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Ravelszki
perújrafelvétele

Károlyi Mihály drámája
Kecskeméten

Tizenhárom esztendős adósság

Nyolc évvel ezelőtt - a SZÍNHÁZ 1971.
májusi számában - Sziládi János jogos
rosszallással veti színházaink szemére,
hogy öt évig húzták-halasztották Károlyi
Mihály 1964-ben hazakerült, 1966-ban
(részben) publikált drámájának bemutatá-
sát. Pedig ez alatt az öt év alatt (1966 és
71 között) állandóan visszatérő követelés
volt a közéleti dráma.

Utólag nehéz rekonstruálni, közöny
vagy óvatoskodás késleltette, valamiféle
elvont esztéticizmus torlaszolta-e el a
műnek a színpadra vezető útját. Tény,
hogy előadásának gondolatával a Víg-
színház és a Nemzeti Színház is foglal-
kozott. Hubay Miklósnak a dráma vázát
kibontó, színpadképes változata a Mag-
vető kiadásában 1970 óta mindenki szá-
mára hozzáférhető volt. Amikor 1971-ben
végre sor került a színpadot követelő
dráma első bemutatójára, a József Attila
Színház nagyigényű vállalkozása szinte
egyhangú, szokatlanul szenvedélyes
visszautasításra talált. S ezzel a dráma
sorsa újabb nyolc évre megpecsételtetett.

Mielőtt a kecskeméti felújítás értékelé-
sébe belemennék, elkalandoznak a gondo-
lataim: mi lett volna Ravelszki sorsa, ha
(akár a képzelt Mazuria állampolgáraként)
történetesen - lengyelnek szüle-tik. Ha
Lengyelország egyik legnagyobb
forradalmár államférfia vállalkozik arra,
hogy a politikai cselekvés lehetőségétől
megfosztva, drámába sűríti a maga
történelmi-közéleti tapasztalatait, etikai
dilemmáját. Hogyan versengenének 1927
óta folyamatosan a dráma eredeti szöve-
géért, a különböző aspektusból létrehozott
adaptációkért az élvonalbeli lengyel
rendezők... Milyen merészen és hatásosan
hívnák fel a nemzetközi szakmai
közvélemény figyelmét a világszínházi
fesztiválokon arra, hogy hagyománykin-
csükbe beletartozik egy olyan nemzeti
dráma, amely a kortárs tudatú néző szá-
mára egyszerre hordozza a polgári dráma
nagy konfliktusait és a munkásmozga-
lomnak csak a harmincas években fel-
színre kerülő, de máig meghatározó,
alapvető etikai dilemmáit.

A Ravelszki-dráma azonban bár 1927-

ben, az emigráns Károlyi Mihály hotel-
szobájában, Londonban született, fogan-
tatását, megközelítésmódját és nyelvét
tekintve, hazai illetőségű. Ezen valószí-
nűleg a művel csaknem egyidőben, folya-
matosan születő angol fordítás (Károlyi
Mihályné munkája) sem változtathatott.
Az angol színház eleve elzárkózott a po-
litikai dráma elől, s a dráma azóta sem
jutott el a világszínház deszkáira. Sőt, a
két hazai bemutató - az angyalföldi és a
kecskeméti - után azt is elmondhatjuk,
hogy a műben rejlő valódi drámai lehe-
tőségek kiaknázása továbbra is a kortársi
magyar színház égető adóssága maradt.

Majd' egy évtized távolából, foszló
emlékeimre támaszkodva nem kívánnék
megkésett prókátorként belemenni a
majdnem egybehangzóan elhibázottnak,
sikerületlennek, összecsapottnak, sőt mű-
kedvelő színvonalúnak minősített első
bemutató vitájába. Bár egy lélegzetre ol-
vasva, illetve újraolvasva a Benedek Ár-
pád rendezte előadás kritikai visszhangját,
eszembe jutnak nemcsak frissiben támadt
ellenvetéseim, de Illés Bélának egy a
Kárpáti rapszódiában felelevenített, el-
gondolkodtató példázata is. A zsidó tör-
ténelem tanusága szerint, ha valakit az
ítélethozatalra hivatott testület minden
egyes tagja bűnösnek tartott, a szinhed-
rion, a vének tanácsa feltétlenül felül-
vizsgálta a döntést. Mert nem lehet kö-
zönséges bűnös az, akit kivétel nélkül
mindenki annak tart. . . A József Attila
Színház gyengeségeit számon kérő írások
közül egyedül Létay Verának egy az Élet
és irodalomban megjelent gondolatával
szeretnék polemizálni, azzal sem az 1971-
es, hanem az 1979-es bemutató tanulságai
alapján. Létay ugyanis - ellentétben a
József Attila Színház vállalkozását
tisztelettel nyugtázó kritikusokkal - ezt is
megkérdőjelezi, mondván, hogy a szín-ház
nagyobb szolgálatot tett volna a műnek, ha
nem mutatja be. Ezzel szemben nekem a
második kudarc után is meg-győződésem,
hogy a leggyengébb elő-adás visszhangja
is hangosabb, hatásosabb a papírszínház
csendjénél. A bemutatók dramaturgiai és
színpadi megoldásai megoldatlanságukkal
is vitát provokálnak. És Ravelszki színpadi
jelenléte még akkor is esemény, ha nem a
mű, hanem annak árnyéka kerül csak szín-
padra. Hihető-e, hogy egy sikerületlen
bemutató eleve elvágja a mű további
színpadi útját? Sajnos, elképzelhető. De
éppen ennyi okkal-joggal tarthatnánk az
ellenkező véglettől is, hogy egy ki-
robbanó, a rendező személyéhez kötődő

siker elveheti a pályatársak kedvét az
esélytelen versengéstől. De a Károlyi-
dráma esetében logikusnak érezném, hogy
a műnek az előadás gyengeségein
keresztül átsugárzó nagysága színpadi
polémiára, jóvátételre ösztönözze a pá-
lyatársakat. És ha Déry Tibor „előadha-
tatlan" Óriáscsecsemőjéről fél évszázados
késéssel sikerült előbb a szegedi ama-
tőröknek, azután egy pályakezdő rende-
zőnek bebizonyítani, hogy színpadra ter-
mett - a Ravelszki-drámának is találkozni
kell végre a mű hivatott rendezőjével.

Mérlegen a forradalom etikája

Köztudott, hogy képzelt országban, valódi
hősök között játszódik a dráma. Ravelszki
az az eszményi, eszméket szolgáló
forradalmár, aki soha nem habozik, ha
saját élete és a forradalom ügye között
kell választania. Az érlelődő forradalmi
helyzetben Mazuria miniszterelnöke
merényletet követtet el az ellenzék élén
álló népvezér ellen. Ravelszki azonban -
véletlen következtében - túléli a támadást.
A kormány orgyilkos tette és
Ravelszkinek a közvéleményt megrendítő
mártírhalála hozzájárul ahhoz, hogy az
országban kitör és győz a forradalom. A
Ravelszki-párt vezére nélkül veszi át a
hatalmat. Csakhogy Ravelszki, hatalomra
került fullajtárjai legnagyobb meg-
döbbenésére, él. A merénylet csak sofőr-
jének életét oltotta ki. A vezér tegnapi
társai, mai utódai azonban önös érdekből,
de a forradalom ügyére való hivatkozással
rá akarják bírni Ravelszkit holt hírének
fenntartására. A politikus pedig az ügy
iránti elkötelezettségből és a nehezebb út
vállalásának erkölcsi imperativuszából
kiindulva, elfogadja az ügyét elárulók
feltételeit, vállalja az emigrációt, a
hallgatást. (Ez az a Nagy hazugság, ami a
József Attila színházi változat címében
szerepel. És ez Ravelszki jóvátehetetlen
drámai vétsége is.)

Az alapszituációról minden méltatója
megállapította, hogy Károlyi Mihály tör-
ténelmi élményei, a forradalom utáni
emigrációs tapasztalatai ihlették. Károlyi
Mihályné a drámához fűzött kommen-
tárjában még tovább konkretizálja a mű
fogantatásának, születésének történelmi
körülményeit: a Párizsban élő Károlyit
1926-ban politikusként és a morál pa-
rancsát mindenkor minden más elé he-
lyező emberként is felháborítja a hazai
szociáldemokráciának az uralkodó osz-
tállyal, Bethlennel kötött
kompromisszuma. Ezért ábrázolja olyan
vitriolos dühvel a Ravelszki emigrációját
követő



mazuriai eseményeket. Leleplezve, hogy
hiába hódolnak hazájában hazug módon
Ravelszki emlék ének, hiába neveznek el
róla utcát, építenek tiszteletére mauzó-
leumot: a hazugságra épülő hatalmi
struktúra egészében méltatlanná válik
kitűzött céljaihoz, korábbi forradalmi
eszméihez és eszményeihez, nem utolsó-
sorban magához Ravelszkihez is. A drá-
mában ez az etikai alapállás és politikai
felháborodás a lényeges, s nem annyira a
Ravelszki személyes sorsát nyomon
követő, romantikus motívumokkal is
feldúsított cselekmény.

Károlyi drámája a forradalom (egyik)
alapkérdését a cél és az eszköz viszonyát
teszi mérlegre. Állásfoglalása, amely
Ravelszki személyes sorsán, tragédiáján
keresztül is megfogalmazódik egyértelmű.
A leghangzatosabb forradalmi cél sem
szentesítheti az általános emberi morállal
ellentétbe kerülő eszközök be-vetését. A
Hubay-adaptáció megjelenését követően
Koltai Tamás két részre bontja a mű etikai
indíttatását. Lehet-e igaz ügyért
hazugsággal harcolni? Lehet-e a
forradalomban egyszerre szolgálni Ma-
chiavellit és Krisztust? (Népszabadság,
1970. X. 15.) Valójában a két kérdés
drámai súlya, jelentősége, a mű szerke-
zetében elfoglalt helye sem teljesen azo-
nos. Sőt, ha úgy tetszik, a két morális
probléma el sem különíthető egymástól: a
másodikban az általános etikai probléma
felvetése személyre konkretizálva jelenik
meg. Felvetődik azonban a mazuriai
valóság talaján egy harmadik drámai
dilemma, és ez az adott hatalmi struktúra
cégérének és tartalmának, a jelszavaknak
és a konkrét politikai valóságnak a konf-
rontációja. Nem az a fő kérdés, amit a
dráma egyik bírálója kiemelt, hogy mek-
kora áldozatot ér meg az ügy, amiben
hiszünk, hanem, hogy mi az áldozat ér-
telme és értéke. Az elsőszülöttek hagyo-
mány parancsolta feláldozását és a zsar-
nokság ellen vívott küzdelem hőseinek
tudatosan vállalt tragédiáját etikailag sem
lehet közös nevezőre hozni. S ha több mint
fél évszázaddal a mű meg-születése után
szinte kísértetiesnek érezzük a dráma
kérdésfeltevésének aktualitását, ez az
etikai-politikai kérdések ábrázolásában
érzékelhető hierarchiának, dialektikus
gondolkodásnak köszönhető.

Természetesen történelmietlen, naiv
dicséret lenne arra hivatkozni, hogy
Károlyi megsejtette azt, ami évtizedek-kel
később történt. Hogy eljutott a személyi
kultusz történelmi, drámai kritikájához. De
a forradalom etikai minő-

ségének következetes analízise logikusan
és szükségszerűen vezette őt el a lehetsé-
ges (és utóbb valóban bekövetkezett)
konfliktusokhoz, tragédiákhoz. Van ben-
ne valami hátborzongató, hogy a tan-
drámát kulcsdrámává szimplifikáló mai
nézőket már nem arról vagy nemcsak
arról kell meggyőzni, hogy a Ravelszki
nem önéletrajz, hanem arról is, hogy amit
látunk, nem Rajk-dráma. Pontosabban:
ugyanannyira szól Károlyiról, mint Rajk
Lászlóról. A velük szemben méltatlan
eszközöket használó erők áldozataivá lett
forradalmárok történelmi tragédiájáról.
Attól tartok, hogy kortársi dráma-író
műhelyében ez a dráma így valószínűleg
nem születhetett volna meg. Ehhez
Károlyi hite kellett, a hit - illúziók nélkül.
Hiszen Károlyi, ha érzékelteti is hőse
tragikus vétségét, reálisnak, elfo-
gadhatónak véli a Ravelszki elé tárt
történelmi és pszichológiai alternatívát is,
és mai gondolkodásmódunk szerint
túlságosan logikusnak tünteti fel Ravelszki
irracionális döntését is. Ebből a
szempontból különösen szerencsésnek ér-
zem a Hubay-adaptáció legújabb válto-
zatának kulcsjelenetét. A Ravelszki párt-
hívei körében zajló tárgyalás, a Ravelszki
emigrációjáról döntő szavazás atmosz-

férája eléggé egyértelműen sugallja a ki-
csikart döntés illuzórikus voltát. Bizo-
nyítja, hogy a demokráciával nemcsak
élni lehet, de visszaélni is.

Aki realista műként fogadja, olvassa
vagy nézi Károlyi drámáját, vagy akár a
helyzetek megbicsakló logikáját és a
jellemrajzok egysíkúságát némileg korri-
gáló Hubay-adaptációt is, nyilvánvaló
ellentmondásba ütközik. Mert a több-
szakaszos cselekmény bonyolítása nem-
egyszer meglehetősen mesterkélt. A fé-
lelmetes megsejtésekkel terhelt, korunk-
ban különösen hátborzongató elme-
gyógyintézeti jelenetben például nagyon
is erőltetett a sorsdöntő találkozások
láncolata. S ha a pszichológiai hitelesség
mércéjét alkalmazzuk, Ravelszkinek a sa-
ját mauzóleuma avatásán exponált drámai
kitörése sem teljesen meggyőző.
Csakhogy a Ravelszki szembetűnően epi-
kus tételdráma. Semmilyen bizonyítékot
nem tudnék felhozni arra, hogy Károlyi
Mihály ismerte volna Brecht tandrámáit.
De legalábbis elgondolkodtatónak érzem,
hogy a dráma hója - Gách Marianne-nak
a politikus özvegyével készített interjú-ja
szerint - jó barátságban volt Ernst
Tollerrel, és különösen nagyra becsülte
Brechtet. Mindenképpen azonos cél ve-

Károlyi Mihály: Én vagyok Ravelszki (kecskeméti Katona József Színház) Holl István és Fekete Tibor
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Hubay írói beavatkozását, a Mme Alric
panziójában, a legkülönbözőbb világnéze-
tű és nemzetiségű emigránsok között
játszódó. Itt, úgy érzem, Hubaynak nem-
csak joga, de feladata is lett volna tovább-
csiszolni Károlyi helyenként disszonáns
dialógusait.

Ez azonban nem változtat az adaptáló
érdemén. Amit nem csökkent, inkább
nyomatékosít az a tény, hogy Hubay
Miklósnak nemcsak szívügye, de tiszte-
letreméltó rögeszméje is drámatörténetünk
folyamatosságának bizonyítása, a hiátusok
pótlása, a rejtett remekek reflektorfénybe
állítása. Hubay Miklós a Károlyi-dráma
eszmei, erkölcsi értékeinek át-mentése,
színpadi létfeltételeinek meg-teremtése
érdekében majd' egy évtizede fárad mint
adaptáló s mint a mű szószólója és
prókátora. Úgy hírlik, hogy ő biztatja,
sürgeti a magyar könyvkiadást a Károlyi-
féle eredeti szöveg, valamint a József Attila
színházi, a kecskeméti adaptáció és a
művel kapcsolatos levelezés teljes
dokumentumanyagának ki-adására. A
remélhetőleg minél hamarabb teljesedő
javaslat ténye majdhogynem bizonyíték:
demonstrálja, hogy Hubay ki mer állni
adaptációjával a ma és a holnap filosza elé.
Átdolgozását a mű szolgálata, az
alapeszméhez való hűség ihlette és vezette.
Teljes joggal állítja vállalkozását az
irodalomtörténetírás által már szentesített
klasszikus adaptációk és dráma-
restaurációk mellé. Ahogy Móricz új
színpadi életre galvanizálta a Magyar
Elektrát, Illyés Gyula Teleki László Ke-
gyencét, úgy szolgálta Hubay Miklós a

M

ette őket: az értelmi ráhatás, a politikai
eggyőzés. Szó sincs arról, amit egy régi

ritikában olvastam, hogy a drámában a
örténelem valóságos tapasztalatainak
sak a summázatai, közhelyei jutnának
zerephez, méghozzá egy politikai krimi
rdekesen bonyolított keretei között.
okkal valószínűbb, amit a dráma
zületésénél végig bábáskodó, már-már
lkotótársi szerepet is vállaló feleség
ejtet, hogy a politikus és a gondolkodó
árolyi teremtő képzeletében sorra szü-

ettek a drámai ötletek, megszülettek az
deáit megélő hősök, az azokat exponáló
s konfrontáló helyzetek is, de hiányzott
z eszmékből konstruált világot életre
eltő, mozgásba hozó írói varázspálca.
árolyi nem volt író, még akkor sem, ha
rámája valóban nemzeti drámaként
onulhat be drámatörténetünkbe, a fél-
etört remekművek, zseniális kudarcok

közé. Mert tagadhatatlanul hiányzik a
műből a kidolgozás tökéletessége, nem-
csak a mesterség, a drámaépítés rutinja,
de az elengedhetetlen, teremtő nyelvi
varázs is.

Könnyű elképzelni, hogy Hubay Mik-
lós a birtokában levő tökéletes, korszerű
drámaírói fegyverzettel mindezt maximá-
lisan pótolhatta volna. De akkor nem
újjáteremti, restaurálja Károlyi művét,
hanem legfeljebb felhasználja vagy éppen
feláldozza. Becsületére válik, hogy nem
ezt tette. Hogy az adaptáció egymást
követő változatait mindvégig a mű gon-
dolatvilágának minél pontosabb, tökéle-
tesebb kifejezése ihlette. Ennek érdeké-
ben formálta, alakította tovább esztendők
múltán Rita jellemét és sorsát, s a már
említett döntő fontosságú taktikai
megbeszélés menetét és atmoszféráját is.
Az egyetlen jelenet, ahol keveslem

jelenetek kibontakozását célzó írói lele-
ménnyel és saját nyelvi eszközeinek be-
vetésével a Ravelszki-drámát.

Ezért érezte és érezhette méltánytalannak
annak idején Hubay a József Attila Színház
magatartását. Benedek Árpád ugyanis nem
az eredeti, Károlyi-féle szövegkönyvet
játszatta el - ehhez joga lett volna - és nem
is Hubay adaptációját, hanem valamiféle
harmadik, vegyes változatot. Ez a
műsorfüzet szerint „Hubay Miklós
adaptációjának felhasználásával"

szerkesztett szöveg az előadás kritikusainak
egybehangzó véleménye szerint
hangvételében sem ötvöződött művészi
egésszé. De még súlyosabb hiba volt, hogy
végső kicsengésében az írói szándékkal
ellentétben, optimistává kozmetikázta a
tragédiát. Köztudott, hogy a szinopszisok
sokszor tévútra visznek, ezúttal mégis
érdemes felidézni a Pesti Műsor korabeli
tartalmi ismertetésének utolsó két mondatát:
„Közben

olnár Zsuzsa és Sinkó László a Károlyi-drámában



a győztes polgári forradalom elárulja
Ravelszki eszméit, személyéből kultuszt
csinál. Végül Ravelszki hazatér, győze-
lemre segíti az igazi forradalmat." Ez a
koncepció nyilvánvalóan nemcsak a mű
szövegéhez, szelleméhez is hűtlen. Károlyi
Mihályné férjével folytatott levelezéséből,
az eredeti dráma részleteihez fűzött
kommentárjaiból is tudjuk, hogy annak
idején az angol színházi világ éppen a
happy endet hiányolta a műből, ám Károlyi
mereven elzárkózott a változtatás elől.
Véleménye szerint az a tény, hogy
Ravelszki halála után az életében
főszerepet játszó nők - feltételezhetően
Rita vagy Kitty - nyilvánosságra hozzák a
titkot, s a nép elkergeti Gregort, elegendő a
közönség igazságérzetének kielégítésére.
Dramaturgiailag is igazolható Károlyi
következetessége: Ravelszki a maga
tragikai vétségéért csak halállal bűnhődhet
oly módon, hogy ez a bukás katarzist
váltson ki a nézőben.

Én vagyok Ravelszki

Nyolc év telt el A nagy hazugság bemutatója
óta, és a Nemzeti Színház nem játszotta el
ezt a korunkhoz szóló, mára klasszikussá
érett nemzeti drámát. Nem mutatta be
Hubay adaptációját egyetlen, a műhöz
méltó színészgárdával rendelkező fővárosi
társulat sem. Lehet-e, szabad-e kárhoztatni
Beke Sándort azért, mert túlbecsülve saját
színházának erőit, Kecskeméten
vállalkozott a színháztörténeti jelentőségű
bemutatóra? Erre a kérdésre már
bevezetőmben nemmel válaszoltam.

Feltételezhetően Beke Sándornak kö-
szönhető az is, hogy Hubay, aki saját
darabjait esztendőkkel a premier után is
míves gonddal csiszolja, tökéletesíti,
megint csak tovább dolgozott a Károlyi-
dráma szerkezetén és szövegén, jellem-
rajzokon. A kecskeméti előadás éppen
ezért valójában nem is tekinthető fel-
újításnak, hanem az adaptáció régen ese-
dékes bemutatójának.

Ez a bemutató azonban nem sokkal
született szerencsésebb csillagzat alatt,
mint korábban a budapesti. Beke ugyanis
elkövette a legnagyobb hibát, amit jó mű
rendezője elkövethet - nem bízott a drá-
mában. Vállalta ugyan Hubay adaptá-
cióját, de megtoldotta egy drámai üres-
járattal, az előadást bevezető keretjáték-
kal. Amikor is Ravelszki egy -- elvará-
zsolt kastélyból kimustrált -- álló futó-
szalagon gyalogol felénk a színpad hát-
terében, anélkül, hogy közeledne, s köz-

ben nézőnek álcázott segédszínészek sze-
mélyazonosságára vonatkozó kérdések-
kel bombázzák. Ez az intonáció minden-
képpen elhibázott. Hiszen a nézőt ebben a
pillanatban még és már nem Ravelszki
kiléte, hanem a titokzatos, surrogó szer-
kezet működésének titka izgatja. Pedig a
mű az első pillanattól kezdve intenzív,
koncentrált figyelmet követel a közönség-
től.

Nemcsak az expozícióban, a drámai
cselekmény menetében is szívesen tágítja
ki Beke a színpadot. Nem vitás, hogy ez a
mostanában nagyon is divatos eszköz
lélektanilag hatásos lehet: a nézőtéren,
erkélyen megszólaló színész fizikai közel-
sége bizonyos esetekben megteremtheti,
fokozhatja a nézőtér közösségélményét.
Soha nem felejtem el, amikor Reckling-
hausenban, a Ruhr-vidéki ünnepi játé-
kokon úgy játszották el A nép ellenségét,

hogy a széksorokban közöttünk ültek a
Stockmannt meghurcoló polgárok, s
ennek következtében mi, nézők egy mani-
pulálható, bűnös és felelős közösség ré-
szévé lettünk. Ezúttal azonban ez a pszi-
chológiai varázslat nem történt meg, és a
széksorokban ülők nem sok közösséget
érezhettek a színpadra vetített tömeggel,
inkább csak kapkodták a fejüket, s nézték,
mint a moziban.

Beke Sándor láthatóan bővében van a
rendezői ötleteknek. A forradalom zaját,
lázát, az előcsarnokból és a ruhatárból
hömpölyögteti felénk, mintha valóban
megbolydult volna az utca. Azután az
erkélyről igazi, nyomtatott röpcédulák
hullanak... Csakhogy mindez nem be-
vonja, hanem elidegeníti a nézőt, aki
lelkesen próbál legalább egy lebegő pa-
pírt elhalászni a mellette ülő elől. (Nekem
sajnos nem sikerült.) Az expozícióban
alkalmazott, mozdulatlanul mozgó járdát
később egy a darab szerkezetéből

makacsul kilógó úttörő is igénybe veszi,
de hiába szedi a lábát, nem győz meg
arról, hogy a jövőbe tart.

Gyarmathy Ágnes díszletterve az elő-
adás erőssége. A színpadot valami furcsa,
gyűrött, sötét anyag (fólia ?) borítja, s két-
oldalt hatalmas, fehér és áttetsző paravá-
nok tagolják a teret. A középen emelkedő
kaput Oravecz Imre próbariportjában
érdekes ötlettel diadalívhez hasonlítja:
számomra ez a faragott ajtófélfákkal kö-
rülölelt, felnagyított keret volt a játéktér
legreálisabb eleme. Mindez azonban bár-
mely más dráma esztétikus vizuális kere-
teként is elfogadható lett volna. Egysze-
rivé és izgalmassá a díszlet a színpad sar-
kába helyezett fejetlen szobortól lett. Ez a
Segal fehér figuráira emlékeztető, bizarr
látvány az első perctől kezdve talányossá
és fontossá tette a díszletet. A látvány
befejezetlen mondata csak a drámával
együtt zárul. Az utolsó részben a szó
fizikai értelmében lehull minden lepel, s
pucér Ravelszki-fejek, pontosabban, gipsz
mellszobrok tucatja erősíti meg a színpadi
plasztika eszközeivel a darab eszméit. A
gondolat és a látvány találkozása
példamutató. Gyarmathy Ágnes
gondolkodó és gondolkodtató díszletérc
sokáig fogunk emlékezni. És csak nagyon
halkan kérdezzük: miért kellett a tervező-
nek a maga színpadi telitalálatát agyon-
unt, lebegő muszlinfüggönyökkel és sab-
lonná merevedett, forradalmi diapozití-
vekkel gyengíteni?

Ha Károlyi Mihály drámáját lélektani-
lag hitelesített, több dimenziójú hősök
népesítenék be, Ravelszki szerepe akkoris
egyike lenne a legnehezebbeknek. Mert a
színész ezúttal nem nyúlhat a népvezér
alakjának sablonjaihoz. Ravelszki nem
öblös hangú, délceg Hérosz, hanem a,
forradalom etikájára és a maga moráljára
maximálisan kényes, megfáradt és még-

Jelenet az Én vagyok Ravelszkiből (lklády László felvételei)



is töretlen jellemű entellektüel. A plasztika
nyelvén: nem Kisfaludi Strobl Zsigmond,
hanem Varga Imre vésőjére kívánkozik. A
drámai jellemrajz megbillent egyensúlya
még meg is sokszorozza a színészi feladat
nehézségeit. Hiszen a Ravelszkit játszó
színésznek jobbára saját személyiségéből
kell kiteljesítenie a szöveg izgalmas (ámde
egyoldalú) politikai portréját. E nélkül az
emberteremtő többlet nélkül a színpadi
Ravelszki nem válhat igazi drámai hőssé,
és tragédiája nem rendíti meg érzelmeiben
is a nézőt. Sinkó László - aki egyébként
mind-végig okosan, ízlésesen, pontosan
játszotta el Ravelszki sorsfordulóit - ezzel
a többlettel adósunk maradt. Sajnos, ezzel
megpecsételte az előadás sorsát is. Nem a
tehetségén, színészi lelkiismeretességén és
feltételezhetően nem is a rendező
színészvezető munkáján, instrukcióin
múlott, hanem magának a személyiségnek
a formátumán. Sinkónak nem-igen hisszük
el, hogy maga mögött tudja a nép
tömegeit, nem hisszük el, hogy halálhíre
forradalmasítja az utcát, személyes
jelenléte, cselekvése pedig más irányt
szabhat egy ország dolgának; de nem
hisszük el azt sem, hogy mélyen át-élt
emberi érzelmek fűzik szerelméhez,
Ritához.

Az előadás politikai és szerkezeti
egyensúlyát is megbillenti, hogy Ravelszki
legveszedelmesebb politikai ellenfele,
Balth miniszterelnök - Holl István ala-
kításában - súlyosabb és szuggesztívebb is
a dráma hősénél. Paradox kritikai
megjegyzés, mégis meg kell kockáztat-
nunk: Holl túlságosan jól, erőteljesen és
sokrétűen játssza a szerepét. És ami egy
megfelelő, méltó Ravelszki-alakítás mel-
lett - színészi remeklés, az ebben a halo-
vány előadásban majdnemhogy stílustörés.
Mert sajnos, nemcsak Sinkó László
kisszerű ebben a színpadi struktúrában, de
a Ravelszki-párt második embere, Gregor
is az. Fekete Tibor nem félelmetes hatalmú
machiavellista politikust, hanem
valamilyen súlycsonkító közértest játszik.
Rita (Molnár Zsuzsa) pedig olyan jelen-
téktelen, annyira képtelen az intenzív ér-
zelmekre, vagy legalábbis azok kifejezé-
sére, hogy a néző alig érti, hogyan és miért
vállalkozott ez az előkelő hölgy a maga
életveszélyes, heroikus történelmi
szerepének eljátszására. Annyira szereti
Ravelszkit? Akkor miért nem érzékelte-ti a
szenvedélyt? Eljutott mellette oda, hogy
részt kér és vállal ügyének szolgálatából?
Akkor erről kellene meggyőznie. De
Molnár Zsuzsa inkább csak fel-

mondja, mint eljátssza Ravelszki bátor
társának szerepét.

A dráma laza, epikus szerkezete a sze-
replők nagy részének csak egy-egy kurta
lehetőséget ad. Az emigránspanzióban
játszódó jelenetet például csak az epizo-
disták remeklése óvhatta volna meg attól,
hogy stílustörést érezzünk. Ehelyett a
színészek (Lengyel János, Lakky József,
Gyólay Viktória, Monyók Ildikó és a
többiek) csak fokozták a zavart. Ka-
barénak játszották azt, ami szatíraként is
csak lazán kötődik a tragédia egészéhez.
Évtizede már, hogy megváltozott a „vi-
déki" szó jelzői értéke; ezért tartózkodom
attól, hogy az epizodisták játékát
vidékinek minősítsem. De az a harsány,
hamis közjáték, amit Monyók Ildikó a
kiskutyáját sirató, örmény nő hálátlan
szerepében produkál, jellegzetes példája a
valamikori vidéki színjátszás hatáskereső
magánszámainak, s nem mai, hanem
tegnapelőtti mércével mérve is elfogad-
hatatlan. Ez azonban már a rendező
számláját is terheli.

Az epizodisták közül azok voltak a
legjobbak, akik nem akarták lejátszani a
főszereplőket. Ribár Éva például, a sofőr
feleségének szerepében hiteles volt és
mértéktartó, szomorú jelentéktelensége
pontosan kitöltötte a szerep kereteit.

Nyolc évvel ezelőtt Létay Vera a József
Attila Színház előadásáról írott meg-
semmisítő bírálatát így fejezte be: „Ká-
rolyi Mihályt már sok méltánytalanság
érte. Reméljük, ez az előadás volt az
utolsó." Fájó szívvel kell leírnunk, hogy a
kritikus ezúttal rossz jósnak bizonyult. A

Ravelszki-dráma feltámasztásával, ér-
vényes bemutatójával a magyar színház
továbbra is adós. Reméljük, ennek az
adósságnak törlesztésére nem kell újabb
nyolc esztendőt várni.

Károlyi Mihály: Én vagyok Ravelszki (kecskeméti
Katona József Színház) . Hubay Miklós
adaptálásában.

Rendező: Beke Sándor. Díszlet és jelmez:
Gyarmathy Ágnes. Segédrendező: Pallai Ágnes.

Szereplők: Sinkó László m.v., Fekete Ti-
bor, Holl István, Molnár Zsuzsa, Joós
László, Blaskó Balázs, Flórián Antal, Jab-
lonkay Mária, Jánoky Sándor, Juhász Ti-
bor, Balogh Tamás, Fabó Györgyi, Áron
László, Szakál Zoltán, Lakky József, Tardy
Balázs, Lengyel János, Gyólay Viktória,
Monyók Ildikó, Balogh Rózsa, Tunyogi
István, Kemecsi Ferenc, György János,
Budai László, Ribár Eva, Fraknói Sári,
Gyulai Antal, Mózes István.

KOLTAI TAMÁS

Az úrhatnám polgár
avagy vallomás a
színházról

A nyitott színpadon egy színtársulat ké-
szülődik az előadáshoz: ők fogják elját-
szani Molière komédiáját. A kipróbált ötlet
praktikus színházi szempontból a második
részben igazolódik, amikor a ma-mamusi-
szertartáshoz szerződtetett da-rabbeli
társulat török jelmezbe öltözött színészei
azonossá válnak az „alapegyüttes"
tagjaival, és így az első rész elején
színpadra lépő Zenetanár, Tánctanár,
Vívómester alakítói szerepük fogytán
visszatérhetnek a játékba. Ennek a „szín-
ház a színházban" megoldásnak egyrészt
tehát az lehet a célja, hogy megnövelje a
színészi föladatot. Másrészt az előadás
kedvvel vállalja, hogy Az úrhatnám polgár
balett-komédia, vagyis igyekszik nem
betétnek tekinteni a mamamusiavatást,
hanem a dráma szerves folytatásának.
Ennek megfelelően az előző felvoná-
sokban előforduló zenés-táncos közjáté-
kokat is beépíti az előadás menetébe.
Mindez megköveteli, hogy a darabot ne
színészek illetve énekesek és táncosok
játsszák el fölváltva, hanem mindvégig
csak színészek.

Van még egy harmadik motívuma is az
előadás színházi keretének, de ez majd
csak a kadenciában kapja meg a maga
jelentését.

A készülődés kezdőjelenete bensőséges
hangulatot kelt Zsámbéki Gábor
rendezésében. Az éppen érkező, egymást
üdvözlő, halkan beszélgető vagy gyakorló
színészek tevékenysége nem kvázi-el-
foglaltság, hanem a társulat komolyan vett
rutinja, amelyből az előadás előtti
feszültséget is ki lehet érezni. A táncosok a
Jourdain úr előtt bemutatandó koreográfiát
veszik át, az Énekesnő beénekli magát, a
Vívómestert alakító színész riposztozik, a
Zenetanárról pedig, aki partnerének
markírozott gyomorszájütés-sorozatát
fogadja, majd csak később derül ki, hogy a
verekedőjelenetet gyakorolja. Általános
atelier-hangulatnál többet fogalmaz itt meg
Zsámbéki: egy szellemiségével vonzó
színházutópia lírai képét festi föl,
rendezései során nem először. A társulat
aktív érzelmi jelenlétéről később sem
mond le: a le-föl emelkedő díszletfalak
rései között mindig ott


