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A MEGTAGADOTT VISSZAFOGADÁSA
KÖNYVEK FÜST MILÁNTÓL ÉS FÜST MILÁNRÓL

émely újratemetéstől eltekintve a magyar
irodalom panteonjában csöndesen pihen-
nek a nagyok. Legalábbis egy időre. Füst
Milánnak sokáig nem jutott hely itt, bár
csöndnek éppenséggel csönd volt

körülötte. Minél jobban áhította a sikert életében,
annál kevesebbet kapott belőle. A magyar iro-
dalmi közélet és kritika, mint ismeretes, minden
időben csak egyetlen költői világot preferál, Füst
tehát nem bocsáttatik be a Nyugat belső körébe,
az „előszoba külső küszöbére" szorul. A szu-
verén, őseredeti tehetségű író minden igyeke-
zetével hasonlítani szeretne, nem különbözni.
Csodálja és irigyli azokat, akik Osvát Ernő elis-
merésének sugaraiban sütkéreznek, akiket a
saint-justi természetű szerkesztő és kritikus
mintegy „felmutat", mai szóval menedzsel.

Most, majdnem harminc évvel az író halála
után felpezsdült körülötte az élet. Filológusok,
irodalomtörténészek, dramaturgok próbálják
megfejteni a Füst Milán-i életmű titkát, amit
ugyanis eddig tudtunk róla, a jéghegynek
mindössze a csúcsa volt. Erre utalnak Petrányi
Ilona tanulmányai, Somlyó György Füst Milán
vagy a lesütött szemű ember című második,
összegző könyve az íróról (az első 1969-ben
jelent meg az Arcok és vallomások című
sorozatban), Radnóti Zsuzsa A próféta színháza
című, drámaelemző kötete, és „Megtagadott"
színművek és egyfelvonásosok címmel
megjelentek az író eddig publikálatlan színpadi
művei is. Szóba került továbbá a teljes Napló,
valamint egy levelezéskötet kiadása.

A lesütött szemű emberben Somlyó György, az
életutat végigkísérve, érzékletesen jeleníti meg a
művek formálódásának alkotáslélektani fo-
lyamatát. Füst Milán művei ugyanis nem egysze-
rűen megszületnek, az író hosszú évtizedek után
is javítgat, farigcsál egy-egy darabon. Füst
nemcsak elementáris tehetségű, de különös
sorsú író is volt. Különösen nehéz és rossz sorsú,
valószínű azonban, elképzelhető, hogyha
könnyebb út mérettetik ki rá, kevésbé lesz izgal-
masan modern az életműve.

Somlyó tizenhét évesen került a Mester
közvetlen közelébe, s alkalma volt megismerni
nemcsak Füst Milán meglehetősen különc élet-
vitelét, de gondolkodásmódját, érzelmeit, titkos
óhajait is. Az özvegy édesanyával élő, nagy
szegénységből induló fiatal író borzasztóan
vágyott a sikerre, elismerésre, kárpótlásul mind-
azért, amit gyermekkorában megtagadott tőle az
élet. Somlyó György - költő lévén maga is -
legelmélyültebben a versekkel foglalkozik, s a
legkevesebb energiájából a drámákra futja. Azt

kutatja, miért nyilvánult meg (műfajra való tekin-
tet nélkül) Füst Milánnal szemben mindig ellen-
szenv és meg nem értés. Ennek nyitját abban
találja meg, hogy Füst, saját pályatársai helyett a
többi nagy európai magányos közé tartozott.
Koránjöttsége a magyarázat minderre.

Füst Milán 1959-ben ezt írja a Színházi levél-
ben: „Megírtam már, hogy negyvenöt éve nem
járok színházba. De nem minden okát vallottam
be, az egyiket szeméremből elhallgattam. De
talán vessük most el ezt a szemérmet, itt az ideje,
azért is nem jártam, mert édes hazám elsorvasz-
totta bennem a drámaírót. Drámai tehetség
kevés van a világon, s én az voltam - ezt nyolc-
van felé járván bízvást megállapíthatom ma-
gamról. S az én drámáimhoz senkinek se volt
kedve. Szemetekhez igen, ezekhez nem."

Ki tudná jobban érzékelni ezt a helyzetet, mint
a gyakorló dramaturg, aki egyfelől szoros kap-
csolatban áll az írókkal, másfelől mint színházi
ember tudja, mit engedhet meg magának a
színház. Radnóti Zsuzsa kötete a színházak
visszautasító leveleivel kezdődik. Drámai fel-
ütés. A darabok magas művészi színvonalát,
költői erejét mindenki elismeri, de ki a színészek-
re, ki a közönségre, ki a körülményekre hivat-
kozva elzárkózik a színpadra állítástól. Ezzel
mintegy vissza is vonják, amit előzőleg állítottak.
Az is csoda, hogy Füst Milán ezek után még írt
színpadi műveket. Elképesztően szegény
ország a miénk, a bukás kockázatát a
vándorszínészet kora óta nem engedheti meg
magának a magyar színház. Ráadásul Füst
Milán darabjait akkor utasították el a direktorok,
amikor még viszonylag kedvezőbb volta helyzet,
lévén több kisebb színház, színjátszó hely. Füst
Milán a saját költségén lefordíttatta németre a
Boldogtalanokat és a Catullust, s kiküldte
Bécsbe és Berlinbe, így próbálván meg kintről
nyomulni befelé. A művek azonban ott is
„sötétnek" találtattak.

1924-ben így ír Naplójába: „Kritikai anarchia
van a Nyugatban... Rozványi nagy ember,
Kádár egy zseni, Lesznai a legnagyobb zsenije a
földnek (...) Ambrusban senki se merjen rosszul
nyilatkozni, se Móriczról, se Babitsról... Ezeknek
még legkisebb érzékenységére is roppantul
vigyáznak - s másnak, aki egész életét a
munkájába öli -, másnak semmi érzékeny-
ségére nincsenek figyelemmel? Kritikai anar-
chia... és félistenek előtti leborulás és azok
körültáncolása megy a Nyugatban! - S
ezenkívül: anarchia mellett despotizmus: csak
az irodalom, amit ők annak tartanak... Csak az ő
ízlésük ízlés... azt kell tenni, amit parancsolnak,
kötélnek kell állni mindig! - Eh, elég ebből! (...)
Nem kerestem az érvényesülést - semmiféle
klikkhez nem csatlakoztam - mint egyik
írótársam tudatosan tette: »Addig várjak, amíg

Osvát kegyes igazságából juttat nékem egy
morzsát? Amíg végre elintézi magában, hogy
vagyok-e valaki vagy sem?« - mondotta. »Ő
most már kényszerül Babitsot elismerni...
bárhogy le is akarta nyomni a fejét... de most már
nem lehet!« - Néztem ezt az embert és moso-
lyogtam. Én dolgozni akarok - gondoltam".

Így is tett. Hét évet töltött a Catullus megmun-
kálásával. Három és fél éven át napi tíz órát dol-
gozott, húszezer oldalból született meg a dráma
véglegesformája; 1927. november 21-én fejezte
be a munkát. A kis híján negyvenéves író, mint a
kutya, szájában az eldobott labdával, rohant vele
Osváthoz. A despotizmushoz két ember kell.
„Nem remekmű!... A telítettség határán van,
már-már bosszantani kezdi az embert ez a sok
minden, amire itt ki-kitér az író... a darabnak
vége van, s az expozíciónak még akkor sincs
vége... a terv nem volt drámára alkalmas..." -
hogy csak néhányat emeljek ki az Osvát által
felrótt hibákból. Hiába, hogy Kosztolányi,
Lengyel Menyhért, Gellért Oszkár el van ragad-
tatva a műtől. „Sok kárt tud okozni Osvát.
Valósággal nyomorultnak érzem magam - nem
akartam munkámról tudni, gyűlöltem. Oly szána-
lomra méltónak éreztem magam" - így a Napló.
A Catullus megjelenik ugyan a Nyugatban, de
Füst Milán többé nem akar tudni róla. Kötetbe is
csak egy évvel a halála előtt, 1966-ban vette fel.
Ezt követően Füst súlyos önértékelési zavarba
került, hat hónapot kellett eltöltenie Baden-
Badenben, dr. Grodeck pszichológus-orvos kli-
nikáján. Úgy járt Osváttal, mint az általa szeretve
tisztelt előd, Berzsenyi, akit nem más, mint
Kölcsey Ferenc csapott fejbe kritikusi tollával.

Hősünk szerencsésebb volt, minta nagy előd,
Grodeck új szellemi távlatokat nyitott előtte, s az
író keleti filozófiákkal, pszichológiával kezdett
foglalkozni. Annak ellenére, hogy a nem szakmai
közvélemény főleg költőként és prózaíróként tar-
totta számon, utóbb kiderült, hogy mégsem
hagyott fel a színpadi művek írásával. A nyolcva-
nas években egyre-másra kerültek elő hagya-
tékából drámák, egyfelvonásosok, jelenetek,
egy egész drámai életmű.

A jeget még az író életében Pártos Géza törte
meg a Boldogtalanok 1962-es Madách színház-
beli előadásával, ezt pedig két év múlva követi a
Negyedik Henrik király Gábor Miklós főszerep-
lésével. De milyen az élet - a Catullus ugyan-
csak Madách színházi sikerét az író már nem
érhette meg.

Most, a „Megtagadott" színművek megjelenés-
ével a nagyközönség előtt is egész drámai
életmű körvonalai kezdenek kibontakozni.



▼ KÖNYVEK ▼

Az Aggok a lakodalmon című egyfelvonásos
verses sorstragédia 1910-ben született. A hu-
szonkét éves ifjú első próbálkozása e műfajban.
(Első versei 1909-ben jelentek meg a Nyugat-
ban.) A versbe szedett és dialógusokra osztott
történet nagyjából ennyi: az elöl-hátul púpos,
öregedő törpe, aki mellesleg bölcs és jó uralko-
dó, lakodalomra készül. A kiszemelt ara gyengéd
természetű, bájos fiatal hölgy, aki ráadásul titkon
szerelmes a hozzá lélekben nagyon hasonlatos
ifjú Ottóba. Ottó rablókat bérel fel, hogy a púpos
törpe ölelésétől megmentse szerelmét. A rablók
be is toppannak a lakodalomra, de ahelyett hogy
megölnék a királyt, felajánlják néki szolgálatukat,
elárulva Ottó tervét. A királyné nem tudja meg-
menteni szerelmét. Az agg Bohemundnak azon-
ban a fiatal szerelmesek szenvedése láttán el-
megy a kedve maradék napjainak morzsolgatá-
sától, s mert ráadásul maga is megperzselődik a
királyné tündökletes szépségétől, hamvas ifjú-
ságától, szembefordul a királlyal. Bohemund
ugyan megmérgezi magát, de ez nem segít a fia

talokon. Ottót megölik, a királynő pedig szíven
szúrja magát. A púpos törpe megrendül, s
megfogadja a maradék aggok tanácsát: nem
gondol többé földi örömökre, inkább az uralko-
dásnak él.

A darab túlfűtöttsége a nyelv már-már modo-
rossá váló fennköltségében, ódon zengedezé-
sében is megnyilvánul. Ideje a füsti idő, helye a
füsti hely. Valamiféle keveréke ez a mű a görög
sorstragédiának, a középkori misztériumjáték-
nak és a mesének némi Shakespeare-rel, német
romantikával, egy kis szecesszióval fűszerezve.
Ha dialógusokba szedett líraként olvassuk, sok
mindent megelőlegez a későbbi nagy művekből,
például a még csak huszonkét éves író „Zsu-
zsánna és a vének"-attitűdjét. A férfi- és nőkap-
csolat tragikuma így, az időtlenségbe eresztve,
ontológikussá válik. A Sors, jobban mondva, a
Balsors eluralkodása valójában az emberi nem
végzete. Füst Milán maga is érezhette, hogy az
Aggok a lakodalmon inkább líra, mintsem dráma,
hiszen beválogatta első, 1913-as verseskö

tetébe. Az 1934-es, később az 1948-as Válo-

gatott versekbe azonban már csak az előszót
vette fel.

Az Aggok a lakodalmon filozófiai példázat,
ahogy az 1922-es Az ezüst tükör című, kétfelvo-
násos pantomim is az. Az ezüst tükör már homo-
gén mű, mese, filozófiai tanköltemény a boldog-
ságról, a szerelem hatalmáról, a hiúság hiábava-
lóságáról. Az öntelt királykisasszony kérőitől a
rózsa tükörképét követeli. Azt megszerezni
azonban csak a nejével és kisgyermekével be-
toppanó vándor képes, aki a királykisasszonyt
megpillantva olthatatlan szerelemre gyullad. Tu-
lajdonképpen nem is ő szerzi meg a káprázatot,
hanem hűséges és önfeláldozó felesége, akinek
annyira fontos a férje boldogsága, hogy saját
életét adja érte. Azonban hiába omlik a vándor a
rózsa káprázatával a királykisasszony lába elé,
annak akkor már egy elszökött madár kell. Az ud-
vari bolond leckézteti meg, józanítja ki mindket-
tőjüket: a vándor boldog újjáéledt feleségével, a
királykisasszony pedig örömmel fordul kérői felé.



▼ KÖNYVEK ▼

Nem minden előzmény nélkül való ez a hang és
látásmód a magyar irodalomban, elég, ha a
Csongor és Tünde vezérmotívumát említjük,
annak rezignáltsága nélkül. De a XX. század ele-
jén is divat volt a mese és a misztériumjáték,
hogy csak Balázs Béla műveit említsem.

Tágan értelmezve ehhez a vonulathoz tartozik
az 1927-es No, mit szólsz Freiligrath? című
abszurd jelenet. Érdekes, hogy ez a játékos kí-
sérlet a Catullus megírásának évében keletke-
zett. Mintha az író hirtelen megcsömörlött volna a
rend, a tisztaság, a tisztesség, az igazság s ezek
ellentéteinek hagyományos fogalmaitól, mintha
belefáradt volna a Catullus megírásának gálya-
rabságába. Az emberi kapcsolatrendszer, a vi-
lág se nem ilyen, se nem olyan - mondja -, ha-
nem kibogozhatatlan és kaotikus; talán nem is
olyan fontos ez az egész. „A vége az lehet, hogy
lerázom magamról a rendet, iszonyodva rázom
le, s belevetem magam a káoszba. Az élet elvi-
selhetetlen, - sem a rend, sem a becsület, sem
a piszok el nem viselhető (...) Mi volna, ha egy-
szer nevethetnénk és mindenen? Ha egyszer a
bánat csődöt mondott s nem tudunk magunkon
segíteni vele?" - hangzik a Napló ez időben ke-
letkezett egyik beírása. A jelenet valójában olyan
szürrealista látomás vagy inkább lázálom, ame-
lyet akár - vagy inkább - napjainkban írhattak
volna.

A néma barát című „szerelmi misztérium há-
rom felvonásban utójátékkal" kétségkívül ennek a
drámai vonulatnak a legkiérleltebb alkotása. Az
írónak 1929 és 32 között három évi munkája fek-
szik benne. Füst Milán műveinek döntő többsé-
ge, legyen bár dráma vagy próza, ugyanazzal a
számára szinte feldolgozhatatlan témával küsz-
ködik: férfi és nő mitizált kapcsolatával.
Szerelem, gyűlölet, féltékenység, bosszú -
szegény, kiszolgáltatott nő és szegény,
kiszolgáltatott fér-fi... A néma baráton kívül a
Catullus és A feleségem története is teljes
egészében, a Negyedik Henrik király pedig
jelentős hányadában ezzel foglalkozik. A
háttérben az író saját életének egyik
antagonizmusa munkál.

A néma barát expozíciója: Don Alberto meg-
fojtja hűtlen feleségét, de tettétől nem könnyeb-
bül meg, várja a megváltó halált, mellyel, remé-
nyei szerint, bírái sújtják majd. Ügyvédje azon-
ban a gyilkos sorsában a sajátjára ismer, és nyo-
mozni kezd a férfi után, aki az ő szeretőjét is el-
csábította. Eközben nyilvános tárgyalást tarta-
nak a városka polgárai, ugyanis egyfelől a kertje-
ikben ólálkodó kutyától félnek, másfelől intim,
családi titkaik kiderülésétől. A tárgyalás folya-
mán a tömeg hol Don Alberto, hol a csábító
házi-tanító mellé áll. Az ügyvéd szerelme a
nyilvános

ság előtt próbálja megvédeni csábítóját, mire az
ügyvéd öngyilkos lesz. Füst Milán azonban nem
tud beletörődni, hogy a dráma itt véget ér, s egy
tulajdonképpen felesleges utójátékot fűz hozzá a
lehetséges további variációkról. Don Alberto tör-
ténete azt példázza, hogy nem megoldás, ha
megöljük azt, aki már nem szeret bennünket; az
sem ad enyhet, ha a csaló bűnös tette után kol-
dusként könyörög a lábunk előtt, de az sem, ha
megtudjuk, hogy egykori szerelmünk csábítóját
is elhagyva szajhává lett. Az egyetlen megoldás
a szerepcsere: a csábítóból férj lesz, őt unja meg
az asszony, s a volt férj lopakodik hozzá
szerető-ként. Hányszor megírták már ezt, hogy
csak Molnár Ferenc A testőr című darabját
említsem.

Radnóti Zsuzsa mutat rá, hogy a mű Don
Juan-parafrázisnak is felfogható. Valóban, még-
pedig olyan modern változatnak, ahol több tükör-
ben végtelenítve jelennek meg az alakok és az
események. Don Alberto eleinte nem akar be-
szélni tettének indítékáról, mert azt hiszi, az ő
esete egyedülálló a világon. A játék végére
azonban nemcsak az derül ki, hogy a csábítónak
egy időben tíz-tizenöt házhoz volt kulcsa, de az
is, hogy a lelkünk mélyén mindannyian csalók
és megcsaltak vagyunk. Amikor Theodort, a
házitanítót őrizetbe veszik, rejtelmesen így szól:
,,- S a többivel vajon mi lesz?" Mire az ügyvéd:
„- Mit mond itt még? Miféle többivel?" Theodor:
"- Hát összes többi néma társaimmal, jó
D'Aurignac úr..." Azaz a Don Juan-i szituáció is
végtelenített. Megbüntethetnek bárkit, az
emberek természete nem lesz hűségesebb, s a
csábítók helyére mindig újak lépnek.

A férj szerepével ugyanez a helyzet, előbb
csak megkettőződik a gyilkos és az ügyvéd alak-
jában, majd a tárgyaláson végtelen sokaságúvá
válik. A szeretők vagy feleségek viszonylata is
hasonló. Phyline pontos mása a halott Elvirának,
de a tárgyaláson már megszámlálhatatlan ha-
sonló helyzetű asszony van jelen. A szerelem és
az elhidegülés, a hűség és a hűtlenség, a csalás
és a féltékenység felvetette összes variáció koz-
mikus távlatokat kap. Játszódik mindez mester-
séges, szorongást keltő környezetben. A hatal-
mas falakkal elzárt kertekben és házakban bármi
megtörténhet, éjszaka fáklyafénynél egy
barlang tátott szája előtt rendeznek nyilvános
tárgyalásokat. Kissé a titokzatos középkort idézi
a helyszín, mégis inkább füsti hely- és időérzék
munkál a műben.

A darab színrevitelét a színházba járó buda-
pesti polgárság előtt valóban nehéz elképzelni.
Füst Milán viszont nem tud lemondani a színpad-
ról, hát megfogalmazza mondandóit más és más
formában, hol a naturalizmushoz, hol az avant

gárdhoz, hol a szecessziós misztériumjátékok-
hoz, hol más színpadi formákhoz közelítve. Iga-
zából egyikkel sem aratott sikert. Egyetlen, még
Pártos Géza kezdeményezése előtt színpadot
látott műve a Boldogtalanok, amelyet az Írók
Színpadán adtak elő 1923-ban, Forgács Rózsi
főszereplésével.

A Boldogtalanok 1914-ben egy napihír nyomán
íródott. A közönség számára nem is nyers natu-
ralizmusa miatt volt elfogadhatatlan, hanem a
létnek a darabból áradó kietlensége, a lelkek
gyilkos démonizmusa miatt. Radnóti Zsuzsa
mutat rá, hogy mennyire korai, mennyire
elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan a
korabeli közönség számára Huber Vilmos
oktalan és céltalan ön- és környezetpusztítása.
Füst Milán az emberi lélek olyan mélységeit tárja
föl, melyekbe jobbnak tűnt bele se pillantani.

Huber Vilmos céltalan életében percnyi meg-
könnyebbülést jelent a szexualitás. Együtt él
ugyan Rózával, de elcsábítja a fiatal nyomdász-
lányt, Vilmát. Róza ráveszi a lányt, hogy éljenek
ezentúl hármasban. Teszi ezt azért, mert tudja,
milyen sors vár Vilmára, s vele akarja meggyil-
koltatni a hűtlen Vilmost. Vilma kettejük áldoza-
taként végül is öngyilkos lesz. Ezek a hősök, he-
lyesebben antihősök csak mintegy negyven-öt-
ven év múlva jelennek majd meg a színpadokon.
(A „Megtagadott" színművek a Boldogtalanokat
nem tartalmazza, hiszen az az író előző kötetei-
ben már megjelent.)

A féktelen szerelmi szenvedély s e különös
nőalakok láttán Radnóti Zsuzsa gyanakodni kez-
dett, hogy mégiscsak lennie kell Füst Milán életé-
ben valami lappangó titoknak, amiért újra és újra
megküzdött ugyanazokkal a démonokkal. Petrá-
nyi Ilonával, a Füst Milán-hagyaték gondozójával
izgalmas kutatómunkába kezdtek, melyet végül
is siker koronázott. Meghökkentő felfedezésüket
Petrányi Ilona a Holmiban közölt tanulmányá-
ban, Radnóti Zsuzsa pedig itt ismertetett köteté-
ben tette közzé. A Naplóból és a Petrányi Ilona
által megtalált levelezésből rekonstruálható tör-
ténet a következő: Füst Milán 1908-ban megis-
merkedik egyik osztálytársa nővérével, Jaulusz
Erzsébettel. A lány kicsi, törékeny alkatú, művé-
szi hajlamokkal, érdekes, színes egyéniséggel
megáldott teremtés. Az ismeretségből életre
szóló pusztító, de megtermékenyítő erejű szen-
vedély lesz. A fiatalembert egyszerre vonzza és
taszítja ez a különös nő, akivel állandó aszink-
ronban vannak: hol egyikük, hol másikuk nem
meri vállalnia házasság kötelékét, amelyet való-
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színűleg Füst Milán zsarnoki természetű anyja is
ellenzett. Nagy szakítások, sértések, sértődések
és kibékülések jellemzik ezt a furcsa kapcsola-
tot. Az író semmilyen formát nem tudott találni
kettejük kapcsolatának, s a gyötrelemnek az ve-
tett véget, hogy 1923-ban feleségül vette hűsé-
ges és szerető tanítványát, Helfer Erzsébetet.
Mégis hiába él vele kiegyensúlyozott, nyugodt
házasságban, Jaulusz Erzsébet személye to-
vábbra is nyugtalanítja. S mintha ambivalens ér-
zéseitől, a fájdalomtól így megszabadulhatna,
műveiben sorra veszi esetleges kapcsolatuk
minden lehetséges variációját. Ha feleségül vet-
te volna?... Ha a szeretője lett volna?... Ha meg-
ölte volna?... Ha öngyilkos lett volna?... A har-
mincas évek közepén aztán Jaulusz Erzsébet is
férjhez megy, s férjével Amerikába távozik. Kap-
csolatuk ezzel mégsem ér véget, az író haláláig
leveleznek szelíd barátságban.

Radnóti Zsuzsa e tények ismeretében értel-
mezi újra a Catullust. „Catullus az író művészi
énje, Metellus pedig, ami polgár benne." Clo-
diának, az „égi szajhának" megkeresi a világi-
rodalmi archetípusait Nanától egészen Strind-
berg és Wedekind nőalakjaiig. A férj, Metellus
és a szerető, Catullus Clodiáért folytatott álló-
háborújában elveszti minden életösztönét, ere-
jét. Clodia férje meggyilkolásával bízza meg
Catullust, de a férfiak a döntő pillanatban, felis-
merve helyzetük azonosságát, barátokká lesz-
nek. A pusztulás Clodia egész környezetét
érinti. Metellus öngyilkos lesz, Matrona, Metellus
zsarnok anyja értelem és cél nélkül tengeti
maradék napjait, Catullusra tetszhalott élet vár.
Matronában Füst Milán saját szerencsétlen
édesanyját mintázta meg, akihez ugyancsak a
szeretet és gyűlölet ambivalens és mégis
összetartozó érzelme fűzte. Anyja magához lán-
colta, nem hagyta élni, túl sokat követelt tőle, ül-
dözte terhes szeretetével. Amikor meghalt, Füst
Milán kissé felszabadult, de örökös lelkiismeret-
furdalás gyötörte miatta. Tentulliában pedig, aki
önfeláldozóan a teljesen kiégett Catullus
lábaihoz telepszik, az író feleségére is-
merhetünk. A Catullus tehát az önigazolás drá-
mája.

E három valós nőalak keveredik, variálódik a
művekben. Az anya és a feleség alakját gyúrta
eggyé az író a Negyedík Henrik király Bertájá-
ban, A feleségem története Lizzyjében pedig
Jaulusz Erzsébettől vesz érzékeny, immár gyil-
kos indulatoktól mentes, megbocsátó-megértő
elégikus búcsút.

Füst Milán megpróbálkozott a középfajú pol-
gári színművel, sőt a komédiával is. 1919-ben ír
egy remekbe szabott egyfelvonásos tragikomé

diát A lázadó címmel. Sándor, a harmincnégy
éves sikeres író luxus körülmények között hal-
doklik, gyönyörű, fiatal felesége oldalán. Az
asszony, nem tudván mit kezdeni tüdőbeteg
férjével, elhívja a tengerparti szállodába
családját, akik csodagyógyszert is hoznak
magukkal. Mindenki tisztában van Sándor
állapotával, csak nem akarnak gondolni rá, kint
süt a nap, vár a tengerpart, séták, borlevesek;
kicsit irritálja őket a haldokló jelenléte. Sándor
az ágyból sem tud már felkelni, ki van
szolgáltatva a gazdag, de primitív család
bornírtságának. Amikor a csoda-gyógyszerről
kiderül, hogy nem más, mint kutya-zsír, Füst
nagyot csavarint a darabon: Sándor minden
fennköltség, báj és jó bemondás nélkül meghal.
Ez a halál a lehető legéletszerűbb, brutálisan
naturális. A nézőnek, bizony, elmegy a kedve a
nevetgéléstől.

Ehhez a műhöz szervesen kapcsolódik A zon-
gora című komédia, amelyben Johanna, a negy-
ven év körüli háziasszony, egy idősödő gabona-
bizományos felesége, három gyermek édesanyja
a fejébe veszi, hogy csakis egy zongora tehet-né
boldoggá a családot; birtokában kárpótolva
érezné magát a családi élet minden szürkeségé-
ért, a kis- és nagyromantika minden hiányáért.
Két bökkenő van: nincs pénze rá, és nem tud
zongorázni. Megszállottsága - mert pénzt kell
szerezni bármi áron, hazugsággal, csalással, rá-
galmazással - pokollá teszi az egész család
életét. Tutyika, a férj bezárja anyósát a spájzba,
ágyban fekvő gyermekeit megkötözi, s éppen le-
szúrni készül Johannát, amikor hirtelen belefá-
rad az egészbe, és a nagykéssel hagymát kezd
pucolni a kocsonyához.

A lázadó tragédiába forduló komédia, A zon-
gora pedig majdnem tragikus fordulatot vevő ko-
média. Füst Milán mindkét alkalommal úgy járt,
mint a kísérletező kedvű szakács, aki törzsven-
dégei ízlésével nem törődve, hol ebből, hol abból
a fűszerből tesz a megszokottnál többet az étel-
be. Az eredmény mindkét esetben ugyanaz: a
vendégek köszönik, nem kérnek belőle.

Nem járt jobban az író a gyermekkort idéző,
1925-ös Ákoska című egyfelvonásosával sem.
Mintha távoli emlék gyötörné, az örökké dolgozó,
kuporgató, szorongó, a szegénységtől elkínzott
és örökre elkedvetlenített anyáé, akinek egyet-
len reménye a kisfia, e kapcsolat összes meg-
nyomorító hatásával, és a kedvesen lump, me-
legszívű, életszerető, nagy fantáziájú, de már
nem egészen egészséges apáé, aki e jó tulaj-
donságai ellenére is romba döntötte a családot.
Ellesett életkép vagy emlékkép az Ákoska, ahol
minden szereplő előre tudja a másik replikáját, s
mint az imamalom, mondja mindenki a magáét,

mígnem a férj váratlanul meghal. Naturalizmus
némi melodrámával felöntve; de ezt is ki kellett
próbálnia.

Füst Milánt haláláig izgatta a „Zsuzsánna és a
vének"-szituáció. Utolsó éveiről ezt írja Somlyó
György: „Ezekben az években egyszer sem me-
hettem el hozzá úgy, hogy íróasztalán ne lettek
volna ott, egyszerű levelezőlap reprodukcióban. S
csaknem mindig sort kerített rá, hogy újra és új-ra
megmutassa, újabb és újabb vonásokat fedezve
fel bennük. Mindig ott voltak a keze és szeme
ügyében. Az egyik az isenheimi oltárról Grü-
newald átszellemült gótikus Madonnája, a má-
sik, mintegy ellenpontként, Tintoretto csupa ér-
zékiségtől duzzadó barokk festménye, a Zsu-
zsánna és a vének. (...) Minden titkolózás nélkül
látható és tudható volt Füst Milán minden köze-
lebbi ismerőse, akár csak hozzá bejáratos tanít-
ványai vagy tisztelői előtt is, hogy érzelmileg ma-
gas hőfokú, a szó minden értelmében véve »plá-
tói« szerelmek fűzték egész öregkorán keresztül
néhány egymást váltó fiatal nőhöz, akiket
»nevelt lányainak« keresztelt, tartott és mutatott
is be nyíltan bárki látogatójának. A nevelt lányok a
ház legközelebbi barátai, sokszor szinte bent-
lakói, bennfentesei voltak, ezek a Zsuzsannák,
akiket a bibliai Vén, a »horgaselméjű és szikár
aggastyán« nem az obszcén tintorettói pózban
lesett meg (amiért pedig oly rajongva szerette
ezt a képet), hanem a társasági formák betartá-
sával, ám szívében a tintorettói érzelmek teljes
barokk feszültségével és ragyogásával imádott."

A dolog külön érdekessége, hogy vajon hon-
nan kell számolnunk Füst Milán öregkorát, hi-
szen már huszonkét évesen is élénken foglal-
koztatja a kérdés. (Példa rá az Aggok a lakoda-

lomban.)
Az árvákban, a Margit kisasszonyban és a

Máli néniben felveti az összes lehetséges variá-
cióját annak, mi történhet, amikor idősebb férfi
szeret bele fiatal nőbe.

Az árvákban (1926) ott kísért a halott anya,
ezúttal mint Lock József nyugalmazott miniszter
elhalt hitvese. Az anya, míg élt, szigorával, bol-
dogtalanságával mindenki számára elviselhe-
tetlen volt, de amint meghalt, szétesni látszik a
család élete. Szerepét természetében, gondol-
kodásában reá hasonlító lánya, Anna veszi át, és
terrorizálni kezdi a családot; apját azért, hogy
rendezze kapcsolatát Eveline-nel, azaz vegye
feleségül; húgát, Máriát rábeszéli egy olyan há-
zasságra, amelyről előre lehet tudni, hogy rossz
lesz. Anna baljóslatai rendre be is válnak, s ekkor
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„mentőangyalként" léphet fel. Eleinte Eveline-
nek segít, akinek gyermeke született, majd a
csecsemőjével magára maradt Máriához költö-
zik. Anna segítőkészsége mögött azonban ne-
gatív érzelmek, hiúság, bosszúvágy rejlenek, s
amikor mind a nyilvánosság, mind önmaga előtt
lelepleződik, öngyilkosságot kísérel meg. Ebből
megmenekedvén visszamegy édesapjához, akit
azóta fiatal felesége elhagyott, és magával vitte a
gyermeket is. Anna kibékül édesanyja azon esz-
méjével, hogy nem lehet mindenki boldog és
szerencsés, boldogtalan szerencsétlenekre is
szüksége van a világnak. Az árvák szerkezet te-
kintetében túlbonyolított, túlírt, nem képes letisz-
tult formába terelni az általa felvetett konfliktuso-
kat, hiányoznak belőle azok a mesterségbeli
„patentok", mesterfogások, amelyekre a legki-
válóbb színpadi műveknek is szükségük van.

A Margit kisasszony ennél kiérleltebb alkotás,
talán mert nem akar annyit markolni. DengI, a
hatvanéves gyáros szánalomra méltó ször-
nyeteg. Özvegyasszony egyetlen fiaként nőtt fel,
meggazdagodott, és senkire tekintettel nem levő
zsarnokká vált. Rossz volt az anyjához, később a
feleségéhez s a gyerekeihez is. Megözvegyül-
vén, szemet vetett lányával egyidős, csinos,
okos, kedves titkárnőjére, Margitra. Margit körül
rajzanak a férfiak; Dengl fia, Hugó is szeretné a
lányt feleségül venni. Margitka nem züllött, pénz-
re és címre kacsingató némber, mint Eveline.
Tiszta teremtés, aki mégis elkövet egy végzetes
hibát. Elfogadja Dengl segítségét, részvényeken
kisebbfajta vagyonra tesz szert, amiből csinos
kis lakást tarthat fenn, s egész életére biztosítva
van a megélhetése. Margitka ráadásul hálás ter-
mészet, sajnálja is kissé a rossz természetű
öregurat, mégis sejti, hogy egyszer fizetnie kell a
segítségért. Dengl karácsony estéjén be is állít a
lányhoz, s egy bibliai példázattal áll elő, Ruth tör-
ténetével, aki, mivelhogy egyebe nem volt, a tes-
tével fizetett a gazdag öregembernek, aki hagy-
ta, hogy felszedegesse az elhullajtott gabona-
szemeket. Margit tehát beköltözik DengI boldog-
talan házába, ahol, ha lehet, minden még egy ki-
csit rosszabb lesz, mint eddig volt. Hugó a sze-
relmével ostromolja Margitot, aki rosszul érzi
magát az idegen és némiképp ellenséges ház-
ban. Amikor megtudja, hogy Dengl pénzt ígért a
fiának, ha az külföldre utazik, rádöbben: ha jót
akar az egyik férfinak, a másikat óhatatlanul
tönkreteszi. Egyre kevésbé tudja elviselni a rá-
nehezedő súlyt. Végül Dengl összetört lélekkel
szabadon engedi a lányt.

A Margit kisasszony az utolsó lépcsőfoka Máli
néni előtt; a fentebb vázolt téma igazi, végleges
formáját ebben a komédiában nyeri majd el.

Radnóti Zsuzsa az 1923-33-ban írott komédiá-
ról megállapítja, hogy remekbe szabott, profi
módon szerkesztett vígjáték. Máli néni, a cím-
szereplő tulajdonképpen nem más, minta Margit
kisasszonyból ismert szegény rokon, Novákné. A
történet kis változtatásokkal megegyezik a
Margit kisasszonyéval, azzal a különbséggel,
hogy itt Máli néni válik főszereplővé, ő tartja ke-
zében a szálakat, s kedvére csavargatja,
kuszálgatja őket, mikor hogy kívánja a saját
érdeke. A bohózat félreértések és váratlan
fordulatok mesteri sorozata. Mindenki mást
szeret, a szerelmesek folyton egymás útjában
állnak, a párok öszszekerülése lehetetlennek
látszik, míg be nem állít alamizsnáért a
szerencsétlen szegény rokon, Máli néni. Máli
néni átlátja a helyzetet: itt az ideje, hogy
halásszon a zavarosban, kihasználva a gazdag
rokonok tehetetlenségét. Hazudik, rágalmaz,
névtelen leveleket ír. mindenre kap-ható. A
jóságos boszorkány, miközben megszedi magát,
elrendezi a szerelmesek életét. Mindenki a
hozzáillő párjához kerül. Az öregedő ve-
zérigazgató belátja, hogy nem vehet el a saját lá-
nyával egyidős nőt, hiszen nemcsak boldogta-
lanná, de nevetségessé is válna,

Radnóti Zsuzsa feltételezi, hogy Lengyel
Menyhért, a jó barát, a színpadot kiválóan ismerő
író volt segítségére Füst Milánnak a téma ilyetén
való kifordításában. Radnóti megjegyzi, hogy
Máli néni a mesék boszorkánya és jó tündére
egyszerre. Ám mélyebb rétegeket is hordoz:
,,...a lidérces félreértések és burjánzó intrikák
között valódi rettenettel vergődnek a szereplők".

A drámai életmű csúcsa a Negyedik Henrik ki-
rály. 1928-ban, a szanatóriumi kezelésből haza-
térve lassan-lassan kezd kialakulni egy másik
Füst Milán. A lesütött szemű ember lassan fel-
emeli a tekintetét. Kezdi vállalni önmagát olyan-
nak, amilyen. Megtanul elszakadni az általános
irodalmi elvárásoktól, nem próbál többé máshoz
hasonlítani. Megtanulja saját értékén mérni ön-
magát, műveit. Igaz, Osvát tekintete sem nyo-
masztja többé, a Negyedik Henrik király írása
idején, 1931-ben, a rettegett barát már két éve
halott. Azaz író, aki hét évig kínlódott a
Catullusszal, három hét alatt írja meg a Henriket.
Radnóti Zsuzsa a Naplót idézi erről: „Tény az,
hogy meg-írtam. S most itt van. Vegyétek és
egyétek, ez az én testem és vérem. S mi
jogosultsága van? Talán az, hogy olyan jól
sikerült. Tíz év után most el-olvastam s azt
mondtam magamnak: ob gehupft oder
gespringen, érdemes volt élned. Mert ez a te
viszonyaidhoz képest remekmű. Illetve még a

saját viszonyaidon túl is valami. Nemigen csinál-
tak ilyet a juhterelő Shakespeare Vilmos ideje
óta. Illetve alig. Mert, hogy dráma ez a mű, az se
csekélység. Dráma nem sok van a világon. Igaz,
regény is kevés van, de dráma még kevesebb."

Negyedik Henrik olyan, amilyen Füst Milán
szeretett volna lenni. Szabad. Király, aki bármit
megtehet, akarhatja a hatalmat és eldobhatja, ha
úgy tartja úri kedve. Szuverenitása tudatában a
nőkkel is fölényes, szereti és élvezi az életet,
akaratában tántoríthatatlan, igazi győztes alkat.
Radnóti Zsuzsa felhívja a figyelmet arra, hogy
Füst Milán itt először azonosítja magát egy győz-
tessel.

Radnóti kötete e dráma értő elemzésével zá-
rul. Nem zárul le azonban - sejthetően - a Füst
Milánnal foglalkozó újabb művek sora, és ez már
önmagában is jelez valamit. Jelzi, hogy a
korábban kialakult és sokáig véglegesnek
elfogadott értékrenddel szemben, a két
világháború közötti magyar (dráma)irodalom
értékskáláján is átrendeződések várhatók. Az a
Füst Milán, akit mi - itt és most - ismerünk,
többet, izgalmasabbat, magunkhoz
rokoníthatóbbat monda számunkra, mint
mások, akiket már saját koruk elkezdett
„klasszicizálni", és kijelölte a helyüket a Parnasz-
szuson.

Füst Milán élete is, életműve is további megle-
petéseket tartogat. Nem kizárt, hogy a teljessé
kiegészített Napló vagy a levelezés kötete
további rejtélyeket tár föl, összefüggéseket
tisztáz, legalább olyan súlyúakat, mint a
Jaulusz Erzsébettel kapcsolatos felfedezés.
Épp ennyire el-képzelhető, hogy további drámai
kísérletek bukkanjanak fel, amelyek Füst
életművének arányait is, de róla való
gondolkodásunkat is megváltoztathatják. Észre
kell vennünk mindenképp, hogy Füst tízes,
húszas, harmincas évekbeli meg nem értettsége
szoros összefüggésben áll azzal, hogy a
hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek viszont
közel érzik magukhoz; „érthetetlen" és
„játszhatatlan" műveit értik is, játsszák is.

A Füst-irodalom új hajtásai, Somlyó György
megrendítő tisztelgése, empatikus elemzései,
Radnóti Zsuzsa értő, a műveket az élő színház
felől közelítő tanulmánya voltaképpen egy (az író
szempontjából megkésett), de valójában na-
gyon is időszerű folyamat első gesztusai: elkez-
dődött a - színművein át is megtagadott - Füst
Milán igazi visszafogadása.

Füst Milán: „Megtagadott" színművek és egyfelvoná-
sosok, Fekete Sas Kiadó-Magvető Kiadó, Bp., 1993;
Radnótí Zsuzsa: A próféta színháza. Jelenkor Kiadó,
Pécs, 1993;
Somlyó György: Füst Milán vagy a lesütött szemű em-
ber, Balassi Kiadó, Bp., 1993.


