
E. NAGY SÁNDOR 

REMENYIK ZSIGMOND ËS A MODERN DRÁMA 

A drámaíró Remenyik Zsigmondot a meglehetősen gyér 
szakirodalom többnyire a modern teatralizmus jellegzetes kép-
viselőjének tartja.1 Egyesek szerint dramaturgiájában „kora 
minden nagy újítójának eszköztára" felfedezhető,2 mások 
pedig különállását, rendhagyóságát hangsúlyozzák.3 Műveinek 
megközelítése azonban majdcsak minden esetben a színpadi 
avantgarde felől történt, s csak ritkán találkozunk a drámák 
árnyaltabb elemzésével.4 Pedig Az atyai ház 1943-as vígszín-
házi bemutatója előtt ő maga figyelmeztetett vállalkozásának 
pontos értelmezésére: 

„ . . . Darabom műfaja dráma, amelyhez előszó és a darab vége 
előtt utószó is járul, szóval technikájában és felépítésében nem sablo-
nos a darab, amely azonban lényegében visszatérést jelent a dráma 
legősibb formáihoz . . . Hangsúlyozom, hogy nem színpadi szerzőnek, 
hanem drámaírónak tartom magam és nagyon szeretném, ha a közön-
ség is annak tartana."5 Később egyik nyilatkozatában még pontosab-

1 Lásd pl.: Osváth Béla: Türelmetlen dramaturgia, Bp. 1965. 
1 6 8 - 1 7 2 . 

2 Kocsis Rózsa: Igen és Nem (A magyar avantgarde színjáték tör-
ténete). Bp. 1973. 3 8 0 - 3 8 1 . 

3Thurzó Gábor: Remenyik Zsigmond színháza. In: „Vén Európa" 
Hotel. II. Bp. 1 9 7 4 . 4 1 1 - 4 1 8 . 

* Lásd pl.: Ablonczy László: Remenyik Zsigmond papír színházá-
ban. Alföld, 1970. 7. sz. 4 3 - 4 8 . 

5 Színházi Magazin, 1943. febr. 1 7 - 2 3 . 9. sz. 
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ban fogalmazott: „ . . . Darabjaim tele vannak formabontással, de 
konstrukciójuk nem öncélú újítási kedvből született. A mondanivaló 
kívánta a formát."6 

Indokoltnak látszik tehát annak feltételezése, hogy Reme-
nyik többek által hangsúlyozott „teatralizmusa" közel sem 
egynemű drámaírói jelenség: az avantgarde színjáték vonzásá-
ban született kísérletezései mögött mindig élt a „nagy for-
ma" megragadásának igénye, a nagy tragédia megteremté-
sének vágya. Élete végefelé némi nosztalgiával idézte fel a 
klasszikus tragédiák eszményét: 

„ . . . Csodálatosképpen Csehov semmi hatást nem gyakorolt rám, 
történeteivel éppúgy nem, mint lassúfolyású, számomra egyhelyben 
topogó drámáival. . . Csodálatos és szinte érthetetlen, hogy a száza-
dunkba átnyúló XIX. század nagy drámairodalmából mondhatnám ki-
nőttem, szemléletet és gondolkodást formáló óriások, mint Ibsen, 
Shaw, Hauptmann alig-alig jelentenek valamit számomra, és drámai 
művekről lévén szó, még mindig Shakespeare-nél és Moliére-nél tartok, 
és legfeljebb csak fanyalogva viselem el modern drámairodalmunk 
nagyhírű művelőinek tragédiáit és komédiáit, igy Millerét és Dürren-
mattét, akiknek munkássága, hogy belékerül-e a végtelen folyamba, és 
gazdagítja-e majd a világirodalmat, azt csak az idő fogja megmu-
tatni . . . '" 

Jellemzőnek tartjuk, hogy ez a vallomás a szűkebb érte-
lemben vett modern dráma történetének kezdetét (Csehov, 
Hauptmann, Ibsen, Shaw) és végét (Miller, Dürrenmatt) jelöli 
meg elhatároló élményként, hiszen ami e két végpont között 
történt, annak Remenyik is alkotó résztvevője volt. Gorkij, 
Pirandello, Brecht és O'Neill maradtak el ebből a sorból, -
azok tehát, akiknek munkássága leginkább modelláló erejű 
volt a fejlődés során. Remenyik szándéka mégis hozzájuk 

'Dallos László: A 60 éves Remenyik Zsigmondnál Film Színház 
Muzsika, 1960. október 28. Idézi Kocsis Rózsa: i. m. 379-380 . 

'Remenyik Zsigmond: Olvasónaplómból - Az újraolvasás hasznáról 
és gyönyörűségéről. - Nagyvilág, 1963. 3. sz. 4 3 9 - 4 4 1 . 
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kapcsolható, mert az irodalmi dráma századforduló korabeli 
válsága után ők tettek a legtöbbet a korszerű kifejezés meg-
teremtéséért.8 Nem a valóságos vagy feltételezett színpad-
technikai hatás fontos ebben a kapcsolatban, hanem az azo-
nos eszmei reakció, amely ember és társadalom huszadik szá-
zadi válságának felismeréséből fakadt, s a valóság drámai ob-
jektiválása során azonos megoldásokat eredményezhetett. 

A kortársak eredményeinek színvonalán mozgó korszerű 
drámamodell megteremtésének ismert előzményei vannak Re-
menyik Zsigmond írói pályáján.9 Korai expresszionista-ak-
tivista vízióinak és „lírai szimfóniáinak" elvont szociális indu-
latát a harmincas évek első felében foglalta először igényesen 
szerkesztett drámai szituációba. А В löse úrék mindenkinek 
tartoznak (1931 —1934)10 azonban — bármennyire is érdekes 
és számottevő kísérlet ez a szatirikus groteszk játék az avant-
garde továbbvihető eredményeinek felhasználására — a lehe-
tőségek drámája maradt. Benne rejlett a nagyformátumú drá-
mai hős megalkotásának lehetősége, formateremtő kísérleté-
vel pedig — vállalva a húszas években keletkezett brechti drá-
mák agitációs-didaktikus tendenciáját és elidegenítő szándé-
kát — az írói szemlélet színpadi megjelenítéséhez kereste az 
adekvát dramaturgiai kereteket. 

8 A legújabb modell-vizsgálatok is azt igazolják, hogy az irodalmi 
dráma önmegvalósító szuverenitása fó'képpen Ibsen után bomlott fel. 
Almási Miklós az alak- és helyzetteremtés önálló irodalmi logikájának 
elhomályosodását követi nyomon a századfordulón (A drámafejlődés 
útjai. Bp. 1969. 391-400 . ) , Bécsy Tamás pedig strukturális modelljei-
nek keveredésében érzékeli az új drámatörténeti korszak kezdetét (A 
drámamodellek és a mai dráma. Bp. 1974. 273.). 

5 Remenyik és az avantgarde színjáték kapcsolatát Kocsis Rózsa 
részletesen bemutatja idézett könyvében. Lásd még: Kocsis Rózsa: A 
drámaíró Remenyikről. Kortárs, 1967. 2. sz. 309-312 . ; Radnóti 
Zsuzsa: Volt-e magyar avantgarde dráma? Uj írás, 1967. 3. sz. 
118 -124 . 

1 0 Remenyik tragikomédiáját a szabadkai Népszínház mutatta be 
1977-ben. Vö.: Film Színház Muzsika, 1977. 48. sz. 21. 



Remenyik Zsigmond 31 

A kétféle lehetőség ellentmondásos eredménye a Sarok-
üzlet (1936)11 meglehetősen elegyes konstrukciója: ez a .ko-
média" egyrészt a végletekig kiaknázta a modern teatralizmus 
színpadi formabontásának lehetőségeit, másrészt az írói szem-
lélet elkomorulásáról tanúskodott, és mintegy kényszerítette 
Remenyiket, hogy a nagy tragédia felé lépjen tovább. Tragi-
kussá vált persze a kor is — háborúra készülődött már a 
nemzetközi fasizmus —, amihez nem a groteszk szatíra és az 
irónia illett, hanem a véglegesen körülhatárolt emberi szemé-
lyiség pusztulással járó küzdelmének heroikus pátosza. A 
megrendülést nem a teátrális gesztusok hivatottak már köz-
vetíteni, hanem a tragikus szituáció csapdájában vergődő drá-
mai karakter önmegvalósító akciói. Remenyik világszemléleté-
nek lényege, az üzöttség és hajszoltság testi-lelki konfliktusa 
világtörténelmi távlatot nyert a tiszta eszményeit vesztett 
polgárság búcsúztatásával: az 1939-ben keletkezett „Vén 
Európef' Hotel a kapitalizmussal leszámoló Remenyik Zsig-
mond tragikus vívódását objektiválta drámai alkotássá. 

A múltidéző leszámolás felé haladt az írói pálya egyéb-
ként is. A Mese habbal (1934) szürrealisztikus víziója - Gaál 
Gábor állapította meg kritikájában12 - a korábbi szatírák 
anarchikus lázadását túllépő írót állítja elénk a „meghaladás", 
az eszmék új minőségű rendezésének pillanatában. A Nagy-
takarítás vagy a szellem kötéltánca (1936) és a Téli gondok 
(1937) a jelen elsötétülő horizontját villantották fel, ez 
utóbbiban már lehiggadt komolysággal és felelősséggel, és 
utat nyitottak a bezáruló jelent a múlt felől értelmező emlé-
kezésnek. A Bűntudat (1936) ünnepélyesen emelkedett kon-
fessziója ugyanúgy a múlttal számolt le, mint a Sarjadó fü 
(1937) szociografikus ihletésű vallomása, de vigasztalást alig-
ha adhatott ez az önfeltáró lelki és társadalmi viviszekció. A 

11 A Saroküzlet bemutatója a kecskeméti Katona József Színházban 
volt 1965-ben. 

' JGaál Gábor: A Mese habbal. Korunk, 1934. 2. sz. 1 4 6 - 1 4 9 . 
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múlt nyomasztó volt inkább, mint felszabadító, és a kétség-
beesést még a dél-amerikai vándorlások szenvedéseit megörö-
kítő Vész és kaland (1939) bölcs humanizmusa sem tudta 
feloldani. A félelem és az indulat menekülésre kényszerítette 
az írót, újra vándorútra űzte, s e második amerikai hontalan-
ság mélységéből eruptív módon tört fel a pusztulás víziója: 

Egy nagy tragédiát írtam »Vén Európa Hotel« címen, -
olvashatjuk az Amerikai ballada vallomásai között - dél-amerikai mi-
lió'be helyezve rettenetes víziómat Európának kétségbeesett és köd 
módjára gomolygó sorsáról. Ez még a háború előtti béke utolsó hó-
napja volt, fülledt, szeles és tompa nyár, csak számunkra volt békés és 
boldog, mert a levegőben már ott izzott és forrott valami bizonytalan-
ság. Itt, ahol a világ összes hírei egybefutottak, ebben a mérhetetlen 
nagy városban aggodalmas híreket közölt a rádió, a béke és háború 
esélyeit latolgatták a lapok és kósza hírek terjedtek, akár a pestis, 
szerteszét. Heteken keresztül tartott ez így, a láz emelkedő és csök-
kenő görbéit követve, szinte már az idegeket tépő nyugtalanság ha-
tárán."1 3 

A „ Vén Európa" Hotel drámai magva már egyértelműen a 
személyiség tragikus élet-szituációjában koncentrálódik. Don 
Carlos Knöpfle Remenyik egyetlen igazán nagyformátumú 
hőse, kinek emberi sorsa egyúttal egy társadalmi korszakvál-
tás történelmi pillanatát is tudatosítja. Robusztus alkat, aki 
nem akaija elfogadni a törvényszerű pusztulást, így hát bir-
kózik a halálraítéltség tudatával, s valamiféle konok heroiz-
mussal vállára veszi osztálya agonizálásának „fájdalmát" is. 
Tragikuma a félelemből fakad, ami kétségbesett, vak és szer-
telen tettekre sarkallja. Kétféle „én" él benne: az erős és 
fiatal, a bátor vállalkozó, aki egy pillanatra még meg tudta 
állítani a „Vén Európa" Hotel züllését, — él tehát benne a 
múlt; de fizikai gyengeségével, eltorzult testével, másrészről 
pedig undorító becstelenségével megéli a jelent is, az üzlet, a 
vállalkozás teljes csődjét. Azonos is régi önmagával, de külön-
bözik is attól — ahogyan Almási Miklós jellemzi a klasszikus 

1 3 Remenyik Zsigmond: Amerikai ballada. Bp. én. (Antiqua). 135. 
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tragédia hőstípusát.14 Konfliktusa tulajdonképpen ezzel a 
kettős én-tudattal van, ezzel teremt maga körül tragikai lég-
kört, és így válik Blöse úr és Bert Mully után Remenyik 
nagyformátumú drámai hősévé. Érvényesek őreá is Lukács 
György szavai: 

„ . . . a drámai ember olyan ember, aki azonos tettével, akiben 
nem marad semmi, amit tette ki ne váltana és amit ne tette váltana ki 
belőle; olyan ember, aki lényének egész felületében érintkezik sor-
sával . . 5 

Megállapításainkat a „Vén Európa" Hotel szerkezetének és 
jellemeinek motivációs rendje igazolja. Remenyik igyekezett 
nagyívű drámai formát teremteni, s ha ez nem is sikerült 
hiánytalanul — ennek okaira még visszatérünk —, mégis eb-
ben a művében szakadt el leginkább az avantgarde színjáték 
teatralizmusától, és itt jutott legközelebb az öntörvényű drá-
mai konstrukcióhoz. 

A három felvonásos tragédia szigorú arányokkal épül fel: 
don Carlos középpontba állított alakja körül sorsok kavarog-
nak — megannyi szenvedélyt felszikráztatva az érintkezési 
pontokon —, de züllése a felvonásoknak megfelelően három 
jellem reakcióját váltja ki elsősorban. Don Carlos már a drá-
ma kezdetén farkasként acsarkodik, takargatva félelmét a 
teljes anyagi és erkölcsi hanyatlás miatt, és csak egyetlen 
ponton, Anna előtt tart őszinte önvizsgálatot. Bevallja gyen-
geségét, hiábavaló szerelmét, végül is teljesen a romlásba ta-
szítva sógornőjét: 

Anna: Carlos, úgy szeretnék segíteni magán . . . 
Carlos (enyhe mosollyal): Hogy maga segítene rajtam? Hát nem látja, 

hogy maga is áldozat? Ha fiatal lennék . . . ha szép lennék és 
könnyed j á r á s ú . . . ha lenne bennem és magában elhatá-
rozás . . . ha lenne bennünk bátorság itthagyni m i n d e n t . . . ezt 

1 4 Almási Miklós, i. m. 23. 
1 5 Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. Bp. 

1978. 45. 

3 Irodalomtörténet 
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a szerencsétlen hotelt . . . itthagyni feleséget és vőlegényt. . . 
akkor talán . . . De így? 

Anna: Carlos, irtózatos, amit beszél . . . 
Carlos: Maga az egyetlen, Anna, aki mellett más lehettem volna. . . 

Jobb, kedvesebb, becsületesebb . . . De így? Ugyan kinek, mi-
nek? Maga néhány hét múlva Kesselstadt felesége lesz . . . Ma-
ga is szenvedni fog, előre látom, hogy szenvedni fog . . . Egy 
hazug álomért, egy úgynevezett magasabb társadalmi pozí-
cióért, de minek keserítsem? Változtatni ezen már úgysem le-
het . . . 

Anna: Ha lehetne megtenné? 
Carlos: Talán, néhány évvel ezelőtt megtettem volna . . . 

Don Carlos kettős én-tudata itt kerül feloldhatatlan za-
varba: e leszámolás után már csak vad és esztelen erőfeszítések 
következhetnek. Az üzlet romlása egyre inkább ránő az egyéni 
sorsra, a tiszta becsületet felváltja a vállalt gazemberség. Ezért 
válik a második felvonás kulcsfigurájává az első felvonás végén 
már oly erőteljesen kiemelt Horst Bock. Pénztárosa és minde-
nese a pusztuló hotelnek, csúszó-mászó lakája, gazember ki-
szolgálója a kapitalista üzletnek. Gazdája élő lelkiismerete le-
hetne, de az önmagával is küzdő don Carlos indulata ellene 
fordul: leleplezi, hogy fosztogatja a vendégek pénzét. Erre 
lázad fel Horst és először könyörögve, majd fenyegetéssel 
vállalja a kitaszítást. A drámai modell jellege szempontjából 
lényeges, hogy a központi hős önmaga teremt saját maga körül 
légüres teret: Anna az egyéni boldogságot jelenthette volna, 
Horst a lezüllött üzletben még támasztékot adhatott volna, 
hisz legjobb ismerője volt ügyeinek, de Carlos mindkettőjüktől 
megfosztja magát és végleg egyedül marad. Fontos, hogy ez a 
bezáruló szituáció drámai akció eredményeként alakul ki, s 
hogy Carlos jelleméből öntörvényűén következik a tragikumot 
mélyítő cselekvés, mert ily módon töretlen a kifejlet oksági 
logikája. A harmadik felvonásra Anna és Horst sorsa egyaránt 
betelje se dik - egyikük közönséges utcalánnyá süllyed, a másik 
pedig gyilkossá válik —, közvetve és közvetlenül áldozatai 
lesznek Carlosnak, ezért cselekvést indukáló szerepüket átve-
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heti Helén, aki még utoljára fellobbantja a drámai hős karak-
terét. A Carlos—Helén ellentét végighúzódik a drámán, de az 
elrontott sorsú, megalázott és mellőzött feleség — féltékeny-
ségével maga is részese Anna lesüllyedésének - a harmadik 
felvonásban magasodik fel igazán. Remenyik fontos szerepet 
szánt neki, hiszen a Knöpfle család — valamint a puritán 
polgári eszményektől a kegyetlenséghez, kapzsisághoz és erő-
szakossághoz eljutó kapitalizmus — végzetét ő olvassa ki a 
„Vén Európa" Hotel alapítóleveléből, de a kiélezett drámai 
dialógusban is egyenlő partner tud lenni: 

Carlos (körmeit rágja nyugtalanságában): Voltam én már ennél nagyobb 
bajban is, csak emlékezzék rá . . . Amikor meggyilkolták Cser-
nickit. . . Vagy amikor tífuszos volt a víz . . . 

Helén: De akkor még más volt maga . . . Akkor még volt magában egy 
kis emberség . . . Most mogorva és konok . . . kétségbeesett . . . 
Egyik hibát csinálja a másuk után . . . 

Carlos: Maga bolond . . . 
Helén: Azóta minden megváltozott. . . Akkor még nem foglalta le a 

vendégek holmiját. . . Akkor még nem szűrte össze a levet hit-
vány orvosokkal. . . nem lopta a vendégeket. . . nem dobálta ki 
ó'ket az utcára, ha megvakultak, vagy ha elfogyott a pénzük . . . 
Akkor még volt magában irgalom . . . Akkor még fiatal volt, és 
hitte, hogy érdemes . . . 

Carlos : Ha nem érdemes, akkor se hagyom magam . . . 
Helén (hallatlan megvetéssel): Ostoba! Ki se bírja a csapásokat! Maga 

már öreg . . . kétségbeesett . . . Mi a célja még? 
Carlos: Újra talpra állni. . . Megmutatni. . . 
Helén: Azt hiszi, hogy valaki még kíváncsi magára? Vagy erre a házra 

itt? Ha ledül, lesz egy-két nyomorult, aki összeszedi a szemetet! 
Carlos: Maga még nem ismer engemet . . . 
Helén: Majd meglátom, hogy mit csinál, ha kikerül az utcára . . . Mint a 

betegek meg a vakok . . . Mint Horst meg a többiek . . . Mint a 
szakácsok meg a pincérek, akiket kidobott! Vagy talán azt hiszi, 
hogy nincs bűnhődés ezen a világon? Majd meg fogja látni! Maga 
el fog pusztulni! Itt van a nap, amikor magának is bűnhődnie 
kell! Mint egyszer mindenkinek! 

Carlos (kihúzza magát, hallatlan önteltséggel): Akkor is védekezek! 
Ahogy tudok, a magam módja szerint . . . (Ordítva ő is.) Nem 

3* 
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félek a bűnhődéstől . . . Fütyülök az irgalomra . . . (Már szinte 
habzó szájjal, szinte köpködve.) Mindenre és mindenkire! De 
nem hagyom magam! . . . 

E makacs és megszállottan dacos Don Carlos már erkölcsi 
halott, s annak a dráma lényegi mondanivalója szempontjából 
már csak nyomósító, a katartikus hatást erősítő jelentősége 
van, hogy a nyomorgó Horst Bock visszatérve fizikailag is 
megsemmisíti a végső pillanatait élő „Vén Európa" Hotel 
tulajdonosát. Aligha kétséges, hogy Horst kése —jelképesen -
a végnapjait élő kapitalizmusra sújt le . . . 

A „Vén Európa" Hotel arányosan épített belső gondolati 
ívvel rendelkező modem tragédia. Carlos Knöpfle az önterem-
tés belső igényével éli meg a kapitalista rend végét, de a 
lezüllött vállalkozás makacs híveként — és áldozataként — 
szívósan önpusztító is egyszersmind. Az önmegvalósítás (a 
fennmaradás) szubjektív akarata és az önpusztítás objektív 
ténye kerül szembe itt egymással, és ennek adekvát megfelelője 
a drámai forma is. Modellje nem csupán az író pályáján egye-
düli, de a modern magyar dráma fejlődési térképén is ritka. 
Leginkább azokhoz a törekvésekhez közelíthető, amelyek szá-
zadunkban a tragédia megújításának útjait járták: egyfelől az 
egyéni sorsot a történelemmel ütköztető „shakespeare-i mo-
dell" személyiség-autonómiájának nyitottságát hordozta, mely-
nek Gorkij és Brecht tudta igazán kidolgozni dramaturgiai 
gyakorlatát, másfelől pedig - miután Carlos Knöpfle ketté-
hasadt énje a félelmet és szándékokat álmokba, irreális illú-
ziókba zárta, — benne rejlett az OTMeill-nél igazán nagymére-
tekben megvalósult szubjektív forma lehetősége is. Átmeneti 
volt a „Vén Európa" Hotel modellje, s hogy nem lett belőle 
igazán nagy objektív tragédia, annak oka abban keresendő, 
hogy írója nem rendelkezett a Jegor Bulicsov szerzőjének világ-
nézeti fölényével.16 Mert Remenyik itt is a végpusztulás apo-

1 6 L. erről: Almási Miklós, i. m. 4 0 0 - 4 2 5 . 
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kaliptikus rémével küzd, s bár mindennek okát a kapitalizmus-
ban látja, nem tud túltekinteni rajta. Világnézeti oka van a 
létrehozott dráma-modell gyengéinek, s csak ezzel magyaráz-
ható, hogy az író nem bízott eléggé a dráma általa teremtett 
gondolati - és jellem — logikájában. Szükségesnek tartotta, 
hogy több mellékszereplővel és epizodikus jelenettel kiemelje 
egyrészt a kapitalista rend elembertelenítő hatását (Lüdecke, 
Eugenio, Kesselstadt, Erna Liebig), másrészt pedig az ellene 
fordítható szeretetet, irgalmat, megértést, az összetartozás 
humanista hitét (Albert, Aguida). A jelenetek atmoszféra-te-
re mtő és helymeghatározó szerepe figyelemre méltó ugyan (pl. 
cethalászok, pincérek, kivándorlók stb.), de ugyanakkor gyen-
gítik is az egyébként szilárdan és következetesen felépített 
drámai menetet. Epikus tendenciájuk nyilvánvaló, mint aho-
gyan ettől a drámaformától idegen az a poentírozott didak-
tikus szándék is, amit a „Vén Európa" Hotel ajtóinak bedesz-
kázásával és a Knöpfle család múltjának — a hotel alapító-
levelének — ismertetésével erősített fel az író. A modellterem-
tés szándéka és iránya szempontjából azonban e sajátosságok 
elhanyagolhatók: Remenyik ebben az esetben is a modem 
dráma útkeresésének színvonalán tett kísérletet a műfaj, — a 
tragédia - megújítására.17 

A „ Vén Európa" Hotel eszmei értékét növeli keletkezésé-
nek történelmi közege. Az emberiség — és Európa! — pusztulá-
sának előestéjén, a második világháború küszöbén figyelmezte-
tett az elvadulás borzalmaira, reális történelmi távlatot adott a 
testi-lelki űzöttség determinált létállapotának, Remenyik világ-
szemléletének. Ugyanakkor megmutatta e sajátos világnézet 
korlátait is, — hiszen mint arra fentebb utaltunk, az apokalip-
tikussá növesztett pusztulás drámai cselekményt záró didak-

1 7A drámát a veszprémi Petőfi Színház mutatta be 1976-ban. A 
bemutató ellentmondásos kritikai fogadtatása sokat segített gondolat-
menetünk és drámaértelmezésünk kialakításában. Lásd pl. Hajdú Ráfis 
Gábor (Népszabadság, 1976. oktőber 13.) és Mészáros Tamás (Magyar 
Hírlap, 1976. okt. 14.) kritikáit. 
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tikussága gyengítette a tragédia modelláló tendenciáját —, s így 
némileg előlegezett magyarázatát adja a negyvenes évek elején 
keletkezett Remenyik-drámák kiábrándulásainak, rezignált 
szkepticizmusának és bizakodó hitének. 

Carlos Knöpfle még rendelkezett alternatív szituációval, 
még kiléphetett volna a széthulló társadalmi rendből, s így 
erkölcsileg talán megtisztult volna, de a világháború értelmet-
len kegyetlensége — Remenyik szemléletében — végleg körül-
zárta a személyiség autonómiáját. Maga az ember vált számára 
rejtélyessé, kiismerhetetlenné, mert mindenfajta logikának 
ellentmondott önmagát pusztító tevékenysége. Semmissé vált a 
szabad akarat, a dehumanizálódott ösztönök rabságában lehe-
tetlen volt a cselekvés. A kiszolgáltatottság nem lehetett egyen-
lő ellenfele a borzalomnak. Mitikussá nőtt a történelmi hely-
zet, és jogosnak tűnt a kérdés: milyen is az ember? „ . . . Pusz-
tulás van bennünk, mélyen és kiirthatatlanul... Ez az emberi 
sors, kedves barátom. Vakon támolygunk és tudatlanul, valami 
vad északi szélben, az ösztönök kutyáival nyomunkban, ez az 
egész" — hangzott a kérdésre adott válasz az Északi szél 
(1943) befejezésében, de még az Élők és holtak is erről kérde-
zett 1948-ban: „ ... а lényeg mégis az, és ez itt a kérdés, hogy 
honnan, merre és miért? " A regények hamarosan feloldották 
ezt a dilemmát, de az Ősök és utódok ( 1949) valamint a Por és 
hamu (1952) már a „megnyílt égboltok alatt", újra vállalt 
történelmi perpesktívával léptek túl a kiábránduláson, egye-
temes emberi és nemzeti érvénnyel egyszersmind. A negyvenes 
évek elején még hiányzott az objektív távlat, nyomasztó volt a 
sorsok determináltsága, és így az írói értelem szubjektív irány-
ba kereste a feloldódást. 

Az évtized elején keletkezett színmüvek közül az Akár 
tetszik, akár nem (1943) a keserűbb, nyugtalanítóbb.18 Az 

1 "A példázat korábbi változatát - Akár hiszik, akár nem címmel -
a Korunk Remenyiket méltató kritikájából ismerjük. Korunk, 1932. 
6. sz. 4 8 5 - 4 8 6 . 
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elembertelenedés példázatának készült, ugyanakkor didaktikus 
igénnyel megfogalmazza a megbocsájtó irgalom humanista hi-
tét is. Példázat-jellegéhez illően nem tragikus élethelyzetet ob-
jektivál egyetlen személyiség-konfliktusba, hanem sorsképlete-
ket állít pódiumra, és ezekhez keres megfelelő színi kereteket. 

A börtönből szabadult Bitang Frici és kitaszítottságában 
méltó társa, Frica, a prostituált lépnek most Remenyik szín-
padára. Sorsukat a nyomor szülte, a mostoha világ, amely 
megértés és irgalom nélkül taszítja a züllés útjára az egymásra 
talált törvényszegőket. Mert semmibe vették a társadalom tör-
vényeit, s helyettük a természet törvényeit tisztelték: „Meg-
ismertük az élet lényegét! Úgy éltünk, ahogy diktálták az 
ösztöneink. Nem hoztunk semmit, nem viszünk semmit ma-
gunkkal . . . " — mondja Bitang Frici az öngyilkosság előtti 
pillanatában. Megértés, segítő szándék, emberséges irgalom 
soha nem jutott nekik osztályrészül, űzött vadként, tisztesség 
nélkül oldják fel gyötrelmeiket a halálban. Ez hiteti el velük, 
hogy a lét a puszta Semmi közé szorított állapota az ember-
nek, hogy „sötét ködből jövünk és sötét ködbe megyünk", s 
hogy a születés és halál között csak az „irgalmas sorstól" 
várhatnak megértést. Züllöttek és romlottak, de önként vállalt 
halálukkal a bűnöktől való szabadulást tették lehetővé az őket 
kiközösítő társadalomnak. Az író a halálból hívja vissza mind-
kettőjüket, hogy megbocsássanak üldözőiknek. 

A példázat alapgondolatát — a természeti és társadalmi 
törvények között választani kényszerülő ember gyötrelmét — a 
negyvenes évek regényeiben újra és újra feldolgozta az író. Az 
Északi szél (1943), a Bolond história {1948) valamint az Élők 
és holtak (1948) egyaránt az emberben rejlő kettősségről szól-
nak: az ösztönök jelentik a szabad természeti törvényeket, 
amelyek szemben állnak a szokás és a jog törvényeivel, a 
társadalom konvencióival. Ez utóbbiak szerepet kényszeríte-
nek a személyiségre, s így kettéválik az ember és szerep, vagyis 
az egyéniség nem (mindig) azonos önmagával, többrétű, bi-
zonytalan. 
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szerep az élő, kuszált, változó ember helyett álló világos, állandó, 
észben tartható séma. De ha séma is, nem elmosódó semmi dolog. Sőt 
az egyéniség a futó, a megfoghatatlan, a gyenge s a séma az erős. A 
szerepre a társadalom vigyáz. A társadalom nem emberekre, hanem 
szerepekre épül" - írja Németh László ellenérzéseket is megfogalmazó 
emlékezetes fiatalkori Pirandello-tanulmányában.1 ' „Sőt min alapszik 
maga az erkölcs is - olvassuk tovább Németh László Pirandello »filo-
zófiáját« interpretáló sorait. - A dolgok igazságán? Dehogy. Azon, 
hogy szerepeink parancs szerint szuperáljanak. Aki a szerepe szabályai 
szerint él: erkölcsös. Aki az egyénisége parancsai szerint akar élni: 
erkölcstelen."20 

Ebben a relativizmusban rejlik a Remenyik-dráma alapkér-
dése is: Bitang Frici és Frica nem vállalták a társadalom által 
rájuk kényszerített szerepet, ezért „erkölcstelennek" bizonyul-
tak. Csakhogy amíg Pirandello-nál adott esetben a szerep me-
nedék, védekezés, vállalt mentsvár is lehet — legszembetűnőb-
ben a IV. Henrik esetében —, Remenyik hősei ilyen lehetőséget 
nem ismernek. Öngyilkosságuk a levedlett szerep mögül elő-
törő egyéniségük érvényesülése, fordított igazság tehát, hiszen 
a szabályok ellenére válnak tisztává, erkölcsössé. Ez egyszers-
mind ellentmond Pirandello pesszimizmusának, aki bármennyi-
re is ragyogó analízisét adja a valóságos élet és képzelet össze-
függéseinek, — éppen a Hat szereplő szerzőt keres befejezése 
bizonyítja —, a szerep és valóság borzongató kettősségét Reme-
nyikhez hasonló sarkítással nem oldotta fel. 

E különbség ellenére feltűnő, hogy az Akár tetszik, akár 
nem milyen erőteljes Pirandello-hatást mutat.21 Mindenek-
előtt teátrális jellege bizonyítja ezt, hiszen Remenyik a Hat 

' 'Németh László: Pirandello színpada. Európai utas. Bp. 1973. 
3 4 8 - 3 6 3 . 

5 °Uo. 351. 
2 1 Remenyik már 1932-ben - József Attila egyetlen számot megért 

folyóiratában - említi Pirandello nevét (Remenyik Zsigmond : Klasszi-
kusok küzdelmei. Valóság, 1932. június. 1. sz.) A IV. Henrik 1941-es 
Pünkösti Andor rendezte bemutatója a Madách Színházban - Várkonyi 
Zoltán emlékezetes főszereplésével - az 1941-42-es évadnak oly jelen-
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szereplő szerzőt keres alapszituációjához hasonlóan színházat 
játszik a színházban, a szerző aktív közreműködésével. Játék-
formája még rafináltabb mint az olasz íróé, mert a szereplőkön 
kívül a közönséget is színpadra hívja: Danieli műkereskedő a 
nézők „képviseletében" lép a játéktérre, s ösztönzője, tanúja és 
szereplője lesz a példázatnak. A kitágult színpadon megszűnik 
a dráma konkrét tér- és idő-dimenziója, csak az egyetemes lét, 
„az örök ember és a változó világ" képlete a fontos. A világ 
pedig megállíthatatlanul hömpölyögteti az örömöt és bánatot, 
teljesen másodlagos, hogy kezdetekor vagy a végitéletkor kezd-
jük szemlélni. Végső soron megvan a remény az életre, hiszen 
az ember oly sok mindent kibírt már . . . Ily módon ez a 
manipulált színház létrehozza a színpadi allegóriát, és drá-
maiatlanságával tüntetve lírába oldja az emberi űzöttség tragi-
kumát. Mintha az amerikai útjáról 1941-ben hazatért Reme-
nyik ekkor már ismerte volna Thornton Wilder színpadát is . . . 
És aligha tévedünk, hiszen az amerikai író The Skin of Our 
Teeth című művét — Az utolsó leheletig címmel — 1945. 
november 12-én már bemutatásra ajánlotta a Vígszínháznak. 
Fordítása azonban akkor nem került színpadra, csupán egy 
részletét közölte a Vigília 1946. decemberében.22 

Mindezek azonban csupán azt erősítik, hogy Remenyik 
mondanivalójának kifejezésére igyekezett felhasználni a leg-
frissebben megismert színpadtechnikai fogásokat. Modell-vizs-
gálatunk eredménye szempontjából vissza kell térnünk a 

tős, nagy visszhangot kiváltó eseménye volt, hogy az Amerikából éppen 
akkor hazatért Remenyik Zsigmond figyelmét nem kerülhette el. 

2 2 Jóllehet a Világ is arról adott hírt 1945. november 24-én, hogy „a 
Vígszínház még valószínűleg az idén bemutatja" a darabot, a bemutató-
ra csak 1958. november 14-én került sor a Madách Színházban Hosszú 
út címmel. - Wilder drámáját Remenyik Zsigmond fordításában a 
Nagyvilág közölte (1958. 2. sz. 148-197.) . Vö.: Thornton Wilder: 
Hajszál híján (ford. Bányay Geyza). Nem félünk a farkastól (Modern 
amerikai drámák) I. Bp. 1966. 
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Pirandello-párhuzamhoz, mert a teátrális párhuzamok mögött 
lényegesebb azonosságot látunk. Almási Miklós iija Brecht és 
O'Neill korai drámaszemléletének elvontsága nyomán Piran-
dellóról : 

„Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Pirandello is beleütközik a 
» személyiség anonimizálódásának« jelenségébe: a Hat szerep keres egy 
szerzőt (1921), a személyiség nélküli sorsok analízise. A probléma a 
koré: de O'Neill és Brecht ki tud belőle gyógyulni, látja a dramatizál-
hatóság realista cselfogását - míg Pirandello csak a cselfogás reálpoli-
tikájához jut e l ." í 3 

Remenyik színpadán éppen ez az elszemélytelenedés ismét-
lődik meg: Bitang Frici nem az autonómiájáért küzdő ember, 
hanem tanulmányozandó sors, akit az író kénye-kedve szerint 
idéz pódiumra, illetőleg enged — vagy küld — a halálba. Ano-
nim jellegű itt is a személyiség, nincsenek valóságos drámai 
akciói, mert ellenfele maga az élet, a világ általában. Az öngyil-
kosság — az egyéniségre kényszerített szerep elvetése — nem 
számára fontos, hiszen nem oldhatja meg helyzetét, hanem a 
játék eszmei tanulsága szempontjából lényeges: élet és halál oly 
viszonylagosak, hogy alig számottevőek az eszmények — a 
jóság és szeretet — heroizmusa mellett. A tragikus kor igazi 
drámáját csak valóságos társadalmi szituációból lehetett kibon-
tani: a „Vén Európa" Hotel személyiségrajza mélyebben és 
pontosabban kifejezte a kor lényegét. Azt az igazságot, hogy a 
kapitalizmus csődje logikusan vezetett az elembertelenedéshez, 
a kegyetlenséghez, a fasizmus háborújához. Az Akár tetszik, 
akár nem más irányba mutatott: az objektív nyitottsággal 
ellentétesen, a szubjektív zártság felé haladt a kiábrándultság, 
és bármennyire is érdekes játékforma keretei között oldotta fel 
szorongását az írói lélek, drámailag itt nem tudta azt konkréttá 
tenni. 

A negyvenes évek másik jelentős drámája, Az atyai ház 
(1942) megmutatta azonban, hogy Remenyik Zsigmond igye-

2 3 Almási Miklós, i. m. 438. 
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kezett újra megbirkózni a nyomasztó korélmény dramatizálha-
tóságának nehézségeivel. Ebben a müvében ismét sikerült 
olyan drámai szituációt teremtenie, amelyben az egyéni sors 
közösségi érvénnyel sugározta az ábrázolt személyiség meg-
rendülését. Olyan valóságos társadalmi problematikát állított a 
darab középpontjába, - a Bűntudat vallomása után újra saját 
osztályának, a dzsentrinek pusztulásáról adott igaz képet —, 
amely alkalmas volt az egyedi és általános művészi egységének 
megteremtésére. Remenyik erkölcsi relativizmusa lezárta 
ugyan hőseinek választási lehetőségét — nyomasztó súllyal 
nehezedett rájuk a vállalt sors minden csapása —, de a látvá-
nyos akciók hiánya nem csökkentette a drámaiság erejét: a 
lélekben, érzésekben és gondolatokban izzott itt a dráma, és 
lírába oldódott a helytállás és hűség pátosza.24 A szubjektivi-
tás uralkodott e sajátos, líraian hangszerelt tragédiában, amely 
az alternatív tettek objektív nyitottsága nélkül valósított meg 
irodalmi értékrendet. Ebben a jellegzetességében találjuk meg 
erényeit és hibáit egyaránt. 

A drámai akció különösen problematikusnak látszik Az 
atyai ház főhősének tartott Lénárt Zoltán jellemének meg-
rajzolásában. A vándorúiról megtért András apja látszólag való-
ban statikus karakter, hiszen az emlékezés hívja életre, és a 
tényleges jelent tetteivel nem befolyásolja. Az időnek azonban 

24„Látszólag szomorú írás »Az atyai ház«, a világszemléletemhez 
hasonló, de mégis józan optimizmus sugárzik belőle" - vallotta Re-
menyik egy nyilatkozatában (Esti Újság, 1943. április 1.), majd ki-
emelve, hogy „most a háború végén egy óriási vizsgatétel előtt állunk", 
másutt pontosan megfogalmazta a dráma korhoz kötött eszmei mon-
danivalóját: „ . . . Hazajöttem, mert úgy gondoltam, hogy megtisztelte-
tés ma itthon lenni Magyarországon. Az európai polgárságnak az ázsiója 
majd ismét magas szintre kerül. Hiszek változatlanul abban, hogy az 
európai polgárság méltóságot és disztinkciót fog jelenteni. Helyt kell 
állnunk a bajban és nyomorúságban is, hogy részesülhessünk majd az 
európai polgárság méltóságában". (Vass László: Remenyik Zsigmond az 
„Atyai ház"-ról és arról, hogy miért jött haza 1941 őszén Amerikából. 
Film Színház Irodalom, 1943. március 12-18.) . 
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Remenyiknél több rétege van, s a múltban megélt jelenidő 
drámai kulcsfigurája éppen az élet kálváriáját bejáró Apa.25 

Fiatalon nyugalmat, boldogságot álmodik, — a harmadik fel-
vonás emlékezetesen szép, poétikus hangulatú jelenetében 
fiatal feleségével tervezi a jövőt —, de körülötte széthullik a 
világ: fia hűtlen lesz eszményeihez és példamutató tanításához, 
féltékenység gyötri — szenvedélyesen fordul szembe legjobb 
barátjával —,26 a dzsentri rokonság szipolyozza, birtokát szét-
zülleszti a kapitalista gazdasági válság, egészségét és fizikai 
erejét megrokkantja az első világháború, majd csalódásainak 
mélypontján újabb világégést ígér a fasiszta háború Afrikában 
és Spanyolországban . . . Sors és történelem fonódik össze eb-
ben a drámában, a hajszolt és űzött emberi sors kerül szembe a 
század zaklatott históriájával. 

A probléma a Remenyiké — egész életművének alapkérdése 
ez —, de Az atyai ház műfaji dilemmáját is a személyiség 
determinált helyzetében kell keresnünk. A modern dráma küz-
dött - és küzd mindmáig — azzal a megoldhatatlannak látszó 
kérdéssel, hogy az ember képes-e még a huszadik században 
egyenlő küzdőpartnere lenni az ellene feszülő erőknek, vagy 
teljesen kiszolgáltatottja az ellenőrizhetetlen és befolyásolha-

2 5 Erre már Benedek Marcell felhívta a figyelmet a Vígszínház 1943. 
március 12-i bemutatójáról írott finom megfigyeléseket tartalmazó kri-
tikájában, bár megállapításaival - fó'képpen András szerepének meg-
ítélésében — nem mindenben értünk egyet: ,,Az emlékek középpontja -
s ilyenformán a darab tulajdonképpeni hó'se is — az apa. övé az aktív 
szerep, a fiú csak emlékezik." A kritika egyébiránt rokonszenvez a 
darab „szép stílusával" és „ó'szinte lírájával", de hiányolja a „drámai 
feszültséget". (Benedek Marcell: Az atyai ház. Remenyik Zsigmond 
színmüve a Vígszínházban. Új Idó'k, 1943. március 27. XLIX. évf. 13. 
sz. 376.). 

2 6 A mű ezen a ponton ellentmond Schöpflin Aladár kritikájának, 
aki a színházi bemutatót méltatva a „hagyományos forma" mellett állt 
ki, és hibáztatva a koncepciót, az írót elsősorban azért marasztalta el, 
mert „dikció nem drámai". (Magyar Csillag, 1943. április 1. 7. sz. 
440.). 
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tatlan folyamatoknak? A kérdés nyilvánvalóan azon dől el, 
hogy misztifikálja-e a dráma ezt a bonyolult viszonyhálózatot 
— természeti és társadalmi értelemben egyaránt —, vagy meg-
találja annak szociális logikáját. George Steiner a tragikumot a 
katasztrófával azonosította: 

, , . . . szerintem minden a tragikus drámáról alkotott realisztikus 
elképzelésnek a katasztrófa tényéből kell kiindulnia. A tragédiák rosszul 
végződnek. A tragikus hőst olyan erők törik össze, amelyeket nem lehet 
teljesen megérteni, s amelyeken racionális okossággal nem lehet felül-
kerekedni . . . A tragikus dráma azt hirdeti, hogy az ésszerűség, a rend 
és az igazság szférái rettenetesen korlátozottak . . ,"2 7 

A tetszetős elméletet mintha igazolná Dürrenmatt írói gya-
korlata és az abszurd dráma drámaellenes tendenciája, csak-
hogy a katasztrófa nem lehet a dráma lényege, hiszen a teljesen 
egyenlőtlen erők szembekerülése — ahogyan Lukács György 
már 1910-ben fejtegette a lényeget illetően ma is érvényes 
álláspontját — nem vezethet drámai szituáció kialakulásá-
hoz.28 George Steiner — bármennyire pontos diagnózist készí-
tett a „tragédia haláláról", — nem ismerte fel, hogy egyfelől 
Brecht, másfelől pedig O'Neill milyen eredményes erőfeszítése-
ket tettek a tragédia újjáteremtésére.29 Módszerük különböző-
sége ellenére megállapítható, hogy mindketten elkerülték az 
élettények „metafizikáját", és elsősorban a sorsok szociális 
vetületére figyeltek. Igazán érett műveikben — elsősorban a 
Kurázsi mama és gyermekei és A kaukázusi krétakör, valamint 

2 'George Steiner:/! tragédia halála. Bp. 1971. 1 3 - 1 4 . 
2 ® Lukács György, i. m. 3 4 - 3 5 . 
2 9 Steiner szerint az emberiség három mitológiát teremtett a „való-

ság komplex káoszának rendbeszedésére", de a huszadik században ezek 
már nem alkalmasak a művészet ,.közösségi kontextusának" megterem-
tésére: „A három közül azonban természeténél fogva egyik sem alkal-
mas a tragikus dráma újjáélesztésére. A klasszikus mitológia a halott 
múltba vezet, a kereszténység és a marxizmus metafizikája pedig anti-
tragikus. Lényegében ez a modern tragédia dilemmája." I. m. 2 8 8 - 2 8 9 . 
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az Utazás az éjszakába és a Boldogtalan hold címűekre gondo-
lunk - ezért tudták megőrizni alakjaik belső logikáját, tetteik 
vagy „létállapotuk" oksági motivációját. 

Az atyai ház dramaturgiai problémáinak tanúsága szerint 
Remenyik Zsigmond olyan gondokkal küzdött, amelyek leg-
mélyebb indítékaikkal végül is az említett műfaji kérdésekkel 
hozhatók kapcsolatba. Lénárt Zoltán alakja társadalmilag pon-
tosan motivált, küzdelme a rátörő sorscsapásokkal emelke-
detten rokonszenvet ébresztő, de mégis egyfajta antidrama-
tikus vákuum veszi körül. Személyiségének nincs antropomorf 
ellenpontja, ami újabb tettekre sarkallná (Hágen Miklós fő-
képpen moralizáló hajlandóságát erősíti), s így bármennyire 
konkrétak is létének szociális koordinátái, társadalmi kiszolgál-
tatottsága inkább a belső, lelki hajszoltság révén érvényesül. 
Tele van nyugtalansággal, álmokat és reményeket temet ma-
gába, öngyötrése és meghasonlottsága társadalmi helyzetének 
objektív kivetüléseként határozzák meg személyiségét. Felis-
meri, hogy sorsában családjának története végső állomásához 
érkezett — letűnt nemzedékek hősies munkáját és helytállá-
sát állítja szembe az „atyai ház" jelenbeli hanyatlásával —, 
és végül megtörve menekül a bánatot felejtető időtlen-
ségbe . . . 

A múltban megélt jelenidő mellett Az atyai húz kompozí-
ciójának másik fontos idősíkja a történés jelenideje, amelyben 
kibomlik a hazatért fiú drámája. András alakja és sorsa a 
bűn-bűnhődés-megtisztulás összefüggésében az újrakezdés re-
ménységét hangsúlyozza, és feloldja a nyomasztó szorongást, 
ami a dráma keletkezésének meghatározó írói élménye. Egye-
temessé tágítja a drámai szituáció gondolati magvát — a hábo-
rús szenvedések között a helytállás és hűség heroizmusát —, 
ugyanakkor lélekben újraéli — mint tanú és osztályrészes — 
apja sorstragédiáját. 

Remenyik végigvezeti - a család régi és hűséges barátjának, 
Hágen Miklósnak társaságában — az elhagyott és szétömlő 
félben lévő „atyai ház" szobáin az évekkel ezelőtt könnyelmű-
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ségből elkövetett bűnei miatt apai átokkal sújtott, elűzött, s 
most a szenvedésekben megtisztuló tékozló fiút, akinek emlé-
kezése idézi fel a távollétében meghalt szülők sorsát és saját 
fiatalságát. „Vándorlásának" állomásai a ház szobáiban az em-
lékezés logikája szerint haladó, ellenpontozott jeleneteket épí-
tenek szerves egységbe:30 tervek, remények, álmok váltakoz-
nak csalódásokkal és kiábrándulásokkal, így András újra és újra 
megküzdhet a lelkiismeretében hordozott bűntudattal. Ez a 
jelenetről jelenetre megújuló lelkiismereti vívódás olyan sajátos 
„stációszerüségef' eredményez, amilyet a modem dráma-
irodalomban Brecht tudott igazán objektív formateremtő esz-
közzé avatni. Brecht — ahogy an Almási Miklós ezt kifejti31 — 
leginkább a Kurázsi mama és gyermekei, valamint A kaukázusi 
krétakör művészi szintjén alkalmazta sikerrel a stációszerűséget 
az autonómiáért küzdő nagyformátumú jellemek megalkotásá-
ban. Csakhogy amíg Kurázsi mama és Gruse cselekvéssel küz-
denek önállóságukért, Remenyik hőse nem jut el a jövő felé 
haladó „világalakítás" objektív gesztusáig. András saját lelki 
vívódását vizionálja szülei sorsába — így kapcsolódik egymásba 
a kétfajta jelenidő (a valóságos múlt és a valóságos jelen) —, 
ezért számára az emlékezés cselekvéspótló állapot, amelyben 
elmosódnak a jövő távlatai, csak a remények és bizakodások, 
másképpen a múlt tanulságai élnek elevenen. „Új életet fog 
kezdeni a ház . . . Komoly, derék, új életet" - mondja András, 
amire bizonytalanul visszhangoznak Hágen Miklós szavai: 
„Igen, a bizonytalan jövőt, fiam... És éppen ez a nagy 
hősiesség . . . ez az igazi heroizmus . . . Mert ki tudja mikövet-

3 0 E tudatos formateremtést dicsérte a színházi bemutatót értékelő' 
Thurzó Gábor 1943-ban: „ . . . Nincs tehát időrend, aki egyik képben 
roskadt aggastyán volt, a következőben bizakodó ifjú, - a képek sora 
ellenpontszerűségével kerekedik egységbe, kerekedik belső - és hiteles 
— időrendbe. Ez a forma, s ezt hibátlannak tartjuk . . . " (Thurzó Gábor: 
Színházi krónika. Vigília, 1943. április. 159-160. ) . 

3 1 Almási Miklós, i. m. 4 4 8 - 4 4 9 . 
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kezik . . . És mégis ottmaradni, ahol vagyunk, ahová állított az 
emberi so r s . . . " 

Az atyai ház sajátos belső logikájával rendelkező dráma-
típus, amelynek modelljét az említett „stációtechnika" hatá-
rozza meg.32 Brechthez hasonlóan Remenyik is rátalált erre a 
kifejezési lehetőségre, de ő nem konfliktushelyzeteket újrater-
melő, konkrét „mozaikszerű jelenettechnikát" alakított ki 
segítségével — a hősök önteremtő akcióival —, hanem egy 
olyan kompozíciót, amelyben a szétbomlott időt az emlékezés 
teszi morálisan állandóvá és egyszersmind objektíve egységessé. 
A dzsentri életforma pusztulásának bemutatásával, valamint az 
elvont eszmények, a hűség és az újrakezdés reményének meg-
fogalmazásával társadalmi-történeti és általános erkölcsi prob-
lematika kapcsolódik össze, amely nem a színpadi jelenvalóság 
eseményeiben objektiválódik, hanem az emlékezés síkján, a 
múlthoz való viszony rejtettebb analízisében. András csak lát-
szólag passzív szereplője a drámának, mert ami a szülők sorsá-
ban társadalmi és emberi konfliktus, az benne válik fontossá: a 
múlt tanulságaival neki kell szembenézni, és vállalva annak 
következményeit új életet kezdeni. Aktivitása azonban csak 
lelki aktivitás, szubjektivizált létállapot, amit az „atyai ház" 
stációi bontanak elemeire, — térben és időben —, és az emlé-
kezés fog ismét gondolati szintézisbe. 

3 3 A jelentkező „stációtechnika" a drámatörténetben ismert örök-
ség. Az expresszionizmus Strindbergtől tanulta, aki a középkori misz-
tériumdráma nyomán újította fel vízióiban. (Vö.: Almási Miklós, i. m. 
332—339.) Remenyik fiatalkori Strindberg-élménye és az avantgarde 
színházzal a húszas években kialakult kapcsolata magyarázhatja e sajá-
tos drámatechnika jelenlétét Az atyai házban, bár az író egyik már 
idézett nyilatkozata alapján (lásd az 5. sz. jegyzetet), - amely szerint 
Az atyai ház technikája és felépítése „lényegében visszatérést jelent a 
dráma legősibb formáihoz" - , az ókori és középkori misztériumdrá-
mákra is gondolhatunk. (Ezekről legutóbb Bécsy Tamás írt reszletesen: 
i. m. 179 -218 . ) Ezt a feltételezést a dráma biblikus tartalmi-tematikai 
motivációja is megerősíti: Az atyai ház a „tékozló fiú" ismert bibliai 
legendájának újraköltéseként is felfogható. 
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A drámaiság ilyen nagyfokú elvonatkoztatása két következ-
ménnyel járt: Remenyiknek sikerült egyrészt harmonikus, fe-
gyelmezett logikával felépített belső formát teremtenie, ugyan-
akkor nehézkessé vált a színi megjelenítés. Az atyai ház mű-
vészi teljessége ily módon elsőrendűen gondolati jellegű, a színi 
totalitás némileg formális, ami a helyenként terjengőssé duzzadt 
dialógusokkal a dráma legsebezhetőbb pontját alkotja.33 A 
korszerű morális problematika drámai objektivizálása Bertolt 
Brechtnek sikerült igazán a modern drámairodalomban. 

Gondolatmenetünkből következik az a megállapítás, hogy 
Remenyik Az atyai ház modelljével abba az irányba kísérlete-
zett, amerre a modern amerikai dráma kereste a műnem meg-
újításának lehetőségét. Legmagasabb szinten az O'Neillnél meg-
valósult szubjektív tragédiára kell gondolnunk, de regisztrálha-
tunk más hatásokat is. Remenyik maga is elismerte, hogy 
külföldi útja során alaposan megismerkedett az amerikai szín-
házkultúrával és drámaírókkal, akik közül külön is kiemelte 
William Saroyan nevét, mert „darabjainak alig van meséje, de 

33Az atyai ház jelzett problémáira már Thurzó Gábor felhívta a 
figyelmet idézett kritikájában: „ . . . A mechanizmus, mellyel az író 
hősét a szobákon átvezeti, már kevésbé biztos és fölényes, a drámai 
következetességet gyakran megzavarja. A keret és a képek nincsenek 
abban a biztos kapcsolatban, mint Remenyik amerikai őseinél . . . De ez 
végeredményben csak szeplő és nem hiba. Remenyik el tudja fogadtatni 
színpadi elképzelését, meg tud rázni, el tud hitetni dolgokat és elkép-
zelése sodrába tud állítani művet és közönséget. És ez a fontos, ez a 
döntő, - regényben is, és méginkább a színpadon. Ami zavart, az a bőre 
méretezett, gyakran fölöslegesen ismétlődő dialógus, bár ennek is meg-
van a szerepe és logikája: az emlékek áradnak, makacsul vetik fel újra és 
újra a dolgokat, az emlékezés ismétlődik és anyagát szélesíti, nem pedig 
az új és új problémákat. Ezt az emlékező makacsságot tudja elfogad-
tatni velünk Remenyik olykor bőbeszédűnek tetsző dialógusa. Mindent 
egybevetve: a magyar drámaírás egyik legfontosabb és legnagyobb meg-
lepetése ez a munka, csalódnánk, ha nem lenne hatással drámaírásunk-
ra . . ." (Thurzó Gábor: i. h., lásd még a 30. sz. jegyzetet.). 

4 Irodalomtörténet 
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irodalmi érték és közönségsiker".34 A hatások persze áttétele-
ken keresztül érvényesülnek, hiszen Remenyik drámaírói mun-
kássága szemléletéből következő, szuverén belső kifejletet is 
mutat. Az atyai ház eszmeisége feloldotta a testi-lelki hajszolt-
ság determinizmusát, és jelezte, hogy az író nagy várakozással 
fordult a világháború befejezésével szükségszerűen bekövet-
kező nemzeti sorsforduló felé . . .3 s Úgy véljük, hogy éppen 
ehhez az elvont reményhez találta meg az adekvát formát a 
dráma kompozíciójában, a líraian hangszerelt szubjektív tragé-
diában. 

Remenyik Zsigmond drámaírói oeuvre-je Az atyai ház meg-
írásával teljesedett ki. Az író ebben a művében tett utolsó 
kísérletet arra, hogy létrehozzon egy olyan drámai konstruk-
ciót, amely mentes az üres teatralizmustól, és világnézetének 
megfelelő, gazdag jellem- és szerkezeti motivációval éri el a 
kívánt művészi hatást. Nem hibátlan alkotás Az atyai ház, de 
modellje rangos világirodalmi törekvésekkel rokonítható. E 
művének — és korábbi drámáinak — színvonalát Remenyik a 
későbbiekben már nem tudta elérni, bár a második világháború 
után írt darabjainak is vannak felvillanó értékeik. Л romba dőlt 

3 4 Vass László: Remenyik Zsigmond az „Atyai ház"-ről és arról, 
hogy miért jött haza 1941 őszén Amerikából Film Színház Irodalom, 
1943. március 1 2 - 1 8 . 

3 5 A jobboldali sajtó a darab bemutatója után élesen szembefordult 
Remenyik eszméivel. Példaként idézünk a Virradat kritikájából: „ . . . A 
műnek van egy képe, amikor az atya idegsokkos roncsként visszatér az 
első' világháborúból. Amit itt mondat az író, az cenzúra után ordít, az a 
defetizmus határán jár, az a rosszul alkalmazott pacifizmus, a tudat 
alatti kártékony ellengó'z! Ezeket a mondatokat, így a bolsevista terror 
vérzivatarában, amikor egy nemzet az életéért harcol, egy pillanatig sem 
szabad élni engedni! — Hogy egyéb » zsévitaminos « pacifista és huma-
nista szólamok az emberszeretetről, a fajok egyformaságáról, a gyűlölet-
ró'l és hasonló Ínyencségekről állandóan a sovány történés fölé tolakod-
tak, azt egyedül a színház lipóciai elhelyezésének tulajdonítjuk - de a 
mai időkben tejes joggal elmaradhattak volna." ( - óp - -.Dráma nélküli 
dráma a Vígszínházban. Virradat, 1943. március 16.). 
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bálvány (1953) őserdei parabolája a személytelenné vált vak 
hatalom elembertelenedését, illetve az igazság győzelmét ábrá-
zolja, a Kard és kocka (1954) romantikáján átdereng a má-
sodik kép parádés dialógusának bravúrja, a Don Quijote (1954) 
pedig — Cervantes regényének színpadi adaptációja — amellett, 
hogy tanúsítja az író kiváló dramatizáló képességét, megrendí-
tően állítja elénk Remenyik személyes tragédiáját, a „búsképű 
lovag" történetébe ágyazott vallomást a magányról és csalódá-
sokról. 

A kései darabok között külön hely illeti meg a Pokoli 
disznótor (keletkezési éve ismeretlen) című egyfelvonásost, 
mert ebben ismét új hangnemmel kísérletezett Remenyik. 
Nagy tragédiáinak és komédiáinak világnézeti háttere alap-
vetően módosult az ötvenes évekre — mondanivalója személye-
sebb lett, korábbi indulata rezignált emlékezéssé szelidült, és 
az újra feltámadó dél-amerikai emlékek inkább a szélesebb 
áradású epikai művek keretei közé kívánkoztak —, de a szín-
padi kifejezés lehetőségei továbbra is izgatták. A Pokoli disznó-
tor a népies komédia — a modern farce — modelljével kísérle-
tezik, annak vaskos realizmusát, kántáló rigmusát és bohózati 
elemeit használja fel — őszinte szociális érzéssel — a kapzsiság 
és gőg, a cím- és rangkórság nevetségessé tételére. A falu urait, 
a bírót, a kántort és a jegyzőt disznótoros vacsorán vendégül 
látó, nagyravágyó Gazda felsülése, a Gazdáné, a Komaasszo-
nyok és a Vándorlók tragikomikus esetlensége, majd a befeje-
zés poentírozott didaktikussága a középkori színi bohózatok, 
vásári komédiák hangnemét idézik fel. A kísérlet folytatás 
nélkül maradt, illetve Illyés Gyula parasztkomédiáiban, első-
sorban a Tüvé-tevők jókedvű játékában született újjá. 

Remenyik Zsigmond színpadi műveinek drámatörténeti je-
lentőségét nem is a népies komédia felfedezésében kell keres-
nünk. Dolgozatunkban sokkal inkább annak bizonyítására 
tettünk kísérletet, hogy az író legjobb müveiben megszabadult 
az avantgarde színjáték teátrális külsőségeitől — illetve a szín-
padi avantgarde eszközeit új minőségű tartalmi funkcióval ru-
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házta fel —, és szervesen megkonstruált drámatípusokat hozott 
létre, amelyek magukban hordozzák a szemléleti teljesség igé-
nyét is. A drámák is bizonyítják, hogy Remenyik formate-
remtő törekvése és világnézeti tájékozódása homogén jelensé-
gek, s hogy pályáján több volt a tudatos értelemkeresés, mint 
az öntudatlan tájékozatlanság. A művészi szintézis klasszicizált 
vágyát jelezték az ősi formák is, így a misztériumok felújított 
stációtechnikája, vagy az ugyancsak patinás népi játékok, a 
farce-ok bohózati elemeinek újrateremtése. (Csak zárójelben 
jegyezzük meg, hogy az író kísérletezett egy újfajta regény-
típus kialakításával is, amellyel — a Por és hamu, valamint a 
Vándorlások könyve kísérő vallomásai szerint — a klasszikus, 
18. századi regényformát kívánta a történeti dokumentumok-
kal és vallomásokkal gazdagított „modern ötvözetbe önteni".) 

Úgy véljük tehát, hogy a magyar avantgarde köréből indult 
drámaírók közül Remenyik Zsigmond jutott a legmesszebbre. 
Az avantgarde színjáték által kikezdett önálló irodalmi érték-
rend egyensúlyának visszaállításáért talán ő tett a legtöbbet a 
két világháború között. S ha jogosnak is tartjuk Nagy Péter 
kérdését, aki egy nagy méretekben kibontakozó modern ma-
gyar drámatörténet előmunkálatait bemutató, alapozó könyvé-
ben arra keresett választ, hogy 

„mi lehet az oka, hogy nagy tehetségek és nagy sikerek ellenére a 
magyar dráma a huszadik században napjainkig nem tudott felérni a 
nemzetközi porondon jelentkező legjobb eredményekhez? ",36 

— elemzéseink ismeretében Remenyik Zsigmond drámaírói 
munkássága alapján a kérdésben megfogalmazott hiányérzetet 
némileg enyhíthetjük. Az új magyar dráma történetét aligha 
lehet megírni Remenyik kísérletének méltó értékelése nélkül. 
Dolgozatunkkal ehhez a munkához kívántunk adalékot szol-
gáltatni. 

" N a g y Péter •. Drámai arcélek. Bp. 1978. 243. 


