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A gátlásos király
és a reálpolitika

A Kálmán király Szegeden

1095, Magyarország. Királlyá koronázzák
Kálmánt, I. László király elsőszülött fiát.
Kálmánt, akit papnak neveltek, ezzel is
távol tartva őt a tróntól. Kálmánt, aki nem
volt délceg, talán púpos is volt és rossz
külsejű. Kálmánt, aki művelt volt, de a
harcban is helytállt. Kálmánt, aki a
pápához húzott a német császár ellené-
ben. Kálmánt, akinek meg kellett küzdenie
öccsével, környezetével, még népével is,
hisz tekintete előbbre látott azokénál.
Kálmánt, aki korának haladó szemléletű
uralkodója volt - a történelemkönyvek úgy
is mondják: reálpolitikus.

1977-ben Páskándi Géza a győri Kis-
faludy Színház pályázatára drámát írt
Kálmán királyról. Szándéka szerint múl-
tat néző, jelent látó, jövendőt kémlelő és
faggató történelmi játékot. Akkor és abban
a formájában a Kálmán király nem került
színpadra. Vita, kétségtelenül jogos vita
keringett körötte, amely lehetet-lenné tette
a bemutatót, mígnem három év után a
szegedi Dóm tér vált otthonává a
terjedelmében megkurtított, ám tartal-
mában megőrzött drámának.

A történelem és a dráma

Az író visszafordul az időben. Történelmi
drámát választ mondanivalója formájául.
Nem a jelentől távolodik, nem a mától
rugaszkodik el. Épp ellenkezőleg: a
történelemmel kíván elszámolni, a nemzeti
önismeretet kapcsolja korunk
valóságához. Egyszerre közöl új informá-
ciókat a múltról, s közelíti őket a mához.
A gyökereket kutatva az emberi lényeg, az
események, helyzetek, magatartások
napjainkig érvényes igazságát tükrözi.

Sajnos azonban a történelmi művekből
levonható tanulságok mintha egyre inkább
önmaguk bölcs tanulságait ismételgetnék
más-más formában: a hatalom kérdéseiről,
a manipulációról, az erkölcsi választás
problémájáról, a régi és az új vitájáról
szólnak. Mindez nem lenne baj, ha
tanulságaik valóban gazdagítanának, ha
túlmutatnának a bevett történelmi érzé-
kelésen.

Páskándi Géza drámája a Xl-XII.
század fordulójának konkrét valóságára

épül. Természetes - ezért nem kellene
szabadkoznia az írónak, mint ahogy a
Tiszatájban megjelent dráma előszavában
tette --, hogy a drámának éppúgy
megvannak az öntörvényei, mint a törté-
nelemkönyvnek. Természetes, hogy a
történelmi tényekből színpadi művet író
szerző egybevonja az eseményeket, a
helyzeteket, nem ragaszkodik tökéletesen
a kronológiához, költött személyeket
jelenít meg. Ha nem tenné, már nem is
nevezhetné magát drámaírónak, csak egy
történelmi képregény szerzőjének. Nyolc
pontban foglalta össze az említett előszó-
ban Páskándi Géza történelemellenes
szabadkozásait. Nyugtassuk meg, nem
ezek a „történelmietlen" tények okozzák a
dráma gyöngeségét.

Páskándi, bárhogy állítja is, csak rész-
letekben tudott elszakadni a történelemtől.
Hiába emeli ki az író - még inkább a
rendező, Ruszt József, aki vállalta, ha nem
is kellő mértékben, a sűrítést - a két
testvér, Kálmán és Almos párharcát, en-
nek ellenére egy túlméretezett történe-
lemkönyv lapjai peregnek a szemünk
előtt, valóságos emberi lényeget, emberi
küzdelmet sugalló dráma helyett. Mert bár
megtudjuk, hogy nem is olyan egy-szerű
akarata ellenére boldogítani a népet, hogy
testvér testvérrel csak véres eszközökkel
bánhat el, ha a korona a tét; meg kell
értenünk, hogy mily kegyetlen a király
helyzete, ha biztosan akar ülni a trónján,
megláthatjuk a tanácsadók Janus-arcát, s
mindezekből még a tanulságokat is tisztán
érthetjük -- a Kálmán király mégis inkább
csak tézisek, elvek öszszeütközése, mint
dráma. Pedig Szegeden már kimaradt
belőle nem egy erkölcsi, politikai
fejtegetés, meditatív monológ, nehézkes
önvallomás.

A modell és a drámai hős

Páskándi drámájának lényege a két férfi --
a király és öccse - különös, bonyolult
kapcsolata. Ha az író képes lett volna ar-
ra, hogy a drámaóriásból csak e két sze-
mélyiség emberi, hatalmi küzdelmét áb-
rázolja, talán valóban és a szó igazi értel-
mében vett mai dráma születhetett volna.

Milyenek is valójában a testvérek ?

Kálmánt a szerző „gátlásos" királynak
nevezi. Egy király, aki valóban nagy volt,
akit az utókor is elismer, aki a hala-dó
eszmét tudatosan és célratörőn képviselte,
aki művelt volt és jól orientálódott, aki ha
nem is mindenkor a legnemesebb
eszközökkel, de meg tudta őrizni hatal-
mát, gátlásos lett volna? Nos, ha az író

így gondolja, ha meg tudja indokolni s
főként meg tudja jeleníteni művében, úgy
legyen. De mindent erre építeni veszélyes
játék. Mert az írónak azt is tudnia kell,
hogy borotvaélen táncol, s ha nem
egészen biztos minden mondata, minden
jelzése, ha a rendezés vagy a figurát alakító
színész akár csak egy pillanat-ra is
megbotlik, baj lehet a modellképpel.
Páskándi modellkirálva nem tudta
igazolni az elképzelést, hisz az elvek ál-
landó ismételgetése még nem azonos a
meggyőződéssel, még kevésbé a meggyő-
zőerővel.

Kálmán minden tettével, politikai am-
bíciójával országáért, népéért, hitéért ég. S
nemcsak azért kedveli hősét Páskándi,
mert gátlásos volt, hanem azért is, mert a
krónikások „befeketítették". Ez talán külső
megjelenésére vonatkozott, talán néhány
irgalmatlan tettére, mégis az összkép, ami
történelmi ismereteinkből maradt, inkább
a kiemelkedő személyiségé, mint a III.
Richárd-ian sötét figuráé. A dráma, még
inkább az előadás, mégis valamiféle
komor-kegyetlen tónussal ábrázolja az
uralkodót. Mintha csak erőszakos tettei
lettek volna.

Ott áll Kálmánnal szemben Álmos, a
dalia. Róla szinte csak az derül ki, hogy
mert korábban neki ígérték, magának
szeretné a trónt. Nem követel, csak se-
reggel próbál testvérére és az országra
törni. Nem rossz, csupán a hatalomra vá-
gyik. Jó katona. Szövetségesei a főurak és
a német császár. Valójában Páskándi
Álmos figurájában nem lép túl a külső
vonzerő és a hatalmi harc ábrázolásán, így
nem is éri el azt a célt, hogy a kora-beli
reálpolitika és ellenében a sokkal
népszerűbb, engedékenyebb, a pogány
tradíciók iránt fogékonyabb politikus
összeütközését ábrázolja.

A dráma és előadása

A Dómot, a Szegedi Szabadtéri Játékok
jelképét csővázak sokasága rejti. Csikós
Attila díszlettervezői elképzelésének jel-
zésrendszerében ez minden valószínűség
szerint azt jelenti: még épülőben van az

egyház otthona. Am a jelkép nemcsak a
Dómot takarja el, eltakarja önmaga tar-
talmát is. Öncélúságában nem kedvez az
előadásnak, áttekinthetetlen, bejátszha-
tatlan színt teremt.

Mintha Ruszt József rendezése sem a
drámára figyelt volna elsősorban. Föl-
mérte-e, hogy Páskándi műve alkalmatlan
a Dóm téri bemutatásra? Ha igen, akkor
miért 'választotta, vállalta? Vagy



csak egyszerűen sajátos rendezői vízióját
akarta végre nagy színpadon kipróbálni?
Nem tudjuk. Az azonban bizonyos, hogy
Ruszt József a szegedi előadásban fölvo-
nultatja rendezői egyéniségének kétségte-
lenül hatásos, már jól ismert kellékeit: a
hatalmas erővel zengő muzsikát, a trón-
széket, a színére-visszájára fordított vö-
rös-fekete bársonyleplet, a véres hatalom,
a halál szimbólumát. S nem egyszerűen
arról van szó, hogy e jelképek már ismer-
tek, hanem arról, hogy az intim, zárt
színpadon nagyon hatásos, tömör jelké-
pek e nagy színpadon éppúgy vesztenek
értékükből, ahogyan a halk szavak is bán-
tóak, ha mikrofonból zengenek. Ruszt -
miközben óriási tömeget mozgat kiválóan
- a tőle megszokott rendezői szigorral
megpróbálja megteremteni az
egyszerűségben, tisztázottságban, visz-
szafogottságban teljes, belső szenvedély
fűtötte igazi drámai helyzeteket. A dráma
és a helyszín alkalmatlansága miatt -
sikertelenül.

A színészek tehetségük szerint alkal-
mazkodnak a drámához, a rendezéshez és
persze újra csak a helyszínhez. Igazi jel-
lemformálásra nincs lehetőség. A nagy
színpadon az alakokkal együtt elvesznek
a jellemek is. A csöndes, visszafogott
dialógusokat a színészek kikiabálják, ar-
cuk rezdüléseit nem láthatjuk, szemük
villanása, egy-egy gyors mozdulatuk nem
érvényesül. Az pedig természetes, és így
is van jól, hogy Ruszt József rendezői
elképzelésébe nem férhet bele romantiku-
san ágáló mozdulat, fegyelmezetlen teat-
ralitás. Ne bántsuk hát a színészeket, nem
ők a hibásak a dráma gyöngeségeiért, a
színpadi megjelenítés lehetetlen helyze-
téért. Mondjuk azt, megtették, amit
megtehettek, és érjük be nevük fölsorolá-
sával. Kálmán királyt Balázsovits Lajos,
Almost Trokán Péter, Buzilla királynét
Sára Bernadette, Eufémia királynét Sza

kács Eszter, Marcellinót Hetényi Pál,
Albericust Kézdy György, a Boszorkányt
Tóth Éva játszotta.

A Dóm tér tanulsága

A Szegedi Szabadtéri játékok sokéves
problémája a prózai előadások hangha-
tása. A Dóm tér akusztikailag alkalmatlan
prózai szöveg előadására: nincsenek
megfelelő hangosító berendezések, a szí-
nész hangja mozgás közben elvész a mik-
rofonok között. Mindez elegendő ok
lenne arra, hogy azt mondjuk: a színpad
nem kedvez prózai játék színrevitelének.

Ám ennél többről van szó. Arról, hogy
a hatalmas téren lehetetlenné válik az in-
tim játék. Márpedig a világ drámairodal-
mának nagy többsége, még a nagy sta-
tisztériát mozgató, látványra épülő prózai
alkotások is dialógokból állnak, s ilyen-kor
a színészek, bármily képzett beszéd-és
hangtechnikával rendelkeznek, képte-
lenek átzengeni a rivaldát. Gyakorlatilag
azt kell figyelembe venni, hogy a tér meg-
határozza a beszédet. Más a beszéd hatása
egy teremben, más akár egy hosszú fo-
lyosón, és megint más a szabad téren.

Ha a Dóm tér akusztikai tökéletesítése
megoldhatatlannak tetszik, ne álmodoz-
zunk Szegeden az ókori görög színházak
akusztikai csodáiról. Inkább vegyük vég-
re tudomásul, hogy e tér nem alkalmas
prózai bemutatókra, és adjuk át a helyet a
látványos zenés produkcióknak.

Páskándi Géza: Kálmán király (Szegedi Sza-
badtéri Játékok)

Rendezte: Ruszt József. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Wieber Marianne.

Szereplők: Balázsovits Lajos, Trokán Pé-
ter, Sára Bernadette, Szakács Eszter,
Hetényi Pál, Kézdy György, Baranyi
László, Tolnai Miklós, Falvay Klára,
Máriáss Melinda, Farády István, Jordán
Tamás, Kovács János, Áron László,
Füzessy Ottó, Mihály
Pál, Tóth Éva.

CSERJE ZSUZSA

Egervári színházi esték

A csodálatos vargáné

Egy képzelt pillangót kerget hosszú per-
ceken át a csillagos nyári estén Venczel
Vera és egy kisfiú. A fantáziapillangó el-
elröppen, de ők ketten a gyermekek va-
dászókedvével üldözik, míg csak szert
nem tesznek a zsákmányra. Ezt a látha-
tatlan pillangót plasztikusan varázsolja
elénk a kivételes színházi pillanat: költé-
szet lebegett az egervári játék felett,
amelynek „nemzője fecskeröptű képzelet",
s mint García Lorca darabjának
prológusában írja: ahol „nem ámulnak el
az emberek, ha például a fa füstgomollyá
oszlik, vagy ha három halból egyetlen
szóra, kézmozdulatra millió lesz, és egész
sokaság éhét csillapítja".

Az asszony, aki egyetlen barátjával, a
kisfiúval a képzelt pillangót üldözi, nem
egyszerű vargáné, hanem a költő drámai
múzsája, akit ebben a darabban egy öre-
gedő varga fiatal feleségének öltöztetett
be. Nagy belső energiáktól duzzadó lénye
előlegezi Lorca későbbi drámáinak
csodálatos nőalakjait.

A csodálatos vargáné, amely sorrendben a
második (korai) darabja, tökéletesen meg-
formált vígjáték, „szilaj bohózat", ahogy
műfaji meghatározása jelöli. E spanyol
népi hagyományokon nyugvó remekmű a
balladai elbeszélésmód, a meseszerűség, a
vérbő realizmus és a költői stilizálás olyan
szintézise, amely egyedülállóan a García
Lorca-i drámaköltészet sajátja.

„Az első felvonásban a vargáné csilla-
píthatatlan elégedetlenségével, elszalasz-
tott kérői emlegetésével s a láthatáron
sürgő udvarlóival elüldözi a háztól öreg,
békére vágyó férjét. A második felvonás-
ban az udvarlók (az öregbíró s a késre
menő ifjak) vannak abban a helyzetben,
amiben a férj volt: őket kínozza, s a férjét
sírja vissza. A férj egy vándor bábjátékos-
féle álöltözetében visszatér; kiismeri fele-
sége szívét, fölfedi magát, s visszaül a
kaptafa mellé, több bölcsességgel viselve
már felesége megnőtt kínzókedvét, amely
természetes, most megint őellene fordult...
A csodálatos vargáné voltaképp az emberi
esztelenség, a belátástalanság te-hát,
amely a körötte levő megbízható
valóságon átgázolva a vágyai kivetítette
képek felé tör, a férj mellett a kérők és.

Kézdy György és Balázsovits Lajos Páskándi Géza Kálmán király című drámájának Dóm téri előadásán
(MTI-fotó - llovszky Béla felv.)


