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



gében érvényesülhet. Ezáltal megszűnt a
darabnak az a nyomasztó terhe - ami lé-
nyegében minden Németh László-színpadi
mű veszélye -, hogy csupán egyszemélyes.

Németh László drámaeszményéről így
fogalmazott: „Az, hogy valami dráma-e
vagy sem: nem az eseményeken dől el,
hanem a vívódásnak a forróságán és igaz-
ságán." E megállapítás két oldala között
pontos és érzékeny egyensúlyt vont Ruszt,
a vívódás forrása és igazsága mellett az
események sem elhanyagolhatók ebben az
előadásban.

Gergelynek egyszerre több fronton kell
harcolnia igazáért. Mindenekelőtt
önmagával. A megszállott lélek és az el-
gyötört test, az egyházfő és a köznapi
ember között folyik ez az állandó gyür-
kőzés. Nem kisebb az a harc sem, amely
Henrikkel, a német királlyal folyik; a kis
perpatvarnak tűnő összekülönbözés a mi-
lánói rongyosok ügyében világot mozdító,
európai üggyé nő, s a pápa hiába
kényszeríti Canossa-járni a királyt, hiába
átkozza ki őt, végül is másokra hallgatva
rosszul dönt, s a győzelem Henriké. Mivel
Henrik nem jelenik meg a darabban, a vele
való küzdelem irracionális síkon játszódik
le, amitől az fenyegetőbb, ha úgy tetszik
XX. századibb, mintha közvetlen lenne az
összecsapás.

Gergely így jellemzi Henrikkel való
viadalát: „ .. rettegek e csonttalanságtól, ki
mint a kígyó, folyton kitér, s mégis
körülfoly s szorít. A birodalomból minden
rossz lelkiismeret s el nem számolt bűn
hozzáhúzódik."

S amilyen megfoghatatlan a harc Hen-
rikkel, oly valódi az, amelyet környeze-
tével vív Gergely. Más-más kiinduló-
pontból, más-más módszerrel és harci
eszközzel, de egyaránt Gergely könyör-
telen elhivatottságát ostromolja Hugo,
cluny apát, Desiderius apát, Péter és Ottó,
a rómaiak, Matild és Ágnes, sőt a normann
király, Robert is. S hogy ez a környezet
mennyire nem egységes, mutatja az az
élesen megvilágított apró hatalmi
harcocska, ami Ottó és Péter között folyik.

Gergely sorsa törvényszerűen a bukás,
ellenségei és hívei egyaránt elhagyják,
túllépnek rajta és eszméin. S miközben a
színpadon ez a folyamat kibomlik, Ger-
gelynek és vele a nézőnek olyan kérdé-
sekre is választ kell keresnie, mint hogy
lehet-e például az igazságot mindenáron,
minden eszközzel, apró taktikai megal-
kuvások, „húzások" nélkül diadalra vinni?
Mi a biztosíték arra, hogy amit az

ember igaznak hisz, az valóban az igaz-
ság? Ráerőszakolhatja-e egy nagyobb
közösségre az igazságát egy kisebbség, ha
a többség nem ismerte föl, vagy a
pillanatnyi érdekei ellen szolgál az az
igazság? S ha lehet, hogyan? Ezek azok a
problémák, amelyek tulajdonképpen
történelmi esszévé teszik a darabot, és
tehetnék az előadást is. Miért és hogyan
sikerült az esszét drámává tenni?

A hosszú, súlyos expozíció után fel-
gyorsulnak a színpadi események. Matild
és Hugo megérkezése, a Rongyosok, majd
Henrik követeinek beszámolója, Ágnes
királynő könyörgése után csattan Gergely
szava: „Megkötöm őt az átok kötelékével,
s eloldok minden esküt, mellyel neki
fejedelem, jobbágy vagy város tartozik.
Legyen Krisztus teste s a keresztények
társasága elzárva tőle." Ágnes, Henrik
anyja ültéből térdre zuhan és felsikolt:
„Istenem, fiam." Koós Olga megjelenése
a hivatalos és félhivatalos emberek kö-
zött, könyörgése fiáért megejtőn emberi.
Sikolya még ennél is emberibb: nem-csak
az aggodalom, a fájdalom hangja ez, de
valami fenyegető, végzetszerű is van
benne. A színpad egy pillanatra meg-
dermed.

A kiátkozást követő diplomáciai alku-
dozás után Henrik Canossa alá vonul, és
mezítláb, a folyó jegén állva háromszor
kér bocsánatot. Gergely hajlíthatatlan. O
nemcsak az egyház egy tagját, de a ki-
rályt is le akarja győzni. Környezetének
minden tagja, ki könnyekkel, ki érvek-kel
próbálja jobb belátásra bírni a pápát.
Hugo végül Gergely önmagába vetett
hitét igyekszik kikezdeni:

HUGO: Vigyázz, nehogy indulatod
játsszon meg.
GERGELY: Az indulatom? Én szeretem
Henriket. Te is azt hiszed, hogy a hang,
melytől vezettetni akarok, belőlem s nem
túlról jön?
HUGO: Az ember sohasem lehet elég
vigyázó az indulattal.

A színpadon egyre szűkül Gergely kö-
rül a kör, aminek közepén fenyegetetten
és kétségbeesetten áll. Utolsó kitörésként
leborul a színpad legelejére, a zenekari
árok befedett karmesteri kiszögellésébe,
és a nézőkkel szembefordulva imádkozik.
A színpad elcsöndesül. Egy fekete
csuhás, fehér öves pap átszellemült han-
gon, szinte dadogva kiáltja világgá: „A
pápa imádkozik!" Gábor Miklós imádsága
végén fáradtan elomlik, fejét a piros plüss
karfára teszi. Ekkor Matild (Sára

Bernadette) halkan, de határozottan ki-
adja a jelszót: „Kaput!" S megy végig az
embereken, mint egy élő hírcsatornán:
„Kaput! Kaput! Kaput!" - Henriket be-
bocsátják. A Péter és Ottó közötti pár-
beszéd tudtul adja: az eskü szövege már
rég kész volt, s abban csak a visszafoga-
dás van benne, a királyság szentesítése
nem. Azaz, nem tudni, Gergely valóban a
fáradtságtól alélt el,, vagy csak taktiká-
zott? Látszatengedmény volt, vagy előre
kiszámított hatású huzavona, ami az elő-
zőekben történt?

A harmadik felvonást nyitó jelenet - egy
francia püspök és egy német apát
várakozik a pápára - felépítése, színészi
megközelítése miatt Shakespeare-tragédiák
népi figurákat szerepeltető komikus
betétjeire emlékeztet. A riadt, ide-oda
pislogó, zsörtölődő két pap - Lakky József
és juhász Tibor - cseppet sem magas rangú
egyházi személyeket, sokkal inkább
korunk kispolgárait juttatja eszünk-be. A
maguk hasznát nézők, az ügyeskedők, a
„nagyokat" szapulók fajtájából valók ők,
akik mindenre hajlandók kis érdekeik
védelmében. Éppen ezért oly nyájas velük
Péter. Egészen addig, míg követek oldalán
belép Ottó is, és tudtukra adja: „A zsinat
előtt már nem beszélhettek, testvéreim,
vele." Trokán Péter magatartásából, a
„testvéreim" szó hang-súlyából érezni:
tudja, kikkel áll szemben, s milyen
kapcsolat fűzheti őket Péterhez. Amikor a
francia püspök ellent-mond („Már hetedik
napja várakozunk rá"), Ottó távolodtában
jobb hátul visszafordulva felcsattan: "A
tisztítótűzben hétszáz évet kell várakozni,
amiért itt hét napot." Ez a mondat nemcsak
a papoknak, Péternek is szól. Hosszan far-
kasszemet néznek egymással ők ketten,
majd Péter is visszafordul, és szótlanul,
látványosan, egész karjával mutatja: ki-
felé. A francia és a német megindul, kér-
dőn megáll, Péter leereszti karját, ebben a
karleeresztésben benne van: mit tegyünk?
és ismét, most már végérvényesen
kitessékeli őket. Hetényi Pál szótlanul,
csupán a testtartásával, mozdulataival,
farkasmosolyával érzékelteti: most ő van
alul, de nem sokáig! Ez a némajelenet, a
hangsúlyok ilyen kijelölése a darabhoz
képest jóval fontosabbá teszi ezt az epizó-
dot; nyílt összeütközés játszódik le Péter és
Ottó között. A kezdetben Péter oldalára
billenő erőviszonyok mostantól kezdve
Ottó javára változtak, s ez egyben a kétféle
politikai vonal erőviszonyának változását
is jelzi.

A humor sem idegen a darabtól és
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Gergelytől. Ennek szép példája, ahogy a
Henrik követelnek megkergetéséről szóló
hírt fogadja a pápa. Gergely önvizsgálatot
tart: hol, hogyan hibázott Canossánál.

Lihegve érkezik Hugo, Simor Ottó (a
színész ebben a jelenetben, de általában is
csupán körvonalait tudta érzékeltetni
ennek a kulcsfigurának). Gábor felpattan, s
jellegzetes gergelyi járással Hugo elé
megy. Az orruk szinte összeér, oly közel
vannak egymáshoz. Így folyik az önma-
gában is sok humorforrást tartalmazó
párbeszéd. Aminek a lényege nem is
annyira a közlés és annak fogadtatása, ha-
nem az, amit mindez takar. Gergely meg-
sokallta már, hogy Hugo annyira Henrik
pártján áll; a kisszerű eset - a kofák ker-
gették meg a követeket - s a nagy indurat,
ahogy erről beszélnek, de közben másra is
gondolnak, fenyegetően komikus
szituációt eredményez. Ezt az is fokozza,
hogy Gábor Miklós hangjában az őszin-
teség és a tettetés félelmetesen keveredik.
Ez a kis epizód bevezetője annak a nagy
összeszólalkozásnak, amely az előadás
egyik legfontosabb gondolatát foglalja
magába:

HUGO: Az egyház idáig, igen bölcsen,
nem ítélkezett királyok kakasviadalában.
GERGELY: Hanem szentesítette a sikert. .
. Nem, testvérem, én nem bízom a világot
a történelemre. Én a lombardiai
Rongyosok szétdúlt oltárait s a kisemberek
imádságát védem a ti alabárdrázó
történelmetekben, s áldásom nem várja be,
hogy a simonia, a bujaság, a vitézkedés s a
sanyargatni tudás ördögei kiben

egyeznek meg. . . Utálom ezt a felemás
kereszténységet.

Ebben a pillanatban a legtisztább előt-
tünk Gergely. Ekkor érezzük, hogy való-
ban jó ügy mellett száll síkra. Nem vélet-
len, hogy Ruszt éppen itt, a harmadik fel-
vonás közepén szakítja meg az előadást,
és ekkor van szünet. A pápa Hugo fele-
lősségre vonó szavaira rosszul lesz, hát-
ratámolyog, ahol Ottó és a már többször
feltűnt barát támogatja.

A második rész
Ezzel a záróképpel kezdődik a második
rész, amikor is Matild megjelenése és
birtokainak visszaadásáról szóló bejelen-
tése a pápát kimozdítja halogató maga-
tartásából, és elindul a zsinatra, ahol ismét
kiátkozza Henriket, és megjósolja: a király
rövidesen meghal, ha nem kér bocsánatot.
Az első, aki erre elhagyja a pá-pát,
tanítómestere, Hugo.

A kiátkozásra Henrik karddal felel,
Róma alá vonul, a várost szorongatja. A
rómaiak és a püspöki kar egy része szem-
befordul a pápával. Péter vezeti az elé-
gedetlenkedőket, Ottó a várakozó állás-
ponton levőket. A színpadon szimmetri-
kusan helyezkednek el, bal oldalon
Péterék, jobb oldalon Ottóék. Folyik a
csoportokon belül és a csoportok között a
párbeszéd, a színpad szimmetriája állan-
dóan felborul, szüntelen a mozgás, az
emberek az egyik csoportból átállnak a
másikba; ez nemcsak mozgalmassá teszi
az alapjában véve informatív jellegű jele-
netet, de azt is jelzi, mennyire nem bizto-

sak a hadrendek, mennyire tétovázók az
emberek - hol itt, hol ott bukkannak fel,
attól függően, ki beszél meggyőzőbben.
Bevonul a pápa, fekete ruházatát ugyan-
olyan szabású fehérre cserélte fel. A ró-
maiak hiába kérlelik. "Az egyház nem
ostromlókat, csak vezeklőket fogad vissza.
Ez utolsó szavam" - jelenti ki. S ekkor
nemcsak Róma, de Péter vezetésével jó
néhány főpap is elhagyja a pápát.

A negyedik felvonásban egy hófehér
kárpitú karosszékkel bővül a színpad
bútorzata. A középen, hátul levő karos-
székbe zuhan Gábor hörögve, levegő után
kapkodva, elfúlva, görcsbe merevülve (s
még csak az árnyéka sem merül fel valami
naturalista rosszullétnek!), amikor a
rómaiakkal folyó perlekedés után rosszul
lesz. Donizio várnagy (Hidvégi Miklós
shakespeare-i ihletésű, szép alakításában
elevenedik meg ez a ragaszkodás,
talpraesettség és szókimondás keverékéből
gyúrt figura) és Ottó ápoló gondoskodása
a testet igyekszik regenerálni, Gergely a
lelkével vívódik: „Az ember sohasem
tudhatja világosan, meddig a próba, s hol
kezdődik a teljes el-vettetés... Én-bűnös
nagyzás volt-e ez? - úgy éreztem mindig
és ma is, hogy gyengeségemen századok
építménye inog, s minden azon fordul,
kitartok-e vagy elroppanok." S míg
Gergely pillanatnyi testi és lelki
gyengeségében önmagával van elfoglalva,
Henrik és az új pápa bevonul Rómába.
Gergelyt Robert, a normann király
szabadítja ki az Angyal-várból. Csak Ottó
marad mellette, aki - úgy tűnik -
változatlanul hű embere. De



kérdései, válaszai nem olyan hittel teliek,
mint voltak. Ha nem is olyan látványosan
és véglegesen, mint Péter, de ő is egyre
messzebb kerül a pápától. Trokán arcán
változatlanul ugyanaz a mozdulatlan álarc
van, mint a darab kezdetekor, s mégis, a
mozdulatlanság mást fejez ki most, mint
régebben.

Az utolsó felvonásban Gergely a nor-
mann király salernói kastélyában húzódik
meg. A fehér karosszék a színpad köze-
pén van, szemben az egész előadás alatt a
színen levő, jobb oldali karosszékkel. A
középső karosszékre vörös bársony taka-
rót helyeznek, a kelme gyönyörűen omlik
alá, külön életet él a vörös szín a fehér
karosszék szorításában. Ebben a fehér-
vörös ülőalkalmatosságban helyezkedik
el, elnyúlva, sárga ruhájában Robert:
Csernák Árpád. A három szín diszhar-
monikus. A jobb oldali karosszékben
fáradtan ül a fehér ruhás Gergely. A szín-
padon fenn járkáló, a karosszékbe magát
belevető, majd onnan felugró, fentről
lefelé beszélő, párduc mozgású Robert és a
lentről fel-felszóló Gergely kapcsolata
képileg, térbe helyezve is kifejezi Gergely
helyzetét. Amikor Robert elhagyja a színt,
a piros drapéria mint gyűrött rongy lóg
alá. A két férfi közötti jelenet ideje alatt
már az írópult mögött, szinte láthatatlanul
húzódott meg Desiderius apát. Amikor
magukra maradnak, Gergely Desideriustól
várja, hogy eligazítsa őt kételyeiben.

GERGELY: „A világ összetört, s az em-
berfölötti némán ül fölöttem. Ki csalt itt?

A hivatásérzet volt hamis, vagy én hibáz-
tam? Vagy talán nem is úgy van minden,
ahogy hi t tem?. . .

S Desiderius válaszol. Andorai Péter (aki
a megbetegedett Forgács Tibortól vette át
a szerepet) halkan, barátságosan, de
kíméletlen őszinteséggel, mint élő lelki-
ismeret sorolja Gergely vétkeit, tévedé-
seit: Talán a türelem. . . Túl mohó voltál
a jóban.

GERGELY: Lehet ember eléggé mohó a
jóban?
DESIDERIUS: A jó cselekvésében
n e m . . . de a követelésében... Aki nem vet
számot az emberekben lakó homállyal, az
nem becsüli meg a homálytól vezetett jó
igyekezetük. Megátalkodottságot lát, ahol
nincs, csak tökéletlen igyekezet. . . Az
egyház kardos és bajszos embereket tanít;
ezeknél többet érhet el meggyőzéssel,
mint pálcával. . . . E g y házfejedelmek
panaszkodnak, hogy míg minden ötleted a
Gondviselés sugallatának érzed, bennük
az ép ész munkáját is kétségbe vonod."

S Gergely, aki a beszélgetés kezdetekor
sürgette, mohón itta, ha kissé az
önsanyargatók módján is Desiderius véle-
ményét, aki a színpad szélén ülve otrom-
ba cipőjének ki- és befűzésével van lát-
szólag elfoglalva, mutatva, mennyire nem
izgatja fel az őszinte szó, később, a
Desiderius képében önmagával való
szembenézés előrehaladtával egyre inge-
rültebb lesz, felugrik, próbál szabadulni

az apáttól: kellemetlen a lelkiismeret-
vizsgálat. Végül az udvariasság látszatára
is alig ügyelve bocsátja el az apátot. Ez
az előadás egyik csúcspontja. A szétszórt,
mozgó-nyüzsgő, őszinte beszédet tettető
Gábor Miklós és a pápa mellé kucorogva
is egyenes tartású, csöndességében is lá-
zító igazat szóló Andorai Péter képe is-
mét pontosan kifejezi az erőviszonyokat,
ami már távolról sem hatalmi és pozicio-
nális jellegű, hanem a belső tartalom, a
tettek és a szavak igazságának viszonya.

S ez még nem elég, Gergely még mé-
lyebbre kerül, még jobban megalázza a
sors. A beszélgetés hatására megerősödik
Gergelyben a felismerés: nincs mit ke-
resnie az egyház élén, egyszer s minden-
korra kihullt a pápai székből. Gábor hisz-
térikusan nevetve üvölti 0w-inak: „Az
isten nevetségessé tett engem, s nevetsé-
gessé váltok ti is mind." Ottó hiába mond
megszokásból ellent: „Hogy mondhatsz
ilyet, atyám?", Gergely mélységesen
keserű válasza korbácsként üt: ,,Honnan
vegyen hitet a pápa egy ilyen világhoz?
Gondold meg, mekkora hitet őrölt fel
bennem ez a század." E fájdalmas
felkiáltás nemcsak a XI. századra vo-
natkozik.

Amikor ezek után Gergely a pápai je-
lölésekről beszél Ottóval, s azt tudakol-
ja, választott-e már nevet magának a
püspök, Trokán kétszer elmosolyodik.
Egyszer amikor Rolandnak, hazája híres
énekes lovagjának nevét mondja ki, majd
amikor azt a nevet, amelyet válasz-tana,
ha pápa lenne, az Orbánt. E két, sokat
kifejezô mosoly után a történelmi



eseményekben kevéssé jártas néző előtt is
nyilvánvaló, hogy Ottóból Orbán lesz.

Miután Gergely mindennel leszámolt,
Ottóhoz hajol, s eltorzult arccal, hanggal,
majdhogynem önkívületi állapotban szug-
gerálja a dráma híressé vált záró passzusát:
„A kereszténység, mint egy hulló csillag
fut alá a sötétségbe. Az Antikrisztus
zsákmánya vagyunk mind; ő ítélt fölöttem
is. Nem érted? Szerettem az igazságot,
gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok
meg száműzetésben." Ezek a mondatok
valódi pátoszt tartalmaznak, de Gábor és
Ruszt megfosztja az utolsó percben a
pátosztól Gergelyt. Nem lehet sajnálkozni
fölötte. Gábor szögletes mozdulatokkal,
határozottan sarkon fordul. faképnél
hagyja Ottót, és felmegy a drót-hálón túli
lépcsőn az erkélyre. A harangok zúgnak, a
színpad közepén csak Ottó áll. Trokán
Péter tisztán, átszellemült arccal, mint a
darab kezdetekor. Ám mekkora utat tett
meg ő és legyőzött ellenfele. Gergely! Erre
az útra emlékeztet a drót-hálóra
feszületként felfeszülő barát (Radó Béla),
aki az előadás legfontosabb pontjain
mindig feltűnt, mindig ott volt Gergely
mellett, figyelmeztetőül át-átment
színen, dadogva üvöltött, segítő kezét
tartotta (ha borzongva is, de Gergely rá-
támaszkodott rosszullétekor), s aki az
utolsó jelenetben mementóként sötétlik a
színen.

Lassan bevonulnak az előadás szereplői.
Csak a háló mögötti terület és Ottó marad
fényben, a többiekre a szórt fény jut.
Gergely fenn az erkélyen, a drótháló
mögött, már kívülről szemléli azt az árny-
világot, amelynek tagjaival ő hadakozott, s
akik csendesen, szívósan, kitartóan, szelíd
szavakkal befonták, megsemmisítették.
Elgondolkodtató, felkavaró vég. amely
megtagad a szereplőktől minden
szimpátiát. Nem véletlen, hogy a taps-rend
alatt, míg Gábor Miklós le nem jön a
többiek közé, senkinek sem jut eszébe
tapsolni, a nézők a szellemi élmény hatása
alatt magukba mélyedten ülnek.

Ezt a szellemi élményt az egész társulat
egységesen és jól szolgálta, a legnagyobb
teher azonban Gábor Miklósra hárult.
Gábor a darab abszolút főszerep-lője,
miközben egy marad a társulat tagjai
között.

Gergely: Gábor Miklós

Gergely szerepe terjedelme miatt és az
előadás játékstílusából fakadóan fizikailag
is roppant megterhelő feladat. Gondoljunk
csak arra, hogy a kaszáló kar-lendítésű,
merev lábtartású, stilizált moz-

gás végig feszített izomtónust feltételez,
ugyanakkor a szerep egésze, a hosszú és
nagyon nehéz szöveg elmondása belső
lazaságot igényel. E kettő szintézisbe
hozása igencsak színészpróbáló feladat.
De Gábor Miklós alakításában mégsem ez

az emlékezetes. Inkább az a belső azo-
nosulás, ugyanakkor állandó küzdelem a
szereppel, ami különösen izgalmassá teszi
ezt a Gergelyt. Gábornak csak az arca van
szabadon, fejére szorosan tapadó,
kezdetben fekete, később fehér, ha-ját,
fülét, oldalszakállát is elrejtő fejfedő van,
ezáltal igen hangsúlyos a színész arca.
Gábor él is ezzel a hangsúlyos „esz-
közzel". Miként a mozgásában, hangsú-
lyaiban, hanghordozásában, tempóváltá-
saiban is mindig keveredik a természetes
és a csinált, a köznapi és a nagyított. A
mimikára is érvényes ez. De soha, egyet-
len pillanatig sem érezzük, hogy a fel-
erősített gesztusok, hangsúlyok, mozdu-
latok, mimikai reagálások bántóan túlzók
vagy külsődlegesek volnának. Holott -
emlékezzünk - volt erre példa nála is.

Igen gyakran kerül testközelbe Gergely
másokkal. Vita közben sokszor csak-nem
egymás szájába beszélnek. Ez a meg-oldás
egyrészt felfokozza az indulatokat, mert
ilyen helyzetben nem lehet kiabálni,
ilyenkor sisteregnek a szavak, másrészt a
testi közelség felidézi a dulakodás lehe-
tőségét, tehát kétszeresen erősek ezek az
összecsapások. Ugyanakkor ezekben a
helyzetekben a mimikának is sokszorta
nagyobb jelentősége van, mintha a szín-
pad két széléről vagdosnák egymáshoz az
ellenfelek a szavakat. Egy-egy szem-
összehúzás, szájrándulás, ami megelőzi
vagy követi a kimondott szót, éppen a két
ember premier plánba állítása miatt, filmes
játékmódot kíván. Nagy része van ennek a
test-test ellen való játéknak abban, hogy
Németh László emelt, ugyanakkor nagyon
nehezen követhető mondatai olyan
életszerűekké váltak.

Ezek a momentumok a szereppel való
azonosulást igazolják, ugyanakkor állan-
dóan érezhető, hogy Gábor folytonosan
értelmezi a gondolatokat, a gergelyi ma-
gatartást, egyszerre látja belülről és kí-
vülről a figuráját. Ez a szinte csak sejthető,
érezhető, de alig tetten érhető kettősség
szüli azokat a nem társalgási, nem
megszokott színpadi megnyilvánulásokat,
melyeket leginkább a természeti ember
hanghatásainak nevezhetnénk. Brutális,
túláradó kitörések ezek, amelyek például
csak egy mondat egyik felé-ben kapnak
érzelmi, indulati támogatást, így tónusban
szétszakad a mondat. Például az első
felvonásban Hugóval vitázva üvölti az
apát szemébe: „Értsed meg: én szeretem

Henriket", s itt hangerőt vált,
felfűtöttséget, testhelyzetet, és szelídeb-
ben, meggondoltabban folytatja: „nem-
csak mint királyt..." Nagyrészt ezek-kel az
indulatmegnyilvánulásokkal jellemzi
Gábor Gergely pápát erőszakos-nak,
hajthatatlannak, megingathatatlan-nak, s
ezek azok az eszközök, amelyek-kel
egyben el is idegeníti a nézőtől a figurát.

Gábor Miklós azonosult a rendező,
Ruszt József elképzeléseivel, az így
született előadás a Németh László-élet-
műben eddig nem tapasztalt, gazdag drá-
mai anyagot hozott felszínre, de Ruszt
etikai-politikai színházának megújulását is
szolgálta.

Németh László: V I I . Gergely (Kecskeméti
Katona József Színház)
Rendező: Ruszt József. Díszlet és jelmez:

Szlávik István.
Szereplők: Gábor Miklós, Trokán Péter,

Sára Bernadette, Simor Ottó, Hetényi Pál,
Vándorfi László, Popov István, Koós Olga,
Basa István, Neuman Gábor, Hidvégi Mik-
lós, Gurnik Ilona, Radó Béla, Lakky József,
Juhász Tibor, Horváth József, Géczy Jó-
zsef, Gyulai Antal, Torma István, György
János, Nedelkovits Antal, Kölgyesi György,
Budai László, Jánoky Sándor, Csernák Ár-
pád, Forgács Tibor, Andorai Péter, Szik-
szai Gyula.

E számunk szerzői:

CSÍK ISTVÁN a Kohó- és Gépipari Mi-
nisztérium Sajtó- és Propagandaosztá-
lyának vezetője

ÉBERT TIBOR író
FÖLDES ANNA a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN a Magyar Nemzet mun-
katársa

HERMANN ISTVÁN filozófus, az ELTE
tanszékvezető tanára

HUSZÁR JÁNOS a Kulturális Minisztérium
Színházi Főosztályának főelőadója
ISZLAI ZOLTÁN az Élet és Irodalom
rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS a SZÍNHÁZ munka-
társa

MÁNDI TERÉZ színháztörténész
MIHÁLYI GÁBOR a Nagyvilág rovat-
vezetője

NÁNAY ISTVÁN, a Csepel című lap mun-
katársa

OSZTOVITS LEVENTE az Európa
Könyvkiadó főszerkesztője

RÓNA KATALIN a Hungarian Travel
Magazine munkatársa

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg

SZÉKELY GYÖRGY a Magyar Színházi
Intézet igazgatóhelyettese

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti Szö-
vetség munkatársa


