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Hős, aki többet ér
egy alkalomnál

Hegedüs Géza
Lackner Kristóf című drámája
a Soproni Ünnepi Heteken

Az iskolában nem tanítják Lackner
Kristófot. A Sopront járt műemlékbará-
toknak egy szép középkori eredetű lakó-
házat jelent, egy domborművet, egy ut-
catáblát ... A magyar állampolgárok
kilencvenkilenc százalékának a név sem-
mit sem mond.

Keveset tudunk történelmünkről. A nagy
fordulatok, az egész országot érintő
tragikus vagy hősi események ben-ne
élnek a köztudatban, pedig ezek a nagy
áramlatok kisebb közösségeket érintő,
egyes embereket magasba emelő és
mélybe rántó drámákat sodortak ma-
gukkal, amelyek mind közfigyelmet ér-
demelnének. Nemcsak azért, mert hozzánk
tartoznak, történeti közünk van hozzájuk,
hanem mert egyaránt kínálnak izgalmas
élményt és mai tanulságokat. Érdekes
összefüggésrendszerük mind egy-egy
sajátos, külön világ, amely bonyolult
hajszálcsövességgel illeszkedik bele a
nagy egészbe: a magyar és az egyetemes
történelem mozgó folyamatosságába.

A korszerű történelmi dráma miben-
létéről e helyütt nem elmélkedhetünk
hosszasan, de annyi bizonyos: a nagy
életrajzi freskók ideje lejárt. A mai kö-
zönség fogékonyságához, analitikus ko-
runk szelleméhez azok a művek jutnak cl,
amelyek a hőst nem stációdráma módján
kísérik végig élete látványos fordulatain,
hanem egy példaszerű szituációval
konfrontálják. Ha néhány sikerült és
sikeres új történeti drámánk felől faggattuk
volna a bemutatásra készülő színházakat, a
pontos válasz nem úgy hangzott volna,
hogy eljátszunk egy drámát Géza
fejedelemről és István királyról, Zrínyi
Miklósról vagy Bajcsy-Zsilinszky
Endréről. A dramaturg azt mondta volna:
Látunk majd egy drámát két államférfiról,
apáról és fiúról, akik egy ország sorsát
megfordító esemény küszöbén döbbennek
rá, hogy szögesen ellentétes célok
érdekében készítették elő a fordulatot; egy
másikról, aki ráeszmél, hogy a szét-tagolt
országban minden orientációs lehetőség,
minden kiút - zsákutca; egy harmadikról,
aki korábbi énjeit megtagadva és egyben
saját legnemesebb lehe-

tőségeit kiteljesítve az adott helyzetben
nem választhat eredményesebb gesztust a
mártírhalálnál. És milyen fájdalmasan
gazdag a magyar történelem az efféle
tragikus és drámai helyzetekben, mennyi
kiaknázatlan lehetőséget kínálnak a sú-
lyos századok .. .

Hegedüs Géza, az értelmezett tények
szerelmeseként, regényeiben, hangjáté-
kaiban, színműveiben számos ilyen zugba
világított már be. Legújabb drámája, a
Lackner Kristóf mint vállalkozás Szabó
Magda kiváló és méltatlanul elsüllyedt

művére, a Kiálts, város!-ra emlékeztetett,
már azelőtt is, hogy a szöveg konkrétan is
utalt volna Debrecennek Sopronhoz
hasonló különleges helyzetére. Szabó
Magda drámájában fiktív hősök itták ki az
utolsó csöppig a keserű poharat, melyet,
történeti sorsukat vállalva, elfogadni
kényszerültek. Sopronban valóban élt egy
ember, a város legnagyobb polgár-
mestere, Lackner Kristóf, akit sorsa alkal-
massá tesz rá, hogy a város egyszerre or-
szágosan tipikus és mégis sajátosan egye-
di helyzetéből fakadó drámaiságot műal-
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kotásban is vállaira vegye. És ha adott
esetben a művet színpadra állító Pécsi
Nemzeti Színháztól kérdik meg, miféle
drámára készülnek, a pontos válasz nem
az lett volna, hogy egy XVII. századi
polgármestert akarnak népszerűsíteni
(ámbár maga ez a hős : német származású,
magyar érzelmű polgár, kiváló jogász,
költő, filozófus, áldott kezű ötvös, jeles
államférfiúi-politikusi erényekkel ren-
delkező közéleti ember, önmagában is
figyelmet érdemelhet). A drámailag iga-

zán fontos azonban a helyzet, amellyel a
hős birkózik: megóvni az osztrák ha-
táron elterülő iparos-kereskedőváros vi-
szonylagos függetlenségét, lakóinak bé-
kéjét és jólétét a küszöbön lesben álló
császári és a távolabbról fenyegető erdé-
lyi seregektől, egyben megőrizve mind-
kettővel a város fennmaradásához elen-
gedhetetlen jóviszonyt.

Hegedüs Géza a tudós és művész biz-
tos érzékével látta meg Lackner életútjá-
ban azt, ami a mai közönség számára iga-

zán érdekes lehet. Művét Sopron város
tanácsa rendelte, a város hétszáz éves ju-
bileumára. Ebben a formájában alkalmi
dráma született, amely elsősorban a ha-
gyományaikat példaszerű, irigylésre méltó
szenvedéllyel kutató-ápoló soproniak-hoz
szól (véleményem szerint sokkal
többükhöz, mint amennyien két estén
megnézhették). Az író a mű első részében
erőteljesen emelte ki Lackner pályájának
vörös fonalát: az állandó egyen-súlyozást
a várost fenyegető erők között. Kettős
missziója Ferdinánd császár-királyhoz,
illetve Bethlen Gáborhoz, amikor is
egyiket a másik ellen kijátszva biztosítja a
vacogva nevető harmadik: Sopron érdekeit
- kellően kiterjesztve-kiélezve
alapszituációja lehetne egy olyan
drámának, amely immár nem értékes helyi
esemény, a szó nemes értelmében vett
alkalmi játék, hanem közfigyelmet keltő,
eredeti magyar bemutató. Mind az
anyagban, mind Hegedüs anyagkezelésé-
ben megvan rá a lehetőség, hogy egy ké-
sőbbi, végérvényes megfogalmazás sza-
badabban törjön ki az életrajzi tényekből,
és az egész mű fókuszává valóban a pél-
daszerű szituációt avassa.

Lackner Kristóf magánélete szeren-
csétlen volt. Apja érdekházasságot tervelt
ki számára, egy nála idősebb, gazdag öz-
vegyasszony oldalán, akihez Lackner
nemcsak ifjan és szegényen, hanem ma-
gyar nemesként, birodalmi grófként és
polgármesterként is tiszteletteljes és lojális
volt. Tapintatosan titkolta előtte, amihez
szerelemre, gyermekre vágyó, teljes
emberként joga volt: kapcsolatát a há-
zuknál szolgáló fiatal parasztlánnyal. Es
mikor Orsolya asszony halála után hat-
vanéves fővel immár törvényesen is ma-
gához köthette szerelmesét, az értetlen,
korlátolt közvélemény, az örökségre leső
rokonok elválasztották őket egymástól. Ez
- már csak a városi közösség aktív szerepe,
valamint Lackner választásának
meghökkentően bátor, felvilágosult gesz-
tusa miatt is - sokkal több lehetne szűk
magánügynél. A dráma jelen formájában
azonban mégis az marad, és így a két rész
elválik egymástól: a polémikus szen-
vedélyű, közérdekű problémákat feszegető
első részt egy helyenként melodramatikus
Naplemente előtt-változat követi, amelybe
az első részben felvetett kérdések, mint
időközben megoldottak-lezártak, még
áttételesen sem szivárognak át. Egy újabb
változatban, amely az egész anyagot, akár
a tények sokkal merészebb kezelésével,
Lackner közéleti küldetésének, a Sopron-
szituáció példa érté-
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kű felnagyításának rendelné alá, ez a
magánéleti konfliktus éppenséggel a
problémakomplexus egyik pillérévé ala-
kulhatna.

Egy ilyen végleges érvényű átfogal-
mazás minden bizonnyal gondolati el-
mélyüléssel is járna, ismét csak a tények
merészebb kezelése következtében. Sop-
ron helyzete speciális helyzet, és Lackner
Kristóf Sopron polgármestere. Feltéte-
lezhető, hogy a valóságban nem is járt
eszében más, csak ami megbízatása és
hévvel vállalt küldetése volt: a város ér-
dekeinek védelme. Egy igazán drámai hős
formátumú személyiségnek azonban
szembe kell néznie konfliktusa mélyebb
vonulataival is. Sopron - Magyarországon
van. Sopron polgármestere - a három
részre szakadt, magát mégis egy hazának
valló Magyarország egyik vezető
funkcionáriusa. A drámai Lackner Kris-
tófnak - aki ráadásul amúgy is nemcsak
közéleti ember, hanem tudós és politikus
is -- el kell gondolkodnia a soproni és az
összmagyar érdekek viszonyáról, a „ci-
vitas sempruniensis" és Magyarország
majdani közös jövőjéről, még akkor is, ha
ezeket a gondolatokat napi cselekvésében
nem vagy csak töredékesen tudja
képviselni. (Hegedüs egyébként tisztában
van ezzel. Finom eszközökkel jelzi
például, hogy bár II. Ferdinánd és Bethlen
Gábor Sopron szemszögéből pilla-
natnyilag egyforma veszélyt jelent, a két
személy, illetve az általuk reprezentált po-
litikai és eszmei tendencia között alap-
vető különbség van. Az író meri és tudja
ezt ábrázolni, noha az adott helyzetben ez
Lackner számára úgyszólván közömbös.
Íme a mag, amelynek kibontásával az
egész dráma gondolati súlya megnö-
vekedhetnék.)

Ebben a formában tehát alkalmi dráma
Hegedüs Géza műve, de az indulat és az
elkötelezettség, amellyel papírra vetette,
jóval több lehetőséget hordoz. Alkalmi
megbízatást vállalt a Pécsi Nemzeti
Színház is, amikor előkészítette a pro-
dukciót, amely székhelyétől távol, inkább
csak szűk, helyi érdeklődésre számítva,
mindössze két estén került színre. Annál
dicséretesebb az a példaszerű gond és
odaadás, amellyel az adott szöveget életre
keltették. Nógrádi Róbert rendezése
hibátlan stílusérzéket mutat: az el-ütő
részeket egyenletes, finoman lefojtott,
tompa hangvétellel teszi egységessé. Az
első szakaszban a mű legértékesebb
elemeinek: az általános érdekű politikai
szituációnak, a helyenként szellemesen
poentírozott dialektikának érvényesítésé-

re törekedett, kerülve minden festői his-
torizmust, nagyhangú pátoszt, a törté-
nelmi jellemábrázolás közhelyeit; a két
legjobban megoldott jelenet, a kettős
misszió Bécsben és Besztercebányán
színpadilag is emlékezetes marad. A má-
sodik részben hasonló eszközöket alkal-
mazva tereli a privát dráma látványos
fordulatait a csendes bensőség felé.

Ugyanez az alkotó módon kikovácsolt
stílusegység jelentkezik mai színjátszá-
sunk egyik legérdekesebb egyéniségű
színészének, Győry Emilnek játékában is:
olyan Lackner-figurát teremtett, amely
nagy vonalaiban, egy kiérlelt változatban
is megállná helyét. Megvan benne ennek
az úgyszólván reneszánsz sokoldalúságú
férfinak valamennyi vonása, de
elsősorban mégis: humanista. Humanista
a politikában, humanista az író-asztal
mellett, humanista a házasságban és
humanista a szerelemben; humanista,
XVII. századi és XX. századi értelemben
egyaránt. Mellette Dávid Kiss Ferenc
Ferdinándja emelkedik ki; pályakezdése
óta nem láttam ilyen sokszínűen fényleni
hajlékony intellektualitását, dinamikáját, a
színészi lényében bujkáló titokzatos,
fenyegető vibrálásokat, mint itt, egyetlen
jelenetében. A többiek inkább csak kor-
rekt játékot nyújtottak, jelezve a figurák
markáns körvonalait.

Alkalmi dráma, alkalmi előadás - tisz-
telet és dicséret érte kezdeményezőinek és
megalkotóinak. Lackner Kristóf azonban,
csakúgy, mint a róla írott színjáték -
többet megérnének ennél. A soproni
polgármester drámájának egy hűtlenebbül
hívebb változatával szívesen találkoznánk
még, több helyen, hosszabb szériákban.

SZÉKELY GYÖRGY

Mítosz - játék

Magyar Passió Gyulán

Azon az estén a gyulai Gróza-parkban
hideg volt. A fél tizenegyes kezdés sem
ígért sok jót, s még az is késett a tévé-
felvétel körüli technikai nehézségek miatt.
Igaz, ezalatt az idő alatt jól szem-ügyre
lehetett venni a játék helyszínét: a szerb
templom sárgásbarna oldalfala előtt emelt
nyers deszkaemelvényt, rajta a három
kétágú létrával (á középső magasabb a
mellette kétoldalt állóknál); mögötte, a
templom oldalbejárója körül az
odakészített, odatámasztott kellékeket,
feliratos táblákat. És magukat a kezdésre
váró színészeket, egyszerű nyersvászon
öltözékekben, amint a hátsó takarás mögül
ki-kinézve, egy s más kelléket meg-
emelve, odébb rakva készülődnek az
előadásra. Ezalatt, több-kevesebb zajjal,
nyugtalansággal, elhelyezkedett a kö-
zönség is az emelvény előtti teret három
oldalról körülvevő, sorról sorra emelkedő
platókon. Néhányan már csak a földön
kaptak helyet. Végül is megkezdőd-betett
a játék. Lassan jelentek meg az előadás
összes szereplői, még nem szerepükben,
inkább csak színészként, fürkészve néztek
körül, mintha ismerősöket keresnének,
komoly, kimért mozgásuk bizonyos
alapritmust teremtett. Azután felhangzott
egy unisono dallam, érdekes tagolásban
mondott-énekelt szöveggel - nem utoljára
az este folyamán - a nagy-világ
állhatatlanságáról.

Ha valaki beleolvas azokba a passió-
szövegekbe, amelyeket Csiksomlyói nagy-
pénteki misztériumok címen 1897-ben Fülöp
Árpád publikált, nagyon hamar
kiderítheti, hogy a gyulai Magyar Passió,
amelyet Katona Imre állított össze és
Ruszt József rendezett, egyikkel sem
azonos, és mindegyikre hasonlít. De
valószínűleg így járna akkor is, ha azt a
negyvennyolc passiót lapozná át, amelyet
1774-re gyűjtött össze Kézdi Gratianus
ferencesrendi tanár. A Magyar Passió
ugyanis, legalábbis ami a dramaturgiai
szerkezetét illeti, mai mű. Az „összeállítás"
válogatást, szerkesztést, minősítést,
arányítást jelent ebben az esetben és nem
egyszerű rekonstrukciót, színpadra állítást.
Tehát mindenképpen: passió - mai
szemmel. És jó lélekkel ír-


