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Volt-e magyar avantgárd dráma? - tette föl a kérdést egyik tanulmányának 
címében Radnóti Zsuzsa; s Balázs Béla, Barta Sándor, Déry Tibor, Füst 

Milán, Remenyik Zsigmond nevét említve, műveiket elemezve bizonyította: 
volt. De csak az irodalomtörténet számára. A színházi közönség jobbára 
csak a lényegük szerint nem avantgardista, nem is preabszurd darabok 

„átabszurdizálásábórsejtheti a kezdeteket. 

D éry Tibor életművének egyik lehet
séges megközelítése a szabadság
fogalom felöl kínálkozik. Az ifjú 

lázadót és az agg bölcselőt egyként erősen 
izgatták a szabadság tartalmai és határai. 
Innen nézve különösen érdekesek Kocsi 
Rózsa Igen és nem című, a magyar avant
gárd színjáték történetét taglaló monográ
fiájának gondolatai. Az óriáscsecsemőt 
Madách Imre remekének fonákjaként ér
telmezi: „Déry e művében fordított Ember 
tragédiáját ír, és szemléletet merőben kü
lönbözik az igazi tragédia világától. Az 
utóbbi ugyanis az élettel szemben vállalt 
hősi magatartást hirdeti, de az abszurd -
így Déryé is - csak a lét groteszk kegyet
lenségére döbbent rá. Mivel a darabokra 
hullott, tébolyult világnak nincs egységes 
elve, értelme, célja, így sem igazi tragédi
ája, sem pedig komédiája nincs többé. (...) 
Ez az ábrázolás az élet érettségét és szép
ségét dicsőítő, klasszikus eszményekhez 
képest csak »a sértett élet tagadásának 
eredménye«, a klasszikus stílus romanti
kus ellenpárja. Groteszk tragikomédia". 

A keletkezése idején, 1926-ban még va
lószínűleg elsősorban antikapitalista szí
nezetű, társadalmi indulatú darabot ma 
már valóban szívesebben tekintjük egzisz
tenciális, ontológiai irányultságúnak. Nap
jainkra fölerősödő abszurditása eredetileg 
nem egyéb késődadaista hangoltságnál. A 
történeti jelleget mindinkább lemállasztja 
ajelentésbeli lényegszerűség. Eörsi István 
is leszögezte: ez nem antikapitalista szatí
ra. Ugyanő fejtegette hasonló határozott
sággal azt is, hogy „Déry Tibor Az óriás
csecsemője abszurd dráma: az élet célta
lanságáról, kiúttalan, nemzedékről nemze

dékre ismétlődő körforgásáról vall képte
len szituációkban, látszólag összefüggés
telen jelenetsorokban és dialógusokban. 
Főszereplője az Újszülött, aki születése 
napjától gyermekének, a II. számú Újszü
löttnek a megjelenéséig teljes felnőtt-terje
delmében és teljes - erősen csökkent -
szellemi erejével szerepel a színen; végső
kig stilizált emberek és hozzájuk megszó
lalásig hasonló bábuk láthatók és hallha
tók, a cselekményt időnként vetítések sza
kítják meg, amelyek velősen összegezik a 
mű értelmét. (...) Egyedüli mércéje, mi
ként állja meg ma a helyét, nem mint kísér
let, hanem mint olyan nemzetközi áramlat 
részese, amely - csak az értők számára 
megkülönböztethetően - egyesít magában 
kóklerséget és zsenialitást". 

Déry maga - életműsorozatából, a 
drámakötet előszavából kitűnik - rossz vé
leménnyel volt legtöbb színdarabjáról. 
Pedig eleinte szerette (vagy legalábbis me
net közben megszerette) ezeket a műveket. 
A Mit eszik reggelire? (1926) kísérő dra
maturgiai traktátusa így vallott erről: 
„.. .gyakran voltam úgy, mint az az egysze
rű magyar, aki nem akarta elhinni, hogy 
valahol a Földön van egy ország, ahol még 
a parasztok is tudnak franciául. Nem akar
tam elhinni, hogy darabom alakjai vala
mennyien tudnak franciául. S hogy általá
ban többet tudnak és sok mindent jobban, 
mint én, aki az hittem magamról, hogy 
megteremtettem őket. (...) De rövidesen 
jobb belátásra jutottam. Nevettem a vicce
iken. Engedtem, hogy oda menjenek, aho
va ők akarnak, s hogy azt tegyék, amit jó
nak látnak. Engedelmes menedzser, igye
keztem útjukból eltávolítani az akadályo-



kat, s megkeresni azokat a helyzeteket, 
amelyekben jól érzik magukat. Fokozato
san így lettem íróból rendezővé, kulissza
festővé vagy színésszé. S már ott tartok, 
hogy miután megírtam, magam szeretném 
eljátszani, megrendezni, megfesteni s elze
nélni a darabot." 

Ezek a szavak a komplexitást vágyó 
dráma- és színházszemléletet képezik le, 
vagyis nem egyszerűen az alkotását interp-
retálókra bízni kénytelen művész önmisz-
tifikációi. A szövegével való teljes azono
sulásnál, az egyszemélyi megjelenítésnek 
az vet gátat, folytatja Déry, hogy „a közön
séget nem tudom magam játszani...". 

A darab keletkezése idején meglehető
sen ismertek voltak Mácza János Teljes 
színpad (1921) című manifesztumának 
igéi. Ő már világosan látta: a színház nem 
a dráma alárendeltje. „A színpad nem azért 
van, hogy ott a dráma »előadásra kerül-
jön« s a dráma nem azért, hogy a színész
nek legyen mit »játszani«. A dráma már 
megszületésében hordja a színpadot. A 
színpad a drámával esetről esetre újraalko-
tódik..." - mondotta. Elképzelhető, hogy 
Déry ennek az általa nyilván olvasott ál
lásfoglalásnak a hatására utasította el a 
drámaszövegnek tisztán olvasásra való 
megszervezését — sőt, az olvasás, olvasta-
tás sokadrendű lehetett számára. 

A művészeti ágak közötti átjárás, köl
csönhatás jegyében Az óriáscsecsemő 
kulcsszerepet juttat tíz, ember nagyságú 
bábunak, melyek az írói instrukció szerint 
„törzsükbe süllyeszthető fejjel" álldogál
nak a hátsó kulisszák mögött, és „ha bábuk 
beszélnek, fejük kiemelkedik a törzsből, 
visszaesik, ha elhallgatnak. Bábuk nevét 
reflektorfény vetíti a törzsre". 

Bár mozgatásuk, instruálásuk kissé me
chanikus, egy idő után ötlettelen, a bábuk 
- lényüknél fogva - híven kifejezik az 
eszközemberlétet. A bábjátékosság növeli 
a színdarab harsány, vásárias hatását: a 
mondanivaló agresszív kikiáltását. Közre
működnek a hierarchizálásban, hiszen az 
emberi szereplők igencsak osztott összes
ségéhez képest ők a „kóc-szereplők". Saj
nos, a valóságos alakok és a bábalakok kö
zött nincs világosan kimutatható különb

ség: nincs mély belső rendszere annak, ki, 
mikor, miért és milyen mértékben báb -
vagy nem báb. Erre részint a mozgási kor
látozottság nyújt magyarázatot. A bábuk 
cselekvési köre, játéklehetősége a fej(ek) 
céllövöldét is idéző föl-lemozdulásában 
kimerül, csak a gépies szó (és a vetítés) él
teti őket. Könnyen elképzelhető - a struk
turális lazaság, ötletszerűség miatt - olyan 
színpadi megoldás, amely csupán a négy 
főfígurát (az I. Újszülöttet, a II. Újszülöt
tet, az Apát és Nikodemost) hagyná meg 
színész játszotta emberalaknak, s minden
ki mást bábuk képviselnének. Nem vélet
len, hogy a három - később még elemzen
dő - úttörő érdemű előadás éppen a bábuk 
megjelenítésével, funkciójuk és technikai 
repertoárjuk megtalálásával vesződött a 
legtöbbet. 

A bábuknak tömeget kell reprezentálni
uk, számuk nemigen szállhatnak a kerek és 
már nagyságrendnyi tízes szám alá. Csak
hogy így a rengeteg kis jelenetben ők - so
kan vannak. A dialógusoknak esetleg meg 
kell oszlaniuk az ő oldalukon. A „Med-dig 
tart még dok-tor úr?" kérdését például he
ten teszik föl: végigfut rajtuk a szótagsta
féta, mely azonban hiába keres eszmei cél
szalagot. Máskor kényszerűen fölszaporo¬ 
dik a bábuk adta válaszok száma. Lehető
leg egyiküknek sem szabad kimaradnia a 
szereplésből. 

Ez a tény a dadaista drámák bizonyos 
monotóniájához éppúgy köti Déryt, amint 
az abszurd, az abszurdoid jelleget is előle
gezi. A Déry-textus bábjai azért nem tűn
nek ma visszafordíthatatlanul öregecske 
színpadi tákolmányoknak, mert fölsejlik 
bennük a katasztrófa tudatában tehetetle
nül szövegfoszlányokat ismételgető - sőt a 
saját képtelen léthelyzetüket is menthetet
lenül reprodukáló - abszurd antihősök 
verbális és szituatív viselkedése. 

Az I. Újszülött megszületésén és elada-
tásán, majd a II. Újszülött világrajöttén -
azaz a két óriáscsecsemő föllépésén kívül 
a darabnak nincsenek szigorúan kimért 
dramaturgiai pontjai. A viszonylag szabad 
csapongás, az erős epizodikusság színessé 
teszi a cselekményszegénysége ellenére 
buffószerüen forgatagos játékot. 



A címszereplő, Lajcsi szabadságának 
folyamatos és szigorodó korlátozásaként 
éli meg az életét (természetesen csak addig 
a pillanatig, amíg korlátozottsága relatíve 
teljessé nem válik: ekkor már jószerivel 
nem is érzékeli a csupán a szabadság kere
tei közt fölfogható függőséget). Ha a fordí
tott Ember tragédiája gondolatot ki is 
bontjuk: ő a becézett, kissé humorosnak 
ható nevével is lefokozott teremtmény - a 
lefokozott világ rangvesztő Ádámja. Az Úr 
megfelelője az Apa, aki sorsára hagyja, ki
űzi gyermekét (azzal, hogy áruba bocsátja, 
csodálatos képességeit alantas adásvétellel 
kamatoztatja). Nikodemos pedig, a vevő, a 
test és lélek kufára: a szellemi méltóságát 
vesztett Lucifer. 

Persze Az ember tragédiája mai értel
mezései - melyeknek egy részét 1996 ok
tóberében igyekeztünk ismertetni e hasá
bokon - nehezen játszathatok vissza Az 
óriáscsecsemőre. A kifordítottság Madách 
eredeti koncepciójára, illetve a Paulay Ede 
nevével fémjelzett előadáshagyományra 
érvényes. A figurák szerkezeti elrendező
dése és az alapkonfliktusok mégis megen
gedik a hatásos párhuzamot. 

A Tragédiához az újabb magyar dráma
termésből Örkény István Pisti a vérziva
tarban című tragikomédiáját szokás ha
sonlítani (főleg Koltai Tamás Pisti, küzdj, 
és... című elemzése nyomán). A létbe ve
tett ember küzdelme, stációs vergődése, 
eszménykeresése, boldogságvágya a tár
gya mindhárom kérdéses alkotásban. Lát
ványos motívum-egybeesés a figuratöbb
szörözés: a két Újszülött, a négy Pisti - s 
az örökösen alakváltó Ádám (vele Éva, 
Lucifer stb.; ideértve a „több Ádám" típu
sú színházi interpretációkat is). Feltűnő 
mindháromban az infantilizáltság: az is
métlődő „csecsemőség", a csecsemőmen
talitás (mint a világ korafelnőtt birtokba
vétele), a Pistik némelykor sajátos nyelvi 
viselkedése - s Ádámnak az Úrhoz rendelt 
gyermekembersége, mely majd csakis a 
saját apasága (gyermekének jövendő szü
letése) miatt nem lesz tökéletesen értel
metlen. 

A személyiséghasadás végső soron min
dig a szabadsághiány válságtünete, a tehe

tetlenség, a cselekvésképtelenség meg
nyilvánulása. A nyelvi és viselkedésbeli 
infantilizálódás is következhet ebből a 
szabadsághiányból. Dérynéi a szabadság
hiányos állapot úgy reprodukálódik, hogy 
a felnőtté lett I. Újszülött (az ellen-Ádám) 
kénytelen apává (és így nyilván gyermek
eladóvá) lenni, a II. Újszülött pedig kény
telen folytatni ezt az újszülötti sorsot. 

Az óriáscsecsemő a maga antikapitalista 
vagy abszurd példázatán belül nagyon hul
lámzó színvonalú mű, bár az kétségtelen, 
hogy a dagályos (vagyis magas) tenger
szint hullámzik. (Rokon képpel élt Almási 
Miklós az idős Déry egyik munkájáról 
szólva. Szellemes fordulata - „áramszünet 
a magasfeszültségen" - szállóigévé vált.) 
A darabot mindig a cím(szó) teszi rendbe -
akkora a nyelvi fesztávja. A nem funkcio
náló, a rosszkor jött, a visszatetszést és ne
vetést keltő nagyság rejlik a szinte főnév
vé önállósuló óriás jelzőben; a reményte
len kiskorúság, a pólyába visszaszorított 
akarattalan csecsemőlét sűrűsödik az ösz-
szetett szó második tagjában. Sehol sincs a 
helyén ez a figura - de a figura számára 
sincs alkalmas hely a létezéshez. Az óriás
csecsemőség ennek ellenére groteszk mél
tóságot is nyer a három felvonás folyamán. 

A dráma csak 1967-ben látott napvilá
got nyomtatásban, addig alig tudtak róla. 
Ehhez képest elég hamar, 1969 februárjá
ban sor került első bemutatójára. A győri 
Rába együttes ötven percbe tömörített, 
Benkő József adaptálta és rendezte pro
dukciójáról ellentmondó beszámolók je
lentek meg. Az országos színjátszó verseny 
megyei döntőjébe nem sikerült bejutniuk 
ezzel a produkcióval, egyes krónikások 
mégis elismerően számoltak be a látottak
ról. Úgy tudni, Déry Tibor csak apró javí
tásokat eszközölve hagyta jóvá a rendező 
szövegvariánsát. Megnézte a premiert is, 
érdekelte több mint negyven esztendő után 
„föltámadt" csemetéje. „Amint az ember 
felnőtté válik, kénytelen elfelejteni ifjúko
rát" - ebben a nem túl mély megállapítás
ban summázódott számára a darab. A játék 
a híradások szerint megnyerte tetszését. A 
lelkendezéstől maga óvott: „Attól félek, 
egy kissé túlbecsülik úttörő szerepemet. 



Amikor a drámát írtam, a szürrealizmus és 
a dadaizmus korszakát éltük, és természe
tesen rám is hatott a formakeresésnek ez a 
fajtája. Az érdemet nem magamnak tulaj
donítom, hanem a véletlennek. Ugyanúgy 
eszébe juthatott volna Tristan Tzarának, 
Aragonnak, vagy mondjuk Kassáknak..." 

...mint hogy Benkő Józseffel lényegé
ben egyszerre egy másik (akkor még ama
tőr) rendezőnek is eszébe jutott Az óriás
csecsemő bemutatása. Paál Istvánnak, a 
szegedi Egyetemi Színpad, a legendás 
SzESz irányítójának. 1970. március 22-én 
és 23-án volt az első két előadás. Déry 
megszemlélte ezt a premiert is, s most nem 
pusztán nyájas volt a véleménye - „Pesti 
színészek se csinálták volna jobban" ha
nem találó is. A nem hivatásos magyaror
szági színjátszás egyik legvisszhangosabb 
eseménye volt ez a produkció, melyet ere
detileg igazi diákszínházi körülmények 
közé, egylépcsős, egyszerű terembe helye
zett a rendező. Paál, akiből - mintha kez
dettől erre lett volna predesztinálva - első
sorban az abszurd drámák ihletett tolmá
csolója lett (és aki Az ember tragédiája 
abszurdizált színrevitelével is nagy vitát 
kavart), a Déry-darab moralitásszerűségét 
emelte ki: az I. Újszülött „lelki üdvéért", 
emberi boldogulásáért, szabadságáért fo
lyó allegorikus (végül hiábavaló) harcot. A 
szöveg, megfelelő átcsoportosítások és 
nyesegetések után, itt is új arculatot öltött. 
A vetítések elmaradtak: a vizuális elemet 
az akusztikus pótolta (egyes szövegek 
hangszóróból érkeztek a nézőtérre). A bá
buk megelevenedtek: a színészek, ki-ki
lépve a mozdulatlan figurák mögül, önálló 
életet kezdtek élni, annak hiú reményében, 
hogy legalább átmenetileg leválhatnak a 
bábutestről. A Déry megkívánta díszletek 
közül egyetlenegy kapott mindvégig fon
tos szerepet: a mutatványosbódé, mely 
nem csupán a vásáriságot (s a vele némi
képp rokon diákszínjátszást) szimbolizál
ta, hanem például a Tragédia londoni szí
nének csepűrágó forgatagára is visszautalt. 

Paálnál a közönség soraiból vackalód-
tak elő a bábuk. Az I. Újszülött nem „em
berfölötti nagyságú csecsemő" volt, csak 
jámbor arcú fiatalember. Valóban arccal, 

kendőzetlen arccal bíró. A többi szereplő 
orcáját, fizimiskáját, pofáját bohócos 
smink takarta - a meglehetősen kevert stí
lusba a brechtiből is belopva valamicskét. 
A csecsemő volt a potenciális kivétel-em
ber, a színpad deviáns jelensége - aki las
san kénytelen felölteni azokat az átlagvo
násokat, amelyeket a tömegember visel. 
Őt is bedarálta a nagy gépezet. 

A befejezés nem nélkülözött egy sugár-
nyalábnyi optimizmust. AII. Újszülött - új
ra egy festetlen, meztelen (az egyetlen 
ágyékkötőben a megfeszítendő Krisztust is 
idéző) figura - téblábolása, a világgal való 
suta ismerkedése a minden gyermekhez hoz
záálmodott reményteli várakozást is közve
títette. Azét az állapotét, amikor a gyermek 
még nem fejlett a szokott pimasszá. 

A darab 1978-ban érkezett el hivatásos 
színházba: Pécsre. (Az ősbemutató tehát 
vagy itt volt, vagy a győriek színpadán -
noha Temesi Ferenc, a kitűnő író, a szege
di előadás szereplője, egyik írásában ma
gukénak tudja ezt az érdemet.) Itt is végbe
ment a közönség = bábuk, vagy bábuk = 
közönség azonosítás: itt is a széksorokban 
ültek a később a díszletlakásokba bekerült 
bábuk. Az emeletes, kazettás dobozrend
szer leginkább lakótelepi házkeresztmet
szetre emlékeztetett, de volt benne vonat-
fulke is (csupa olyan helyszín, amely köz
tudottan alkalmas társadalommodellül). A 
cselekménybe iktatott műveltek Déry szel
leméhez hűen zajlottak. így a konzervdo
bozok gúlázása, majd a leomló halmaz új-
ra-újraépítése a fogyasztói társadalom kri
tikája lett, kipellengérezte a „konzerv-lé
tet". Lidércesen világított „rövidfilmek" -
egy cigaretta parazsának körözése a szín
padi éjszakában stb. - igézték vissza az 
eredeti darab vetítéseit. A fények, a sza
vak, a jelenetezés ritmikája azt sulykolta, 
hogy a fogva tartó életformából, élethely
zetből nincs semmiféle szabadulás. 

Szikora János rendezte ezt a misztéri
umjátékká transzponált előadást. A vissza
fogott abszurditás és a megjuhászodott 
avantgardizmus a játék ironizált naturaliz
musában rejlett. Paál István egy fokkal 
megbocsátóbbnak mutatkozott Dérynéi -
Szikora egy fokkal kegyetlenebbnek. A 



g; szövegben háromszor is szereplő calderó-
s ni mondat - illetve drámacím - tagadásá
éi ból bontotta ki az értelmezést. Az élet álom 
% - sugallja Calderón. Az élet nem álom -
Í2 állította és tanúsította a pécsi értelmezés, 

mondván: az élet rossz álom... 
A győri előadáshoz - mint „eldugott" be

mutatóhoz - képest a szegedi élvezett pri
mátust, a szegedihez - mint nem hivatásos 
színházi munkához - képest a győri. Gaál 
Erzsébet debreceni rendezése így már sem 
kvázi-, sem valóságos ősbemutató nem le
hetett. Az óriáscsecsemő itt a modern civi-
lizatorikus ártalmak közé helyezve élte so
kadik életét. A közönséggel való kapcsolat 
minden eddiginél élénkebb és ingerlőbb lett. 

Szikora és Gaál rendezéseit Déry Tibor 
már nem érhette meg. De tán darabjának 
teljes utóéletére kiterjeszthető az, amit 
Temesi Ferenc az említett novellájában 
{Történet, ami sehogy sem tetszett K.-nak) 
írt. Az ő előadásukat vagy hatszor is meg
tekintő író balatoni házába volt hivatalos 
az egyetemista trupp. Az evés-ivás után 
ketten énekelni, gitározni kezdtek. És: 
„...arra lettem figyelmes, hogy a körülöt
tünk ülők nem dúdolják velünk a refrént. 
Fölnéztem: a mester ült közöttünk, apró
kerti széken. Megböktem D.-t. Abbahagy
tuk a játékot. Játsszatok csak - , mondta a 
mester, azért jöttem...". 

Tarján Tamás 

A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt 
megvásárolható és megrendelhető könyveiből 

001 Andódy Tiborné - Pusztai Jánosné: így te- 016 
szem ... jól teszem ? - Illemtankönyv álta
lános iskolásoknak. Korona Kiadó Ára -

220 - Ft 
004 Arday István: Bolygónk sorsa a kezünkben 019 

van - Válogatás a globális problémákból ál
talános iskolás és középiskolás diákok szá
mára. Calibra Kiadó. Ára: 169,- Ft 

005 Axmann Judit - Tóth Gézáné: Fizika munka
füzet a hatosztályos gimnáziumok I-II. osz- 020 
tálya számára. Magazin Kiadó. Ára: 152,- Ft 

006 Bánréti Zoltán: Mozgékony mondatszerke
zetek - Rendező szabályok. A magyar ge
neratív mondattan alapjai középiskolások 
számára. Korona Kiadó. Ára: 3 7 9 - Ft 021 

013 Borsányiné Dányi Katalin - Halácsy Éva: 
Biológia és egészségtan. Magazin Kiadó 
Ára: 585,- Ft 

014 Both Mária - Csorba F. László: Tudomány
történet I. - Tanulási segédlet középiskola- 022 
soknak. Gondolat Kiadó. Ára: 900,- Ft 

015 Both Mária - Csorba F. László: Tudomány
történet I. - Szöveggyűjtemény. Gondolat 
Kiadó. Ára: 499 - Ft 

Budai Éva: „Színház az egész világ..." -
Tanulási segédlet a színház- és drámatörté
net tanulásához középiskolásoknak. Korona 
Kiadó. Ára: 341,-Ft 
Correspondances. Program a francia 
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul
túra közvetítéséhez. Berényi Pálné: Mun
katankönyv a nyelvtan tanulásához. Táro
gató Kiadó. Ára: 201,- Ft 
Correspondances. Program a francia 
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul
túra közvetítéséhez. Dávid Anna: Munka
tankönyv a beszédtémák feldolgozásához. 
Tárogató Kiadó. Ára: 240 - Ft 
Correspondances. Program a francia 
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul
túra közvetítéséhez. Dávid Anna: Szöveg
gyűjtemény feladatokkal. Tárogató Kiadó. 
Ara: 192,- Ft 
Correspondances. Program a francia 
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul
túra közvetítéséhez. Nagy Géza - Sz. Tóth 
Gyula: Munkafüzet az irodalom tanulásá
hoz. Tárogató Kiadó. Ára: 229 , - Ft 

(A könyvek ára a 12 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza.) 

Az egyes kötetek megrendelhetők és megvásárolhatók: 
a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodájától 

(1055 Budapest, Szent István krt. 1. IV. em. 6., 
Telefon: 111-0525, Ügyintéző: Farkas Lászlóné) 


