
ből tartalmassá is lett. Tudja, mit csinál,
kezében tartja képességeit. Talán túlságosan
is. Az alakváltozásnak, az átlényegülésnek
az a sokfélesége hiányzik belőle, amely a
két rokon sors lényegi eltérésének képét
hitelesen élővé tudná tenni. A két
szerepben ugyanaz a színésznő cseréli
jelmezeit, hajviseletét, hanghordozásait:
igen ápoltan, össze-szedetten, jól
megcsináltan, de megcsináltan. Elegáns
szépsége azonban elbűvöli a nézőket.
Schütz Ila alakításában nem a szép
jelenség, hanem a rendkívül sokszínű
egyéniség ragyogása, hitele ejt foglyul. Mer
és tud kicsinyesen komisz, önfeledten
odaadó, keserűen önironikus és magabiztos
gyengédséggel határozott lenni. Botladozó
sutaságát elmélyíti egy-egy heves kitörés.
Megvan benne a pátosztalan nagy tragika
és a humor fel-oldozó auráját hordozó
nagy komika minden lehetősége.

A darab tengelyfigurája a gyeplőt tartó
rideg feleségből kemény nagy-mamává nőtt
Rickl Mária; az előadás fő hordozó
oszlopa, e szerep megelevenítője Sulyok
Mária. Személyiségének szinte eszköztelen
hatalmasságával ő fogja igazán össze a
darab szövevényes-változó világát.
Nemcsak a halványabb, de a hozzá méltó
partnerek, csoportozatok jelenlétében is
vele van tele a színpad. Kíméletlen
szívósságában is érző ember, mert inkább
kötelességtudó, mint kegyet-len, inkább
másokért, mint a maga érdekében erős.
Tele van nyers büszkeséggel, előítélettel,
számítással, de erejét a tapasztalat acélozta,
gondosságát nagyvonalúság ellensúlyozza,
előrelátás és áldozatvállalás teszi
rokonszenvessé: valami abból a nemes
drágakő szilárdságból, ami a hozzá hasonló
család- és nemzet-fenntartó okos magyar
nagyasszonyokat olyan magas piedesztálra
állította irodalmunkban is. Csathó Kálmán
oly nagy sikerű Te csak pipálj, Ladányijának
derűs-humoros nagyasszony alakját olyan
sűrű, olyan nehéz, átütő színekkel ár-nyalja
komorabbra, amelyeket Bernarda Alba
alakjáról hozott magával, de valamilyen
vonzóan szarkasztikus humor fel-
felcsillanó fényeivel enyhíti is sötétségüket.

A darab óriási szereplőgárdát vonultat
fel; a rendező: Lengyel György jó idő- és
arányérzékkel - bár néha túlságosan is
meglassuló-elidőző, máskor túl-hajszoltan
felgyorsuló tempóban, egyszer-egyszer
nagyon is teátrálisan csoportosítva -
mozgatja színészeit. Szabó Magda dialógus-
formálásának tudatosságára

jellemző, hogy a mellékszereplők szájába
mindig ad egy-egy jellegzetes mondatot,
ami megeleveníti őket. Persze, ha a szerep
megfelelő színészre akad. Hadd emeljek itt
ki a sokaságból csak néhány nevet: a
modorosságaitól megszabadult Márkus
Lászlót a derűs-esett idősebb Jablonczay
szerepében; a dobogó mindenesként oly
kivételes Kelemen Évát, a szegény iskola-
nővérek főnöknőjének szófukar szerepét
humoros-fölényes-okos-bájos művészeté-
nek többletével felragyogtató Gombos
Katalint, a pipiskedést torzképig felnagyító
Márton Andrást, a vidéki táncmester
szerepében. Bálint Andrást, aki az elő-adás
egyetlen valóban tragikus mélységeket
felvillantó jelenetét idézte a színpadra, egy
megviselt kisiparos - koporsókészítő -
szerepében, néhány mondattal is élő alakot
formáló Fillár Istvánt, s plébánosként a
mindig megbízható Basilides Zoltánt.

A Régimódi történet világában sokkal több
az örvényes mélység, mint amennyi
felszínre bukik. Sodrása főként a felszínt
teszi mozgalmassá. Az előadás inkább
kellemes, mint megrázó. De ilyen keser-
édes, jó esték nélkül nincs eleven színházi
élet.

Szabó Magda: Régimódi történet (Madách
Színház)

Rendezte: Lengyel György. Díszlet: Szin-te
Gábor. jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Maszk: Bajkai István. Koreográfia: Ligeti
Mária. Zenéjét Liszt Ferenc, Chopin műveiből és
korabeli dallamokból összeállította: Palásti Pál.

Szereplők: Sulyok Mária, Álmási Éva,
Márkus László, Schütz Ila, Menszátor
Magdolna, Székhelyi József, Kelemen Éva,
Lontay Margit, Rákosi Mária, Kádár Flóra,
Safranek Károly, Zsolnay András f. h.,
Szoboszlay Éva f. h., Pobozsényi Ágnes f.
h., Hűvösvölgyi Ildikó, (lombos Katalin,
Hegedűs Erzsi, Szalay Edit, Márton András,
Horesnyi László, Bálint András, Gáti
Oszkár, Lelkes Ágnes, Jutkovics Krisztina
f. h., Varga Irén, Vadnai Éva, Medgyessy
Pál f. h., Böröndi Tamás f. h., Vándor
József, Fillár István, Basilides Zoltán, Bay
Gyula, továbbá Frankovics Péter, Szabó
Ferenc, Dienes Kálmán, Simándi Péter,
valamint Füsti Molnár Éva, Horineczky
Erika, Kincses Károly, Lamanda László,
Molnár Zsuzsa, Molnár Mózes, Orth
Mihály, Seress Gabi, Szirtes Ágnes, Újhelyi
Olga, Várkonyi Szilvia főiskolai hallgatók
és Medvei Ági, Szokol Péter, Tóth István.

FÖLDES ANNA

A harmadik Vendégség

Az utókor minden írói életművet meg-
rostál, és a, maga etikai-esztétikai szük-
ségletei szerint rangsorol. De ugyanezt
végzi folyamatosan és kegyetlenül a kor-
társi kritika, sőt - drámaíró esetében a
színház is. Páskándi Géza könnyű kézzel,
leleménnyel, meghökkentő termé-
kenységgel létrehozott színpadi alkotá-
sainak sora a közelmúltban szinte pro-
vokálta is ezt a differenciálást. A mércét
ugyanis első hazai bemutatója alkalmából
olyan magasra állította a szerző, hogy
árnyékában egyszerűen nem jutott hely
később a Szeretők a hullámhosszon című
bulvárkomédiának vagy az izgalmas
színpadi lehetőségeket félig kiaknázó, a
jellemeket és gondolatokat éppen hogy
összefércelő A kocsi rabjainak. Csak A
rejtekhely bemutatásakor éreztük az írói
látásnak azt a megborzongató, eszméltető
varázsát, a történelem jelen idejű
tanulságainak belülről való átélését, amire
Páskándi Géza első premierjén
felfigyeltünk. Ezért kopott a csalódások
évadán és a várakozás áram-szüneteiben
lassanként a Vendégség epiteton ornansává
az elmarasztaló magasztalás, hogy
Páskándi „máig legjobb darabja".

1971-ben a békéscsabai bemutatót
gyorsan követte a Pesti Színház Várkonyi
Zoltán rendezte, nagy visszhangot
ébresztő előadása, de ezzel évekre véget-
ért a kitűnő dráma színpadi pályafutása.
Nem olyan régen Páskándi még rezignált
keserűséggel említette egy interjúban,
hogy a pesti bemutató óta senki sem
érdeklődött a Vendégség iránt.

A véletlen, amely annyi jó kezdemé-
nyezésnek útját szegte, ezúttal a szerző -
és a néző kezére játszott: egy műsor-rendi
változás arra ösztönözte Berényi Gábort,
hogy újraolvassa és újragondolja Páskándi
drámáját, és dacolva a mindenáron
„ősbemutatóra" törekvő
presztízsszemlélettel, hat évvel az első
bemutató után Győrött színpadra állítsa
vendégként a Vendégséget. Nem a XVI.
század humanista hittudósának, Dávid
Ferencnek a történetét, gondolatainak
színpadi emlékművét, hanem elárulta-
tásának a történelmi korszakon túlsu-
gárzó, aktuális tragédiáját.



A Vendégséggel kapcsolatban talán még
a szokottnál is zökkenőmentesebben
működött az emlékezet korrekciója. A
kritika annyiszor fogalmazta meg azóta a
már idézett igazságot, amely szerint a
Vendégség Páskándi főműve, hogy ezzel
utólag nemcsak kanonizálta a dráma
rangját, de mintegy közös nevezőre is
hozta a bemutatót értékelő különböző
véleményeket. Evidenciának tűntette fel
azt, ami annak idején korántsem tűnt
annak. Mert valójában, a meglepetés
ihlette lelkes fogadtatás - amely egy-szerre
szólt a magyar színpadra érkezett erdélyi
írónak, Páskándi vitathatatlan
tehetségének és magának a műnek - nem
volt annyira egyértelmű, mint ahogy
utólag a megszépítő messzeségből és a
műsorfüzetből kirajzolódik.

Igaz, hogy a Magyar Nemzetben Antal
Gábor már a békéscsabai bemutató
alkalmából megfogalmazta, hogy a
Vendégség „az elmúlt esztendők talán
legkiválóbb magyar nyelvű színpadi
alkotása", de már a Népszabadságban
Koltai Tamás elismeréssel, ám erős
fenntartásokkal fogadta a drámát. „A be-
szállásolt besúgó és a besúgóját eltartó
áldozat helyzete kétségkívül drámai.
Páskándi azonban ott véti el a modellt,
hogy Socino eleve besúgó, Dávid Ferenc
pedig eleve áldozat. Összecsapásuk
formális: a darab kezdetén már minden el
van döntve. Dráma helyett így hit-

vitát kapunk: az árulás és a besúgás lé-
lektanáról, a zárt eszmerendszerek meg-
szilárdításának és megújításainak ellent-
mondásairól stb. Mindez kétségkívül
izgalmas, de megmarad a tézisek szint-
jén." (1972. január 5.) Létay Vera elemzi a
legmélyebben a dráma konfliktus-
rendszerét és morális igazságát A jó áru ló
című kritikájában - a mostani fel-újításon
látott koncepció is ezzel van látszólagos
összhangban -, „az önbecsapás, a
kétségbeesett önigazolás vagy erkölcsi
megsemmisülés drámáját, a jó áruló
ellehetetlenülését" állítja a közép-pontba.
A továbbiakban Páskándi szemére veti,
hogy „az áthallások néha túlságosan is
hangosak". (Élet és Iroda-lom, 1972.
január 15.)

Hat esztendő valószínűleg kevés a
halhatatlanság igazolásához, de elég
ahhoz, hogy egy áthallásokra alapozott
színpadi hitvita elavuljon. Ezzel szemben
a Vendégség nem avult el. Ellenkezőleg, a
művel való harmadik találkozás a
legpregnánsabban azt igazolta, amit Pályi
András annak idején a két felfogásban
megismert figurák és szerepek eltérő
értelmezéséből vezetett le, hogy tudniillik
Páskándi drámája, „ez a jól
megszerkesztett, pontos dramaturgiájú
dráma" a legtöbbet azáltal jelenti - je-
lentheti - színjátszásunk számára, hogy „a
szó legjobb értelmében vett librettó",
amelynek első budapesti előadása „csak

propozíció". Propozíció, amely egyben
felveti a differenciáltabb, sokoldalúbb, és
a dráma konfliktusának, dialógusainak
kibontása érdekében fokozott mértékben
autonóm színjátszás szükségességét.
(Színház, 1972/4.)

Berényi Gábor „propozíciójának", az új
Vendégségnek egy hónappal a bemutató
után a vártnál jóval kisebb a sajtó-
visszhangja. Említésre és tán vitára is
méltó, hogy Mészáros Tamás, aki egyéb-
ként a Magyar Hírlap újévi számában
érdeme szerint foglalkozik a rendezői
koncepcióval és az előadással, az elismerő
mondatok után szokatlan szeméremmel
emlékezik meg a Páskándi-drámák közt
különleges helyet elfoglaló darabról: „A
Vendégség azonban nagy alkotás, s csak az
ildomos időbeli távolság hiánya gátol
ennél egyértelműbb jelző használatában."

Megfogalmazását legfeljebb azért nem
vitatnám, mert nem hiszem, hogy
Mészáros egészen komolyan gondolta
volna a ,nagy" jelzőt körülfonó
„understatementet". Hiszen fellengzősebb,
ünnepélyesebb jelzőt még találhatnánk a
Vendégségre, egyértelműbbet azonban
aligha. És ezt a jelzőt a bemutató óta eltelt
évek legalább annyira alátámasztották,
mint a dráma különböző aspektusait
előtérbe állító előadások.

A színlap (a katonákon kívül) hat
szereplőt tüntet fel, ennyi kell
Páskándinak a történet elbeszéléséhez, de
maga a dráma három figura küzdelmére
épül. Nem sokkal a budapesti bemutató
után Páskándi egyetlen Magyarországon
akkor hozzáférhető kötetének ( A z eb oly-
kor emeli lábát, Kriterion, 1970.) isme-
retében egy interjúban feltettem neki a
kérdést, vajon miért fordult a költő, az
abszurd vagy taktikusan abszurdoidnak
nevezett jelenetek írója a történelemhez,
és miért éppen a XVI. századhoz? „A
magyar irodalomból szinte a legkedve-
sebb fejezetem a reformáció irodalma -
válaszolta akkor Páskándi Géza
szinte diákkorom óta foglalkoztat. S hogy
miért éppen Dávid Ferencet választottam
hősnek? Azért, mert az ő életében láttam a
legizgalmasabban megjelenni az
eszményhez való ragaszkodás és az újítás
dialektikus küzdelmét."

Akkor tudomásul vettem és elfogadtam
ezt a magyarázatot. Azóta úgy érzem, már
az én kérdésemben benne rejlett a
gondolatainkat mellékösvényre terelő
felelet lehetősége.

Páskándi témaválasztásához a kulcsot
valójában nem ez , és nem is a dráma
néhány soros kommentárja, hanem Illyés

Nagy Sándor Tamás (Socino) és Mester János (Dávid Ferenc) Páskándi Géza Vendégségében
(győri Kisfaludy Színház)



Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt
című verse kínálja. Ha a drámaíró csak a
vállalt feladatot végzi el, és „szerény
eszközeivel" a zseniális hitvalló Dávid
Ferencnek állít emléket, könnyen beteljesül
művén a költő átka: „Törlődjetek be kőbe és
iőbe!" De lllyés verse Dávid Ferenc tanítóit
és társait idézve arról vagy arról is szól,
hogy Dávid Ferenc nevét nem főműve, a

Rövid magyarázat, miképpen az Antikrisztus az
igaz Istenről való tudományt meghamisította
őrizte meg, hanem a küzdelem, amelyet a
gondolat szabadságáért vívott. Dávíd
Ferenc is azok közül való volt, aki nem
eszméivel, hanem magatartásával lett példa.
És egy hosszú, harcos emberi élet a
magatartásoknak egész skáláját kínálja
témának. Páskándit Dávid Ferencben talán
nem is a küzdő, hanem a „kényelmetlen
ember" izgatta. A z az embertípus, amelyről a
hős, Dávid Ferenc így nyilatkozik: „Azok a
kényelmetlen emberek, akiktől nem azt a
választ kapják, amit ők szeretnének, azok a
kényelmetlen emberek, akik nem adnak
nyugalmat a lelkiismeretnek, akik mindig
kérdeznek, még akkor is, amidőn mindenki
minden választ mindenre megadott már.
Ezek sose ölnek, ezeket mindig megölik."
Páskándi drámájában a megidézett
történelem lényege, az antitrinitáriusok
racionális valláskritikája és a tolerancia
érvényesítésére irányuló törekvése, éppen
csak a háttérben rajzolódik ki. A
Szentháromság-tagadók felekezetének
megoszlása, az új fejedelem, Báthori
Kristóf konzervatív stabilizációs politikája
olyan történelmi realitások, amelyeket a
dráma nem kérdőjelez meg.

Páskándinak az erdélyi történelemhez
való viszonya ebben a darabban lénye-
gében ugyanaz, mint a mitológiai témákat
újrateremtő kortársainak a mítoszhoz. Az a
történelmi tény, hogy Dávid Ferenc sorsát
egy a fejedelem és Blandrata György
megbízásából otthonába telepített besúgó,
Socinus Faustus pecsételte meg, csak
elindította az író fantáziáját. Azután, a
történelmi valóság esetlegességeit elhagyva,
megszerkesztette a szituáció, a börtönné lett
otthon színpadi modelljét. Majd
gondolatban végigélte, hogyan fogadhatta a
püspök a nála egy nemzedékkel fiatalabb,
vele sokáig egy hiten levő vendéget, akiről
kezdettől tudta, hogy milyen célok vezetik.
Dávid Ferenc jelleméből,
meggyőződésének erejéből következett,
hogy ezt a megalázó helyzetet is küldetése
újabb állomása-ként foghatta fel: először.
érvekkel, a

Joó Katalin (Mária) és Nagy Sándor Tamás (Socino) a Vendégségben
(Domonkos Sándor felvételei)

maga vallott igazával kívánta
meggyőzni vendégét. Eszmei vitára
azonban a két férfi kívülről determinált
kapcsolata csak korlátozott lehetőséget
ad. Socinus Faustus, a darabbeli Socino
vállalt fel-adata: mind szorosabbra fonni
a hálót Dávid Ferenc még mindig
impozáns alakja köré. Az áldozat
cselekvési köre nyilvánvalóan
behatárolt; Dávid Ferencnek elvben
módja van „vádlottból vádlóvá válni",
és méltósággal fogadni a hitéért rámért
halált, de a hatalom mechanizmusának
működését nem tudja feltartóztatni.

A tényeknek ez a pszichológiai
eszközökkel is feldúsított
rekonstrukciója valójában csak az
emlékmű nyersanyaga lehet. Dávid
Ferenc ígazi drámája ott kezdődne, ahol
szembenéz a hirdetett tanok kudarcával,
a valláskritikára vállalkozók táborának
tragikus megoszlásával, a maga
felelősségével. És ott folytatódna, ahol
belép a drámába egy harmadik, költött
személy: Mária, a cseléd-lány, akit a
püspök - tudván-tudva - az árulóval
együtt használt testi vágyai
kielégítésére. Páskándi azonban nem ezt
a drámát, különösen nem az először
vázolt konfliktust írta meg. Pontosab-
ban: nem ezt a Németh László-i dráma-
típusba sorolható, lllyés dramaturgiájá-
val is megközelíthető történelmi drámát
írta meg. Dávid Ferenc szeméhes dön-
tést követelő drámája szinte csak a
Vendégség harmadik felvonásában izzik
fel, amikor a hős végzete már
beteljesült, de még egyszer, utoljára
megnyílik előtte a menekülés - a szökés
- útja; ő azonban úgy dönt, ahogy
lelkiismerete, jelleme és múltja szerint
döntenie kell. Vállalja a
feltartóztathatatlan végzetet.

Páskándi korunk ihlette, korunkat
intő drámájának igazi hőse Socino.

A kiválóan képzett, hitvitákban meg-
edzett, külföldet járt unitárius teológus,
akit körülményei kergettek Blandrata
doktor és a katolikus fejedelem szolgá-
latába. Socino nem zsoldosnak, nem be-
súgónak született. Megbízatása vállalá-
sához is szüksége van - a felismert kény-
szerhelyzet parancsán túl - valamiféle
etikai önigazolásra. Hogy az ügy érdeké-
ben, belső meggyőződésből, hitből teszi,
amit tesz: „Ha ez megvan, akár ölhetek
is."

Dávid Ferenc elárultatása Socino ön-
áltatásának kudarca révén válik drámává.
Kettőjük vitájában a teológiai tételek és
érvek eleve háttérbe szorulnak, már csak
azért ig, mert Socino a maga besúgói
tisztétől irtózva, először még menekül
vendéglátójának gondolataitól. Nem attól
fél, hogy vallási meggyőződésében
megingathatja Dávid Ferenc, hanem attól,
hogy a püspök eretneknek bélyegzett
nézeteivel és érveivel adatokat szolgáltat
önmaga ellen, s ezzel rákényszeríti őt, az
árulózlak szegődött teológust vállalt
kötelezettségének teljesítésére. A to-
vábbiakban' nem a Szentháromság tana és
tagadása, hanem kettejük kapcsolata kerül
a drámai küzdelem középpontjába: Dávid
Ferenc vallási tételekről szeretné
meggyőzni Socinót, Socino viszont
árulásának etikájáról a püspököt.
Egyszerre győzködné önmagát és
kiszemelt áldozatát is. Előbb csak feszeng,
azután már támad és védekezik,
felkészültségével és tárgyilagosságával
takaródzik, de legfőképpen azzal, hogy az
ő, tényekre alapozott jelentései még
mindig hívebben szolgálják Dávid Ferenc
érdekét, mint a vegetatív lét alsó szintjéről
besúgóvá felkapaszkodott cselédlány,
Mária gyűlölet sugallta irományai.



Páskándi drámájában eleve lemond a
cselekmény kimenetelének feszültség-
forrásáról, de nem éri be az áruló lelep-
lezésének sémájával sem. III. Richárdról
azonnal tudjuk, elhatározta, hogy gaz-
ember lesz. Socino sem rejti dramaturgiai
eszközökkel a maga megbízatását. De
gazember voltának beismerésétől nagyon
is távol van. Az egymást követő
összecsapások kezdettől Socino mentsé-
geit sorolják, azt dokumentálják. Fel-
tárják az áruló kiszolgáltatottságát, hogy
hogyan szorongatja őt Blandrata György,
hogyan ellenőrzi, sürgeti jelentéseit Mária.
Socino szíve szerint szolgálni szeretné
Dávid Ferencet, szubjektíve őszintén
kapaszkodik mestere kicsikart szeretetébe,
és annak vigasztalásul elejtett szavaival
próbálja összeragasztani cserepekre hulló
önbecsülését. Könyörgése

„Könnyítsd meg az én nehéz árulá-
somat" - mégsem válik megindítóvá, mert
a dráma igazsága egyértelmű: a nehéz
árulás semmivel sem megbocsáthatóbb,
mint az, amelynek végrehajtását nem
kísérik erkölcsi megfontolások. Dávid
Ferenc, aki szorultságában legalább
megválaszthatta a maga árulóját, halála
árnyékában végül is legyőzi Socinót.
Legyőzi, mert bebizonyította számára,
hogy az árulás minden szituációban
végleges és menthetetlen erkölcsi bukást is
jelent. A kényszerhelyzet, a cselekvést
megideologizáló illúzió, a kisebb rossz
elve mindig csak az önáltatást könnyíti
meg, a morális csőd be-vallását késlelteti,
de a bűn súlyát nem veheti le az áruló
válláról.

A személyes erkölcsi felelősség prob-
lémájának aktuális társadalmi érvényéhez
nem kell kommentár. A fasizmus
korszakát követő erkölcsi felelősségre
vonásra a tipikus kibúvó a „parancsra
tettem" igéje volt. Minél bonyolultabbak
egy korszak politikai és erkölcsi
konfliktusai, annál összetettebbek az
egyéni cselekvést motiváló objektív és
szubjektív körülmények, annál kézen-
fekvőbb, hogy a gyenge ember az objektív
körülményekre és szubjektív szándékokra
való hivatkozással próbáljon kibújni saját
döntésének következményei alól. Nem
lehet véletlen, hogy a kor-társ NDK
irodalom egyik legérdekesebb alakja,
Heiner Müller is ezt a Socino-problémát, a
jó áruló konfliktusát állítja reflektorfénybe
a maga modern Philoktétész-
adaptációjában. Az ő Neoptolemosza is
azzal a megkötéssel szegődik Odüsszeusz
manipulációinak szolgálatába, hogy csak
meggyőződése szerint

kíván cselekedni, hogy nem vállalkozik
cselre, hazugságra. De attól kezdve, hogy
hallgat Odüsszeusz szavára, és vállalja,
hogy a trójai háború diadala érdekében,
Heraklész nyilának megszerzésére tőrbe
csalja a sebzett veteránt, szövetségre lép a
hazugsággal. Ezáltal nemcsak az áldozat,
de a tőrvető útja is megpecsételte-tett, s
végül is - a szophoklészi modelltől
eltérően - Philoktétész gyilkosává válik.
Neoptolemosz kezében kard, Socinóéban
lúdtoll, de Socino felelőssége és bűne
semmivel sem kisebb. A különbség ebben
a vonatkozásban legfeljebb annyi, hogy
Socino a maga árulásával legalább azt
lehetővé teszi, hogy Dávid Ferenc maga
válassza meg „tornyát" - hóhérát.

Mindez a győri Kisfaludy Színházban
látott új értelmezés révén vált ennyire
egyértelművé. Amikor a vendég rendező
Berényi Gábor megtisztította a szöveget
néhány historikus kitérőtől, de helyre-
állította a dráma Budapesten némileg
megrövidített, szikár szövegét. Az így
létrejött dramaturgiai eltolódás fokozott
hangsúlyt ad a dráma egyetemesebb, az
ábrázolt kortól lényegében független
eszmei mondanivalójának, és talán szo-
rosabbra is fűzi egymással a főszereplők
körét.

Berényi Gábor legelőször a dráma
szereposztásával hökkent meg. Az a tény,
hogy Socino szerepét (a Pesti Színházban
Darvas Iván játszotta) egy majdnem
pályakezdő fiatal színészre bízza, aki
megjelenésében alig különbözik a
nézőtéren ülő huszonévesektől -
egycsapásra megváltoztatja a drámán
belüli erőviszonyokat, és áthangolja a
küzdelem jellegét is. Nem tudom, hogy a
szereposztás reális győri lehetőségeit
felmérve választotta-e Berényi Gábor
Socinónak a nagyon szuggesztív, szép
orgánumú Nagy Sándor Tamást, s így, a
két hősnek a színpadon kialakuló kap-
csolatrendszeréből jutott-e az előadás új
dramaturgiai szerkezetéhez; vagy eleve a
mester és tanítvány viszonyában
gondolkodott, s ehhez az újraolvasott
darabhoz kereste meg a megfelelő szí-
nészeket. Nem hiszem, hogy a két lehet-
séges eljárás között értékkülönbség len-
ne. Mert igaz, hogy a rendezői színház a
darabértelmezéssel kezdődik, de tény,
hogy a színészben való gondolkodással
folytatódik. (Emlékszem, hogy meg-
hökkentett, amikor Brook Szentivánéji-
előadása után megtudtam, hogy a gólya-
lábon mozgó figura ötletét a társulat egyik
tagjának ez a nem mindennapi készsége
sugallta, és szereplőváltozás

esetén Brook, a drámán és a szerepen
belül maradva, azonnal módosítja a
figurával szemben támasztott játékkö-
vetelményeket.) Nagy Sándor Tamás nem
ölt történelmi maszkot, nem is próbálja
magát sokat tapasztalt, kiábrándult
teológussá tenni: megmarad tipikusan mai
fiatal értelmiséginek, aki éppen csak az
első lázadáson jutott túl, és a társadalmi
beilleszkedés nagy próbatételébe bukik
bele. Megvallom, én nem fedeztem fel a
szemüveges, hosszú hajú Nagy Sándor
Tamás és a Hamu és gyémánt főszerepét
játszó Cybulski hasonlatosságát, de
Mészáros Tamás magyar hírlapbeli ötlete
nagyon is pontosan szituálja a figurát.
Ennek a maga ifjúkori bűnét, lázongását
jóvátenni kész, karrierre predesztinált
ifjúnak a vergődése, körültekintő
önigazolása keservesen őszinte, s ezért
sem érződik eleve eldöntöttnek a dráma.
Socino minden jószándékú gesztusa, az
aljassággal szemben táplált gyanakvása,
morális fenntartása e konfliktus kegyetlen
realitására figyelmeztet, és arra, hogy
Socino erkölcsi bukásával jobb sorsra
érdemes szellemi értékek mennek ve-
szendőbe. Nagy Sándor Tamás olyan
tisztán és annyira belülről éli át a figurát,
hogy nem Socinót, hanem a socinók útját
gyűlölteti meg.

Dávid Ferenc alakját az új koncepció
bizonyos értelemben háttérbe tolja, és
Mester János fegyelmezetten aláveti ma-
gát a dráma igazságának. Méltóságteljesen
és stílusosan ábrázolja a püspököt; az
egyetlen, amit alakításából hiányolunk, az
a Páskándi szövegből is kihall-ható
szellemi sugárzás. Mester Dávid Ference
inkább a megingathatatlanul tisztességes
öregember benyomását kelti, mint a
szellemi fölényben lévő, még mindig
példaadó intellektusét.

Az előadás harmadik pillére - Joó
Katalin. Máriája több árnyalattal nyer-
sebb, durvább, tehát taszítóbb is, mint a
Pesti Színházban látott Szegedi Erikáé.
Ezt a tényt lehet vitatni, lehet dicsérni is.
De mindenképpen elismerést érdemel az a
pontosan bemért, megszerkesztett,
pszichológiailag hitelesített út, amit ez a
különös ösztönlény bejár a győri elő-
adásban. Joó Katalin a fizikai létezésre
redukált akciókkal indítja a figurát,
kitöréseiben kizárólag a kiszolgáltatott test
szava nyilvánul meg. A két férfi fölött
megszerzett asszonyi hatalom és a
Blandratától kapott börtönőri meg-bízatás
azután úgy váltja meg Máriát, hogy
eszmélése maga a kárhozat: az



emberré soha nem nőtt asszonyi állatból a
tudat kontrollja nélkül tomboló gyűlölet
szinte démoni vonásokat hoz fel-színre.

A Vendégség első megközelítésben ki-
zárólag gondolati dráma. Az előadás
sikerének kulcsa a megfelelő értelmezés, az
író szemléletének és ítéletének komp-
romisszummentes vállalása. A Berényi
Gábor rendezte győri előadásnak is ez a
legszembetűnőbb erőssége. De méltány-
talanság lenne, ha nem szólnánk a szín-
padi produkció majdnem töretlenül szö-
veghű stílusáról, arról, hogy Berényi a
darab kínálta kereteken belül hibátlanul
érvényesíti a maga kipróbált kisrealizmusát
az előadásban, és ugyanakkor felül is tud
ezen emelkedni. Ezt bizonyítja, a többi
között, a három összezárt hős étkezésének
aprólékosan realista, néma rítusa, ahol a
hétköznapi cselek-vések hitelessége
összeötvöződik a mozdulatok
jelképességével, s a kép ezáltal feltöltődik
a dráma feszültségével is. A bakancshúzás
prózai akciója is szertartássá szublimálódik
a színpadon, amikor a mester és az áruló
tanítvány visszájára fordult emberi
kapcsolatának jelzésére, kifejezésére
hivatott. Talán csak az utolsó jelenetben,
Dávid Ferenc lefogatásának beteljesült
végzetét látva éreztük, hogy a rendező
figyelmét a látvány zökkenőmentes
megszervezése elvonta a drámától. Vata
Emil díszlete szerkezetében is, jellegében
is pontosan olyan, amilyennek a mű
megköveteli. Egyszerű szépsége a nemes
anyag, a nyers fa esztétikumából és a
puritán látvány meg-komponált
összhangjából következik.

A harmadik Vendégség perdöntő bizo-
nyítéka a dráma érvényének, megújulásra
alkalmas erejének. De a győri elő-adás
eredményeit elismerve is hiszem, hogy még
mindig maradtak a műben kiaknázatlan
színpadi tartalékok. Berényi például alig-
alig élt a drámában rejlő groteszk hatás
lehetőségekkel, amelyek pedig egy későbbi
bemutató stílusának komplementer színeit
jelenthetik, s még szorosabbra fűzhetik a
színpadi és a színpadon túli valóság időtlen
kapcsolatát. Dávid Ferenc emlékműve után
Győrben most töretlenül átélhettük Socino
tragédiáját. Meglehet, hogy a következő
felújítás megteremti majd azt a színpadi
szintézist is, amelyre Páskándi szövege
ugyancsak lehetőséget ad. Hiszen a mű
jelenből jövőbe ívelő színpadi története,
teljes bizonyossággal meg-jövendölhető
utóélete még csak most kezdődik.

NÁNAY ISTVÁN

A rendező felelőssége

A rendező feladatáról, kiemelkedő sze-
repéről, fontosságáról többnyire csak
akkor esik szó, amikor hatásos rendezői
koncepció sikerre visz egy-egy gyengébb
„alapanyagot" - vagy ugyancsak markáns
rendezői koncepció Csehov- vagy
Shakespeare-drámát buktat meg. Most
három színházi fiaskó, három gyengén
sikerült előadás kapcsán szeretnénk szól-
ni a rendezői felelősségről, elgondolkozva
az elmulasztott lehetőségeken.

Éljen a királynő!

Kezdjük a József Attila Színház produk-
ciójával. Robert Bolt: Éljen a királynő ! cí-
mű történelmi játékát Benedek Árpád

rendezte. Rögtön az első kérdés: miért ezt
a darabot mutatta be a színház? Tegyük
fel, hogy ezzel a kosztümös történelmi
drámával kívánt eleget tenni műsorpo-
litikai, közönségnevelő célkitűzéseinek.
Ez elvileg helyeselhető, annál is inkább,
mivel a darab jól játszható, ugyanakkor
aktualitásokkal bíró mű. Bár az angol
történelemnek ez az epizódja, a két ki-
rálynő közötti viszály, kissé távol áll a
magyar átlagnéző érdeklődésétől. Az an-
gol nézők legtöbbjének nemzeti történel-
mük ismeretében legalább az nem jelent
külön problémát, hogy eligazodjanak a
nagyszámú szereplő között, nálunk vi-
szont ez sokkal nehezebben megy. Kü-
lönösen Bolt darabjában, sűrítő drá-
makonstrukciójában, ahol a történelmi
események éppen csak felvillannak, és a
nézőre vár, hogy az epizódok, a szereplők
kavalkádjában rendet tegyen.

Ha a történelmi játék történetiségével
imigyen némileg baj van, akkor nyilván a
darab játékossága vagy a mához szóló

Bánffy György (William Cecil) és Szemes Mari (I. Erzsébet) Robert Bolt: Éljen a királynő!
című történelmi játékában (József Attila Színház)


