
őrlő csetepaték, Margit egyszerűen teszi,
amit lehet és kell: elviszi az alkoholista
írót - s ezzel ugyanúgy megzavarja a
közéleti állóvizeket, mint Marhás a maga
látványos kivonulásával. S körülbelül
egyforma hatásfokú is a cselekedetük.
Végül is két vesztese van a drámának:
Marhás és Fügedinéék. Marhás csak akkor
győzhetett volna - a maga mércéje szerint -
, ha képes végigcsinálni értelmetlen
önpusztítását - még akkor is, ha tudja,
hogy tönkremeneteléből má-sok
szeretnének profitálni: „Én ebben a
mostani mártír-remete-áldozat-megváltás
mivoltomban kellek a generációm-nak",
hogy mondhassák: „Miértünk pusztítja
önmagát. A mi kis megváltónk." De
Margit tette még ettől a képzelt
győzelemtől is megfosztja.

Marhás Istvánt - még ha akarata elle-
nére is - kiemelték a szegénységből, az
elesettségből, a kivetettségből. Fügedinéék
azonban ott maradtak, s vádlón hangzik fel
a zárómondat Joli ajkáról: „És velünk mi
lesz?" Akkor lenne azonban igazán vádló
ez a kérdő mondat, ha a darab -- ahogy az
író nyilatkozta - tényleg róluk, az általános
viszonylagos jólét közepette is elesettekről
szólna.

A magyar színházi életben ritka az
olyan szerző-rendező alkotópáros, mint
amilyen Csurka István és Horvai István
duója. A legtöbb Csurka-darab színre
vivője Horvai, s a veszprémi Petőfi
Színházban is ő állította színpadra a
Majálist. Értő, a szerző elképzeléseit
tiszteletben tartó munkát végzett a ren-
dező. A darab ellentmondásait termé-
szetesen nem tüntethette el, s számolnia
kellett a veszprémi színház adottságaival
is. Horvai színpadterc (Fehér Mik-lós
tervei alapján) egy fokkal általánosabbá
tette a darab érvényességét. Csurka -
szerzői előírása szerint - egy valódi
düledező kunyhóportál előtt játszatná a
darabot, Horvainál viszont nincs házikó,
csak enyhe domboldal, amelynek a
gerincén fut végig a düledező léc-kerítés,
amely szétválasztja a teret kintre és bentre,
a szegénység világára és egy senki
földjére. Ezen a senki földjén a pusztulás
kézzelfogható nyomait látjuk. Egy óriási fa
kidőlt törzse Marhás kedvenc ülőhelye;
rozsdás eke, kidőlt-be-dőlt oldalú talicska,
limlom borítja a színpadot.

Míg az expozíciós jelenet sutaságát nem
csökkenthette, a befejező jelenetet
egyértelműbbé tette a rendező. Kár, hogy a
zárókép kissé melodramatikus. A darab és
az előadás csúcsjelenete a két

író összecsapása, miközben Fügediné
tökrészegen horkol Marhás vállán, okádva
kitántorog a színről, s vissza-térve a
domboldalra rogy, és ismét horkolva
alszik. Ebben a jelenetben hangzanak el a
legvádlóbb mondatok Marhás szájából az
író küldetéséről, a szocialista fejlődésről, a
parasztság sorsáról, a kis és nagy
megalkuvásokról. S ezeket a mondatokat
ellenpontozza - a szerzői instrukcióknak is
megfelelően - a naturalista eszközökkel
megrajzolt részeg aszszony minden
megnyilvánulása. A be-mutatón ez az
ellenpontozás még túlzottan kiszámított
volt, s éppen ezért nem vált kellően
groteszkké.

A színészeknek meglehetősen egye-
netlen feladatokat jelent a Majális. Az
Öregasszony és Joli szerepét elfelejtette
megírni a szerző, míg Fügediné, Vámos és
Margit szerepe néhány villanásra kor-
látozódik. Egyedül Marhás István alakja
van kidolgozva. Ez a szerep amolyan ju-
talomjátéknak tekinthető. Szoboszlay
Sándor él is az alkalommal, és kitűnő
portrét ad az alkoholista íróról. A tra-
gikomikus figurának főleg a komikus
színeit bontja ki, és kissé adós marad az
író hajdanvolt, s nyomokban még ma is
érezhető nagyságának, súlyának érzé-
keltetésével.

Ellenfelét, Vámost, Jászai László
játssza, s egy pillanatra sem próbál meg -
még a szerep keretein belül sem -
Szoboszlay partnerévé nőni. Nagyrészt
rajta is múlik, hogy a két író közötti vita
egyoldalúvá válik, s még jobban fel-
erősödik a mű monológstruktúrája. A
néma dizőz, avagy Margit jelentős
figuráját, a fiatal generáció képviselőjét
Takács Katalin jeleníti meg. Előnytelen
jelmeze is ludas abban, hogy akkor is
dizőz marad, amikor már rég nem játszik
szerepet. Az alak belső logikátlanságait
csak gyengíteni képes. Fügediné Csurka
szerint „durva és alantas. Primitív.
Áldozat tulajdonképpen, de már olyan
mélyre süllyedt, hogy nagyon nehéz
valódi rokonszenvet érezni iránta". Dobos
Ildikó Fügedinéje viszont súlytalan és
kedélyes, stilizált mozgással jelzi csupán a
közönségességet. A darab második
cselekményszála jórészt e miatt a
figurakönnyítés miatt gyengül le.

Csurka István: Majális (veszprémi Petőfi Szín-
ház)

Rendező: Horvai István ni. v. Díszlet: Fehér
Miklós m. v. Jelmez: Hruby Mária.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Jászai László,
Takács Katalin, Málnai Zsuzsanna, Görbe Nóra,
Dobos Ildikó, Ruttkay Mária.

TARJÁN TAMÁS

Hic sunt leones

Szabó Magda drámaírói pályája
és A meráni fiú

Hét drámai alkotás - színmű, színjáték,
történelmi játék s végül vállaltan is:
dráma - keletkezett húsz év alatt, 1960 óta

Szabó Magda műhelyében, s mellettük
(részben velük összefüggésben) né-hány
hangjáték is. Mennyiségük és mi-nőségük
is jelzi, hogy - bár a legtöbb mögött nagy
kiterjedésű epikai hát-ország húzódik -
nem csupán a sikeres prózaíró portyázik
kalandot keresve a számára kevésbé
ismert drámai terepen. Szabó Magda itt is
méltó ellenfelekkel kíván harcba szállni:
emberekkel és fenevadakkal.

A család drámái

Szabó Magda színművei koncentrikus
körökbe rendeződnek: egyre tágabb gyű-
rűket fog be az írói tekintet. Legbelül, de
korántsem zártan helyezkednek el azok -
számos regény társaságában -, amelyeket
a szövevényes, gazdag család-történet
hívott életre. A közvetlen, érzelmi
tapasztalás: a személyes sors, az
utólagosan mérlegelő meditáció és a
tényeket, adatokat, dokumentumokat fi-
lológiai alapossággal összegyűjtő történeti
búvárkodás együttesen rajzolja ki e
sokágú família tárgyilagosan elfogult képét.
Szabó Magda mindig a családjáról beszél.
Akkor is, ha az Árpád-házról ír drámát.
De bármilyen aprócska mozzanatot
emeljen is ki a finoman mitologizált
családtörténetből, hangját úgy emeli föl,
hogy az áttörje a szülői, nagy-szülői,
rokoni ház falait. Közlendője - szándéka
szerint - sosem magánérdekű.

Első színművét, a Kígyómarást 1960ban,
Ajtay Andor rendezésében a Jókai
Színház mutatta be. Az irodalmi életbe
csak egy-két évvel korábban visszatért, de
máris széles körben népszerű írónő
Disznótor című regényének legfontosabb
mozzanatait emelte át a drámába. A
Disznótor „rekviem, anyám meggyötört
gyermekkoráért, azért a Jablonczay Len-
kéért, akinek úgy, olyan körülmények
között kellett felnőnie, hogy minden haj-
lama szerinti, szabadba vivő útját elállta
valaki, s akinek minden későbbi kudar-
cáért, elporlott lehetőségéért az a meg-
gyilkolt gyermekkor felelős" - vallja az



írónő, ez a meghatározás azonban valóban
csak a regényre (és részben később a
Régimódi történetre) érvényes - a Kígyó-
marásra csak annyiban, hogy itt is meg-
határozó szerepű a Jablonczayakról for-
mált Kémery család két nőtagja: Klárika
és Póla.

A Kígyómarás az osztályellentét drámája:
az évszázad óta szappant főző Tóthok
áldozattal és verejtékkel tanítóvá nevelt
fia, János, nem lehet boldog a gőgös és
romlott Paulával. Tóth János megbűvölten
szerelmes belé, hétesztendőnyi folyamatos
megaláztatás, kikosarazás után veheti
feleségül - önmaga számára is
érthetetlenül és váratlanul -, hogy azután
az asszony nyolc hónapra megszülje a más
gyerekét, és huszonöt éven át csalja -
lélekben s aztán nem-csak lélekben - a
megvetett férjet. A tanító tragédiája, hogy,
bár nem veszi ezt észre, házasságában
nem kapott feleséget, s ugyanakkor -
Paula parancsára - elveszítette a családját
is: a Kémeryek és a Tóthok nem vehetnek
egy-másról tudomást. Az osztályellentét
drámája szerelmi tragédiában fogalma-
zódik meg - ami végül is gyilkossághoz
vezet. A történet, amely 1929-ben a
házasságkötéssel kezdődött, s 1943-ban
jutott fordulópontjához, 195 5-ben zárul
le.

A Disznótort, éppen szerelmi szála miatt,
számos kritikai támadás érte - s a
tematikai rokonság miatt mindez a szín-
darabra is érvényes, noha a bemutatóval
kapcsolatosan kevesebbet emlegették.
Érvényes - de nem egészen úgy, ahogyan
a korabeli bírálatok ítéltek. „Soha nem
éreztem magamat olyan reménytelenül
vidékinek, mint a Disznótor fogadtatásakor
- írja Szabó Magda -, amikor annyi helyről
a fejemre olvasták hőseim esztelen
indulatait, örökké tartó szerelmi
kötöttségüket s azt a bírálók szerint
képtelen, lehetetlen haragot, amely
évtizedeken át nem enyhül, megmarad.
Ahol én éltem, voltak emberek, akik csak
egyszer és egyet szerettek életükben, és
voltak indulatok, családi háborúk,
gyűlöletek, ellenségeskedések,
amelyeknek csak a halál, olykor még a
halál se vetett véget, amelyek öröklődtek.
Tóth János modellje holtig imádta hűtlen,
őt nem szerető, lenéző, lépten-nyomon
kicsúfoló feleségét..." A kritikának
éppenséggel nem volt igaza abban, hogy
az érzelmek intenzitását - Tóth János Póla
iránti és Póla Szalay Gábor iránti
múlhatatlan szerelmét - kifogásolta:
hiszen ezzel épp azt

vetette el, ami önmagában, végletessé-
gében drámai természetű. Szabó Magdát
sem a valóságos tények igazolják, hanem
a mű, amely az egyes szereplők és a két
család jellemrajzában teszi teljességgel
hitelessé és átélhetővé a szerelem és a
gyűlölet hullámait.

A mű problematikája másutt rejtőzik. S
valóban rejtőzik: Szabó Magda ösztönös
dramaturgiai készsége és tudatos, alapos
tájékozódása olyan drámai konstrukciót
hozott létre, amely szinte elfedi önnön
gyengéjét. Már itt egyértelműen kitetszik
ugyanis az írónő két jelentékeny erénye:
tévedhetetlenül biztos szerkesztői technikája,
jelenetezése és lélektanilag mindig hiteles,

érzékeny karak-terábrázolása. E kettő oly
meggyőző és - a szó jó értelmében -
látványos, hatásos, hogy mellettük szinte
föl se tűnik a drámai horderő hiánya és a
drámai nyelv problematikussága.

A drámában feszülő történelmi, osztály-
és sorskérdések máig valóságosak,
hitelesek, a cselekmény érdekfeszítő, noha
nem ez az elsődleges célja, ezért is
értesülünk mindjárt az első jelenetben a
feleséggyilkosság tényéről (ezt az egyet-
len, igencsak szabályszerű szabálytalan-
ságot némi túlzással nevezhette „idő-
bontásos szerkesztésnek" Czére Béla át-
fogó tanulmánya a SZÍNHÁZ 1976. 6.
számában). A baj Tóth János alakjában
van. Egyéniségével, jellemével, tetteivel
neki kellene megtartania az egész drámát
- hiszen ő az egyetlen, aki mindkét vi-
lághoz: mindkét családhoz tartozik. Tóth
Jánosnak azonban a modellje is „szürke,
egyszerű kis ember volt", s az maradt a
színmű Tóth Jánosa is. Érdektelen,
jellegtelen, gyámoltalan figura. Nagy és
rendíthetetlen szerelme is egy-szerűen:
van. Érzelmeiben, akaratában passzív;
bábként irányítható. Semmilyen
vonatkozásban nem alkalmas kulcsfigu-
rának: saját családjának valamennyi tagja
érdekesebb, vibrálóbb, erkölcsösebb nála,
a Kémery-házban pedig még a
szolgálóban is több az ész és a hatá-
rozottság, mint benne. (Mellékkérdés,
hogy ebből a Jolán nevű szolgálóból a
felszabadulás után állami autón fuvarozott
tanácsi osztályvezetőt farag Szabó Magda
- jellemezve így a színmű meg-írásának,
még inkább megfoganásának idejét.) A
Tóth család és a Kémery família között
csak Tóth János személyén keresztül lehet
konfliktus, a drámának benne kellene
lejátszódnia - a gondolati és tartalmi
konstrukció és a főhős azonban nincsenek
arányban egymással.

Nem teremtődött meg a dráma kínálta
lehetőségekhez méltó és szükséges cent-
rális alak.

A darab nyelve, írásmódja - a Tóth
család tagjainak beszéltetésekor - stiláris
és hangtani precizitással törekszik a
tájnyelv visszaadására. Ahogyan az egész
mű jellegében, légkörében ott vibrálnak a
Móricz Zsigmond alkotásaira jellemző
vonások, úgy ez a nyelvezet is mintha az ő
írói gyakorlatához igazodna. A
Debrecenhez oly szorosan kötődő nagy
íróelődben látna mintát a debreceni
családot színpadra formázó Szabó Magda?
Olyan mondatok olvashatók például a
Kígyómarásban, mint Tóth Sáráéi az
esküvő előtt: „No! Ojan nagy nap lessz
hónap, ojan jeles nap! Sokat dógoztunk
mostanába mind, oszt fárattak vagyunk, ez
itt a baj. Kutya, ha fáratt, lehasal,
nyugszik, némej ember meg a fogát
vicsoríttya. Nem rosszaság a, csak
fárattság. Egyetek!" A mondat-fűzés, a
szóhasználat, a hangalak hite-lessége előtt
alighanem tisztelegnie kell a nyelvésznek
- feszélyezettebben érez-heti viszont
magát az olvasó - még ha nem is kerül
különösebb erőfeszítésébe fölbontani az
„allesz", „ejjár" típusú ki-fejezéseket -, s
különösen a néző. Ez a nyelv legföljebb
egyik-másik színészre kényszeríthető rá;
ha mégis mindenki komolyan venné,
komolytalanságba fordulna az egész
darab, s az alkotói szándéktól teljességgel
függetlenül kulissza-hasogató népszínmű
telepedne a szín-padra. Fölöslegesen nagy
áldozat Tóthékat így beszéltetni csak
azért, hogy a polgár Kémeryek városias
beszédmodorával megütközhessen
stílusuk. Ez a drámai nyelvezet
kétségtelenül tudatos, kiszámított írói
eljárás eredménye, hatásos is - de csak a
ténylegesen kimunkált, stilizált drámai
nyelvet helyettesíti. A stiláris kérdések
iránt fogékony, jelentőségüket mindig
érző Szabó Magda ez esetben kézenfekvő
és konzervatív-nak is tetsző megoldás
mellett döntött - a későbbiekben sajátos
nyelvi neologizmusai lesznek majd
föltűnőek; és stiláris kísérletei szinte
minden drámájában vitathatóak maradnak.

1977-ben jelent meg az utóbbi évek
egyik legkitűnőbb regénye: Szabó Magda
Régimódi története. Amint az várható volt, a
munkáit színpadra, filmre, tele-vízióra
szívesen átdolgozó - új lehetőségeket,
látószöget kereső - írónő szinte egyidőben
megírta a színi változatot is, amely már
több mint két éve sikerdarabja a Madách
Színháznak, Lengyel



György rendezésében (a szülőváros,
Debrecen színházában szintén Lengyel
elképzelése nyomán elevenedtek meg a
dráma alakjai). A bemutató kritikai
visszhangja egyöntetű volt: Szabó Magda
tehetségének jegyeit magán őrző, de a
regényhez föl nem érő adaptáció ez. A
legpontosabban Nagy Péter fogalmazott
(Kritika, 1978. 2. szám): „ .. eb-ben a
Hortobágy széli Bernarda Albaházába
vetődött tanítónő-Nóra történeté-ben
meglenne a drámai eseménysor, küzdelem
magva; de annak kibontásához cl kellett
volna szakadni az eredeti történettől ... "

Természetesen a Régimódi történet,
amelyet tizenhét év választ el a dráma-írói
föllépéstől, s amely hatodik dráma a
pályán, epikus alapkaraktere ellenére is
részértékekben gazdag, s ha nem is drá-
maszerű, mindenesetre színszerű alkotás.
Pontosan, hatásosan tervezett jelenetekkel;
hálás szereplehetőségeket kínáló
figurákkal. Olyanokkal, akik Szabó
Magda családjából léptek elő, s akik vala-
miképpen mind-mind a bálványozva
szeretett édesanya, Jablonczay Lenke, a
„tündér és óriás" körül forognak, még ha
évtizedekkel korábban éltek is. Ezt a
családi albumot szinte mindenki a
felismerés örömével, a visszatekintés
nosztalgiájával vagy az ítélkezés szigorá-
val lapozgathatja: a rengeteg szereplő
között biztosan van néhány, aki saját
nagyanyánkat, keresztszülőnket, rég el-
porladt rokonunkat idézi. Mert biztos
kézzel, érzékenyen formált típus itt
mindenki - a századforduló körüli idők s
szellem több oldalú képviseletében.

Nem a szó eddigi, szorosan vett önélet-
rajzi értelmében, de családi dráma a
LeIeplezés is (1962 novemberében a Nem-
zeti Színház pesterzsébeti Kamaraszín-
háza tűzte műsorára; a rendező Vadász
Ilona volt). A Simon család drámájának
megírásába az is belejátszhatott, hogy a
múltba visszatekintő írót mind több kri-
tikusa serkentette kortársi téma földol-
gozására. Lélektani érzékenysége, szer-
kesztőkészsége most sem hagyta cser-ben
Szabó Magdát, mégis a Leleplezés - címével
szoboravatásra és morális szín-vallásra
egyaránt utalva - legsablonosabb és
legkevésbé időálló színpadi műve.

A város drámája

Szabó Magda számára Debrecen: „a holtig
haza". Ha messze került is, tekintete soha
nem vesztette el, a zászlós Bárányt a város
címerében. Érte, a Bárányért veszélyekkel,
ellenséggel is szembené-

zett drámaíróként: 1975-ben két szín-padi
művét adta közre, s a kötet, amely a
Kiút/s, város!-t is tartalmazta - Az a szép,
fényes nap című drámája mellett - a
választott mottótól kapott címet:
„ .. míg tág szemmel felém merednek/ az
órák és a farkasok." A szűkebb pátria
felkérésére írt darabot 1973 szeptembe-
rében Lendvay Ferenc állította színpadra
Debrecenben.

„Családom és szülővárosom történetét
bizonyos izgalmas szakaszokban eléggé
egymásba voltak szövődve amúgy is -
egyaránt ismernem kellett emlékezik
Szabó Magda. - Sokat és szívesen sétál-
tunk, anyám-apám meg-megállt egy-egy
ház előtt, s megtanított rá, a magyar
költők, írók, államférfiak közül ki hol
lakott ebben vagy ennek az épületnek az
elődjében, egyáltalán: hogy ezekben az
utcákban mikor mi történt." A várost
mintegy a családtól kapja „örökségbe" - s
valóban: örökbe - Szabó Magda; a város
pedig a maga létének évszázadaiba sűríti a
magyar nemzeti történelmet. A Kiálts,
város!: középső gyűrű az író drámái
között.

A színjáték ezúttal több rétegű. Az
egyik: a kálvinizmus dicsérete; bírálata is
ugyanakkor. Czére Béla éles szemmel
vette észre a XVII. század eleji Debrecen
és a Sütő András Csillag a máglyán című
drámájában kirajzolt, XVI. század

közepi Genf párhuzamát. A kálvinista
puritanizmus szabja meg a város sorsát és
életét. A polgárok szabad akaratukból
vették magukra a legszigorúbban értel-
mezett kálvini hitelveket, az őrzést és a
szabályozást elsősorban Gál Nagy István
főbíróra és Hodászi Lukácsra, a papra
bízva. Csakhogy - ha folytatjuk a Genf-
Debrecen párhuzamot, játszva kissé a két,
sok tekintetben rokon drámával - Sütő
András Kálvinja egy személy-ben lehetett
pap és politikus, egy személyben
képviselhette ég és föld, Isten és evilág
törvényeit; Debrecenben azonban külön
vigyázzák a hitet s külön a létet. S idősb
Portörő szenátor, Gál Nagy István
lankadatlan ellenfele sem-miben sem
hasonlít Szervét Mihályra.

A végletekig puritán kálvinizmus em-
bert, akaratot fegyelmező erejét - s vég-
letes antihumanizmusát: a hit jóvátehe-
tetlen kétarcúságát fedi föl a műnek ez a
rétege. S a hit „nacionalizmusát" is: itt a
vallás már nem szakítható cl a politikától.
A protestáns Debrecen saját léte
érdekében sem hajlandó befogadni a
görög kereskedőt, Jorjosz Sztavriászt,
mert az más vallású. Szabó Magda vissza-
visszatérő gondolatainak egyike szólal
meg itt: az ésszerű tájékozódás, a józan
szövetségeskeresés gondolata (ami A
meráni fában melléktémából főtémává
növi ki magát).

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap (Nemzeti Színház). Kálmán György és Sinkovits Imre



Gál Nagy István főbíró nem
engedélyezi a Debrecenhez szülötteinél is
jobban ragaszkodó Sztavriásznak, hogy
házat vásároljon a városban. Ezzel, tu-
datosan, a görög kereskedő hatalmas
vagyonáról is lemond, ami pedig szükség
esetén megválthatná a többrendbeli hadi-
sarctól kivérzett, javait vesztett lakosságot.
A hivő ember és a városáért felelős
politikus képtelen egy és ugyanaz a sze-
mély lenni. Azaz: mivel mindig, komp-
romisszum nélkül önmaga akar maradni,
hiánytalanul szolgálva mindkét urát - az
Istent és Debrecent -, szükségszerűen
tudathasadás, személyiséghasadás a sorsa.
Gál Nagy István megadná Istennek, ami az
Istené, s a városnak, ami a városé - s
éppen mert hitében és morálisan ilyen
következetes, kis híján kénytelen istenét és
városát is a környéken csatázó ellenséges
hadak valamelyikének adni. Belgiojoso
császári hadvezér és Bocskai István hajdúi
részéről közvetlen, a nagyobb, történelmi
erők - Ahmed szultán, Fülöp király,
Rudolf király - révén közvetett
fenyegetések szorongatják. Állandóan
veszélyben van a hit szabad gyakorlása;
bármelyik órában csóva repülhet - magyar,
német, török kézből - a védtelen város
háztetőire.

A főbíró, aki jelentékeny ember, bár
nem emelkedik a tragédiai hősök nagy
formátumáig, szükségszerűen szenvedi el
a magán- és a közélet konfliktusát: a hivő
és a politikus „tudathasadása" mellett
személyének másfajta kettéhullását.
(Ebben ismét előlegezi IV. Bélát: a
politikai cselekvés viharai közepette
mindketten rossz apák, rossz férjek, akiket
csak késő este lát a családjuk, de akkor is
városi és országos ügyekről beszélnek.)
Gál Nagy István értékrendjében Isten -
Debrecen - Eszter a sor-rend: lányának
sorsa marad utoljára. Abban a rendkívül
feszes, szilárd drámai építkezésben, ami a
Kiálts, város !-t író Szabó Magdát jellemzi,
minden a determináció logikájával
történik, hiszen senki nem tér le arról a
pályáról, amelyre jelleme állította - ezért
tehát végül minden súly arra zuhan, aki
ebben az érték-rendben a legkevesebbet
jelenti: Eszter-re. Az ő esküvőjét
halasztották el eddig ötször, mert az Úr
vagy a város vala-miért így diktálta, s ő
veszíti el örökre Borzán Gáspárt - aki
előbb Gál Nagy István akaratlan hibájából,
tragikai vétségéből kerül a császári
zsoldosok kezére, s akit azután a főbíró
kénytelen tudatosan sorsára hagyni a
városért. A „magánemberre" és „közéleti
em

berre" hasadt politikus a lánya életét,
boldogságát áldozza fel Debrecenért.

A háromfelvonásos dráma a szabad-esés
törvényei szerint egyre nagyobb se-
bességgel zuhan végkifejlete felé. A hi-
bátlan kompozíciónak, a most stilárisan is
kifogástalan dialógusoknak köszönhetően
mozgási energiája egyre magávalra-
gadóbb - s közben, a látvány, a jellemek, a
nyelv által sodortatva talán észrevétlen
marad, hogy sem a figurák rendszere, sem
a mű alapgondolata nem ígérte, nem is
foglalta magában azt a helyzeti energiát,
ami e zuhatagot elindíthatta.

A drámának előjátékban is kifejtett
gondolatáért - miszerint Gál Nagy István
vétkes ugyan Borzán Gáspár, „a
mindenkori áldozat" halálában, de Fülöp,
Rudolf, Ahmed, Kálvin, Bocskai, Bel-
giojoso nélkül sohasem kényszerült volna
őt gyilkosai kezére adni: tehát vére végső
soron e hatalmasságok kezén szárad, ha
egy ismeretlen zsoldos ölte is meg - a
főbírónak kell nagy árat fizetnie; s ezt az
árat „fizeti" maga a mű is. A történelmi
determinizmusra alapozott, minden
szereplőt változhatatlan pályán mozgató
prekoncepcióból eredően Gál Nagy
Istvánnak - minden morális kiválósága,
patriotizmusa és mélységes hite ellenére -
jelentéktelennek kell lennie.
Jelentéktelennek - főbíró-ként,
politikusként. Mert noha a látszat az, hogy
végveszélyben eddig mindig sikerült -
nagy anyagi áldozat árán - megmentenie a
város függetlenségét, a valóság viszont az,
hogy az egyre szegényebb Debrecent
mind biztosabban sodorja a megalázó
függőség felé. Debrecen fogát
csikorgatva, de zokszó nélkül
mindenkinek - most hol Belgiojosónak,
hol Bocskainak - fizet; tehát mind többen
kértek és fognak kérni tőle. Gál Nagy
István politikája nemes és rossz, s ezen az
sem változtat, ha történetileg esetleg
bizonyítható, hogy volt olyan debreceni
főbíró, aki hasonló taktikával mentette
meg a várost. Erre a talán létezett
történelmi alak ra hálával, megbecsüléssel
tekinthet az utókor - a dráma Gál Nagy
Istvánjára viszont csak bizonyos
értetlenséggel. A mai néző ugyanis az
előjáték ellenére sem osztozhat abban a
történelemszemléletben, amely szerint
magyar, német, török ellenség szorításá-
ban, naponta váltakozó politikai viszo-
nyok közepette egyszerűen nincs is mód a
cselekvésre, s nem marad más, mint a
hatalmas hadisarcokat hol ennek, hol
annak alázatosan megfizetni. A drámában
utalás sincs arra, hogy Debrecen

nagytanácsa küzdene a város nehéz hely-
zete ellen. E küzdelem híján viszont Deb-
recen sorsa csak szánnivaló, de nem
megrendítő. Drámai feszültség csak abból
ered, hogy - mint szó volt róla - a közéleti,
politikai szál terhei is áttevőd-nek Eszter
személyes sorsába. Csakhogy Gál Nagy
István szerepe e vonatkozásban sem
kielégítő, s föltétlenül zavarba ejtő. A
főbíró huszonnégy évi politikusi gyakorlat
után - bár más helyzetekben higgadtságról,
hajlékonyságról, diplomáciai rutinról tesz
tanúbizonyságot - a leckefölmondás
szabatosságával árulja el Von Felsen
kapitány, császári követ-nek a
kihasználható, terhelő adatokat; ifjabb
Portörő szenátor pedig buzgón segédkezik
ebben a tragikus - de nem motivált
ügyetlenségben. Hasonlóképp váratlan és
érthetetlen, hogy a főbíró, aki
kényszerhelyzetében mégiscsak engedé-
lyezné Sztavriásznak - nem a letelepedést,
hanem, a céhek áruinak ellenértékeként, a
váltságdíj kifizetését, miért nem sejti,
hogy a görög természetesen semmi mást
nem fog kérni cserébe, csakis a városi
házat, a polgárjogot. Gál Nagy István
pontos személyiségrajzot ad Sztavriászról,
mielőtt az megérkezne; előre tudja, hogy
tudatosan késni is fog, ezzel fizetve a
nagytanácsnak, a városnak az eddigi
elutasításokért - de azt nem tudja, nem
sejti, hogy a kereskedő változatlanul
letelepedni akar?

Furcsa jelenség, s nyilván nem tuda-
tosodott az írói munkában - de mert Szabó
Magda több drámáját is jellemzi, nem
lehet említés nélkül hagyni: a mo-
numentális drámaiság, a nagyszabású
kompozíció váratlanul kisszerű vagy a
kompozícióhoz mérten nem elég jelentős
centrális hőst tart fogva. A Kígyómarásban
Tóth Jánost, a Kiálts, város !-ban Gál Nagy
Istvánt - s majd A meráni fiúban IV. Bélát.
Belőlük - és általuk hiányzik a drámai
horderő, részleges emberi értékeik
ellenére is.

A dráma - pontosabban az előjáték - első
mondatában a történelmi ítélőszék elé
megidézett Ahmed szultán így háborog a
Borzán Gáspár halála miatti, kései
zaklatáson: „Kész kabaré, egyetlen
senkiházi miatt." Az előjátékban a kabarén
kívül is bőven találni szándékoltan oda
nem illő, aktualizáló kifejezéseket. A
textus ilyen típusú modernizálására Szabó
Magda a későbbiekben tudatosan
törekszik majd, egyelőre viszont csak az
előjáték és a három felvonás ellenpon-
tozza egymást, s magában a drámában a
legtisztábban, legszebben szólal meg az



író drámai nyelve. Szabó Magda finoman,
stilizálva archaizál a Kiálts, város !-ban. A
nyelv szituációkat teremtő és szabályozó
erejű. A nagytanács ülésének a „Tetszett
Debrecen városának" vissza-viszszatérő
mondata ad szép ritmust; simul-nak a
jelenetekbe a régies megszólítások, a már
nem használatos egyeztetési formák, a
nyelvből kikopott szólások: „Salétromtiszt
úr Gebei", „tizenkét esküdt-bírák", „olyan
a képed, mint a varas-békáé". Nem egy
helyen, talán ösztönösen is, megszólal a
versmértéket a latin nyelvtől tanult s
korábban írott költeményeiben
formaérzékenységét csillogtató poéta. Az
első felvonás például „A város van
veszélyben, Eszter. Debrecen" hibátlan
jambikus sorával zárul, s hangzik szinte
versként a szöveg másutt is.

A nemzet drámái - Az a szép,
fényes nap

Részben véletlenszerű, részben viszont
törvényszerű, hogy az első két drámájá-
ban, a Kígyómarásban és a Leleplezésben a
jelent, illetve a közvetlen közelmúltat
vizsgáló Szabó Magda később egyre
távolibb évszázadok szenvedélyes búvára
lett. Az Egri István rendezte Fanni
hagyományai (1965, Katona József
Színház) i 794-ben játszódik. Kármán
József műve erősen átdolgozva, új
szereplőkkel ki-egészítve jelent meg a
színpadon. Az önálló alkotássá lényegülő
adaptáció döntő érdemét így foglalja össze
Kónya Judit, Szabó Magda monográfusa:
„Először ebben a drámában kísérli meg .. .
felvázolni a forradalom anatómiáját. Még
nem vállalkozik teljesen önálló
megfogalmazásra, azért keres támaszt
Kármánban, majd Kazinczyban. De a
kérdés, a gondolat, hogy mit jelent a
család, a környezet magatartása a forra-
dalmár mellett - vagy leginkább ellene -,
az itt születik meg. Embrionális
formájában már Az őzben is
felfedezhetjük, de a Fanniban, a
Leleplezésben, A rabban s végül az Az a szép,
fényes napban kísérhetjük nyomon mind
erőteljesebb s mind. világosabb kifejtését."

Regényt, drámát, hangjátékot egy sorban
említ az irodalomtörténész - érzékeltetve
az élet-mű különböző műfajainak
egyanyagúságát.
A Fanni már nemzeti ügyet, nemzeti

kérdést kívánt vizsgálni: klasszikus műre
támaszkodva s kiemelkedő történelmi
eseményhez kapcsolódva -- keletkezését
tekintve a Martinovics-összeesküvés 170.
évfordulóján - a forradalomról szólt. A
Kiálts, város !, amely további 190 évet

húzódik vissza az időben, szorosan kö-
tődik ugyan Debrecenhez, de a város és
vezetői sorsában országos érvényű vo-
násokat látott meg az írónő. A „csupán"

jó egy évszázadra visszatekintő Régi-módi
történet „kitérője" mellett dráma-írói
pályája legutóbbi szakaszában két olyan
művét tárta a közönség elé, amelyek az
Árpád-ház tulajdonképpeni születésekor,
994-ben, illetve az Árpád-házi királyok
uralkodásának legtragikusabb eseménye
idején, 124z-ben játszódnak.

Mindkét dráma tárgyát a modell értékű
alapszituációk iránti érzékenységgel, a
történelmi perc súlyát és fontosságát
megérezve választotta Szabó Magda.
Legtöbb drámája - igazodva a klasszikus
szabályokhoz egy jeles, fényes napon
vagy annak előestéjén játszódik (ez a
Kígyómarásban, a Kiálts, város!-ban s
természetesen a Szép, fényes napban nyo-
matékosan cl is hangzik).

Gyula, Géza és Vajk hármas drámájá-
ban a „szép, fényes nap" eredetileg az
égitestre vonatkozik. A Lány énekelte
pogány dal sorai -- „Az a szép fényes nap
az isten jobb szeme, / az a szép fényes
hold / az isten bal szeme ..." - és a szép,
fényes nap: a keresztség felvételének
ünnepi pillanata erős kontrasztban van-
nak egymással. Önmagában kontrasztos a
cím is : A z a szép, fényes nap. A történelmi
perc szükségszerűsége - és kritikája
fogalmazódik meg.

A dráma három nemzedék képviselői-
nek állásfoglalásában és sorsában a min-
denkori generáció- és különösen sorsváltás
élő modelljét adja. Nem kimódolt példa-
beszédet, nem élettelen parabolát: iz-
galmas történelmi fikciót, amelynek asszo-
ciációi segítik a közelmúlt értelmezését.
Mint minden valóban gondolatébresztő
históriai dráma, ez is módosít a történet-
tudomány rendezte hangsúlyokon:
középső nemzedék képviselőjét, Géza
fejedelmet teszi meg főszereplőnek --
nemcsak dramaturgiai, hanem történeti
értelemben is. Géza válik országalapító-

vá: számára a kereszténység fölvétele
egy negyven-hatvan évre számított nagy
haditerv első része, ügyes csele. Le akarja
venni a napirendről a „magyar kérdést".
Színleg kíván szövetségre lépni a keresz-
tény Európával, csak játszaná a német
orientációt. Ez a Géza fejedelem a deb-
receni Gál Nagy István sokkalta nagyobb
formátumú, politikai virtuozitásában zse-
niális előde - annyiban, hogy ő is szö-
vetséges nélkül, függetlenül, önerőből
képzeli el az augsburgi vereséget, a száz-
tízezer főnyi veszteséget még ki nem he-
vert magyarság talpraállítását. Tervezett
államának hitelve a keresztény kultúrát
már ismerő „rugalmas pogányság" volna,
az a nemzeti hajlékonyság, amely
biztosítaná, hogy a változó történelmi
szelekben csak hajlongjon, de el ne tör-
jön a magányos közép-európai nádszál.
Szabó Magda gondolatmenete azt sugall-
ja: ha Géza országépítő terve valósult
volna meg, nem nehezedett volna oly
hosszú időn át, számos szakaszban a ma-
gyar népre a német elkötelezettség súlyos
terhe. Ez az újszerű állítás a maga rációja
szerint a II. világháborúig elemezte végig
történelmünket.

Géza politikai szerencsejátékos, bi-
zonytalan nyerési esélyekkel, a rokon-
szenves és nagy hazardőrökre jellemző
életteliséggel. Alkatilag fölényben van
halaványabb fiával, Vajkkal - a holnapi
Istvánnal, holnaputáni Szent Istvánnal -
szemben, de a majdani első Árpád-házi
király, egyelőre fejedelmi fiú reálpolitiká-
ból máris jobb jegyet érdemel. O szövet-
ségest keres, talál is - az író állásfoglalása
szerint: rossz szövetségest. A történelem
menete majd részben igazolni fogja ezt a
koncepciót, részben nem; s értéke, hogy
legalább van próbája: a históriai tények.
Géza terve: intellektuális lehetőség. Sza-
bó Magdának, azzal, hogy maga világo-
san jelzi, kinek a politikájára szavaz (Gé-
záéra). s azzal, hogy ugyanakkor nem uta-
sítja el teljes Mértékben az ellenszenves-
nek láttatott Vajk reálpolitikáját, sőt:

Tímár Béla (Bács) és Mensáros László (Evsztratisz) A meráni fiú Madách színházi előadásában



a nagypapa, Gyula bizánci tájékozódásá-
nak évtizedes nosztalgiáit is figyelemre
érdemesíti - mindezzel sikerült a sors-
váltás dinamizmusát, az igazság, a helyes
történelmi felismerések és tettek össze-
tettségét megvilágítania. Orientálja - de
egyben szabad döntésre szólítja az olva-
sót, a nézőt ez a dráma. S a magánéleti
motiváció most szervesen simul a politi-
kaihoz. Az öreg, mellőzött, nevetséges
Gyula az egyetlen, akinek bensőséges
emberi kapcsolata van (Böngével, a meg-
csonkított harcossal, az augsburgi vereség
egyik hírhozójával). Vajk, politikai
számításból, egyelőre csak óvatosan ter-
vezgeti későbbi reálházasságát. Géza
tökéletesen egyedül van. Magányossága
elsőrendűen neki nyeri meg rokonszen-
vünket, Gyulához a szenilitás határaira
érkezett, sokáig félretolt diplomatikus
okosság vonz - Vajkhoz pedig az, hogy
mégiscsak belőle lesz majd egyszer a
honalapító.

A Szép, fényes nap a groteszk felé tán-
coló realista történelmi kamaradráma.
Balszerencséje, hogy - számos jó részlet-
megoldás, Marton Endre rendezői igé-
nyessége ellenére - a Nemzeti Színház-
ban, vagyis inkább nemzeti színházi

stílusban kellett színre kerülnie. Mert ha a
nemzet drámája is - intimebb s a pátosztól
még inkább mentes teret, tolmácsolást
kért volna magának.

Szabó Magda kezdetektől megnyilat-
kozó drámaírói készsége, biztos szerkesz-
tőtechnikája, kitűnő szereplehetőségeket
kínáló alakformálása eddig elsősorban
ebben a műben teljesedett ki. Úgy tűnik,
előnyös vonás, hogy ezúttal nem egy,
hanem három főszereplője van a játék-
nak, akik önmagukban és egymáshoz
való viszonyukban is arányosak: nem
csupán saját magukat, hanem ki-ki a
másik kettőt is minősíti. Gyula, Géza és
Vajk hasonló arányossággal illeszkedik a
mellékszereplők pontosan kialakított
rendszerébe. Ezen a jellemhálózaton
keresztül történetileg és fikcióként is
hiteles képet nyerünk a pogányból ke-
reszténybe forduló magyar udvarról, ahol
- a szavakkal gyilkoló Vajk kivételével -
legjobb barátját öli meg, ártatlanok
vérében gázol, hullát cipel bárki, a szép,
fényes nap előestéjén, s az öreg Gyula a
legfrissebb halottat is saját szobájába
küldetheti, elrejteni kíváncsi nyugat-
európaiak keresztény tekintete elől -
hiszen »fér még".

A nemzet drámái - A meráni fiú

Előzményként tudva a Szép, fényes nap
sikerét s tervként a trilógiává építést, A
meráni fiú továbblépésnek s egyben
összegezésnek ígérkezett. „Az író, aki
történelmi tárgyhoz közelít - írta a Madách
Színház 1980. februári bemutatójára
kiadott műsorfüzetben Szabó Magda -, azt
teszi, amit a középkor térképrajzolói, akik
gondosan feltüntették a várható, utasokra
leselkedő veszedelmeket a világ-térképen,
s figyelmeztették kortársaikat a szépen
metszett betűvel: Hic sunt leones - Itt
oroszlánok vannak. Itt oroszlánok vannak
- mondja az író is, és rá-szegezi a színpadi
világítást az oroszlánoknál százszor
veszedelmesebb, periodikusan ismétlődő
magyar történelmi szituációkra." A
periodikus ismétlődés nem először bukkan
föl a drámákban - a Régimódi történet
például egészében ezen az elven
nyugodott -: Szabó Magda drámaíróként
nem a „változóhoz", ha-nem a vélt
„történelmi állandóhoz" kötődik. (Ennek
az alapjában felelős szenvedélynek nem
szerencsés mellékes meg-nyilvánulása,
hogy több változatban is elhangzik:
Magyarországon csak így megy ez,
Magyarországon bármi megtörténhet. Ezt a
stilárisan rossz, gondolatilag is kikezdhető
megfogalmazást kabarépoénnak járó
nevetéssel honorálja a közönség, pedig ha
valami, ez igazán messze állt az író és a
rendező, Lengyel György szándékától.)

Mi az, ami a „keresztény országot"

fölvirágoztatni akaró, az „ázsiai varázs-lók
birodalmától" szabadulni igyekvő IV. Béla
- azaz egyelőre csak „a meráni fiú"
cselekedeteit, terveit periodikusan
visszatérőként megzavarja, tönkreteszi? A
döntésképtelen tétovaság, a szövetségesek
választásakor mutatkozó rövidlátás, az
ostoba nemzeti elfogultság. Béla
befogadja a tatárok elől menekülő kun
népet, döntésének azonban nem tud or-
szágos elismerést szerezni, és sorozatosan
megváltoztatott döntései nyomán nemcsak
elveszti a Batu hadai elleni harcban
egyetlen lehetséges fegyveres támogatóit,
de a kunok királyát, Kötönyt halálba is
küldi.

Ebből a cselekményszálból nagyszabású
lelkiismereti drámát és a hibás politikai
döntés drámáját lehetne szőni. Csakhogy
ezúttal újra kísért a drámai horderő nélküli
hős: a király kis formátum. Nemcsak IV.
Bélának - „második honalapítónak" -:
meráni fiúnak is. Igen izgalmas, de
önmagában az alak jellemzéséhez kevés
Béla Ödipusz-komplexusa. Az anyjának,
Gertrudisnak meg-

Frigyes herceg (Bálint András) és Kötöny király (Sztankay István) A meráni fiúban



gyilkolását egykor kisgyerekként végig-
néző király felnőttként is „szerelmes az
anyjába" - nem véletlen, hogy az udvarba
érkező francia szobrász egy pillanatra
össze is cseréli az anyát és a feleséget:
Meráni Gertrúdot és Laszkarisz Máriát. És
nemcsak a „leggyönyörűbb alakba"

„szerelmes" a meráni fiú, hanem anyjának
sorsába és politikájába is. Ha Gertrudisnak
azért kellett meghalnia, mert nem volt
magyar azért kell meghalnia Kötönynek is.
A Jorjosz Sztavriászok akár-mekkora
ajándékkal, segíteniakarással jöhetnek -
nem kellenek, nem magyarok.

De hiszen Bélának éppen mert az anyja
fia, az anyja halálának továbbszenvedője
éppenséggel be kellene fogadnia a
kunokat! Ha nem teszi, nyilván a magyar
urak rokonszenvének megnyerése
érdekében nem teszi. Ám ezen a ponton
ismét laza a dráma. Kötöny magát
folytonosan barbárnak mondó katona - aki
folyamatosan, mindenben a magyar urak, a
kormány tagjai fölé nő. Vajon mit nem
szeretnek a magyarok urak és közemberek,
nemesek és parasztok - ezen a királyon,
akinek állandóan igaza van ? Ha meg a
népét nem szeretik, miért nem jelenik meg
-- néhány, pár pillanatig látott feleségen
kívül - legalább a kunok egy-két szelíd
vagy vérszomjas képviselője? Á mindig
magányosan mászkáló Kötöny a
bárgyúság, a szűklátókörűség és a
jellemtelenség különböző fokain álló
magyar udvari emberek között: igazi
européer.

Ha a drámai konstrukció a leglényege-
sebb statikai ponton hibás, sorra támadnak
a hajszálrepedések mindenütt. Kötöny
tervezett drámabeli helyét erő-teljesen
megváltoztatja az is, hogy a magyar
kormány tagjai - elnézést a szóért -
majdhogynem idióták. Gerecse, a
kémfőnök, valamint a főlovászmester
kivételével Szabó Magda elfeledkezett a
jellemzésükről, s a színészek (Lőte Attila,
Bay Gyula, Cs. Németh Lajos, Garics
János) legjobb igyekezetük ellenére is hi-
ába küszködnek a megíratlan szerepekkel.
Ahol az író alakot teremt - a kormány
egyenrangú tagja, Ugrin püspök eseté-ben
-, ott a színész - Pataky Jenő - is
lehetőséget talál a szép dikciójú, energikus
kabinetalakításra, jellemformálásra.

A dráma fő hibája az, hogy IV. Béla
mintha kölcsönvette volna -- jelképes
értelemben egyik királyi elődjének és
névrokonának jelzőjét. Béla vak. S mint
már nemegyszer, ismét jelezni kell, hogy
ez a vakság, tájékozódásképtelenség, a

helyzet hibás fölmérése elegendő volna
nagy drámai mű létrehozásához, megtar-
tásához is. De a meráni fiú vaksága: be-
hunyt szem. Végső soron a kunokat azért
küldi el, a királyukat azért engedi a gyil-
kosok kezére - s így azért ítéli eleve sú-
lyos vereségre magát és népét a tatárok-
kal szemben -, mert gyöngék a földrajzi
ismeretei. Frigyes császárnak, a jó rokon-
nak elhiszi, hogy az ausztriai Bryx várá-
ban összeesküvést szőnek a disszidens
magyar urak az ő uralkodása ellen. El-
hiszi, hogy ennek valami köze van a ku-
nokhoz. S - már Kötöny megölése után -
akkor roppan össze, roskad magába,
amikor Teuton János atya fölvilágosítja:
Ausztriában nincs is Bryx nevű vár.

Á meráni fiú képességei és vonásai
nincsenek arányban egymással: jellegük-
ben össze nem illőek. Az ő esetében nem
sikerült megteremteni azt a dinamikus
jellemegyensúlyt, ami a Szép, fényes napnak
erénye volt. Radikálisnak nem elég
radikális, szeszélvesnek nem elég
szeszélyes, bölcsnek nem elég bölcs, szűk
látókörűnek nem elég szűk látó-körű ez a
király. Nem érdekesen össze-tett figura -
zavarbeejtően eklektikus alak.

A történelmi matéria és az asszociatív
elrugaszkodás sincs olyan egységben,
mint a Szép, fényes napban -- amit most
már nem is illendő állandóan párhuzam-
ként hozni föl, mert -- legalábbis a ter-
vezett trilógia további darabjainak el-
készülte előtt - minden vonatkozásban
homályban hagyja A meráni fiút Itt
direktek, néha durván fogalmazottak a
képzettársítások -- nem kis mértékben a
teljességgél publicisztikussá váló szöveg
miatt. Az újságnyelv, a mindennapi
nyelvhasználat a Kiálts, város! előjátéka
óta jelen van a drámai textusban - de
most, a Szép, fényes nap mértéktartása
után túlzottan harsogó szólammá erősö-
dött. Gerecse itt „lebukik, mint a vöcsök"

az egyik úr „szálljatok le rólam!"-mal -
hessegeti el „kollégáit", „szondázzák" a
főúri tudatot, „kádereket" „lőnek ki",
Bács pedig „nem szere-ti, ha egy hulla
hőbörög". Szabó Magda több
nyilatkozatában is elmondotta, hogy
mivel, az Árpád-kori magyar nyelv a
maihoz képest még sok vonatkozásban
kialakulatlan, s nem ismeri például az
illeszkedés törvényét, nem egyesíti még a
szavakat és ragokat - hitelesen nem is
rekonstruálható. Jobb és tisztességesebb
tehát' a leplezetlenül mai nyelv-

A meráni fiú: Huszti Péter (lklády László felvételei)



használat. Részlegesen elfogadható ál-
láspont ez, noha épp az volna a próbára
tevő írói küzdelem: megteremteni azt a
stilizált nyelvet, amely történetileg és
jelenidejűségében egyaránt hiteles. Ha ez
nem is történt meg, arra nem találunk
magyarázatot, hogy a szöveg moderni-
zálása miért kizárólagosan az argó köréből
vett szavakra támaszkodik (s mellettük,
jóval kisebb mértékben, a politikai-
publicisztikai zsargonra). Félő, hogy a
közönség ezért mást hall, mint amit az író
közölni kívánt.

A darab színpadra állításának alapkér-
dése is visszavezethető e stiláris problé-
mára. Ha a szöveg ily nyíltan mai, illik-e a
szép történelmi ruhákba öltöztetett és -
színpadi értelemben - hiteles történelmi
környezetben mozgó alakok szájába? A

meráni fiúból eleve hiányzik a stílus-
egység.

Lengyel György rendezői munkájának
intenzitását néhány próba tapasztalatai és
a kész előadás rendje is igazolják. Szabó
Magda egy nyilatkozatában azt mondotta:
ha ebben a produkcióban valami nem
sikerül, az csakis az ő írói hibájának
következménye lesz. Ez anynyiban tény,
hogy Lengyel hűsége a dráma
szelleméhez, szövegéhez nemcsak
felszínre hozta, hanem föl is erősítette a
dráma fogyatékosságait. A rendező
ugyanis a hűséget nem alázatnak, a mű és
szerzője iránti nagyrabecsülését nem
puszta rajongásnak értelmezte, hanem
tovább is építette a maga színházi eszkö-
zeivel a drámát. Ezek között az eszközök
között legjobban Fehér Miklós ötletes,
mozgékony, atmoszférateremtő és egy-
szerű díszlete vált be; és legkevésbé a
szereposztás.

Huszti Péter a rá most már folytonosan
jellemző hajlott testtartással, kitartott
dallamos hangsúlyokkal, indokolatlan
kitörésekkel igyekezett megformálni IV.
Béla alakját. Meglehet, akaratlanul, vala-
miféle önsajnálat, privát szánalom, saját
maga iránti szeretet ömlött el a dráma
királyán. Önmagával volt elfoglalva -
miközben rajta kívül már mindenkinek
észre kellett volna vennie például azt,
hogy Frigyes - akivel nem is olyan régen
keményen csatázott - egyáltalán nem „jó
rokon". Annál is inkább nem, mert az
éveken át pozitív film- és színházi sze-
repekhez szoktatott Bálint András Fri-
gyese rókamosollyal ülteti ki arcára
uralkodói gazságát.

Az előadás Sztankay Istvánnak hoz
szép személyes sikert: a színész, nem
kevés nehézséget legyűrve, visszafogott

eszközökkel formálta meg Kötöny har-
sányságra és csillogásra csábító, szőrök-
be-bőrökbe bújtatott alakját. Teuton János
és Pál atya (Márkus László és Némethy
Ferenc) kettős jelenete az első rész
legharmonikusabban megoldott
mozzanata. Mensáros László Evsztratisz
szerepében egyedül villantja föl azt az
iróniát, amit az egész produkcióból a
leginkább kell hiányolnunk. Utóda, Bács
(Tímár Béla) jellemet hozva utánozza
egyéniségének és gesztusainak külső-
ségeit, az iróniát azonban nyersebb
komikumra váltva. Juhász Jácint
(Gerecse) belső izzása, Dunai Tamás
(Kepe) kutyahűsége, Sunyovszky Szilvia
alakot pótló és teremtő szépsége Mária
szerepében: egy-egy villanása az elő-
adásnak.

Szabó Magdában egy irodalomóra, a
Bánk bán tanításának emléke hívta életre A
meráni fiút, s Lengyel György is a Bánk-
élmény - két korábbi rendezés - felől
közelített a drámához. Ahhoz azonban,
hogy Katona József művét részben más
megvilágításba helyezze, illetve a Bánk

bán színpadra állításának új koncepcióját
életre hívja, A meráni fiú önmagában nem
elég erős. Talán majd akivé igazán a muhi
csata után - a tervezett trilógia következő
darabjaiban - lesz: IV. Béla, a második
honalapító.

Szabó Magda : A meráni fiú (Madách Színház)
Rendező: Lengyel György. Díszlet: Fehér

Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Ze-
neszerző: Szunyogh Balázs. Világítás: Götz
Béla. Maszk: Bajkai István.

Szereplők: Huszti Péter, Sunyovszky Szil-
via, Sztankay István, Márkus László, Mensá-
ros László, Némethy Ferenc, Juhász Jácint,
Pataky Jenő, Bálint András, Tímár Béla,
Dunai Tamás, Lőte Attila, Kalocsay Miklós,
Bay Gyula, Cs. Németh Lajos, Garics János,
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ALMÁSI MIKLÓS

Fej nélküli lovagok
tornája

Boldizsár Miklós: A hős

Sötét korszak ez: a török megszállás
utolsó évtizedeiben vagyunk, kiépülőben a
Habsburg terjeszkedés, s szerveződik az
első, nemesi összeesküvés, aminek az lett
volna a feladata, hogy fegyverrel vessen
gátat a Habsburg elnyomásnak
(Wesselényi-Frangepán-féle összeeskü-
vés). A nekibuzdulásból nem lett sem-mi,
mint ahogy tanultuk a történelemben, a
főurak nem merték vállalni saját terveiket,
s a vezetőket lefejezték. A szín-padon
azonban e történelmi rémségnek csupán
fonákját, a szomorú história farce-át látjuk:
az egyik összeesküvő, Zrínyi Péter
kivégzése előtti órákat, azt a macska-egér
háborút, amit egy dilettáns politikus és
egy hatalomsóvár király (I. Lipót) játszik
egymással, gyermeteg módon, komikus
lépésrendben. Zrínyi Péter, alanyi költő és
amatőr felségáruló elmegy Bécsbe, hogy
barátjának, a királynak beárulja (némi
bumfordi és felesleges fenyegetés
kíséretében) társait. Gondolja: még mindig
jobb feljelenteni, mint felakasztatni. Az
már meg sem fordul naiv fejében, hogy a
császár - félre-téve egykori barátságukat -
netán fogva is tartja, nem hálálja meg a
besúgást. Nem gondol rá, mert immár
harmadszor játssza el ezt a szerepet, s
miért ne bíz-hatna saját kétszínű
naivitásában, ami már kétszer is kihúzta őt
a csávából? Ebben az árulkodós játékban
azonban Lipót nemcsak ellenfél, hanem
partner is. Boldizsár Miklós úgy
fogalmazza meg e helyzet groteszk
alaprajzát, hogy áldozat és hóhér -
legalábbis képzelet-ben - újra meg újra
szerepet cseréljen, hogy mindketten a
játék tétjén izgulja-nak, mintha lenne más
kimenetele is az ügynek, mint amit a
történelemkönyvekből ismerünk. Lipót
tehát ezen a színpadon nem vaskezű
uralkodó, ha-nem gyermeteg, ideges
játékos, aki imád ugyan játszani (főképp
emberfejekkel), de állandóan attól reszket,
hogy nem élvezheti eléggé győzelmét,
hogy túl ha-mar kell lecsapnia, mivel
áldozata esetleg túl korán kezd
önérzeteskedni. Márpedig ő mint kezdő
machiavellista a hatalom ízét akarja
élvezni. Így aztán jó partnert talál az
életéért reszkető, vakul naiv


