
SPIRÓ GYÖRGY

Egy nagyszabású csacskaság

Nem árt, ha a mű formája monumentális. Csak az a forma
monumentális, amelyik pofonegyszerű. A dráma szerkezetével
szemben az az alapvető igényünk, hogy teherbíró legyen.
Bírja ki a jellemábrázolást, a nézővel való összekacsintást, az
utalgatásokat, bírja ki az író szubjektív elfogultságait,
tehetségének korlátait, tehetségének túlhajtásait, bírja ki még
az írói mondanivalót is, aminek persze a mű lényegéhez,
vagyis a formájához többnyire alig van köze.

Ilyen monumentálisan triviális, teherbíró szerkezetet
általában nem szoktak feltalálni a szerzők. Feltalálódtak azok
évszázadok, évezredek alatt; csiszolódtak, alakultak, és végül
alkalmasnak találtattak. A kikristályosodott drámaformák
ellen fel szoktak lázadni a szerzők; vannak korszakok, amikor
trivialitásuk elviselhetetlen, a finomabb ízlést sértik, aktuális,
több-nyíre ideologikus formarombolás és formakitalációk
lesöprik a színpadról ezeket — azazhogy nem, a színpadról
lesöpörni ezeket a monumentálisan primitív formákat soha
nem lehet, azok évszázadok óta dacolnak esztéták, filozófok
komor és megvető tekintetével, legföljebb annyi történik, hogy
az irodalom címszó alá nem soroltatnak éppen. De játszani
játsszák őket. Csacskaságok ezek, evidens, előre kitalálható
cselekménnyel, előre sejthető végkifejlettel, igen egyszerű,
egydimenziós jellemekkel; ósdi intrikával rendelkező darabok,
vígjátékok (vagy bohózatok) ezek, és mindig feltámadnak, és
fapofával lépegetnek át évszázadokon. Hevesi Sándor írta
egyszer, hogy az ókor romjai alól kibújik a clown, és átlibben
a középkorba; ugyanez a menandroszi komédiára is érvényes,
mert hiszen a rendkívül egyszerű, monumentális
együgyűségeket ő dolgozta ki először, nyilván már ő is több
évszázados hagyomány nyomán.

Ilyen triviálisan nagyszabású vágjátékocskát írt Kenessei
András. A szerkezet attól teherbíró, mert pofonegyszerű
ötletre pépül. Adva van egy közösség, amelynek vallása a
disznóevést tiltja; anyagi okokból a legjövedelmezőbb ipart, a
disznóhizlalást és disznókereskedést űzik; vallásukra velük
szemben hivatkoznak olyanok, akik belőlük sokkal több adót
akarnak kisajtolni. Ennyi. És szépen beindul a szokványos
víg-játéki cselekmény, vannak, akik így foglalnak állást,
vannak, akik úgy; persze van szerelmi vonal is; és vannak
buták és vannak okosak, sőt bölcs is akad a szereplők közt, és
aztán minden jóra fordul. Szinte szót sem érdemelne a darab
(noha szép gondosan, profi módon ki van dolgozva), ha nem
az egyik legjobb, mindenesetre az utóbbi fél évszázadban
abszolúte a legjobb „felvilágosodás-korabelí" komédiánk
lenne. De az. És éppen azért egyik legjobb XVIII. századi
komédiánk ez, mert a vallás, az erkölcs és a pénz örök
konfliktusát az alapötletben szépen, tisztán hordozza.

Nekem valahogy mindig gyanús volt, amikor olyanokat
mondtak, hogy „ma már nem lehet úgy írni, mint ... ", és akkor
jöttek a nevek Petőfitől, Vörösmartytól, Adytól kezdve összes
nagyjainkig. Miért nem lehet? Mi változott? A „kor"? A
„korszellem”? A tár-
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hogy egészen Lessingig visszanyúlhassunk, hogy akár a Bölcs
Náthánt is újra megírhassuk, az mégis meg-lepő.

És itt jön az, amivel semmilyen történetfilozófiai esz-
mefuttatás nem tud 'számolni, (és ami mégis létezik : az
alkotó magánérzelmei, az ő tények ellenére vállalt derűje, az ő
nosztalgiája. Kenessei pontosan tudja, hogy az az idill, ami a
komédiája végén kitör, nem volt hosszú életű, és például
rögtön Buda visszafoglalásakor pogrom követte, nagyrészt
megsemmisítve, de mindenképpen szétzilálva azt a közeget,
amelyet művében ábrázol. De azt mondja Kenessei, hogy ő
most ezzel nem törődik, ő az idillt igenis létrehozza. Nem
mondom azt, hogy ez hősies gesztus a rezéről, azt sem
mondom, hogy tudatosan vállalt vakság, inkább azt
mondhatnám, hogy ez a mindenáron keresztülvitt derű az
alkotó alapvető emberi jogai közé tartozik. Ez is lehet
válaszunk a korra. Mert hiszen az sem igaz, hogy kaffkai
közegben feltétlenül kafkai választ kellene

adnunk. Az sem igaz, hogy valamely egyistenhit meg-
ingására csak a dosztojevszkiji reagálás lenne az egyetlen
válasz. Válasz lehet minden, ami az alkotó egészséges,
ösztönös, életes, humorral telített spontán reakciója, amit
nem terhel az ilyen-olyan elméleteikhez való görcsös
alkalmazkodási törekvés. Ma is lehet menandroszi komédiát
írni, csak éppen az kell ehhez, hogy az ilyen típusú komédiát
olyan ember írja, aki az adott pillanatban teljes emberségét
valóban nem tudja más formában kifejezni.

Hát így állhat elő az a látszólagos paradoxon, hogy egyik
legjobb racionalista komédiánk körülbelül két-száz évvel a
műfaj virágzása után születik.

Hogy színpadra kerül-e, az más kérdés. De miért ne
kerülhetne? Ez aztán igazán az a forma, amit a magyar
színház máig eleven hagyományként ismer és gyakorol, és
amit a néző minden további nélkül megért.

Én mindenesetre szeretném színpadon látni.

KENESSEI ANDRÁS

Ötvenezer arany
három pajkos felvonás

SZEREPLŐK:

GOLDBERGER, a világ leggazdagabb hitsorsosa
SLOMO, a budai hitközség samesza
RABBI, a budai hitközség feje

JEHUDA, az elöljárók tanácsának elnöke, a második
leggazdagabb budai hitsorsos

ZEKARJA, elöljáró, a leggazdagabb budai hitsorsos BARUCH,
elöljáró, a harmadik leggazdagabb budai hitsorsos

BENJAMIN, Jehuda fia
BENCION, ÁSER, RUBEN, NAFTÁLI, a hitközség aranyifjai

I. ELÖLJÁRÓ
II. ELÖLJÁRÓ
III. ELÖLJÁRÓ
HAVVA, a Rabbi felesége
SÁRA, a Rabbi legkisebb lánya
SZOLGÁLÓ, a Rabbi házában
Hitsorsosok, a budai hitközség tagjai

Történik a törökvilág idején, a budai zsidónegyedben

ELSŐ FELVONÁS

Első jelenet

A színpad egész terét betöltő zene, tánc, ének

GYÜLEKEZET „Dicsőség a magasban Istenünknek. Dicsérje
őt a föld és (a nagy ég, Ki egy szavával híva létre mindent,
S pillantásától függ ismét a vég. Ó az erő, tudás, gyönyör
egésze, Imádjuk őt a végtelen kegyért, Ó az erő, tudás,
gyönyör egésze, Imádjuk őt a végtelen kegyért.”

I. SZÓLÓ (RABBI) „Ki végtelen űrt kimérted,
Anyagot alkotván beléje
Mely a nagyságot s messzeséget
Egyetlen szódra hozta létre:
Hozsánna néked, Eszme!”

GYÜLEKEZET „Ó az erő, tudás, gyönyör egésze,
Imádjuk őt a végtelen kegyért.”

II. SZÓLÓ (JEHUDA) „Ki az örökké változandót

S a változatlant egyesíted,
Végtelent és időt alkotva,
Egyéneket és nemzedéket,
Hozsánna néked, Erő!”

GYÜLEKEZET „Ő az erő, tudás, gyönyör egésze,
Imádjuk őt a végtelen kegyért."

III. SZÓLÓ (ZEKARJA) „Ki boldogságot áradoztatsz,
A testet öntudatra hozva,
És bölcsességed részesévé
Egész világot felavatva :
Hozsánna néked, Jóság!”

GYÜLEKEZET „Dicsőség a magasban Istenünknek,
Dicsérje őt a föld és a nagy ég, Ki egy szavával híva létre
mindent, S pillantásától függ ismét a vég. Ó az (erő,
tudás, gyönyör egésze, Imádjuk őt a végtelen kegyért. Ő
az erő, tudás, gyönyör egésze, Imádjuk őt a végtelen
kegyért!"*

Második jelenet

Kiteresedő utca, egyik oldalán piac, árusokkal, másik oldalán
a Rabbi háza. Előtte áll a Szolgáló és Slomo. Bentről haragos
veszekedés hallatszik, egyre erősebben, közelebbről

SZOLGÁLÓ Jön a vihar ! Meneküljön, ki merre lát!

Slomo gyorsan egy mélyedésbe áll a kapu mellett, a Szolgáló
azonban már nem tud hová bújni

HAVVA (kiviharzik a kapun, magával ráncigálja Sárát) Na
nem ! Csak azért, mert egy fedél alatt lakik velünk, egy
templomszolga, egy ilyen Slomo nem kerülgethet téged ! Ne
szólj!!! Láttam, milyen szemeket meresztett rád tegnap is !
És mire lehet képes, ha nem vagyok ott?!!! Én nem egy
ágrólszakadt samesznak tartogatlak téged! Végül is a budai
hitközség rabbijának a lánya vagy, és... (Megpillantja a
Szolgálót, most már rázúdítja a haragját) És te mit
bámészkodsz itt!?!? Nincs jobb dolgod? Nem megmondtam,
hogy a szemed éjjel-nappal Sárán legyen?! Most meg miért
nem mész a dolgodra?! Ne lopd a napot! Indíts! (Elviharzik,
Sárát maga után vonszolva)

SLOMO (suttogva a Szolgálóhoz) Átadtad már a levelemet?

SZOLGÁLÓ (suttogva) Igen. De hát miért nem szánod el
magad, hogy végre beszélj Sárával?

SLOMO (hangosan) De hát miért is suttogunk itt?
SZOLGÁLÓ (hangosan) Arra válaszolj, hogy beszéltél-e vele.

SLOMO Hogy beszéltem volna? Még nem mertem el-szánni
magam .. .

* (Madách Imre: Az ember tragédiája, első szín)



SZOLGÁLÓ Pedig aki ilyen szépeket tud írni ... (Be-hunyt
szemmel idézi) A te gyönyörűséged mellett el-homályosul
Hebron Rózsája ... A szemed a te ékességed, mint hajnali
égboltnak a páros csillag .. .

SLOMO (döbbent felháborodással) Te beleolvastál a le-
veleimbe ? ! ? !

SZOLGÁLÓ Ugyan, menj már, hiszen a betűket sem is-
merem! Sára olvasta fel nekem, úgy el volt ragadtatva
tőlük.

SLOMO Hát tetszett neki?
SZOLGÁLÓ Annyira, hogy már levél nélkül tudja mindet,

elejétől a végéig. Tőle még én is eltanultam. No gyere, segíts
cipelni a kosaramat, amíg televásárlom.

Átmennek a túloldalra, az árusokhoz. A Szolgáló hosszasan
alkuszik, de minden második mondata Slomoé

SLOMO Megyek már.
SZOLGÁLÓ Figyeld csak, milyen szemtelenül magasra tartja a

portékáját! Három, és ha nem tetszik, megvehetem a
szomszédban is ! Figyeled te, hogy mi folyik itt? Micsoda
árak vannak mostanában? Négy, de ez az utolsó ajánlatom!
És tudod, hogy miért merik ezt meg-engedni maguknak?
Mert van, aki hajlandó ennyit is kifizetni szemrebbenés
nélkül. Na jó, öt, de én válogatom ki ! Az embereknek ma
már nem számít a pénz. Azt mondják, hogy még sohasem
volt ilyen jólét Budában. De vajon mi az oka? Megmondom.
Szóval csak hatért válogathatok? Na, itt is voltunk. (Másik
árussal kezd alkudozni) Vagy már rájöttél magadtól is? A
szomszédban négyért akár válogathattam volna, rabló! Hát
mi más, mint a disznóhúsüzlet?! Slomo, figyelsz rám
egyáltalán?

SLOMO (felriad a gondolataiból) Persze hogy figyelek. Azt
mondtad, hogy az üzlet.

SZOLGÁLÓ De milyen üzlet?
SLOMO (gondolkodás nélkül rávágja) Jó. Nagyon jó üzlet.
SZOLGÁLÓ De még milyen jó. Ó, ha nekem is lehetne egy ...

ket . . . na mondjuk: öt disznóm .. .
SLOMO (megütődve) Disznód??? Megkergültél?!?!
SZOLGÁLÓ Persze, :a Rabbi házában ki sem lehet ejteni azt ,a

szót, hogy disznó . . . (Elréved) malac . . . süldő .. . koca ... !
! !

SLOMO Mit merészelsz?!

SZOLGÁLÓ Jó, jó! Nem gondoltam komolyan ... (Szomorúan
sóhajt egyet) De nézz csak körbe: mindenki-nek van.
Néhánynak egész kis kondája. És ha az emberek
gazdagszanak, ezáltal növekszik a hitközség tekintélye,
szaporodnak majd a jócselekedetek, a szegényeknek szánt
adományok, új imaház épülhet, magasabb lesz a Rabbi
fizetése, és talán mi is .. .

SLOMO Szállj le a földre ! Nyisd ki a szemed és láss ! A Rabbi
szegény. Te szegény vagy. Én szegény vagyok, Budán nincs
hittudományi egyetem. Aki tovább akarná képezni magát,
Prágába vagy Amszterdamba kell utaznia. Utaznék én is,
de nincs pénzem. Minek tanultam annyit, ha nem tudom
befejezni a tanulmányaimat? Igy semmi sem lesz belőlem,
életem végéig templomszolga maradok.

SZOLGÁLÓ Hagyni kell, hogy az emberek gazdagodja-nak, s
aztán majd maguktól fogják támogatni a tudományokat.

SLOMO Itt senkinek sem fontos a lélek gazdagsága. Azt
hiszik, ha imádkoznak reggel-este meg szombat bejö-
vetelekor a templomban, akkor egész héten vétkezhet-nek.

SZOLGÁLÓ Az emberek sokfélék. Ne légy már olyan
kérlelhetetlenül szigorú.

SLOMO A becsületet csak egyféleképpen lehet mérni: nem
úgy, mint itt a kosaradba a borsót, babot, répát.

SZOLGÁLÓ Te is csak fortyogsz, és közben észre sem veszed,
természetesnek találod, hogy minden van bőségesen, az
embereknek jól megy, s még a tisztes szegénységben élő
Rabbi kosarát is telepakolhatom minden nap ennivalóval.

Lassan befejezik a vásárlást, alkudozást, Slomo cipeli a
telerakott, nehéz kosarat

SLOMO (nyög a súly alatt) Elmondhatjuk: itt van már a
Kánaán.

SZOLGÁLÓ Te csak ne gúnyolódj. Inkább élj úgy, mint ,a
többiek. Kevesebb bajod lesz a világgal és magad-dal. Meg a
világnak veled. (Hirtelen felfigyel egy tekintélyes — pocakos!
— férfiúra) Na nézd csak! Nem Zekarja siet ott? Tán csak
nem ... ? Hozzánk igyekszik!

SLOMO Az meg ott a nyomában, hát ki más, mint Baruch!
Hogy üget !

SZOLGÁLÓ Amikor meghalt az apja, a halálos ágyán
megeskette Baruchot, hogy mindent mindig úgy csinál,
mint Zekarja, aki már akkor is a leggazdagabb budai
hitsorsos volt. Es az okos butafiú megfogadta, megtartotta :
gazdag lett.

SLOMO Ez meg Jehuda, a második leggazdagabb ... mi van
itt?

SZOLGÁLÓ Teremtőm, ne hagyj el! Ott mennek mind a
hitközség elöljárói! Mi készül?! Mit keresnek nálunk
ilyenkor? Na, gyere, hozd már azt a kosarat! (Kiveszi Slomo
kezéből, és besiet a házba)

Slomo a falnak dől hátával. Feltűnnek a hitközség aranyifjai: a
leggazdagabb családok csemetéi, nagyjából Slomóval
egyidősek, kihízottak, erősek, jókedvűek, előkelően öltözöttek:
csak most látni, hogy Slomo mellettük milyen sovány, s
mennyire szegényesen öltözött

BENCION (gúnyosan) Hahó! Itt a mi derék Slomónk! Szép
napot, Slomo! Tettél már valamit? Vagy tegnap óta arra
ügyelsz, hogy a Rabbi háza össze ne dőljön?

BENJAMIN Rosszul kérdezed. Mi az, hogy „tettél vala-mit”?
Talán: ettél valamit? Szóval : ettél valamit a reggeli ima óta?
Mert ha nincs mit egyél, nem lesz erőd, hogy tegyél. De ha
nem teszel, akkor nem is eszel. (Durván röhögnek)

BENCION Hja, fiacskám, a naplopás ma már nem ki-fizetődő.
Hogy: „gondolkodom” és: „problémákat oldok meg” és:
„tudománnyal foglalkozom”!

ÁSER A nép meg ájult tisztelettel övezi. (Gúnyosan affektálva)
Ó! A nagy tudás! (Köhögnek)

BENCION A magunkfajtát persze nem ilyen könnyű be-csapni,
de a szép Sára bizonyára olvadozik az ilyen nagy koponyák
közelében.

BENJAMIN Persze, könnyű annak, aki egy fedél alatt lakik a
Rabbi lányával.

SLOMO Kérlek, ne beszéljetek így. Atyádat, a tisztelet-re méltó
Jehudát, meg a te atyádat, meg a tiédet is, éppen most
láttam ide bejönni. Bizonyára tanácskoznak a Rabbival. Ti
meg itt az utcán .. .

BENJAMIN Atyám tiszta nevét ne merd a szádra venni!

Fenyegetően közelednek Slomóhoz, aki bemenekül a házba

Harmadik jelenet

Nagyobb szoba a Rabbi házában. A hitközség elöljárói
tanácskoznak

RABBI Azért kérettelek titeket olyan sürgősen, mert meg kell
beszélnünk az új helyzetet. Most jövök a budai basától, aki
személyesen adta át nekem a fényességes padisah levelét.

Izgatottan összesúgnak

Felolvasom. Adassék e levél alattvalóimnak, a budai hitközség
jámbor életű tagjainak, s mindenekelőtt a hitközség vezetőinek
és Rabbijának. (Felnéz az írásból) Dátum, megszólítás,
satöbbi, satöbbi. (Tovább olvas) Már régebben tudomásomra
jutott, hogy ti ott, mindenkori budai basám fennhatósága alatt
nem mindennapi jólétben éltek, mindenekelőtt a birodalom
többi népéhez, nemkülönben a budai alattvalók-hoz, ám
elsősorban korábbi önmagatokhoz képest. Allah arról a titokról
is fellebbentette a fátylat, hogy minek tulajdonítható a ti nem
mindennapi jólétetek.




































