
Akit a sorsa kiválaszt

Kivételnek tetszik 1977-ben közreadott
drámája, a Kálmán király (Tiszatáj, 1977. 4-
5.). Történelmi környezetbe helyezett hőse
nem választja az uralkodást. „Jobb híján"
lesz királlyá, s mert fölismeri, hogy ez a
szerep mit követel meg tőle, dönt úgy
jelenetek során át, hogy a rá mért
föladatnak optimálisan megfeleljen.
Hajlama szerint könyvtárakat bújna, de a
királyság látványos szerepléseket követel -
szerepel tehát; hajlama szerint békén élne
testvérével, Almossal, de a királyság nem
tűri a riválist - megvakíttatja tehát öccsét;
szerzetesi magányban érezné jól magát, a
trón azonban utódokat vár tőle, házasodik.
Lenne nyílt és következetes, ám a politika
taktikát kíván és praktikát - él velük. Az
ország fölvirágzik - Kálmán pedig végleg
magányos marad. Győzelem ez vagy
bukás? A teljes élet felől nézve -
veszteség; a történelmi érdek felől, egy
nép, ország megtartását véve tétnek -
győzelem. Páskándi ember és hatalom
eddigi kettősségét egyetlen jellemben
rajzolja itt meg, de írói állás-pontján
teljességgel változtat: belül kerül, a
hatalom világában mozog s megláttat-ja,
hogy a hatalom célirányos gyakorlása
mint készteti a szabadon választani képes
embert arra, hogy szabadságát alárendelje
a feladatnak. Ez a megváltozott írói
látószög a dramaturgiára is erős hatással
van: epikus szerkezetben formálódik meg
a történet, s így a konfliktus sem egyetlen
döntés, hanem döntések sorozatában
rajzolódik ki. Az „Angyal hajszála" itt a
föladat és egyéniség belső konfliktusából
teremtődik mind újra meg: az uralkodót a
magánember, a gondolkodó, etikus lényt a
kormányzás logikája fosztja meg az
örömtől. Itt sikerül legmeggyőzőbben
kifejeznie Páskándinak azt, amit
abszurdoid játékaiban jelenet-halmazokkal
megkísérelt: örömrontókká mi magunk
leszünk belső kételyeink által. S miközben
bebizonyítja, hogy ezt az örömvesztést
érdemes és szükségszerű elviselni
történelmi nagyságrendű föl-adatok
esetében, kifejezésre juttatja azt a tragikus
meggyőződését is, hogy a történelmi
feladat betöltése az elembertelenülés
áldozatával jár együtt. Kálmán úgy hal
meg, hogy senki sem szereti. Dávid Ferenc
feladata és önmegvalósítása egybeesett.
Kálmán királytól a feladat önfeladást
követelt. Ebben a körben mozogva - már
tudniillik a választás esélyeinek körében -
úgy tetszik, egyet-len konfliktus rajzolható
még ki: ha egy Apáczai formájú hős kerül
szembe egy

Kálmán király indíttatásúval. De mintha ez
a dráma már megformálódott volna: Sütő
Andrástól a Csillag a máglyánban. Ez
azonban aligha jelentheti azt, hogy
Páskándi Géza drámai lehetőségek nélkül
maradt. Inkább az látszik valószínű-nek,
hogy egy nagy erejű drámai meg-
nyilvánulás és egy vegyes értékű, de sok
tapasztalattal járó stílusparódiai kísérlet
után - ördögeit jóllakatva és örömrontó
angyalától sarkallva - újabb fejezetbe fog.
Ennek iránya ma még aligha sejdíthető,
mégis úgy tetszik, mintha Páskándit a
fölgyülemlett tapasztalatok az epika felé, a
regényíráshoz fordítanák. Ezt látszik
előlegezni a Kálmán király szerkezetével,
ezt azzal, hogy a drámai helyzeteket
analitikus kitérőkkel szakítja meg. S az is,
hogy megragadott témái egyre
extenzibilisebbek, a hagyományos színházi
este időtartamát messze meghaladók.
Többé nem az a pillanat izgatja, amikor
hőse fordulóponton van, hanem az, hogyan
ér odáig, s mint lábol ki belőle. Ezt pedig
már csak az epikai műnemben tudja -
legalábbis eddig is-mert fogalmaink szerint
- kiteljesíteni.

Tévedés esetére pedig - már előre -
találtam egy Páskándi-idézetet a Sárikás
anyósból: „Pistulásunk rég beandorult." Ki
tudja?

Következő számaink tartalmából:

Szántó Judit :
Megszületett-e már a százötven éves
Ibsen?

Csik István:
Beszélgetés Pauer Gyulával

Mészáros Tamás: Beszélgetés Sík

Ferenccel

Mihályi Gábor:
A Koldusopera Kecskeméten

Ézsiás Erzsébet:

Pódium vagy színház?

Gerold László:
Két este Harag György színházában

Gábor István:
A Fővárosi Operettszínház évadjáról

KOLTAI TAMÁS

Harcolni vagy beépülni?

A Rokonok Kaposvárott

Ha túlvagyunk az első meglepetésen, ami
annak szól, hogy Móricz mennyire
napjainkig érvényesen rajzolta föl a köz-
hivatali hatalmukkal visszaélők önkény-
rezervátumainak belső szerkezetét, akkor
észrevehetjük, hogy a rendcsinálás szán-
dékával újonnan érkezettek alternatívái
sem változtak lényegesen a regény meg-
írása óta. Egy mai Kopjáss ugyanolyan
dilemma előtt állna, mint Móricz regény-
alakja: harcolni vagy beépülni? Ennek a
kérdésnek a végigelemzése legalább
annyira fontos, mint a „panamázás"
bemutatása. Az utóbbi ugyan egy cso-
portérdek törvényellenes (és napjainkban
a törvények szellemével is ellentétes)
érvényesítésének modellje, a vele szem-
ben folytatott harc vagy megalkuvás
viszont magatartásmodell, s a drámai elő-
adás szempontjából ez nem elhanyagol-
ható tényező. Móricz a regényben maga is
kettős modellel dolgozott, a zsarátnoki
közhivatalok viszonyain kívül hasonló
gondot fordított Kopjáss emberi termé-
szetrajzára. Nem véletlen, hogy a Rokonok

megjelenése után azonnal fölismerték
benne a dráma lehetőségét.

Babarczy László, az előadás rendezője a
jelek szerint tökéletesen tisztában volt a
vállalt feladat bonyolultságával és
nehézségi fokával. A kaposvári színházat
ismerve természetesen föl sem merülhet
bennünk, hogy szándéka nem volt több,
mint adózni a mű „klasszikus" értékei-
nek. Ez képtelen elképzelés lett volna,
hiszen játszhatnak bármit a színpadon, az
mindig ina szól, még ha erről néha
igyekeznek is elfeledkezni egyes színházi
előadások. Látszólag mi sem lett volna
egyszerűbb, mint megfelelést keresni a
regény világa és a mai társadalmi ano-
máliák között, úgy rendezve a dolgokat,
hogy a panamázás helyett jogtalan ha-
szonszerzést értsünk, a provizórium he-
lyett csúszópénzt, a konzorcium helyett
pedig csoportérdeket. Az előadás műsor-
füzete nem is mulasztja el, hogy olyan
szemelvényeket közöljön a Népszabad-
ságból, amelyek a napjaink közéleti
visszaélései ellen szükséges harcról be-
szélnek. Ennek megfelelően semmiképpen
sem zárhatjuk ki annak a lehetősé-



gét, hogy aki akar, a „rokonok" helyett
„baráti kört" értsen, a csütörtöki Kar-dics-
vacsorák helyett (ahol minden eldől)
hétvégi vadászatokat, a Sertéstenyésztő
viselt dolgai vagy a városi parkból a
magánvilla kertjébe átültetett bukszusok
helyett... ugyanazt más nevekkel.

Ebbe a „publicisztikus" drámába
Babarczy szerencsésen beleszövi Kopjáss
István emberi drámáját, és az elő-adásnak
ez a szála vezet át végül is egy
bújtatottabb, áttételesebb, de minden-
képpen mai értelmezésbe. Hogy ez az
értelmezés mennyire nem önkényes,
mennyire Móricztól magától származik, az
a regény egyik mondatából kiderül.
Mindjárt az elején, az előző napi választást
megünneplő vacsora utáni reggelen arra
gondol Kopjáss: „Vajon Lina komolyan
elhiszi, hogy azért választották őt meg,
mert a városnak éppen Kopjáss István felé
fordult a bizalma?. . ." S előtte hangosan is
kimondja, miközben kajánul nevet
önmagán, hogy a főügyészi tisztséget nem
tisztán a saját érdemeinek köszönheti.

S még előbb, félálomban ez is végigfut
az agyán: „A hatalom a kezébe került, élni
kell tudni vele."

Ezek a mozzanatok arra vallanak, hogy
Kopjáss tiszta agy, nem részegül meg a
kapott pozíciótól, s ami fontosabb:
nincsenek illúziói sem saját helyzetét, sem a
városi viszonyokat illetően. Ezt régebben
hajlamosak voltunk úgy értékelni, hogy
Kopjássban kezdettől fogva lappang az
okos karrierista, a panamák világába való
beépülés mindennél hevesebb vágya.
„Gondolkodásában, jellemében ott van az
alkalmazkodás és az úri simulékonyság,
amely a reformelgondolások, a becsületes
szándékok teljes elsorvadásához, sőt a
sorozatos meg-alkuvásokon keresztül az úri
gazságokban való teljes részvételig vezethet
- mondja Czine Mihály a regény 1952-es
kiadásához irt előszavában. - Kopjássból
csak akkor lehetne ember, ha leszámolna
dzsentri karrierizmusával, ha kiszakadna az
úri világból, ha közeledne a néphez, és
harcolna a hatalmasoknak nemcsak a
személye, nemcsak a nyílt panamák, hanem
a rendszer mindenfajta gaztette ellen.
Kopjáss azonban nem ezt teszi. Ő harcolni
akar a polgármester, Kardicsék kizárólagos
uralma ellen, elítéli az úri világkiáltó
vétkeit, le akarja váltani a régi hatalmasokat
- de eközben saját maga is a hatalmasok
közé akar felemelkedni, nagy házat vinni, s
majd bent ülve

a hatalomban, keresztülvinni még meg
sem fogalmazott terveit. A néphez való
közeledésnek szinte a gondolata sem
merül fel benne."

Mára talán már világossá vált, hogy
Kopjáss vajmi nehezen tudott volna
„közeledni a néphez", s noha menet köz-ben
kétségkívül a purifikátorság és a kar-
rierizmus között ingadozik, a regény elején
ezt nem látjuk ilyen egyértelműen. Ha
látnánk, a Rokonok rossz regény volna.
Móricznak éppen az sikerül, hogy a jellem
fejlődését az események alakulásával
párhuzamosan mutassa meg. Kopjáss ilyen
értelemben nem statikus figura, ő maga
hat az eseményekre, s az események
hatnak rá; előidéz változásokat, s közben
maga is változik, döntésre kényszerül,
helyzetbe kerül, amely minden oldalról
megmutatja személyiségét. Ezért is lehet
egy dráma központi alakja.

Rajhona Ádám Kopjáss-alakítása
szándékos bizonytalanságban hagy a jel-
lem felől. Ennek a Kopjássnak az a leg-
főbb bűne, hogy nincs koncepciója, eleve
kompromisszummal próbál evickélni, úgy,
hogy „a kecske is jóllakjon, a káposzta is
megmaradjon". Ez a köz-helyprogram,
amely a regényben kétszer ismétlődik (a
polgármesternél és a kisbérlők
képviseletében érdeklődő Martiny doktor
előtt), az előadásban hangsúlyt kap, és
tökéletesen jellemez egy közép-szerű
embert, aki sodródik az események-kel,
mindig a pillanatnak megfelelően dönt, s
csak ritkán meggyőződésből. Az óvatos,
kétértelmű fogalmazás nemcsak Kopjássra
jellemző. Az említett jelenet-ben, amikor
az „ellenzéki" Martiny doktor az újdonsült
főügyész támogatását kéri a városi
kisbérlők ügyében, a szerepet játszó Kiss
István szintén sem-leges módon reagál a
kecskével és a ká

posztával való példálózásra. Móricz
szövege szerint ugyan köszönetet mond
Kopjássnak, és „megmagyarázza" a
szemléletes példát, de a regényből nem
tudni pontosan, hogy szavai gunyorosak-e
vagy sem, s ha igen, akkor ki felé vágnak :
az olvasó maga döntheti el a mondatok
intonációját. Színpadon ez nem lehetséges.
Kiss Istvánnak legföljebb annyi támpontja
lehetett, hogy néhány oldallal korábban
Móricz Martiny doktor gúnyos és egyben
hízelkedő mosolyáról beszél. Ezt a
kettősséget azután a színész úgy
érzékelteti, hogy Martiny doktor az első
megdöbbenés után várakozó álláspontot
foglal el, intonációját lehet gunyorosnak
ítélni, de lehet egy az egyben is venni;
vagyis nem döntötte még el, hogy hová
tegye Kopjásst. Később, mint tudjuk,
boldogan fedezi föl saját családjában a
Kopjáss-rokonságot, és ekkor már
világosan áll előttünk mint „hivatalos
ellenzék", akinek ugyanolyan kényelmes
és biztos pozíciója van a panamisták
világában, mint a polgármesternek vagy
Kardicsnak.

Ez a jelenet az előbbi megfelelője. Ott
Martiny volt fölényben, itt Kopjáss. Most
ő az, aki gunyoros, hiszen lelepleződött
előtte az ellenzéki Martiny, aki éppúgy
rokon, mint a többiek. Rajhona Kopjássa
itt szarkasztikus öngúnnyal tekinti át a
helyzetet; a színész megmutatja, hogy a
főügyész tisztánlátása meg-maradt, de
ahogy fokozatosan földeríti a beltenyészet
viszonyait, őt magát is egyre jobban
befonja a zavaros hínár.

Rajhona Kopjássára a viszonylagosság
jellemző. Viszonylag tisztességes, vi-
szonylag megalkuvó, viszonylag gerinces,
viszonylag okos, viszonylag naiv. Néhány
jellegzetes gesztus, számos jól megfigyelt
pillanat beszédesen vall róla.

Jelenet Móricz Zsigmond Rokonokjából a kaposvári Csiky Gergely Színházban



A legtalálóbbak egyike, amikor felelős-
ségre vonja a protekcióért hozzá forduló
sofőrt, amiért előző este nem kért pénzt a
fuvarért, és nem szólt, hogy ő - azaz
Kopjáss - elfelejtett fizetni. A nagy
hangú, melldöngető kioktatásban a kor-
rumpálhatatlan tisztviselő túljátszott
gőgje cseng, amit Kopjáss még azzal is
tetéz, hogy hangsúlyozza: jog szerint
utánanéz a panaszos ügyének, s ennek
megfelelően, kivételezés nélkül intéz-
kedik. Ezután húszpengőssel fizet az
előző esti fuvarért. A sofőr egy marék
aprót borít az asztalra a visszajáró pénz
fejében. Ekkor érkezik a titkár, és közli
Kopjáss-sal, hogy a polgármester sürgő-
sen hívatja. A most következő pillanatok
éles ellentétben állnak az előbbiekkel.
Kopjáss esetlenül söprögeti zsebébe a
sok aprót, az imént még korlátlan ha-
talmúnak látszó főtisztviselő a szemünk
láttára zsugorodik kapkodó szolgává,
pontosan jellemezve ezzel a főügyész
valóságos helyzetét.

Az előadás másik alappillére a városi
hatalmasságok klánja, amelyet minde-
nekelőtt a városháza „árkádos, öreg
épülete" (Móricz) jellemez, pontosabban
az a színpadon magasodó fal, amely
Donáth Péter díszletének alapeszméje, és
jelképes személytelenségével, lengő
üvegajtóival tág valóságos és még tágabb
asszociációs teret képez. Kívülrő l szürke
homlokzat (az előtte haladó főutat, a
Ferencz József körutat az előadás le-
minősíti gödrös, pocsolyás utcává), belül-
rő l ugyanolyan szürke hivatal, a polgár-
mester finom dolgozószobájával és az
irodakukacok egérlyukszerű, kafkai be-
nyílóival. A városháza előtt természete-
sen nem áll Móricz kék ruhás, piros

zsinóros-mentés hajdúja, a titkár (Serf
Egyed) kék öltönye a jelmeztervező Füzy
Sári igazi találata.

A fal Kopjáss előtt magasodik. Életé-
nek meghatározójává válik. Belülre ke-
rül-e vagy áthatolhatatlan marad a
számára? Időnként megnyílik, hogy a
szegény rokonság könyörgő leveleket író
képviselői személyesen is megjelenhesse-
nek és szemléletessé tegyék nyomorú-
ságukat. A fal tetején, az „égre nyílva",
mintegy szimbolikusan jelenik meg a
Boronkay-villa is mint csaknem álom-
szerű, soha el nem érhető vágy Kopjáss
számára. A kép így teljes: Kopjáss őrlő-
dik a kétféle rokonság között. Alulról a
saját rokonai nyomják-szorítják, akik
jogos segítségért könyörögnek (a szél-
hámos Berci bácsi nem tartozik közéjük),
s akikért ő a lelke mélyén valamilyen
becsületes felelősséget érez, te-hát
valóban érdek nélkül, rendes állá-sokhoz
igyekezne juttatni őket. Fölülről a
nagymenő rokonok, a Kardicsok, a pol-
gármesterek, a Szentkálnay Magdalénák
húznák magukhoz, akiknek a világa
vonzza is meg taszítja is Kopjásst, ahová
be is akar kerülni, s akiktől meg is akarja
tisztítani Zsarátnokot.

A színpadi megjelenítésnek ehhez a
szemléletességéhez természetesen az is
kellett, hogy a színház ne ragaszkodjék a
bevált Rokonok-dramatizálás hagyo-
mányos, zárt szerkezetéhez, hanem Mó-
ricz Virág adaptációján továbbdolgozva
merje epikusabbá, töredezettebbé, mo-
zaikszerűvé tenni az előadást, amelyben
végül is a folyamaton van a hangsúly.
Kopjáss beépülésén. Ezért lehet a fő-
szereplő egyértelműen Rajhona Ádám. A
többiek inkább „motívumok". Na-

gyon fontos motívumok. Molnár Piroska
Linája mintha csakugyan azon tűnőd-ne
folyton, „vajon megbízhat-e benne, hogy
az ura az új állapotok közt is meg-marad a
réginek", s amint látja ennek ellenkezőjét,
az aggódó szerénység át-változik benne
idegeskedő (és idegesítő) sopánkodássá.
Kun Vilmos nyájasan mosolygó, de belül
jéghideg polgár-mestere eleganciájával
még félelmetesebb, mint Móricz
slamposabb, elhanyagoltabb figurája.
Kátay Endre böhönye Kardicsa, Dánffy
Sándor kedvesen bitang, széltoló Berci
bácsija, Lukáts Andor Péterfi doktora, aki
a Sertéstenyésztő körüli visszaélések
leleplezésén dolgozva egy pillanatra
fölemeli fejét a kistisztviselői
megalázottságból, és átforrósodik az
indulat tüzétől (miközben talán már régen
nem hisz az igazság végső győzelmében)
egyenként és együttesen is szellemi
arculatot teremt a szín-padon. S az utolsó,
enyhén gogoli kép is találó: ahogyan a
közhivatalnokok apraja-nagyja libasorban
siet a lengőajtón át „megmenteni" az
öngyilkos Kopjásst.

De az előadás a leginkább bennünket
illető hangsúllyal mégiscsak magáról a
főhősről szól. Arról az emberről, aki
pontosan tudta, hogy nem azért nevezték
ki, mert éppen felé fordult a bizalom,
hanem azért, mert szükség volt rá: bele-
illett a mások koncepciójába. S ebben a
helyzetben nem tudott megállni. Képtelen
volt az adott lehetőségeket az ügy javára
fordítani, akár kompromisszumok árán is,
de úgy, hogy „az új állapotok közt is
megmaradjon a réginek". Jól akarta lakatni
a kecskét, s meg akarta menteni a
káposztát. A kettő együtt pedig ritkán
sikerül.

Móricz Zsigmond: Rokonok (Kaposvári Csiky
Gergely Színház)
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Lengyel Pál. Rendezte: Babarczy László.

Szereplők: Rajhona Ádám, Molnár Piros-
ka, Kun Vilmos, Kátay Endre m. v., Dánffy
Sándor, Kiss István, Lukáts Andor, Tóth
Éva f. h., Kiss Jenő, Papp István, Czakó
Klára, Balogh Tamás, Tóth Béla, Csernák
Árpád, Jeney István, Farkas Rózsa, Hu-
nyadkürti György, Gőz István, Serf Egyed,
Stella Attila, Kaskó Erzsébet, Hunyadkürti
Ilona.

Molnár Piroska (Lina) és Rajhona Ádám (Kopjáss) a kaposvári Rokonokban
(Fábián József felvételei)


