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A S á r k á n y D e b r e c e n b e n

Jevgenyij Svarc drámáját, A sárkányt
1943-ban kezdték próbálni Leningrádban. A
bemutató azonban elmaradt. A dráma
történetét tárgyaló írások okként nem a
háborút, a blokádot említik, hanem a be-
tiltást. Hosszú hallgatás után, 1961-ben
Lengyelországban a Nowa Huta-i szín-
házban bukkan fel újra a darab. A Teatr
Ludowy előadása a felfedezés erejével
hatott. A sárkányt szinte egyik napról a
másikra bemutatták Európában, Ameri-
kában és az egész világon. És a világ-
szériából megszületett az igazi nagy vi-
lágsiker is: a Deutsches Theater Benno
Besson rendezte előadása. Ez 1965-ben
történt. A Deutsches Theater repertoárján
azóta szerepel a mű. Az elmúlt évben, az
NDK-ban a berlini Staatsoper Lancelot
címmel a darabból készült operát tűzte
műsorára.

Magyar színpadra 1964-ben jutott el
Jevgenyij Svarc alkotása. (Egy másik da-
rabját, az 1941-ben született Az árnyék

címűt a Vígszínház 1961-ben játszotta.) A
sárkányt a szegedi Nemzeti Színház mutatta
be fáradt, visszhangtalan elő-adásban.
Három év múlva a Bábszínház sikert aratott
vele. A valódi színházi fel-fedezés azonban
még mindig váratott magára.

Jevgenyij Svarc művészetében a mese-
elem központi jelentőségű. Nem is egy-
szerűen elem, motívum, hanem művészi
látásmód: a társadalom, a valóság, az
ember érzékelésének, ábrázolásának
módszere, amelyben a mesei emelkedettség
és szárnyalás a költői általánosítás nagy
hatású eszközévé lép elő.

A sárkány évszázadok óta uralkodik a
város felett. Elnyomó, kiszipolyozó
zsarnok, akinek több évszázados uralko-
dása alatt egyetlen "jócselekedete" akadt;
járvány idején leheletével felforralta a tó
vizét, s ezzel megmentette a várost.
Jócselekedet? A város lakói így
vélekednek. Pedig a sárkány nem őket
mentette meg, hanem önnön hatalma
alapját és tárgyát, a rabszolgává alacso-
nyított embert. A város tehát élt tovább, és
hordta ajándékait a zsarnoknak, többek
között minden évben egy fiatal lányt Most
éppen Elzán a sor. Nem lázad, eleve
elrendeltnek érzi a rá váró sorsot.

Ekkor érkezik a városba Lancelot. Hite, a
zsarnokság elleni gyűlölete és Elza iránt
fellobbanó szerelme reménytelen-nek tűnő
harcba viszi: párviadalra hívja ki a
sárkányt. A legyőzhetetlennek tartott
szörnyeteg ellenfélre akadt. A Polgár-
mester és környezete, akik maguk is meg-
nyomorítottak, de a zsarnokságból mégis
sápot húznak, Lancelot ellen fordulnak.
Feladatuk lenne felfegyverezni a küzdőt - a
sárkány parancsa ez -, de nem teszik. Nem
fegyvert, játékot adnak Lancelotnak: vívjon
azzal, ha tud, ha mer. De akadnak igazi
segítőtársak is: a város szegényei, a
mesterek, a munkások. Láthatatlanná
varázsoló sapkát, repülő-szőnyeget, kardot,
segítséget hozó sípot adnak neki. És
Lancelot párviadalra kel a sárkánnyal.
Hosszú, véres harcban meg-öli, de a
megérdemelt győzelmet nem tudja élvezni:
súlyos sebeket kap, mindenki úgy tudja,
meghalt.

A Polgármester és fia, Henrik az el-esett
győztes nevében győztesnek kiáltják ki
magukat. Megkaparintják a hatalmat, s
miközben elítélik a sárkány rém-uralmát,
egyben folytatják is. Bebörtönzik Lancelot
segítőit, rabolnak, harácsol-nak. Sőt, hogy
teljes legyen a diadal, Henrik feleségül
akarja venni Elzát. Az esküvő napján
azonban váratlanul meg-jelenik Lancelot.
Nem halt meg, mint hitték, csak súlyosan
megsebesült. Kiszabadítja a börtönből
barátait, helyettük a Polgármestert és
Henriket veti tömlöc-be. S meghirdeti egy
új küzdelem, az emberekben továbbélő
sárkányok elleni harc korszakát.

1943-ban A sárkány Hitler és a hitleri
fasizmus ellen szólt. Harcot hirdetett, a
sárkány legyőzését, a harc emberpróbáló
nehézségét és a győzelem új világot te-
remtő szükségességét. És ma? Ma mit
jelent, mit jelenthet? Lancelot romantikus,
mindent és mindenkit átkaroló lendülettel
vetette magát a harcba, mert azt hitte,
hogy a sárkány megölése egyben a
sárkányság pusztulását jelenti. Nem így
történt. Nem a harcot nyerte meg, csak
egy ütközetet. Igaz, fontos ütközetet. Az
emberekben továbbélő sárkány, sárkányok
eltiprása még hátravan. A győzelemhez
„külön-külön minden emberben meg kell
ölnöm a sárkányt" -- ismeri fel Lancelot.

Giricz Mátyás rendezésének egyik leg-
főbb érdeme, hogy ezt a fontos és jelen-
tős tanulságot töretlenül tudta átemelni a
produkcióba. Lancelot figurájában költői
magaslatokra emeli az emberi harc-
vállalást. Csak egy mozzanat az előadás-
ból: vastag tuskó áll a színpadon, gyökerei
mint eleven karok kígyóznak a levegőben.
Lancelot az eljövendő küzdelemről beszél,
az emberekben tanyázó sárkányok
megöléséről. Fáradt. Leül a tuskóra. A
gyökerek körbefonják, védik, támogatják.
Szürke ruhája beleolvad a fa
szürkeségébe, mozdulatlansága a gyökerek
mozdulatlanságába. Egyek lesznek: a
táplálók, a megtartók, a lényeg lényei.
Mese? Jelkép? Több. Szó, gesztus nélkül,
rendezői eszközzel.

A központi gondolatot az előadás han-
gulati, stiláris elemeinek síkján a mese és
valóság, a játék és költészet egységében
fejezi ki Giricz Mátyás. Nem statikus
egység ez, hanem mozgó, változó. Már az
előadás indítása ezt az ötvöződő kettős
réteget: mutatja. Előfüggöny fogadja a
nézőt. Középen szélesre tágult, mindent
elnyeléssel fenyegető száj, körötte mind-
az, amit elpusztítással fenyeget: művészet,
érték, ember. A szürrealista kompozíció,
elmosódó ezüstös, szürkés színeivel nem
csupán a darab élményanyagát közvetíti,
hanem segít elindítani a folyamatot, hogy
kiszakadva a mindennapi gondokból
alkalmassá váljunk a művészi élmény
befogadására. És aztán elkezdődik a játék.
Giricz Mátyás halmozza a látványos,
mesés elemeket - egészen a sárkány
legyőzéséig. Utána egyre tisztábban tagolt
világot teremt, s mélyen átélt líraiságba
oldja a befejezést.

A produkció stílusarányainak módosu-
lása Jevgenyij Svarc sajátos meserealiz-
musának tiszta kibontását szolgálja, s
egyben a közeli-távoli kettős élményét su-



gározza a nézőnek. A sárkány elleni küz-
delemnek nem annyira a részmotívumai,
konkrétumai hangsúlyosak, mint inkább a
harc emberpróbáló nagyszerűségének,
szépségének általános érzékeltetése. A
második korszakban, amikor a halottnak
hitt Lancelot helyett a Polgármester kiált-ja
ki magát győztesnek, s teremti meg a
sárkány elítélése jegyében a maga rém-
uralmát, a reális mozzanatok előretörése
figyelhető meg. A harmadik korszakban -
Lancelot visszatérése - a jelenet halk, belső
líraisága a mába érkezés élményét tükrözi.

Ezt a közelítő mozgást Giricz Mátyás
komplex módon valósítja meg. Eszközei: a
színek és fényhatások variációja a sötétes
alaptónusból a zárójelenet tiszta fe-
hérségéig; a díszlet látványelemeinek át-
váltása egy tisztultabb világ rendszere-
zettebb, áttekinthetőbb, külső sallangtól
mentes rendjébe; átgondolt színészvezetés,
kimunkált játékstílus; a tablók, a be-
állítások képileg is értékelhető rendezői
megkomponáltsága.

Az elismerés mellett azonban két vo-
natkozásban a kritikai megjegyzést sem
hagyhatjuk el. Az egyik általánosabb.
Vidéki színházaink a nagyobb létszámú
produkciókat - szereplőkben - alig tudják
kiállítani. Nem szereposztási megalkuvásra
gondolunk. Többre. A főbb szerepek
általában „jól illenek" a társulat erejéhez,
tagjaihoz. Ami az epizódszerepeket illeti, a
szereposztási megalkuvás szinte már
dicséretnek hangzana, hiszen nem egy
esetben a műszakiak, a portás s kívülről
hozottak játszanak. Nem statisztálnak,
hanem néhány mondatos szerepeket
játszanak. És ez történik A sárkány

előadásán is. Ugyanakkor el kell ismerni,
hogy a rendező kínnal-keservvel együttessé
szervezte ezt a heterogén csoportot. A
másik megjegyzés: Giricz Mátyás
ötletekben gazdag rendező. S ha ezt
elismerjük, tegyük hozzá: az ötletekkel, a
legjobbakkal is, sáfárkodni kell. Ez nem
mindig sikerül.

A sárkány három alakját Novák István,
Simor Ottó és Kun Vilmos alakította. A
három alakot nem szükséges három
színésszel játszani. Elvben bizonyára nem.
A debreceni előadás azonban - az előbb
említett szereposztási gondokkal együtt -
Giricz Mátyás mellett szól. Novák István
sárkánya kedélyeskedő, kéjsóvárgását
szenilitással keverő pipogya alak.
Jovialitása nevetséges és visszataszító,
kedvessége undort ébreszt. Simor Ottó a
sárkány második alakjában cini

kus, pökhendi. Éles, közönyös fogalmazása
távolságot teremt. Úr, élet és halál ura.
Még csak a szembenállást érzi, nem a
veszélyt, de hidegségében, kategorikus
fogalmazásában már ott tüzel a büntetés
irgalmatlansága. Kun Vilmos a sárkány
harmadik alakját játssza. Közvetlenül a
harc előtt vagyunk. Egyszerre érezzük
benne a harc izgatottságát és a biztos
győzelem nyugalmát. ÜI a széken, moz-
dulatlan. Gesztusokkal nem élhet. Csak a
szó, a beszéd, a mimika a segítőtársa. A
szem villanásai, a mondatok lassú, csábító
folyása és csattanása. Ő a zsarnokság igazi
arca: az alattomos, gonosz, bér-gyilkost
kereső.

Három pompás alakítás - a zsarnokság
változatai, iszonyatos eszközgazdagsága.
Játszhatná egy színész, de félő, hogy a
színészi bravúr - ha van - elmosná a három
alak gondolati fontosságát. Ezért igazabb a
Giricz Mátyás választotta meg-oldás.

Fonyó István Lancelotja a mű központi
figurája. Mesés emberhős, aki elindul
legyőzni a várost uraló sárkányt. Hite, hogy

a sárkány legyőzésével mindent megold,
tiszta hit - romantikusan naiv. Az első
részben ez a kettősség határozza meg
jellemét, sorsát. Fonyó István póztalan
bensőséggel, az átélt és kimunkált ér-
zelmek hitelességével rajzolja meg a küz-
delemre készülő hőst. Szerény, halk szavú,
olykor meghatódott és zavart, aki egy
feladatot jött végrehajtani. Egy feladatot,
ami - még nem tudja - hőssé emeli. A
polgármester uralmát szétzúzó s az új
korszakot meghirdető Lancelot már más
ember. Romantikus lelkesedése, naivitása
kihullt, most kevesebb és több van benne: a
valóság pontos ismeretére támaszkodó
kesernyés, de töretlen hit. a harc vállalása.
Azon az előadáson, amelyet láttam, Fonyó
István alakítása eb-ben a jelenetben
elbillent. Színészsors: meghatódott
önmagától. Kegyes volt, megbocsátó és
könnyeden, túlságosan könnyeden elnéző.

A Polgármester kettős színű figura. A
sárkány uralma alatt kicsit izgága, kicsit
szenilis, visszataszító, s egyben nevetésre
ingerlő festetlen bohóc. A sárkány
megölése után végrehajtóból parancsolóvá
lépteti magát elő. Az előbbi ártatlan
gesztus most életet vagy halált jelent,
nevetése kegyet vagy végzetes kegyvesz-
tettséget. Gerbár Tibor igazán az első színt:
ragyogtatja. „Egy, kettő, három, négy,
Polgármester, hová mégy " lehetetlen
bakugrásai, a bolondból józanná, a
józanból bolonddá váltásai: kiemelkedő

színészi teljesítmény. A zsarnok Polgár-
mesterre nincsenek színei. Úr, de nem
eléggé kegyetlen; véres kezű de nem elég-
gé taszító.

Sárközy Zoltán Henrikje hideg, merev,
számító, ravasz hatalomszerző. Akkor is,
amikor a sárkány titkáraként egyengeti
önnön karrierjét, akkor is, amikor apja, a
Polgármester mellett a hatalom második
embere. Alakítása a senkire és sem-mire
nem tekintő karrierista művészileg
hitelesített rajza. Számára a zsarnokság
természetes életforma, szolgálja és átlát
rajta. Ismeri szabályait, kitalálja
szeszélyeit. S mert mindent tud vagy idő-
ben kitalál, álarcokat rak maga elé: a
kedveset, a bókolót, a tanácsot adót, a
hízelgőt ... Az álarcok pedig rétegeket
vonnak Sárközy-Henrik arcára: lárvaszerű
lesz, merev, túlkarikírozott (nem bántóan,
csak annyira, hogy műviségét ér-
zékeltesse), visszataszító és embertelen.

Elza szerepében ebben az évadban Bűrös
Gyöngyi először lépett a debreceni
közönség elé. Elzája szép, tiszta, naivitá-
sában is rokonszenves. Jevgenyij Svarc sok
szeretettel, de kevés színnel rajzolta meg
hősnőjét. Bűrös Gyöngyi játéka gazdagítja
a figurát. A belső színek kibontásával
pályát, emberi történést teremt -
játéklehetőséget önmagának, árnyalt em-
berhőst a produkciónak, a nézőnek. Meg
kell még említenünk Kiss László Charle-
magne-ját és Kóti Árpád Macskáját.
Charlemagne a törvény szolgája, aki nem
mer, csak tud. A törvényt tudja. Nem a
tartalmat, hanem a szabályt. Ezt akarja
betartani. Hogy a törvény Elza elrablását
vagy Lancelot felfegyverzését írja elő, az
már kiesik a tudatából. Halk szavú, félénk,
esetlen, óvatosan jár, mintha mindig attól
tartana, hogy rálép valakire, és arcára
örökre odafagyott a bocsánatkérés tétova
mosolya. Kóti Árpád a Macska szerepében
szerencsésen kerüli el a szerep
külsőségeket vonzó csábítását.

Az előadás díszlet- és jelmeztervezője
Gyarmathy Ágnes. Látványban hatásos;

térben jól tagolt a díszlet. Az első rész
kocsonyás, minden-látható megoldása ki-
fejezően hordozza a zsarnokság állandóan
figyelő jellegét. A záró rész tömör
egyszerűsége a születő új tisztultságának
érzékeltetésével tölti be funkcióját. Jel-
mezei a soha nem volt és a mégis ismerős
kettősségében lebegve hangsúlyozzák a mű
általánosító hangvételét.

És végül Zakar István és Pongrácz Imre
nevét említenénk. Az előbbit a pompás
maszkokért, az utóbbit a hangulatos,
ötletes, színvonalas kísérőzenéért.



JEVGENYIJ SVARC: A SÁRKÁNY (DEBRECENI CSOKONAI SZÍNHÁZ). A SÁRKÁNY HÁROM ALAKJA (NOVÁK ISTVÁN, SIMOR OTTÓ, KUN VILMOS)

Giricz Mátyás elmondta, hogy nyolc
évvel ezelőtt olvasta először a darabot,
oroszul. Megszerette, lefordította (a Cso-
konai Színház az ő fordításában játssza),
meg akarta rendezni. Akkor még Győr-ben
volt főrendező. Majd főrendező és igazgató
lett Egerben, később rendező Kaposvárott.
1966-tól Debrecenben fő-rendező.
Rendezői pályafutása során először
találkozott össze a három tagozatú,
kamaraszínházzal is rendelkező re-
pertoárszínház nagyobb felelősségével és
nagyobb lebetőségével. Giricz Mátyás négy
évados debreceni munkássága a mindig
megújuló, új formát, új eredményt teremtő
művészi kísérletek izgalmát hozta.
Rendezett a Csokonai Szín-házban, a
Hungária Kamaraszínházban (volt olyan
évad, hogy csak ott). És mert az is
előfordult, hogy az újabb vállalkozásnak
egyik színpad sem felelt meg, Létrehozta -
létrehozták - a Kis Színpadot.

A .sárkánynak a Csokonai Színházban
való bemutatása kapcsolódik ahhoz az
előadássorozathoz, amelyet Dürrenmatt Az
öreg hölgy látogatása, Kerekes Imre
Kapaszkodj, Malvinja, Illyés Gyula Ke-
gyence, Barbara Garson MacBirdje, Old-
rich Danek Negyven gazfickó és egy ma
született bárány című műve képvisel a
színház műsorában. De ide tartozik Vis-
nyevszkij nagyszerű alkotása, az Optimista

tragédia is. Ezek a darabok és elő-adások a
hatalom kérdéseivel foglalkoznak,
különböző viszonylatokban.

Hét produkció - négy évad rendezői
munkájának legjava. (Összesen kilenc
rendezése volt, a felsoroltakon kívül
Williams Amíg összeszoknak c. darabja és
Kacsóh Pongrác János vitéze.) Egységes,
tömör kép, amelyet a művek, a meg-
közelítések változatossága és a művészi
gondolat azonossága köt össze.

Hatalom és erkölcs. Hatalom és közösség.
Hajlamosak vagyunk minősíteni a puszta
fogalmakat.

Giricz Mátyás rendezői művészetének
folyamatosságát az értelmezés következe-
tesen szocialista, hatalmon belüli alap-
állása teremti meg. Ez az eszmeileg ha-
tározott, művészileg kimunkált követke-
zetesség - nem paradoxon - állandóan
hullámzó változatosságot teremt. Az öreg
hölgy látogatása és a MacBird produk-
ciókban a történelmileg konkretizált ha-
talom jelzéseként emeli az előadás kö-
zéppontjába a reális, az értelmezést meg-
határozó mozzanatokat. Az elszabadult
hatalomvágy rólunk is szóló drámájának, a
Kegyencnek az értelmezésében ugyanez a
következetesség formálja át a látszólagos
történelmi drámát lelkiismereti, társadalmi
tragédiává. A Kapaszkodj, Malvin, a
Negyven gazfickó és egy ma született
bárány, A sárkány előadásában az
eszmeiség a költői és reális mozzanatok
ötvözésében nyilvánul meg.

„A Kapaszkodj, Malvin, jön a kanyar
bemutatásánál - mondta Giricz Mátyás a
Kegyenc premierje előtt - a nézőket
ültettük fel a színpadra, a MacBirdnél a
közönséget beengedtük a színfalak mögé.
Most ... a kínai színháztól kölcsönöztük a
formát, a nézőtérbe ékszerűen mélyen
behasító színpadot, amellyel a darab gon-
dolati magvát akarjuk mind közelebb vinni
a lenn ülőkhöz." Az idézet utolsó mondata
fontos dolgot takar. Giricz Mátyás
helyváltoztatásainak - Csokonai Színház,
Hungária Kamaraszínház, Kis Színpad,
nézőtérre ácsolt színpad, a szín-falak mögé
ültetett közönség stb. -- mélyén nem a
rendezői különcség, a mindenáron újat
akarás húzódik meg, ha-nem a legjobb, a
legközvetlenebb, a legtöbbet mondó
hatáslehetőség kutatása. Az, hogy nem
egyszerűen mondani akar, de

mondandójához hallgatót, megértőt-
kér, követel -- ha tetszik: csábít. A vallott
művészi program meghatározza a
darabválasztást. Nem azt rendezi, nem azt
választja, ami új, hanem azt, amit
közelállónak érez magához. Utánjátszó, ha
kell és a :majdnem oldobottat vállal-ja, ha
magáénak érzi.

Az elmúlt évadban csak a Hungária
Kamaraszínházban rendezett. Most A
sárkány premierje a Csokonai Színházban
volt. Természetes dolog ez, így kívánta a
darab. Ebben a produkcióban - úgy
érezzük -- összefoglaló, szintézist teremtő
erővel tömörül a négy évad (s a
megelőzőek) munkája, törekvése. És a
nyolc év is. Nyolc évvel ezelőtt A sárkány
megrendezése a kezdeti lépések egyikét
jelenthette volna Giricz Mátyás számára.
Most összefoglaló. Eredmény és mérce
egyben. Egy közéletiséget nyíl-tan vállaló
rendező művészetének elismerést érdemlő
eredménye. És mérce, amelyet önmaga
állított fel önmaga számára.

Jevgenyij Svarc: A sárkány. Csokonai
Színház, Debrecen.

Rendezte: Giricz Mátyás, díszlet és jel-
mez: Gyarmathy Ágnes. Szereplők: Novák
István, Simor Ottó, Kun Vilmos, Fonyó
István, Győrffy László, Kiss László, Bűrös
Gyöngyi, Gerbár Tibor, Sárközy Zoltán,
Kóti Árpád, Sárady Zoltán, Seprényi
Lajos, Borbás László, Ujvárossy Kati,
Szabó Ibolya, Soós József Jachinek
Rudolf, Sándor József, Vasvár, Géza,
Schaffler Zoltán, Rudas László, Komor
Sándor, Szabó Mária, Dér; Yvette, Déry
Mária, Simon Gyuri, Árva László, Fonyó
Pál, Grimm Béla, Petrányi Ede.




