőlük
semmit, nem kap tőlük semmit. Mint egy halál-
táncban, összekapaszkodik néhány pillanatra
egyikükkel, fordul vele egyet-kettőt, aztán to-
vábblép. Az élettől való búcsúzás ezen rituáléja
egyúttal az élettel való számvetés hallgatag for-
mája is. A jelenbeli találkozások nemcsak a hős-
nő jelenlegi viszonyait jelzik, hanem múltbeli ku-
darcainak leltárát is adják. A jelenetek valamiféle
életrajzi kronológiát idézve következnek egymás
után (Emma és anyja kapcsolatából a barátnő-
vel, illetve a házastárssal való viszony jelzésén át
Emma és lánya viszonyának érzékeltetéséhez
jut el a szöveg). A találkozások beváltatlanságot
sugallnak, a kapcsolatok hiányérzetet keltenek.
Emma szüntelenül azt érzi, valamit elmulasztott.
Valami meghatározhatatlan ott marad minden
kudarcba futó viszonyban, talán önmaga defini-
álhatatlan darabjait igyekszik most pótlólag, a
halál sejtelmében újra fellelni. Ennek finom jelké-
pe a szövegen végigvonuló motívum, a velencei
tükör. Az önazonosság formája, az önmagára
ráismerés alapeszköze ez, amit meglelt, de so-
sem birtokolt igazán. Amit elhagyott valahol, amit
most képes visszaszerezni, bár végül csak ös-
szetörni tudja. „Mindent elintéztem" - mondja
végül. „Viszont eltörtem a velencei tükröt. Kár ér-
te, nagy kár."

Az ábrázolt világ sajátosságainak megfelelő-
en a darab is inkább sejtetésekkel s nem megfo-
galmazásokkal él. Senki nem vesz tudomást iga-
zán a másikról, pedig lényegében mindenki
ugyanazt a sorsot éli. A főhőssel párhuzamos
utat jár végig Tóth Gyula is, bár sosem ismernek
egymásra. Sorsközösségük artikulálatlan ma-
rad. Emma nem látja meg, mi történik a lányával,
Vera sem hallja meg, mi vár az anyjára. Pedig
ugyanaz történik meg mindkettőjükkel. Akárcsak
az anyja a halállal találkozva Vera is elveszti ár-
tatlanságát, de végre felnőttnek érzi magát.

Kárpáti Péter darabjának metaforikus szerke-
zetében a moralitás alapszerkezete ismerhető
fel. Az életképek egymásutánját ez szervezi egy-
ségbe, a darabot ez tartja egyben. A felszíni tör-
ténések mögött rituálé-mélyszerkezet sejthető,
egy beavatási mítosz, amelynek végső tanulsá-
ga a lét titoktalansága.

Csökkenti azonban a darab hatásosságát,
hogy az életképekben ábrázolt történéseket
csak a felhasznált alapműre, illetve a moralitás
alapszerkezetére való hivatkozások mozgatják.
Saját teremtett világának belső logikája szerint
nem működnék a darab. Nem jelennek meg
ben-ne ugyanis olyan motivált, az egész művet
átfogó emberi törekvések, amelyek egységes
történetté szerveznék az eseményeket. Az
életképsorozat önmagára hagyva - utalások,
hivatkozások nélkül -, jelképes szintjétől
megfosztva mozaik-darabjaira hullana.

Groteszk realizmus

A Kamra előadásából az derül ki, hogy Zsámbéki
Gábort elsősorban kortárs drámaként s nem új-
kori moralitásként érdekelte a szöveg. Rendezé-
se erőteljes atmoszférát teremtve közvetít kor-
hangulatot, a szereplőkre és viszonyaikra kon-
centrálva ábrázol emberi sorsokat. A teret lezá-
ró, a jelenetváltásokkor elmozduló komor, szür-
ke falak mögül különféle helyszínek bukkannak
elő a színpad szegleteiben (orvosi rendelő, la-
kásbelső, fürdőszoba, otthon). Minden tipikus s
általánosságában komikus. Ez az a színtér, ami
levegőtlenségével minden itt élőt kisszerűvé for-
mál, ami minden emberi szándékot saját szűkös-
ségéhez hasonít. (Díszlet: Khell Csörsz.) Úgy
érezzük magunkat a Kamra egyébként is kicsi te-
rében, mint a hívatlan látogatók, akik kéretlenül
kínos családi események szemlélőivé váltak.
Mindenki úgy viselkedik, ahogy mindig is szokott,
csak mi, kívülállók érezzük, mennyire feszélyező
a helyzet.

Az előadás pontosan értelmezi, de nem ala-
kítja színpadi jelképekké a szöveg motívumait.
Ezt jelzi többek között a tárgyak használata is.
Kellő hangsúllyal szerepel például a színpadi já-
tékban a tükör - mint bizarr csomagot, haszna-
vehetetlen, de nélkülözhetetlen tárgyat hordoz-
za magával Emma -, de nem válik a rendezői
képalkotás eszközévé. Zsámbéki rendezése a
darab világának hitelesítésére törekedett, s nem
a stilizáció lehetőségeit kereste.

Az előadás legkevésbé megoldott rétege az,
ami a szövegben is a legproblematikusabb: Em-
ma történetének és az Everyman szövegének
egymásra vonatkoztatása. Kárpáti Péter a darab
bevezető jelenetében csak felidézi az eredeti
szöveget - a kétféle nyelv sokértelműen ellen-
pontozza egymást -, de a befejező jelenetben a
megoldáskeresés szándékával használja fel az
angol moralitást. Erőltetettnek érezzük azonban
az Everyman zanzásított idézését. Kárpáti eljá-
rásában csak a lezárás kényszerét érezzük, de
nem a megtalált megoldást. Zsámbéki rendezé-
sében a halálfélelem komor sejtelmévé alakul a
bevezető jelenet. Finom jelzés, ahogy a la

kásközvetítő iroda feszélyező lélekvásárában
megjelenő kimért úr (Benedek Miklós) alakja át-
értelmeződik. Sötét ruhás figurája előbb csak ti-
tokzatosnak tetszik. Gyengéden, de váratlanul
fordul Emma felé. A mozdulatra az asszony
döbbenten, idegesen reagál. Nem történt sem-
mi, de hirtelen feszültséggel telik meg a helyzet.
Egy súlytalan gesztus a belső sejtésektől súlyos-
sá válik. Ez a szorongás válik látomássá, amikor
a hirtelen sötétben, az ajtó derengő fényében a
halál allegóriájaként ott áll a titkozatos úriember,
s halálfejet öltve beszél a főhőshöz. És ahogy ki-
világosodik újból a színpad, Emma (Csákányi
Eszter) már nem folytathat semmit ugyanúgy.
Addigi fásult, de segítőkész közönyét szorongás
színezi.

Kevésbé árnyalt azonban az a kép, amikor az
első jelenetben megismert alakok a metróállo-
máson körülveszik öngyilkossága előtt a fősze-
replőt. Az Everyman megoldáskereső és meg-
váltást ígérő mondatai számonkérésként hat-
nak, a közeledő alakok fenyegetést érzékeltet-
nek. Helyzet és idézett szöveg feszültségében
azonban nem a haláltánc groteszk, átértelme-
zett látomása születik meg, inkább csak a két-
ségbeesést érzékeljük.

Remek színészi alakítások teszik magával ra-
gadóvá az Akárki előadását. A játék teljes sorsot
sejtet még az íróilag vázlatszerűen megformált
figurák esetében is. Ennek köszönhető, hogy az
előadás a darab értékeit hangsúlyozza, s nem a
hibáira hívja fel a figyelmet. (Kockáztassuk meg
az állítást: annak ellenére, hogy a produkció csak
a mű egyik, talán kevésbé sikeres rétegére, a
kortárs életképre koncentrált, egységesebb, ár-
nyaltabb, mint maga a szöveg.)

Csákányi Eszter tragikomikus alakot formái.
Finom eszközökkel jelzi a főhős útját. Kezdetben
éretlen és ártatlan. Éretlenségéből az időben visz-
szafelé haladó magánnyomozás során csakis
elhallgatásokban megfogalmazható felismeré-
sek születnek. Kapkodó kétségbeesése fokoza-
tosan formálódik az élet lezárásának, a feladatok
teljesítésének kényszerévé. A képtelen helyze-
tek iránti közönye mások és önmaga hallgatag
elfogadásává válik. Egy teljes sorsot érzékeltet
ez a beteljesületlen életút. Varga Zoltán kiváló
alakítása Tóth Gyula háttérfigurájából férfifősze-
replőt formál. Csupa frusztrált jóindulat, alázat
nélküli engedelmesség ez az alak. Sértettség
nélkül engedelmeskedik az Orvos nyers utasítá-
sainak, kétségbeesés nélküli beletörődéssel is-
mer a halálra is. Tette a dolgát, nem tehet róla,
hogy csak ennyi az élete. Emlékezetes Sinkó
László orvosfigurája is. Fásult hangjában, bi-
zonytalan mozgásában azt érezni: tudja, hogy
csak kudarcok között, a beválthatatlanság tudo-
másulvételével lehet létezni.

Zsámbéki Gábor rendezése az időszerűségét
megőrző, formáit megújítani képes színjátszásra
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példa. Az előadása mai valóságot ábrázoló rea-
lizmusnak karcosabb, időnként groteszk játé-
kosságba, érzékeny bohózatiságba hajló válto-
zatát képviseli a Kamra sokszínű repertoárjá-
ban.

Kárpáti Péter: Akárki (Kamra)
Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Szakács Györgyi. A

Sárbogárdi Jolán jegykiadó az ibusári vas-
útállomás pénztárában. Koros hajadon,
elhervadt falusi nebáncsvirág, aki viszolygással
vegyes szánalommal tekint környezetére s
annak férfiállományára; vágyai meddők, fölfelé
törekvése reménytelen. Viszolyog tehát
önmagától is, olykor meglátja siralmas
tükörképét kalickája tolóablakán. Mozgástere
egyetlen, kívülről nézvést kicsiny, az ő életében
azonban lassan végtelenné, uralhatatlanná
terebélyesedő illúzió: író lesz ő, zenés színpadi
művek ünnepelt szerzője. Nem most kezdte.
Amikor megismerjük, már hosszú ideje
dédelgeti álmát, egyre lankadó buzgalommal
küldözgeti „illetékes helyekre" kéziratait, egyre
fásultabban veszi tudomásul a nemleges vála-
szokat, s egyszemélyes közönsége, Anyuska
biztatása is bosszantja inkább: az ismétlődő vi-
gasztalások a vereségét nyugtázzák. Sárbogár-
di Jolán rettenetes dilettáns. Nem kétséges: a
kőszívű redaktoroknak igazuk van, s csoda,
hogy az első sorok után tovább olvassák, amit ír,
hogy egyáltalán - „adminisztratíve" - szóba
állnak vele. De épp erre kérdez rá Parti Nagy La-
jos darabja: mijét írja valójában ez az ember, s ki
fog szóba állni vele?

Jolán operettben gondolkodik, mégpedig ha-
zafias operettben. Az ő főhőse, Amália herceg-
kisasszony megmenti a hazát, s ezáltal teljesül-
het be szerelme Bajkhállóy Richard huszárkapi-
tánnyal. A többi operettadalék - idilli légyottok,
rút ármánykodások s egyebek - között ez a to-
posz, a legvelőtrázóbb motívum mutat rá arra,
hogy a kifejezhetetlen mögött nem űr van, ha-
nem feszültség: bármily roncsolt, bornírt formá-
ban is, de a magának utat kereső kifejezés vá-
gya. Jolán nyomorúságos álomvilága a tömeg-
kultúra hordalékára, az intézményes közvetítés-
sel megragadt, zanzásított hagyományok mor-
zsalékára épül - de épül. Erre az eszményhulla
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dékra éppúgy szüksége van, mint művészléte il-
lúziójára: fölemelkedést, átlényegülést kínál
egyik is, másik is, szétválaszthatatlanul. Jolán
arra vállalkozik, amire csak a giccs: ha a valóság
oly kilátástalanul sivár, hogy már eszményítve
sem képzelhető el, s eszményített valóságot
nem fabrikálhatunk, akkor ezt a valóságot ki kell
iktatni. (Fölmerült színházi beszélgetésekben,
hogy tán jobban összetartaná Parti Nagy darab-
ját, ha Jolán a maga szereposztását környezeté-
nek figurái szerint képzelné el, ami a „színház a
színházban" dramaturgiailag hálásabb, kettős

Tóth Zoltán (Varsányi Gusztáv) és Majzik Edit
(Sárbogárdi Jolán) a debreceni előadásban

játékára nyújtana alkalmat. Csakhogy ez ellent-
mondana az lbusár alapgondolatának: ilyen
megfelelése ideának és életnek ma semmilyen
szinten, semmilyen kifordításban nem lehetsé-
ges. Teremtett és teremtő világnak egyetlen kö-
zös pontja van: a mégis megszólalás ambíciója,
amelyet itt most Sárbogárdi Jolán hordoz.) A ki-
iktatott helyébe kerül egy attól teljesen függet-
len, intakt valami. Operett. Sors és operett talál-
kozása pedig csak az őrületben, a normalitásból
való kilepés pillanatában lehetséges.

Ezt a találkozást Parti Nagy - mindjárt első
színi munkájában - nagyszerűen szervezi meg.
Az lbusár első jelenete egy konyhában játszódik -
megszokott szegénység, megszokott reggeli
zsémbelések a megszokott Anyussal. Azt is
mondhatnánk, hogy a megszokott álmokból éb-
redve, csakhogy ez már nem egészen igaz: „írói"
képzeletének teremtményei, „akikkel" nem tud
mit kezdeni, akiket nem tud közönség elé külde-
ni, gyötrik, megkínozzák a „szerzőt". Álmai rém-
álmokka lettek. Ebben F. M. Dosztojevszkij és
Sárbogárdi Jolán között nincs nagyságrendi kü-
lönbség.

A baljós konyhából indul Jolán mindennap a
pénztárfülkébe. Ott a munkája, ott a helye. A to-
lóablak mögött egy egész életet kell leélnie, űzni
az unalmat, tűrni az állomásfőnök zaklatásait. A
megafon két megszólalása közti végeérhetetlen
némaságban csendülnek föl az elképzelt operett
nyitányának hangjai. A puszta keretté (keretjá-
tékká) lett ibusári események közé tördelve kö-
vethetjük Jolán művének szívszakasztó s ész-
bontó fejleményeit. Kibírhatatlan párhuzam: az
élet formátlan történései és a tüllök, művirágok,
huszármenték túlságig, abszurdumig foko-
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