
POSSONYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA

NEMZETI SZ/NHÁZ

Németh László Cseresnyését érdeklődéssel várta a közönség és a
krítíka. Már esztendőnek előtte is [átszani akarták, azután eltoló
dott az előadás és így az a látszata volt a dolognak, mintha fontos
reformproblémái miatt nem kerülhetett volna előadásra. Valóban,
a darab témája érdekes. Kit ne érdekelne közülünk a magyal' föld
megújítása, a Kertmagyarország drámába fogott kísérletének sikere
vagy bukása és a vonatkozó problémák. Már a darab címe is kel
lemes, ropogós, tavaszi ízeket sejtet, azt hinnők, hogy egy igazi
cseresnyéskertről szél a darab, ahol igazi emberek élnek, dolgoz
nak, küzdenek eszményeikért és a földért. Az első csalódás az,
hogya szerző a témát dilettáns módra összekuszálja, Mert nemcsak
a kert Cseresnyés itt, hanem a főhős is és így a szímbólumoknak
tág tere nyílik. Tehát kapunk egy Cseresnyés Mihály nevű exkép
viselőt. Ez a Cseresnyés megundorodott a politika ocsmányságaitól
és elvonult húsz holdas tanyájára. Mintagazdaságot csinált. Vele
van a felesége, három leánya és ott nyüzög még néhány munkás,
diákféle lény is. Valami eszményi munkaközösségfélében dolgoznak
és ehhez egyemuhát is viselnek. Olcsó vászonból készült habfehér
kezes-lábas mackót, ami úgy illik az alföldi homokra, mintha háli
cipőben és frakkban mennének egyes falumegváltók aratni. Lehet,
hogy egy osztrák-magyar bécsi filmben ilyesmi is megtörténik. lát
tunk már effélét, de mégis a Nemzeti Színház színpadán magyar
tárgyú darabnál megüt és nevetésre hangol ez a torz beállítás. Kü
lönösen akkor, amikor az egyik kubikos legény kijön a azobájából
és szégyenkezve dugdossa a levetett fehérvászon kezeslábast, ami
ről a laikusabb közönség a lelógó szalagok nyomán valami egészen
mást gondol. Ocsudik azután az ember, ocsudík és figyel, hogy mi
akar mindez lenni? Nagyon kell figyelnie, mert a mondatok úgy
el vannak csavarva, mintha a régi jó békeidőkben élnénk a nagy
Balázs Béla és Lukács György korszakában valamely kékharisnyás,
XX. százados, kávéházi törzsasztalnál és azt a zűrzavart terjeszte
nék, amiből majd 1918 és 1919 kinőhet. Figyelünk, figyelünk és
lassan mégis kiderül nagyjából, hogy miröl is van szó a színpadon.
Cseresnyésék egyik lánya vendéget hívott, egy pesti növénytanárt
és ez a korszerű fiatalember részint legyeskedni kezd a "farmba"
bezárt lányok körül (mert kérem a színlap szerint is Cseresnyés
"Farm"-ján játszódik a dolog, hogy Balázs Bélásabb lehessen)
részint pedig szemére veti a házígazdának, hogy megfutott az élet,
a harc, a küzdelem elől. Cseresnyés fogát csikorgatja, de hagy any
nyi időt a kellemetlen idegennek, hogy a legkisebbik leánya fejét
is elesavárja. Mikor azonban a tanár megkéri a legkisebb leány
kezét, minden józan indokolás nélkül kidobja a fiatalembert. Fe
lesége és leánya azonban elszöknek a kérővel. Nincs már itt a ki
tűnő asszony, hogy egy kis meleget lopjon ebbe a sivár falanszter
be, a középső leány az elveszett völegényért jajong, a hívek (már
mint a "farm" munkásai) széledni kezdenek és hozzá még rette-
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lletes \'ihar is támad. A közétlsó leány tehát, miklSzbelll kilyukadt
hordótól kezdve mindennek elmondotta magát, kiszalad a viharba
és egy szegre felakaszt ja magát. Kis szeg, vékony szál is megteszt.
hisz nem hús-vér alak, csak papírfigura. Teszi ezt annál inkább is,
mert az ő testét is ki akarta apja és nővére használni a kísérlete
zésre és hozzá akarták kényszeríteni egy tagbaszakadt kubikoshoz.
A leány öngyilkossága után persze ez a kubikos is elmegy. Már
csak egy hulla és a legidősebb leány veszi körül Cseresnyést. Er
ről a leányról még nem is beszéltünk. Honnan került ez az alak
elő? Ez valahogy úgy történt, hogy Cseresnyés eszmét nemzett és
nem leányt. Vörösmarty Éj királynője ehhez képest egy húsból
vérből való eleven lény. Ez a leány csupa kenetesség, csupa el
szántság és olyan, mint egy elektromos hal, aki közel ér hozzá, bé
nító ütés éri. Magyar talaj talán ki sem tud termelni ennyire ijesz
tően nőietlen tüneményt. Ehhez legalább a leány nagyanyjának üdv
hadseregből nekivadult suffragettnek kellett lennie, vagy boszorkány
nak az Ozból. Hogy még érdekesebb legyen, ő az, aki történjék
bármi, nem veti le II fehér mackót. A többiek csak elszégyelIik
magukat és levetik. ö nem. Sem az eszméiből, sem a mackójából
nem enged. Annyira elszánt és makacs, hogy húga halála felett is
vállatrándít. mintha egy fehér egéren vagy házinyúion végzett vol
na rosszulsikerült kisérletet. Mikor pedig apja kissé megrendül és
már-már emberi hangok tolulnának a szájára, a leány figyelmez
teti, hogy menjen csak el ő is erről az átoktanyáról, ha nem hisz
többé, majd ő elvezeti a farmot, ha kell bukott leányokkal is. (Sze
gény bukott leányoknak ugyan szeretet kellene, nem elon' ilyen fa
gyos suffragette, dehát Istenem, néha a szándék is elismerendő.

Legalább ennyi emberiesség felcsillant a darabban s ezt köszönet
tel nyugtázzuk.) Mert most már aztán egyenesen Ibsenből, a gomb
öntők és szimbólikus esett emberek fajtáj ából belép a darabba
egy nyomdász. A perifériák gyermeke, hét vagy nyolc testvére múlt
ki tüdővészben. Ez a másik alapjában szimpatikus és valamennyire
emberinek induló alak sem szabadulhat az irodalomtől és ki
jelenti, hogy nazarénusnak kell lenni, mert csak szektásari lehet
ma megélni a gonosz világ közepette. Elhatározzák, tehát, hogy na
zarénusok lesznek és ezzel kész a darab. A közönség elvárná
ugyan, hogy apró röpiratokat osztogassanak számára, mint az üdv
hadsereg szónokai szokták, de ez a kis kárpótlás is elmarad. A
közönség mélán eloszlik, esetleg Kodolányi Végrendeletének gran
diózus hívőjelenetére gondol, ami dráma volt a javából és kint az
utcán néhány pirosarcú kisgyerek ébreszti csak rá, hogy a mackó
viselet nem is olyan förtelmes valami a maga helyén, mint bent a
nyári cseresnyés és szőllískertek közepette, ahol, ha már érdeke
sek akarunk lenni, inkább visszatérhetnénk az ezerévek ólJa bevált,
a mi szteppei talajunkból kinőtt böráncú vászongatyához, amiben
harcolni és földetművelni is lehetett, mintsem hogy laboratóriumi,
lombik alakokra falanszterköntösöket huzigáljunk.

Ez hát a darab. A legbosszantóbb benne az, hogy igazi dráma
is kerekedhetett volna belőle, hisz a nyersanyag íróért kiált. A
meghasonlott képviselő, a farmra menekedett diákok, napszámo
sok, kubikosok és a növénytanár is, a polgári feleség és a kétfelé
fajzott leányok alaphelyzete rengeteg drámaenergiát rejtenek ma
gukban. Már csak anyaggazdálkodási szempontokból is fájó, hogy
ennyire elrontják a drámai helyzeteket és mindig melléjebeszélnek
a lényegnek. Mert nem elég az, hogy az alföldi Bárban habfehér
maekökba öltöznek a sulfragettek és kubikusok. Hanem olyan mon-
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Qatokban kezdenek. beszélní hozzá, amely eeeppet sem II jöv6
hangja, hanem egy százév előtti, különben tiszteletreméltó drámai
hang. Ha Németh László egészséges tehetség lenne, nem pedig
idegenszerű, kiagyalt lombikember. akkor mondattöredékeit har
méníkus egészbe kapcsolná és egész jó történelmi drámát írhatna
ezen a nyelven, mint ahogy a VII. Gergelyben ezt az utat keres
gélte is. Ö azonban úgy tesz, mintha a jövőnek dolgoznék és minél
félműveltebb valamely hallgatója, annál inkább elhiszi neki, hogy
ami homályos, gongoriszlikus, felemás, az egyúttal mély is. Hát
így mélykednek a színpadon is ezek a "mélymagyarok". hogy ala
posan összezavarják a dolgokat, aztán várják, hogy a közönség ki
okoskodjék belőlük. A közönség azonban, a születendő szekta [e
löltjeinek eltökélt seregét kivéve, nem okosodik ki, mert nincs
miből kíokosodnía. A legremekebb és valóban aktuális darab ott
áll előttünk romjaiban, mint valami kitűnőnek készült vacsora,
amelyet a rossz szakácsné pocsékká tett és nincs új anyag, amiből

a kevésbbé komplikált mosogatólány új ételt rittyentene, pedig
a vendégek megjöttek. Valahogy a dráma is úgy készült, hogy a
szímpatikusabbak tUnnek el legelőbb a szinpadról, (a kis jellegte
len és talán aktuális körülmények miatt jobban meg nem rajzol
ható növényorvos kivételével) aztán a kevésbbé megnyerőek, amig
végül a két igazi Cseresnyés marad csak, hogy egymást kiátkozza
a farmnek keresztelt átoktanyáról. Menekülnek innen az emberek,
ki más, kíbírhatöbb tájakra, ki a halálba. A közönség is szeretné
ezt tenni, dehát több önfegyelemmel áldotta meg az ég, mint a
szerzöt, igy hát kivárja a felvonás végét. Meg azután '8, szerző ön
reklámja is jól működík, Kivárják tehát il darab végét sokan. Ke
resik a hibát, hisz a veszett fejsze nyelének megmentésére azóta
a szerző szétkürtölte, hogy borzalmas atrocitás történt. mikor da
rabját tiltakozása ellenére előadták és ez nem más, mint egy
Justizmord. A bemutató előtt ugyan tudtunkkal minden darabot le
lehet tiltani, vagy legalább nyilatkozatban lehet tilakozni előadása

ellen, dehát ilyesmit nem hallottunk. A szerzö azt állitja minden
esetre, hogy rosszul játszották a darabját. Meglehet, hogy kisebb
szlnpadon a szerző nazarénusai közé tartozó színészek érdekesebb
kísérletet nyújtottak volna. Hisz néha valóban fel kell zavarni a
dolgokat, rombolni is kell, hogy újat építhessünk. A Nemzeti Szín
ház közismerten legmagyarabban és legszebben beszélő tagjai
azonban (Tasnády Ilona,' Rajczy Lajos, Lukács Margit, Mészáros
Agi) olyanok voltak, mintha valami hadifogolytábor gyanus
zagyvaléklevesét tették volna eléjük, amelyből csak nagy erőlkö
déssel lehet egy-egy hús- vagy káposztafoszlányt kíhalászni. Ők is
kihalásztak itt-ott egy-egy színpadílag is értelmes mondatot, meg
csillogtatták és szemmelláthatólag örültek neki, ha sikerült úgy el
mondaniok, hogy a közönség is megértse szavukat. Olyan volt szá
mukra az ilyen mondat, mint a vízbefúlónak a gerenda. Megka
paszkodtak volna benne, de a szerzI! szavainak zavaros árja hama
rosan elsodorta őket a biztosabb pontról és újra kezdödött Iuldok
lásuk. Kérdéses, hogy meg lehetett volna-e úgy hangszerelni a dara
bot, mint néhány Szornory drámát hangszereltek meg számunkra
nemrégiben az Ő szaNát értő színészek, például Törzs Jenő és Dar
vas Lili. Úgy látszik nem, mert a legmagyarabb gyökerű, mond
hatni "fajmagyar" színészek sem értették és nem tudták közvetí
teni &zt a "mélymagyarságot". Hogy is értették volna, mikor az •
nagy erényük, hogyegyszerűen magyarok és nem kérnek belőle,

hogy klilönféle színű, halmazállapotú és mélységű malO'arilAgobt
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találjénak kl a Izámukra. Jól beszélik ök Katonát él Móricz ZiJig
mondot, Madáchot, sőt ha kell, a hígmagyarnak bélyegzett s mín
den hibájában is örökmagyar Jókait is, csak éppen ezt a lombik.
ságoa, kiagyalt, sokszor már-már germanizmusnak ható magyarsá
got nem emészthetik meg. A darab tehát nem az II hibájukból bu
kott meg, mert a színész (s itt vérbeli színészek játszottak) végső

erőfeszítéssel küzd a színpadi síkerért. Hol van hát a hiba, a kű

lönben sok részlettehetséget elárulo szerzőnél, aki kritikusnak va
lóban a legérdekesebb mai jelenség.

A darab jó drámai csirákat rejt magában, Cseresnyés tragikus
hős, bisz minden összeomlik körülötte, amiért élt, harcolt, küzkö
dött. Hol WIn hát a hiba? Miért nem fér közel hozzánk ez a Cse
resnyés, miért nem hat meg, miért únjuk annyira színpadí ténfer
géseít, Minden nagy tragikus hős, még a legelvetemültebb is, egy
III. Richárd, vagy a Velencei kalmár legalább a bukásában szímpa
tikussá válik előttünk, mert különben nem indíthatna meg. Kell a
katharsis felébredésébez, hogya színpad küzdő emberét megsa]
nálhassuk, bisz a legnagyobb dúvadban is emberi álmok palotája
dől össze. A vérengző Richárd is vágyott valaha asszonycsőkra,

úgy bogy nemcsak testet, hanem lelki társat is keresett emberi
nagy egyedülvalóságában és Shylock is ruháját megtépve siratja Jes
sicáját, Ez a Cseresnyés azonban, habár alig van felötlő, pregnáns
emberi hibája, távolabb áll az emberi érzésektől. mínt Richárd
vagy Shylock. Ez, ha gyereke született, eszmét nemzett és nem leányt,
azaz csak a rögeszméjét szereti, amely legidősebb leányában teste
sül meg. Felemás leánya ezért lesz talán öngyilkos. az a leány pe
dig, aki természetében is az egészséges anyátől született s nem egy
rögeszme megtestesülése, elszökik az első jöttmenttel. Micsoda drá
ma lappang itt, ha a szerző bevallja, hogy Cseresnyés egy rög
eszme áldozata. De ez a szerző intenci6i szerint is ártaUan, hőslelkű

Cseresnyés egy hamis papíralak és igy kiagyaltságában nem is le
het drámai hős. Ebből hiányzik a szeretet, az emberi részvét leg
kisebb jele is, vagy nem tudja megmutatni. De a színpadon csak
az érvényes, amit látunk vagy hallunk. Cseresnyés szavaiból, moz
dulataiból nem tűnik ki az ember. Papíralak a darab összes sze
replőivel együtt. Ezért nem tudjuk sajnálni, igazi tragikus megren
düléssel nyomon kísérni Cseresnyést, mert ez a Cseresnyés nem
ember, nem apa, hanem egy Zauberlehrlinggé vadult, önmaga ol
tárára emelt Ideológia szinte a meganyos bűnhöz hasonlóan undok
magatetszése és álapoteozisa. Az az ügy, amely a színpadon lefo
lyik, ebben a formában teljesen Cseresnyés és kínosan hosszadalmas
magánügye. Legfeljebb idegorvosokat érdekelhetne s kár hozzá
idegeneket invitáini a színházba. Mert ha hiányzik az emberi alap,
mit érdekelhet bennünket bármely szanatórium i rögeszmés eset ki
teregetése?
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