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Az ürügy Veszprémben

Amerikában már régi színházi gyakorlat, hogy
a Broadway-re tervezett bemutatókat először
leviszik a vidéki városokba próbafutamra. Nálunk
legtöbbször fordított irányú a mozgás. A
fővárosban bevált darabok egy része később
utazza körbe az országot. Veszprém az egyik ki-
vétel: ott az elmúlt években többször is fölfe-
deztek Pestnek jó magyar darabokat.

Vajon Thurzó Gábor új műve, Az ürügy, melyet
a Tanácsköztársaság ötvenedik évfordulóján
mutattak be, ezt a sort fogja-e gyarapítani? Vagy
gyorsan elfelejtjük, mint számos más, ünnepre
készült színdarabot?

Az ürügy fordulatos cselekménye, lélektani
indokoltságú figurái azzal biztatnak, hogy nem így
lesz.

A darab a harmincas években, a Gömbös-kor-
szak idején játszódik. Pelsőczi rendőrfőfelügyelő
sikeresen csapdába ejti a kommunisták külföld-ről
érkezett megbízottját és vele együtt - ön-magát. A
megbízott ugyanis nem más, mint gimnáziumi
osztály- és vetélytársa, Lénárd, a
Tanácsköztársaság hajdani belügyi népbiztos
helyettese, akivel a forradalom alatt egy ideig
együtt dolgozott. Lénárd Pelsőczit később halálra
ítéltette, mert részt vett a rendőrtisztek el-
lenforradalmi szervezkedésében. Csak azért nem
végezték ki, mert közben megbukott a kommün.

Pelsőczi gyermekkora óta kisebbrendűségi
komplexusban szenved Lénárddal szemben. A
bosszúnál is fontosabb neki, hogy most bebizo-
nyíthatja: ő az okosabb, az ügyesebb, az ember-
ségesebb, végre fölébe kerekedhet Lénárdnak.

Közli vele, hogy meg fogja menteni az akasz-
tófától. De az enyhe bírósági ítélethez Lénárd
vallomása kell. Tisztában van ellenfele jellem-beli
erejével, és körmönfontan akarja léprecsalni.
Először felvonultatja az árulók és a gyengék egész
galériáját, majd beveti döntő érvét: bizonyítékok
vannak a kezében, melyek szerint Lénárd nem
teljhatalmú megbízottja a pártnak, őt csupán
koncul vetették oda a horthysta rendőrségnek,
hogy eltereljék a figyelmet a valódi ve-

zetőről. Pelsőczi filozófiája szerint relatív igaz-
ságokért az ember nem áldozhatja fel az életét.
Lénárd örült és álmokat kerget, ha helyt akar
állni.

Csakhogy Pelsőczi eszköz csupán a hatalom
kezében, főnökei nagyon is számontartják, hogy
átállása előtt együttműködött a kommunistákkal.
Feladata mindössze annyi, hogy a statáriális
tárgyaláshoz megfelelő bizonyítási anyagot szed-
jen össze. Amikor erről megfeledkezik, a bel-
ügyminiszter Lénárd jelenlétében tesz előtte fe-
nyegető célzásokat. És Pelsőczi, aki az egész bo-
nyolult érvrendszert csak azért eszelte ki, hogy
Lénárdot is belecsalogassa az árulásba, az utolsó
jelenetben még egy árulásra kényszerül. Noha
Lénárdot semmilyen bűntett nem terheli, Pel-
sőczi a családjára is vonatkozó miniszteri fenye-
getés hatása alatt telefonál a föügyésznek, és be-
lemegy, hogy rákenjék Lénárdra mindazt a ha-
zug vádat, amit a véresre vert hamis tanúkból
kiszedtek. Megsemmisülten áll, amikor Lénárd a
biztos halált jelentő statáriális tárgyalásra indul.

Mindebből nyilvánvaló, hogy Az ürügy nem
Lénárd, hanem Pelsőczi drámája. Ezért nem ér-
zem elfogadhatónak néhány kritikus bírálatát,
hogy Lénárd elszánt kitartását az író csak vala-
miféle elvont „hittel" tudja indokolni. Nem
véletlen, hogy a drámai szembesítés alkalmával
csak egy gondolat van, amelyben a horthysta
miniszter és a kommunista vezető egyetért: „ ...
amikor arról van szó, védjük meg pozícióinkat,
akkor nem lehet gyakorolni sem az igazság, sem
az irgalmasság máskülönben roppant
rokonszenves erényeit". Lénárdot nem valami
misztikus hit vezeti, hanem valóban nagyon ritka
politikai tudatosság. Még önmagával szemben
sem gyakorolja „az igazság és irgalmasság eré-
nyeit", ha ezzel a mozgalom pozícióit hozná ve-
szélybe.

A darab minden fordulata gondosan előké-
szített. Pelsőczi például azáltal kap lehetőséget
adujának kijátszására, hogy Lénárd rosszabbat
tételez fel róla, mint amit valójában elkövetett.
(Megvádolja, hogy feleségét is felhasználta
elfogatása érdekében.) Ezért Pelsőczi „megsér-
tődik". Lénárd - mert igazságtalan volt - egy
pillanatra feladja kemény, gúnyosan elutasító
zárkózottságát. Ez a pillanat elegendő Pelsőczi-
nek arra, hogy elindítsa döntő támadását.

Thurzó remekel, mint a politikai-lélektani
dráma cselekményének bonyolítója. Hiteles kör-
nyezet- és jellemvázlattal teremt érvényes epi-
zódfigurákat is. Gyengébb azonban a szerelmi
szál: Lénárd és Zsuzsa páros jelenetei hamisan
csengenek. Néha egy-egy cselekedet indokolása



is mesterkéltnek, művinek tűnt. Lénárd például
1919-ben egyedül a munkásszármazású Pelsőczit
ítéltette halálra az összeesküvö rendörök közül,
mert ö, úgymond, kétszeres áruló, osztályát is
elárulta. A rendszer esküdt ellenségeinek meg-
kegyelmez, mert azok elveikhez és osztályukhoz
híven cselekedtek. Egy politikusnál az effajta
különbségtevés adott esetben ostoba és káros
moralizálás lehet.

Az elöadás nem elevenebbé és hangsúlyosabbá
tette, hanem halványította a színdarab olvas-
mányélményét. Ennek elsö oka, hogy a rendezés
színtelenebb a darabnál, az írói ötletek és
lehetöségek nincsenek mind eljátszva. A bajt fo-
kozta a balszerencsés szereposztás. Tánczos Ti-
bor unott, kiégett világfiként pottyan Lénárd
szerepébe. Zsuzsával, feleségével (Spányik Éva)
csak aláhúzza a drámaíró gyöngébb teljesítmé-
nyét, a szerelmi szál elnagyoltságát. Spányik most
is nagyon dekoratív, de keménysége, hangjának
szárazsága lágy kiszolgáltatottság helyett éppen
határozott elszántság érzetét kelti a nézőben.
Dobák Lajos teljesítménye (Pelsőczi fö-
felügyelő) hullámzó. Az elsö felvonásban a mi-
niszterrel folytatott szópárbajban túlságosan
fölényesen, magabiztosan viselkedik. Sokkal hi-
hetöbb amikor Lénárdot, puhítja, majd utolsó
árulása után. A kisebb szerepeket játszó színészek
közül a Schwetz felügyelöt teljes emberi figurává
kerekítő Horváth Sándort kell kiemelnünk. Sajnos
Bicskey Károly elöször nem képes mosolyogva
hátborzongatóvá tenni a dráma miniszterét. Másik
jelenetében, amikor a nyomozási eredményt
sürgetve betoppan Pelsőczihez és ott találja
Lénárdot, már nagyobb súlyt ad a figurának.
Göndör Klára és Szekeres Ilona
epizódszerepeikben biztosították alakjaik hitelét.

A díszlet (Fehér Miklós munkája) egyszerű,
könnyen szállítható, figyelembe veszi, hogy ti-
zenegy dunántúli város különféle adottságainak
kell megfelelnie. A színhelyek változását mind-
össze néhány bútordarab és berendezési tárgy
gyors cseréjével jelzik. Székely Piroska jelmezei
elég idötlenek, csak a miniszter puha, széles ka-
rimájú kalapja és Schindlerné ruhájának hossza
jelzi valamennyire a kort. (A kötelezöen adott
rendörtiszti egyenruháról nem beszélve.)

A hangvisszaadás rendkívül rossz. A dalok és
indulók nyers recsegése zavaró és fülsértö.

Rendezte: Pétervári István, díszlet: Fehér Mik-lós,
jelmez: Székely Piroska. Szereplők; Bicskey
Károly, Dobák Lajos, Göndör Klári, Horváth
Sándor, Joós László, Spányik Éva, Szekeres
Ilona, Tánczos Tibor.
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„Vadakat terelő juhász"

Emlékbeszéd Ascher Oszkár sírkövénél

Egy férfi áll a Zeneakadémia dobogóján - s most
már mindörökre -, a szemüvege csillog, ö
vigyázzállásban figyeli belső világát, valóban,
mintha csak valami karmesterre figyelne, aki
ugyancsak ö maga, s aki nemsokára, aki mind-járt
inteni fog neki, hogy megkezdheti a vers-mondást.
Azt az egyidőben elrévült és kemény, egyidöben
fegyelmezett és magaátengedö mondását a versnek
vagy versrangú prózának; egy-szóval tüstént
megszólalhat, ajkán már ott van, már épp kezd
láthatóvá válni a különös kis mosoly, amely
fogadja a meglévö, de általa érvényessé teendő
művet, a választott művet, a nemsoká felhangzót -
egyszóval rögtön, azonnal kezdhetné azt, amiért
ideállt elénk, ezer ember néz rá várakozó
csendben, de ö mégsem kezdi meg; mert
ugyanakkor, amikor arra a belsö világra figyel,
észreveszi a néhány elkésett embert, rájuk tekint,
kíséri, söt tereli öket a tekintetével egészen a
helyükig, lenyomja öket a székükre, megakadá-




