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A MITOLÓGIAVÁLTÁS KÍSÉRLETE
„Atilla drámai története
a magyar küldetéstudat

napsugarat fénylő forrásvidéke"
Lezsák Sándor

(Az egyik olvasat) Közhelyes, de fontos megálla-
pítás: a művek nem függetlenek tértől, közegtől
és időtől, még ha egyszer be is következhet füg-
getlenedésük. Ez utóbbi esetben klasszikusok-
nak hívjuk őket. Az Atilla című, Isten kardja alcí-
mű produkció esetében még hosszú évtizedeket
kell várni ahhoz, hogy megítélhessük: képes
lesz-e a mű elszakadni saját közegétől. Így tehát
szükségszerű korlátozottsággal kénytelenek va-
gyunk az „itt és most" koordinátái között viszo-
nyulni hozzá, s nem feledhetjük, hogy 1993 Ma-
gyarországán mutatják be.

Ebben a megközelítésben a darab nem folyta-
tása a tíz esztendeje bemutatott István, a király-
nak. Nem folytatás, annak ellenére, hogy a zene-
szerző - Szörényi Levente - és a rendező -
Koltay Gábor - ugyanaz. A szöveg és a helyzet
más.

Kezdjük a helyzettel. A még stabilnak tűnő
puha diktatúra körülményei között teljesen
indokolt volt parabolában fogalmazni, s a
magyar nemzettudat belső feszültségeire
helyezni a hang-súlyt. Ezért lett az István, a
király hivatalosan el-
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fogadható és ellenzéki; ezért adta meg a lehető-
séget „labancoknak" és „kurucoknak" egyaránt
arra, hogy szimbolikus és emocionális mezőben
is átélhessék saját identitásukat.

Ezzel szemben az írott sajtó szabadságának
és az elektronikus sajtó korlátozottá vált szabad-
ságának korában igencsak beszűkült a parabo-
lisztikus megfogalmazások lehetősége. Szét-
szakadó, szétváló nemzeti tudattartalmak ural-
ják el igen nyíltan a közéletet, a politika világát.
Ráadásul a darab szerzői közül ketten - eltérő
mértékben és eltérő funkcióban - politikai sze-
repvállalással „terhelik le" esztétikai jellegű mon-
dandójukat. Szörényi Levente a legnagyobb kor-
mánypárt egyik közéleti-kulturális reprezentán-
sává vált, Lezsák Sándor pedig - aki a prózai
betétek nélküli előadás dalszövegeit jegyzi -
ugyane párt talán legmarkánsabb ideológusa;
személyiségét, eszmeiségét, habitusát ezzel a
párttal azonosítja ő maga és a közvélemény is.
(Nemeskürty István neve is feltűnik az alkotók
között, de az ő szerepe „kifelé" megállapíthatat-
lan, hiszen a néző zenét és dalszövegeket hall,
így tehát közvetlenül a Szörényi-Lezsák szer-
zőpáros produkciójával találkozik. Vélhetően az
önmagában nem jellegadó szüzsé köthető Ne-
meskürty nevéhez.)

Nyilvánvaló - s ezért nem hibáztatható sem
az alkotó, sem a néző -, hogyha az MDF ügyve-
zető elnökének szövege és közéleti képviselőjé-
nek zenéje szólal meg, akkora darabot óhatatla-
nul egy meghatározott politikai erő eszmei mon

dandójának tekintik. S ez megint csak döntő kü-
lönbség az István, a királyhoz képest. Ott és ak-
kor ezt nem lehetett gondolni, annál is kevésbé,
mert ott és akkor két eltérő, de erkölcsileg egya-
ránt igazolható igazság feszült egymással szem-
be.

Itt és most más a helyzet, tehát mást jelent a
zene és szöveg együttese, mást jelent a párjától
megfosztott igazság tragikus magánya. Éppen
ezért az Atilla Koltay Gábor munkásságában
sem a '83-as Istvánhoz, hanem sokkal inkább
egy másik, 1985-ös produkcióhoz kötődik. Akkor
a Hősök terén az Itt élned s halnod kell című da-
rabot rendezte - más szerzőkkel, mások meg-
bízásából. A millenniumi emlékmű előtti tabló a
nemzeti tartalommal töltekező szocialisztikus
berendezkedés művészeti illusztrációjául szol-
gált - propagandaműnek készült, s mint ilyen
rövid életet élt.

Az Atilla - ha akarja, ha nem - az adott körül-
mények okán szintén belekerül a hivatalos politi-
ka értelmezési körébe. Lett légyen kitűnő a zene,
megragadó a szöveg, mozgalmas a szcenika -
ez így nem lehet más, mint a hivatalos politika
mérsékelten szimbolikus önkifejeződése. A mű
programdarabbá válik, az előadás ideológiai
„nagyberuházássá" lesz. S ezt őszintén sajná-
lom, hiszen egyaránt figyelmeztet saját korláta-
inkra s egyben arra is, hogy mily nehezen va-
gyunk képesek felülemelkedni önmagunkon.
Paradox módon azt lehet mondani: szerencsé-
sebb lett volna, ha - akár ugyanezt a darabot -
mások hozzák létre - levéve róla a politikai meg-
ítélés, önkifejezés, azonosulás romboló terhét.
Remélem, egyszer a mű és az előadás leválik
egymásról, s akkor, de csakis akkor a művészi
produkciónak kijáró, depolitizált mércével lehet
majd mérni, megítélni. Így nem.

„Mégis, a történelmi bűnözők ellenére
a mitosz él, íme testet ölt,

muzsikát zeng és szól emberi hangon"

Lezsák Sándor

(Egy másik olvasat) Igen figyelemreméltó tény,
hogy hét esztendővel a XX. század vége előtt a
magyar értelmiség egy részének figyelme az ősi
múlt felé fordul, s megkísérli részleteiben is feltá-
masztani azt a nemzeti mitológiát, amely hosszú
évszázadokon át uralta a nemesi nemzet világ-
képét. Igen, itt fontos ez a különbségtétel: a ne-
mesi nemzet és a modern, múlt században
kiformálódó nemzetfogalom nem ugyanaz. Míg
a nemesi nemzet csak a kiváltságosak körét
értette bele a nemzet fogalmába, addig a
reformkorban
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kialakuló, polgárosult nemzetfogalom már az
egy nyelvet beszélők közösségét tartotta nem-
zetnek.

A nemesi nemzetfogalomhoz kötődő nemzeti
mitológia központi szerepet szánt a hunoknak,
Attilának. A krónikák szövegei, de még a múlt
század első felének tankönyvei is erről tanús-
kodnak. A „Magyar ország kis tüköre, melly a'
gyenge elmékhez alkalmaztatott" éppúgy Attilát
tekinti a magyarok egyik ősének, mint az elem-
zés igényével íródott tudós mű, Ipolyi Arnold Ma-
gyar Mythologiája (1854). A nemesi nemzettudat
számára fontos kellékek egyesültek a hun
uralkodó személyében: a fegyverrel biztosított
és kivívott „grandeur" és „gloire", az ugyanily
módon biztosított társadalmi fensőbbség tudata s
nem utolsósorban mindennek ősi patinája. (A
leszármaztatásnak persze nem Attila volta vég-
pontja, hanem a biblikus idők, hiszen a keresz-
tény univerzalizmus korában ez külön beccsel
bírt. A magyarok tehát igazából a szkítáktól szár-
maznak, akik viszont Magógtól, Jáfet fiától ere-
deztetik magukat. A Magóg-motívum egyébként -
más értelemben - a XX. század elején Adynál is
feltűnik.)

Anélkül, hogy az adott keretek között ezt most
különösképpen elemeznénk, szögezzük le: a
századokon átívelő nemesi mitológia a múlt szá-
zadban széttört. Nem külső erők, hanem az itt
élők szabad akarata juttatta erre a sorsra. Le-
épülésének, kiüresedésének nem a tudományos
kutatások vetettek véget. A mindennapi tudat ki-
tűnően képes együttélni kétféle igazsággal, hisz
a ptolemaioszi világkép mindenki által tudott ha-
missága senkit nem zavar abban, hogy azt
mondja: a nap felkel.

Nem a tudomány ásta alá a nemesi nemzet
mitológiáját, hanem a polgári nemzetteremtés
igényelt vagy új, vagy átértelmezhető mitológiát.
Hogy újraértelmezik, esetleg kibővítik a régit,
vagy újat hoznak-e létre, ' az saját történelmünk
alakulásán múlt. Azon, hogy a polgári nemzet
katartikus erejű eseménysorban vagy csendes
reformfolyamatban jön-e létre.

Az előbbi történt. 1848/49 áthangsúlyozta a
nemzeti mitológiát, és részben önmagához his-
torizálta a múltat (például a nemzeti színek ese-
tében), részben pedig saját magát tette - egy-
fajta önszakralizálás jegyében - a mitológia
központi tárgyává. A modern nemzet a modern
nemzetet kifejező, tömeges érzelmi élményt
nyújtó eseménysor szereplőit, szimbólumait he-
lyezte saját mitológiája tengelyébe. Senki nem
mondta azt, hogy „váltsák le" Bendegúzt, Attilát -
a történelem alakulása tette őket érdektelenné
vagy meseszerűvé, olyanokká, akik Hunorral és
Magorral meg a csodaszarvassal egyetemben
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amolyan mondai, esetleg balladai figurákká sze-
lídülnek, és elvesztik azt a szakralitást, amely
mitologikus mivoltukhoz elengedhetetlen.

Az 1848/49-es mitológia tehát nem tüntette
el, csak éppen háttérbe szorította őket. Ezt annál
is könnyebben tehette, mert volt egy olyan sajá-
tossága, amely minőségi különbségként jelent
meg. Nevezetesen: a nemzeti és a szabadság-
értékeket szervesítette. Szemben az előző mito-
lógiával, ahol is a szabadság vagy egyáltalán
nem, vagy - ritkább esetben - testetlenül léte-
zett.

Legyünk őszinték: mi köze Attilának a polgári
szabadsághoz?

A régi mitológia nem tűnt el - érdektelenné
vált. 1948/49 óta létrejött az új, a nemzet és a
szabadság egységét kifejező - természetsze-
rűleg sokszor kisajátított, eltagadni akart-- mito-
lógia, amely tökéletesen közömbös aziránt, amit
a származás, az „ősi eredet" és más hasonlók
jelentenek, viszont mérhetetlenül érzékeny a
haza, a nemzet és a szabadság egysége iránt.

A helyzet innen rendkívül érdekessé vált. Mi-
velhogy a régi mitológia nem tűnt el teljesen,
csak emocionálisan elérdektelenült„ ezért nem-
csak annak lehetősége jött létre, hogy a negy-
vennyolcasat kisajátítsák, hanem annak is, hogy
a kettőt „versenyeztessék" egymással. A „küz-
delem" tárgya és tétje: eredetérzékeny és sza-
badságközömbös nemzettudatot vagy pedig

származásközömbös, szabadságérzékeny
nemzeti érzést kívánunk-e létrehozni.

Külön tanulmány tárgya lehetne, hogy ebben
az országban miként, mikor, milyen politikai in-
díttatással és programmal fellépő erőknek vált
fontossá egyfelől a turul, másfelől a kokárda; a
Hungár a Ősföld vagy a Tizenkét pont.

Az mindenesetre bizonyos, hogy ha a háttér-
be szorult mitológiát fel akarták támasztani, ak-
kor - éppen azért, mert érzelmi tartalma tökéle-
tesen kimerült - életre kellett galvanizálni. Ilyen
esetben lehetett például turulszobrot avatni, tu-
rulmozgalmat indítani vagy hasonló dolgokat ki-
találni.

A fenti, vázlatos gondolatmenet alapján azt le-
het mondani, hogy durván ezerötszáz évvel
Attila és pontosan száznegyvenöt évvel '48 után,
hét esztendővel a második ezredvég előtt egy
igen sajátos kultúrhistóriai, kultúrantropológiai
helyzet állt elő: testet -- azaz zenét, szöveget,
teret - akarnak adni egy történelmünk által
kiüresített mítosznak. Azt is mondhatnám:
életre akarják kelteni azt, ami az Árpád-kortól a
múlt századig bizonnyal létezett, s amit aztán a
szabadságértékekkel összeforódó magyarság
csendesen átadott a meseszerűségnek.

Egy nemzet ritkán vált mitológiát. De ha ezt
egyszer önként megtette, akkor igen nehéz vá-
lasztásától eltántorítani.

A feltámadás azonban még a mitológiaváltás-

nál is ritkább.
Mert hát, hogyan is lehetne engedni a negy-

vennyolcból?


