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A József Attila Színház
kettős kockázata

Egy lócsiszár virágvasárnapja a József
Att i la Színházban
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A plakát, az előzetes híradások már-már
szentimentális melegséggel töltöttek el.
Íme, egy színház, amely elég merész sza-
kítani. egy rossz fővárosi gyakorlattal.
Íme, egy színház, amely beenged a desz-
káira egy nagy sikerű drámát, egy majd-
nem-remekművet, holott a fe l fedezés ba-
bérjait mát évek óta egy vidéki társulat
mondhatja magáénak. S ráadásul ez a
vidéki társulat - a kaposvári - nemcsak
egyszerűen felfedezett egy drámát, ha-
nem adottságaival a lehető legjobban
gazdálkodva mérceteremtő előadást is
hozott létre.

A József Attila Színház tehát kettős
kockázatot vállalt. Amikor a gesztust
megtette, tisztában volt azzal, hogy ahol a
„szakmai" sikereket jegyzik - a kriti-
kában, a szakma néha irracionális hullám-
hosszain a darab önmagában már nem hat
majd a reveláció erejével. S azt is
tudhatta, hogy magát a produkciót elke-
rülhetetlenül össze fogják hasonlítani a
kaposvárival, s bármily jó is az angyal-
földi erőfeszítés végeredménye, az ősbe-
mutatóhoz - lett légyen valóban kiváló
teljesítmény - olyan hangulati értékek
kapcsolódnak, amelyek magából az „ős-
bemutatás" tényéből származnak. Tehát
egy megismételhetetlen pillanat eredmé-
nyei.

Kockázat? Kettős kockázat?
Bármilyen nevetséges is, így van. Egy

természetesnek tűnő dolog rizikóvá -
szándékosan használom ezt a slampos
kifejezést - növekszik.

Holott csak arról van szó, hogy adva
van egy nagyon jó színdarab, egy kiváló
erdélyi író tollából, remek szereplehető-
ségekkel, ideális alkalomként egy nagy-
szabású közéleti és teátrális megnyilat-
kozásra. Olyan darab, amelyet Buda-
pesten még nem játszottak. Olyan darab,
amelynek, mondjuk, a Nemzeti Színház
repertoárján volna a helye.

Ennyi az egész.
Mit kell ilyenkor tenni? Kaposvári

siker ide, kaposvári siker oda - műsorra
kell tűzni Budapesten.
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A dolgok azonban nem ilyen egyszerűek.
Hadd szolgáljak egy történettel.
Humoros anekdotának fog hatni, de nem
a poén kedvéért állok elő vele.

Kitűnő vidéki színházunkban egy ma-
gyar mű bemutatójára megérkezik egyik
fővárosi színházunk, rendezője is. Azzal
a céllal, hogy megnézze a darabot, ame-
lyet majd az ő színháza is műsorra fog
tűzni.

Beszélgetés közben elkezdek áradozni
az Egy ló cs iszár virágvasárnapjáról, amelyet
csak az Igaz Szóban olvastam, a kapos-
vári előadást még nem láttam. Nem sok-
kal a zajos budapesti vendégjáték után
vagyunk. Tehát csak Sütőt és a drámát
dicsérem. Lelkendezésemet egy indulatos
mondattal intézik el: „ K i t érdekel ez a
barbár, germán, brutális szellemiség?"

Sütő mint magyar Wagner Richard
intéztetik cl, holott az indulat
voltaképpen nem neki szól
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tagadná, hogy a művészetben a félté-
kenységnek, a bokszolói indulatnak len-
dítő ereje van?

De olykor a józanságnak is.
A József Attila Színház erről a józan-

ságról tett tanúbizonyságot, mikor Kol-
haas Mihály drámai históriájának helyet
adott a színpadán.
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Elég a moralizálásból.
Lássuk Sütőt, lássuk a darabot, mert ő és
lócsiszárja számít igazán.
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„Az én munkám nem Kleist művének
dramatizálása. Magam csupán a korabeli

német krónika drámai alaphelyzetét vá-
lasztottam építkezési helyül - saját mon-
dandóm számára. Ugyanis Kolhaas Mi-
hály szomorú történetének olvastán egy
másik ablak nyílt meg előttem. Azon át
nézve: nem a kleisti szemlélet gomolygott
föl az idő távolából, hanem egy vér-
befojtott parasztforradalom kormos-per-
nyés-akasztófás, újra moccanó világa,
nagy szenvedélyek kényszerű
fellángolása a látszólagos társadalmi és
egyéni-lelki nyugalom kínzókamráiban...
Ezt az ab-lakot pedig nem is magam
vágtam: az azóta eltelt idő nyitotta meg
mindannyiunk előtt, akik e dráma
hőseinek arcvonásai között talán ismerős
vonásokat is felfedezhettünk : a
magunkéit."
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A lutheri tan megvívta nagy történelmi
harcát, államvallássá lett, a forradalmi
eszme elindult az intézményesülés útján,
de a reformáció végső győzelme még
várat magára, mert mint Luther mondja:
„Egész nemzetünket az ellenreformáció
pokla fenyegeti."

A hatalom az új ideológiával nászra
lép: tőrvényt és rendet hirdet, s közben
eltiporja Münzert és parasztjait, akik a
reformáció tanának ad infinitum gondo-
lásával olyan társadalmi radikalizálódás
felé haladnak, amely az ideológia és ha-
talom történelmi kompromisszumát
megsemmisítené.

Kolhaas Mihály, ez a virágvasárnap-
lelkű lócsiszár hisz a rendben, a
törvényességben, a földi
igazságszolgáltatásban, hisz a hatalom
alapvető jóhiszeműségében, hisz a
kiegyező Luther bölcsességében. Hisz a
jogban, hisz abban, hogy
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a törvény az erkölcs megtestesülése, az
erkölcs pedig mindenki számára törvény.

A virágvasárnap-lelkű lócsiszárban ez a
„veszélyes" monománia él, az ötven-
garasos nyugalom leple alatt egy poten-
ciális tömeggyilkos rejtőzik.

Hite olyan nagy, hogy amikor meg-
rendítik, a törvény alázatos gyermeke
törvényen kívülivé teszi magát, maga
veszi kezébe a törvényt, amelynek vi-
gyáznia kellett volna rá. És a maga igaz-
ságáért gyújtogat, öl, ugyanolyan vakon,
ahogyan hitt.

Kolhaas Mihályból, a szelíd angyalból
tüzes kardú arkangyal lesz: a személyes
sérelemért indított forradalmát sikerrel
vívja meg ugyan, mert a törvényt valóban
sikerül rákényszerítenie arra, hogy
igazságot szolgáltasson neki; de a
működésbe kényszerített igazságszolgál-
tatás okszerűen fölötte is ítélkezik: bitó alá
küldi.
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A Csillag a máglyán után még nagyobb
bizonyossággal mondhatjuk, hogy Sütőt az
a történeti állapot érdekli elsősorban,
amelyben a megvívott és intézményesített
renddé törekvő forradalom emberi-tár-
sadalmi csapdái kialakulnak. Amikor a
forradalom virágvasárnapi eufóriája
szükségszerűen elmúlik, mikor a radi-
kalizmus romantikája helyébe be kell
lépnie a szürkébb, kevésbé vonzó reali-
tástudatnak. A forradalom renddé szer-
veződésének paradoxona izgatja, s a
renddé szerveződés folyamatának az a
veszélye, hogy a végső Rend már nem is
fog emlékeztetni a Forradalomra.
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Amit fentebb elmondtam, abból arra is
következtethetne a gyanútlan olvasó a
Sütő-darabok nem-ismeretében, hogy ezek
a művek divatos modelldrámák, s ami a
színpadon megjelenik, az nem más, mint a
strukturált Történelem.

Mi sem áll távolabb Sütőtől, mint a
fenti típusú dramaturgiának bizonyos
történelmi pillanatokban nagyon hatásos --
sematizmusa, dogmatizmusa. Számára e
köztes történelmi helyzetbe teljes szemé-
lyiségével, tehát hitével, meggyőződésé-
vel, reprezentatív ideológiájával, teljes
érzelmi létével és pszichikumával bele-
vetett ember sorsa a döntő élmény. A
teljes ember, aki nem egyszerű jel egy
szemiotikai szerkezetben. Az ember jelen-
tést hordozó sorsát Sütő az egyedi em-
bernek, a milliók közt egyetlenegynek
kijáró gazdag motivációval magyarázza.

Vagyis a Sütő-darabokban megjelenő
figurák színpadi életét látva, a néző izgal-
ma abból származik, hogy egyénített
voltukból adódó ismeretlenségük hogyan
változik át a meglepetések, a titkok során
át a személyiség módszeres önleleplező-
dése nyomán komplex emberismeretté.
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Sütőnek a miriád lehetőséget magában
hordozó és kiélő vagy megölő emberre
bízott drámai üzenete érzéki-érzelmi él-
mény útján jut el hozzánk.

Két dolgot sikerül az írónak elkerülnie,
két csapdába nem esik bele. Alakjai olyan
természetesen élnek, lélegeznek a szín-
padon, hogy észre sem vesszük: funkció-
juk az is, hogy kellő tájékoztatást adjanak
a korról, a jelenként átélt letűnt idejükről -
vagyis információhordozók. Márpedig
néhány mai történelmi dráma esetében is
előfordul, hogy a színpadi alak az írói
közlés egyszerű hordozójává válik, s az
adott darabszituációt meghazudtolva
mondja föl történelmi leckéjét. A másik
veszély pedig akkor jelentkezik, amikor
nem adatokat, hanem tézist, ideológiát
közvetít, s megint csak nem drámai
helyzetben, nem hitként átélt személyes
vallomás formájában, hanem személytelen
jelként fejti meg a maga jelentését.

Mindkét kísértés nagy. De Sütő vérbeli
drámaíró, és ezt bravúrral, néha elké-
pesztően szép bravúrral képes kikerülni.
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Ennek bizonyítására a legbiztatóbb mód-
szernek az látszik, ha Kolhaas figuráját
vesszük szemügyre.

Minden igazi tragikus hősben a sorsot
eldöntő választás irracionális. A helyzet
valósághű felmérése alapján, a kívülálló,
tárgyilagos szemlélő nézőpontjából -
fönséges esztelenség. Hogy hihet el
Oidipusz király annyi félrevezető, szá-
munkra képtelen közlést? Hogy hiheti
Hamlet, hogy szerepjátszása révén kike-
rülheti a csapdát, amelyet valóságos hely-
zete állított föl álnokul neki?

Sütő az eredeti kleisti hős álomszerű,
képtelen, tehát irracionális személyiség-
váltását (hála isten) nem magyarázza, nem
motiválja úgy, hogy a szenvedély, a
megismerhetetlen lélek önpusztító tör-
vényszerűségeit, a tragikus lét döntő is-
mérveit kiküszöbölné.

Nem lehet eléggé becsülni ezt a finom
tartózkodást attól az egyre inkább álta-
lánosabbá váló drámaírói gyakorlattól,
amely a tragikus személyiséget egyetlen

rugóra cselekedteti, s azt, ami ésszel föl
nem fogható, azt, ami a maga rejtelmes-
ségében a világ bonyolult összefüggései-
nek rendszerébe világít bele, egyetlen
logikus magyarázatra vezeti vissza.

A Sütő-féle Kolhaas Mihály végzetes
döntéséhez az indíttatást két oldalról kapja
meg. Megkapja mint történelemben és
társadalomban gondolkodó ember, aki
jóhiszeműségében, a maga hibás
logikájával veszélyesen egyértelmű ered-
ményre jut. Megkapja mint magánember -
s ez fölöttébb ritka az áltörténelmi drámák
divatja idején -, aki nemcsak törté-
netfilozófiailag határozza meg életét,
létezését, hanem érzelmeiben is.

S ez az utóbbi talán fontosabb, mint az
első. Bármennyire is ürügynek tekinti Sütő
Kleist eredeti novelláját, ezen a ponton
hőse „értelmezésében" szerencsére nem
szakad el tőle túlságosan. Ami Kolhaas
Mihály katasztrofális eredménnyel
végződő átalakulását átélhetővé, s éppen
ezért tragikusan hátborzongatóvá teszi, az
Lisbethnek, feleségének a drámában
betöltött szerepe.

Sütő pompás egyensúlyt tud tartani az
ideologikus ember és az érzelmi ember
között. Ez a kettősség mindannyiszor
teátrálisan érvényesül: Nagelschmidttel
folytatott vitája akár egy paraboladráma
része is lehetne, de milyen árulkodó az író
drámai világszemléletére, hogy a jelenet
intellektuális tartalma az érzelmi ember
érveivel fut fel a csúcspontra.

S röviddel ez után a jelenet után a mo-
dern drámában ritkán tapasztalható cso-
dának lehetünk tanúi.
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Ezt a jelenetet tanítani kellene. Nemcsak
írójelölteknek, hanem drámaíróknak is.

Kolhaas Mihály hosszú kereskedői
vándorútja végén hazaérkezik a felesé-
géhez. Égy amulettet hoz, amelyben Lis-
beth, az asszony élethűen szép, festett
képmása van. Ezt nyújtja át annak, akit
nemcsak megért, hanem akit voltaképpen
egyedül szeret ezen a világon. Akinek a
létezése az élethez köti. Aki egyetlen ér-
telme annak, hogy történelemben, val-
lásban, törvényben gondolkodjon és
higgyen.

S elkezdődik a jelenet, amely a Kolhaas
alkatából adódó gátlásosság, sze-
mérmesség jegyében indul. Udvarlás,
annak az asszonynak, aki gyermeket szült
neki, aki belső békéjének záloga. Milyen
nyelven tudja a hosszú távollét után
hazaérkező, angyallelkű lócsiszár, a
meggyőződéses lutheránus tudtul adni



érzelmeit: a Biblia nyelvén. Salamon király
énekével. Egymást követik a női test
szépségeiről szóló salamoni passzusok, a
fülről, az arról, a szemről, a test-nek
azokról a tájairól, amelyek csak játé-kos
közvetítői a szívnek.

Amit idáig hallunk, az nem más, mint
egy hithű puritán lutheránus házaspár
kedves játszadozása. Lisbeth azonban a
szemérmes Kolhaasból egyre „követe-
lődzőbben" az Énekek énekének azokat a
verseit szólítja elő, amelyek már ezt az
ildomos szeretetet sugárzó viszonyt a
legszebb erotika vidékeire kényszerítik.
„A te köldököd, mint kerekded csésze . . .
a te hasad, mint gabonaasztag, liliomokkal
körülkerítve" a két ember viszonya a lelki
egyezésen túl olyan erotikus feszültséggel
telik meg, amely egymásrautaltságukat,
egymás léte által való
meghatározottságukat megrendítően fedi
fel.

A mai drámában, ahol Ámor és Érosz
együttes ábrázolása szinte már-már el-
képzelhetetlen, alig ismerek ennél érzé-
kibb szerelmi jelenetet.

Dramaturgiai bravúr, hogy ez a jelenet
a Nagelschmidttel folytatott elvi vitára
épül rá. Kolhaas egyszeriben körüljár-
ható, minden ízében emberi alak lesz,
akinek megadatott, hogy a maga szűkre-
szabott sorsában mindent megélhessen,
ami emberi.

Es ezen a ponton mondhatjuk el, hogy
Sütőnek sikerült elkerülnie minden ve-
szélyt, amely az eredeti Kleist-történet
látomásos világának, romantikusan lázas
látomásának kilúgozásához vezetett volna.

Lisbeth éppen e szerelmi jelenet, ennek
a szavakban megtörténő erotikus
áldozásnak, kommuniónak a révén épül
be átélhető motívumként a harmadik
felvonás Kolhaas Mihályának kegyetlen
sorsába.

(Ez a jelenet a József Attila Színház
előadásában esetlen évődés marad. Kü-
lönleges színészi erő, ne féljünk a szótól:
sex appeal kell ahhoz, hogy valóságos
csúcspontjáig emelkedjen fel ez a kettős.
Kránitz Lajos és Borbás Gabi ennek a
megoldására nem voltak képesek. Kettő-
sük hidegen, közömbösen hagyta a nézőt,
a jelenetből pusztán a két szemérmes
ember gátlásosságát sejtették csak, de a
jelenet bizarr, erotikus költészetét meg
sem kísérelték megvalósítani.)
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Még egy gondolat, amely a Sütő-féle
dramaturgiára vonatkozik.

Sütő hatásvadász drámaíró. A. szó leg-
jobb értelmében az. S ez, valamint az esz-
közei, nemcsak témájánál, hanem színpadi
látásmódjánál fogva is romantikussá
teszik,

A romantikus szó persze ma eleve
gyanús. Én viszont ennek a
romantikának örülök. A színpad eleve
romantikus kihívás. Teátrálisnak lenni
annyi, mint romantikusnak lenni,

Arról már beszéltem, hogy a tétel min-
dig érzelmi közegben válik átélhetővé, el-
sajátíthatóvá, mind az Egy lócsiszár
virágvasárnapjában, mind a Csillag a
máglyánban.

A nagy érzelmi effektusok az eszmei
kérdést azonban nem hogy szentimentá-
lissá sekélyesítenék, hanem húsba, vérbe
vágó problémává teszik.

Csak néhány fogásra, ha tetszik: dra-
maturgiai közhelyre szeretnék kitérni.
Nézzük a felvonásvégeket: az első felvo-
nás végén a félholtra vert, vért köpő
Herse mozgósítja érzelmeinket. A
második felvonásban Lisbeth halálhíre
után Kolhaas fegyvert ragad, és lő. A
harmadik felvonás végén Kolhaas ott áll
a bitófa alatt.

Vagyis é r i z e l m i csúcsokra vezeti fel az író
a nézőt. Ezeknek nincs racionális ellen-
pontjuk. Az ellenpontozást az emocioná-
lis vonulattal összeforró eszmei kérdések
biztosítják magában a drámai folyamat-
ban, de a tetőpontokon ez a kettősség
megszűnik, egyetlen érzelmi hatás jön
létre. Ez tiszta romantika.

Méghozzá mesterien és modernül meg-
valósult romantika. Sütő az igazi példa
rá, hogy a színház természetéből adódó
hagyományos teatralitás szükséges esz-
köz lehet. Világának eleven tartópillérei
ezek az élettelen kliséknél: is nevezett

fogások, mert az igazi művész nem föl-
tétlenül fogásaiban újszerű és divatos,
hanem elsősorban a világ megfaggatásá-
ban eredeti.
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Az elején azt írtam, hogy a József Attila
Színház minden dicséretet megérdemel,
amiért műsorra tűzte Sütő András da-
rabját.

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az
előadás e kezdeményező gesztus
nagyszerűségéhez nem tudott felnőni. A
Sándor János rendezésében megvalósuló
produkciót én hatástalannak, szürkén
jellegtelennek tartom.

A vendégrendező szemlátomást úgy
akarta a darabot szolgálni, hogy az Sütő
indítékainak szellemében elevenedhessen
meg. A szerző iránti alázat azonban irt
mint passzivitás, ki kell mondanom: tehe-
tetlenség jelentkezett. Szinte érthetetlen,
miért nem sikerült a darabban szereplő
színészeket, akiknek igazi szerepek, nagy
játéklehetőségek jutottak, egy megrendítő
előadás érdekében mozgósítani. A jele-
netek intenzitása mindig kevés. A színé-
szek rutinos közhelyek alkalmazásához
folyamodnak. Sem íve, építkezése, sem
lendülete nincs ennek az előadásnak. .Álig
adódik egy-agy pillanat, amikor a darab
eszmei és érzelmi áramkörébe be tudunk
kapcsolódni. Sándor János mintha nem
ismerte volna föl a drámában adódó
hatáslehetőségeket. Színészvezetése
tétova, és szemlátomást nem inspirálta
teljesítményre a szereplőket.

Csányi Árpád díszlete nem jó. Csúnya
és jellegtelen. Ingadozik a naturalizmus
és a szimbolikus jelzettség között, éppen
ezért nem segít eligazítani színészt és
nézőt a Sütő-dráma stílusvilágában.
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Ugyanez mondható el Kemenes Fanny
lompos és fantáziátlan jelmezeiről. A
szereposztást több tévedés jellemzi. Nem
vonható kétségbe, hogy Kránitz Lajos
szeretettel és buzgalommal közeledik a
szerephez, de ereje fogyatékos, eszközei
korlátozottak, hogy ezt a nagyszabású hőst
hitelesen megelevenítse. Borbás Gabi
Lisbeth szerepében pedagógiai szerep-
osztásnak tűnik, de ebből a gyönyörű
figurából egy visszafogott szubrett kedves
nőiességén túl semmi mást nem tud
fölmutatni. Holott Lisbeth alakja kulcs-
kérdés, még ha csak másfél felvonásban
jelenik is meg a színen. Szilágyi Tibor
Nagelschmidtje külsődleges. Olykor úgy
érzi az ember, hogy csak a mondataira
kényszeríti magát vissza a darabba és az
előadásba, különben teljesen kívülről
szemléli a játékot. Különben is: ugyan-
olyan indulati és fizikai alkattal rendelkező
színészre osztani Kolhaast és Na-
gelschmidtet - tévedés. A romantikus
jellempolarizálás éppen az ellenkezőjét
követelné. A színészvezetés passzivitására
jellemző, hogy Szemes Mari is csak
néhány pillanatában meggyőző, különben
bevált és máskor igen hatásos tragikai
fogásaival él. Talán a legnagyobb negatív
meglepetést Horváth Sándor okozta:
egyszerűen képtelenségnek tűnik, hogyan
sikerült Müller Ferenc szerepét egy
joviális tanítóbácsi figurájává degradálnia.

Nagyon kedvetlenül írom ezeket a so-
rokat. Bántani sohasem szeretek senkit,
még kritikában sem.

14
De hát egy színház ne engedje meg ma-
gának azt a luxust, hogy példamutató
vállalkozása langyos közjátékká jelenték-
telenedjen.

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
(József Attila Színház)

Rendezte: Sándor János m. v. Díszlet:

Csányi Árpád m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Kránitz Lajos, Borbás Gabi,
Szilágyi Tibor, Szemes Mari, Tahi József
f. h., Horváth Sándor, Fülöp Zsigmond,
Horváth Gyula, Újréti László, Kaló Flórián,
Láng József, Makay Sándor, Téri Árpád,
Turgonyi Pál, Zoltay Miklós, Szilágyi Eta,
Emőd György f. h., Faragó József f. h.,
Halkovits Zoltán, Nagy Zoltán.

NÁNAY ISTVÁN

VII. Gergely kecskeméti
feltámadása

Nyitott színpad. A zenekari árok befedve,
rajta, a színpad síkjánál mélyebben, jobb
oldalon, félig a nézőnek hátat fordítva egy
karosszék. A színpad bal első sarkában
egy magas írópult. A színpad hátsó felét
sűrű drótháló választja el, a háló-falon
középen ajtónyílás. A hálón túl lép-cső
visz fel egy „erkélyre", ahonnan a sötétbe,
a semmibe három híd vezet. A színen
négy ácsolt falóca szimmetrikusan
elhelyezve.

A nézőtér világítása kialszik, a háló
mögött, a földön elhelyezett reflektorok
lassan kigyúlnak. A hálót és a mögötte
levő építményszerkezetet félelmetesre
világítják meg a lámpák; a fényforrások
láthatók, jelzik, színházban vagyunk.
Balról bejön Péter, jobbról Ottó, a pápa
két bizalmas embere. Péter a bal hátsó,
Ottó a jobb első lóca belső sarkánál meg-
áll a nézővel szemben. A szimmetria
megbomlik. Péter (Hetényi Pál) arcán
bizalmatlanság, Ottóén (Trokán Péter)
átszellemült hit. Olyanok, mint a gótikus
templomkapuk két oldalán levő rossz és jó
angyalok. Közben orgonazúgás hal-
latszik. Igen lassan felerősödő négy fény-
kúp, a két férfit, a karosszéket és az író-
pultot világítja meg. Sűrű, feszültséggel
teli kép.

Ez a kezdés kísértetiesen hasonlít Ruszt
József szertartás formájú rendezéseihez,
mintegy előrevetítve: Németh László
kecskeméti Gergelye ismét ezek közül
való.

Jobb hátulról bejön fekete, durva
anyagból készült kámzsás papi ruhában
VII. Gergely, Gábor Miklós. Merev lá-
bakkal nyújtottat lép, szögletesen moz-
gatja könyökben merev karjait, a dereka is
mozdulatlan. Beáll a színpad közepére, és
néz a közönség felé mindaddig, míg a
színpad egész területét nem borítja fény.
Akkor leül a jobb hátulsó lócára, Péter
eltűnik a hálófalban levő ajtón, Ottó el-
foglalja helyét az írópultnál, két francia
lovag térdre borul a pápa előtt, úgy, hogy
a néző két hátsófelet és a két meggörnyedt
hát vonala felett Gergely fejét Iátja.

Ez a kép bizonytalanná teszi a Ruszt-
rendezésekhez szokott nézőt, itt valami

más kopírozódott az ismert első képre.
Gábor mozgása, utasításainak hangneme,
a beállítás groteszksége arra enged követ-
keztetni, hogy most nem a hatalmi me-
chanizmus problematikájának, pontosab-
ban nem egészen annak, vagy ha igen,
akkor az eddigieknél eltérő módon be-
mutatott körüljárásának lehetünk tanúi.

A lovagok elmennek, Gergely diktál
Ottónak, fel-alá sétál a pult és a karosszék
között, néhány pillanatra le is ül. S kifejti
a darab konfliktusának kiindulópontját,
Gergely magatartásának mozgatóját:

..eredetileg Isten rendelése szerint az
egész nyugati kereszténység Szent Péter
hűbére volt. Ha háború és királyok dölyfe
el is szakította itt-ott az apostol gyeplőjét,
nekünk újra ki kell vetnünk a világra."
Azután: „a mi dolgunk nem a kímélés,
hanem az ostorozás." Ottó megakasztja
gondolataiban. Gergely odamegy az
írópulthoz, féloldalt rátámaszkodik,
ujjaival keményen, ingerülten kopog,
miközben magyaráz. Sugárzik Gergelyből
a megszállottság, a megkeményített lélek
jó ügyért való hajlíthatatlansága, a
könyörtelenség. A nézőben felidéződik -
hogy csak századunknál maradjunk! - a
különböző hitek „kiválasztott
megszállottainak" gyülekezete és Ruszt
Shakespeare-rendezéseinek emlékei.

Aztán egyre kevésbé tud a néző régebbi
színházi élményeire gondolni, mert bár az
előadás szerkezete, jelképrendszere vállalt
módon kötődik Ruszt sok más
rendezéséhez, itt mégis gyökeresen új tar-
talommal és funkcióval áll a Németh
László-mű szolgálatába. A kecskeméti
előadás elkerül minden aktualizálást, ér-
telmezésbeli leszűkítést, és Németh László
hallatlanul gazdag gondolati-etikai kér-
désföltevéseit bontja ki nem kevésbé
gazdag színházi eszközök segítségével.

Gergely sorsa
Kárpáti Aurél szerint - a mű 1937-es
ősbemutatójáról írva - a VII. Gergely nem
színpadra való nemes anyag, a drámai
vétség ellenében túlsúlyba jutó történelmi
esszé. A kecskeméti előadás bravúrja,
hogy a nemes anyag, a történelmi esszé
maradéktalan érvényesülése mellett, va-
lódi színpadi életre kelt, drámai konfliktu-
sokban bomlott ki.

Ruszt egyfelől kibontotta a drámából azt
a fő szálat, amit Schöpflin Aladár így
jellemzett: a VII. Gergely nagyarányú
drámai arckép; másrészt gazdagabbá tette
azt a konfliktusokkal terhes környezetet,
amiben ez az arckép a maga teljessé-


