
szebb, de Sík Ferenc rendezése szerint
mégis idézőjelben, „egymást fűző" tó-
nusban elhangzó Shakespeare-szavak mö-
gött a ki nem mondhatót, a ki nem mutat-
hatót a tánc jeleníti meg. Világosan
mutatja ezt a kettősséget az I. felvonás
egyik jellegzetes mozzanata: abban a pil-
lanatban, amikor az erkélyjelenet során a
színészpár éppen csak megérinti egy-más
kezét, máris elkezdődik a táncospár
álomszerűen áradó, gyönyörű újromanti-
kus kettőse, sugárzó, bátran kiteljesedő
érzelmekkel. A koreográfus koncepciója
érvényesül a Shakespeare-dráma újra-
értelmezésekor is. Tóth ezúttal úgy érti az
eredetit, hogy balettje a véletlenek, a
gyors, őrült elhatározások sorozata lesz. A
táncszínpadi események üteme ezért válik
a szerelem születésekor éppoly
felpergetetté, mint a lázas gyorsaságú
esküvőnél vagy mint az öngyilkosságok-
nál, melyet mindkét fiatal pillanatok alatt
határoz el és visz véghez.

Tóth akkor megy a legtovább Shakes-
peare újrafogalmazásában, s ezzel a
koreográfusi önállóság útján, amikor
másként fejezi be a kriptajelenetet, aho-
gyan ezt mostanáig ismertük. Júlia
ugyanis most már akkor éled, amikor
Romeo még nem halt meg, csak meg-itta a
mérget. Van tehát még néhány pillanatnyi
idő, amikor mindkettőjük él. Júlia még
nem is tudja, hogy szerelmese haldoklik, s
ugyanolyan lázas szenvedéllyel táncolna
vele, mint korábban; a haldokló ifjút
viszont Júliája közelsége adja vissza, ha
percekre is, az életnek.

A gyors, talán elhamarkodottnak tűnő
cselekedetekre az epilógus (szintén ko-
reográfusi találat) adja a feloldozást. Ez a
szárnyaló, szimfonikus hatású, sok-sok
kettősből összeálló költői tánckép, mely
nem más, mint a nem-a-síron-túli, hanem
az élő, nemzedékről nemzedékre megújuló
szerelem ünnepe: a táncmű
„önértelmezésének" sajátos, de ideillő
„önigazolása". S ami pedig a szereplőket
illeti: Solymos Pál (Romeo) és Zarnóczai
Gizella (Júlia) táncos pályafutásuk eddigi
csúcsteljesítményét nyújtották mind a
technikát, mind a művészi átélést tekintve.
Á Pécsi Balett „legfiatalabb és
középgenerációja" pedig, éppen a sze-
mélyre szabott koreográfusi feladatok
hatására, ebben a „műfajtalan" tánc-
drámában vált felnőtté, Vata Emil
kitűnően bevilágítható, levegős-tágas
csarnokának képzeletbeli falai között,
Gombár Judit korhű, egyszerre impozáns
és szellemes kosztümjeiben.

RÓNA KATALIN

Komédiások,
monomániások

Két egyfelvonásos
a dunaújvárosi Bemutatószínpadon

Ismét fölfedezzük a már fölfedezettet.
Valószínűleg nem voltam egyedül ezzel
az érzéssel, amikor a Fészek színházter-
mében a dunaújvárosi Bemutatószínpad
vendégjátékát néztem. Fölfedezzük, hogy
ez a színpad hű marad önmagához, az
életrehívásakor megfogalmazott gon-
dolathoz. S nem egyszerűen formailag
ragaszkodva az egyfelvonásosokhoz,
sokkal inkább a műfajt megragadva a
kezdeményezés - most már mondhatjuk, a
folyamatosság - belső tartalmában tény-
legesen, következetesen tágítva a lehető-
ségeket.

A legjobb fiú

Időszámításunk első századában élt.
Császár volt és gyilkos, költő és gyújto-
gató. Óriás volt uralkodásában és ke-
gyetlenségében is. Óriásnak kellett lennie,
ha ezredévek múltán is megmintázza,
gondolatának hordozójává teszi az iro-
dalom.

Néró. Költő, színész vagy mind a kettő.
Amit meg akar mutatni általa az írói
képzelet. Aminek a kifejezésére, meg-
mintázására alakot talál benne.

A dilettáns költő tragikomédiáját raj-
zolta meg Kosztolányi Dezső. Hubay
Miklós drámafüzére a színész Néró felé
hajlik. Az ő Nérója legszívesebben szín-
házzá változtatná a világot, ifjúkorában
így beszél : ,, ... a birodalom népeit én
inkább szórakoztatni szeretném, nem
kormányozni" - majd lelkesen folytat-ja:
„...én már rájöttem, hogy csak istennek
érdemes lenni vagy görög dráma-írónak".
S mert Néró nem lehet sem színész, sem
görög drámaíró, úgy tetszik, a való életet
varázsolja drámává, melynek maga játssza
a főszerepét. De Néró éppúgy dilettáns
drámaírónak, mint színésznek, így nem
csoda, ha véres tragédiából minduntalan
groteszk tragikomédia kerekedik. S bár
pusztul körülötte mindenki, igazából
senkit sem lehet szívből sajnálni.

Az ókori Róma világából elevenednek
meg Hubay Miklós groteszk dráma-
füzérének hősei. Az eredeti teljes dráma
hét felvonásból, hét jelenetből áll. A véres
színész hétszer próbálja ki

erejét, hatalmát. Hétszer győzedelmes-
kedik családján, környezetén, birodalmán.

Néró véres játékot játszik, s vele ját-
szunk magunk is, minduntalan keresve az
értelmezés, a máig ható írói szándék
gondolati töltését. Mert bizton tudhatjuk, a
hatalom játékairól beszél a szerző. A
zsarnokságról, a hatalmi tébolyról s
szemben vele a gondolkodó ember, a
szellem felelősségéről. Hisz a monománi-
át, az exhibicionizmust, a kegyetlenséget,
a komédiát megtestesítő Néró mellett
mindvégig ott áll a bölcs Seneca. S az ő
felelőssége sem kisebb, ha közösséget
vállal a császárral, ha szellemi erejével
támogatja az uralkodót. Az írás-tudók
felelőssége vagy árulása testesedik meg
Seneca alakjában az abszolút hatalom
tébolyában.

Hubay Miklós drámafüzére egy teljes
színpadi alkotás lehetőségét hordozza.
Azonban éppen, mert láncszemekre bom-
lik, mert a jelenetek nem egyenrangúak,
mert a valóságosan groteszk pillanatokat
elnagyolt, fölskiccelt drámatöredékek
váltják, valójában csak hét etűd marad,
melyek együttesen is előadhatók, ám
elképzelhetőek egyenként is. S ez nem
feltétlenül előnye a drámának.

A Bemutatószínpad biztos érzékkel a
drámafüzérnek azt a darabját - Néró, a
legjobb fiú - tűzte műsorára, amely a leg-
inkább létre tudta hozni a groteszk szín-
padi helyzet és a filozófiai tartalom har-
monikus egységét. Itt teljesedik ki az
abszolút hatalom és az őt feltétlenül ki-
szolgáló intellektus kapcsolata. Néró és
Seneca. A hatalom és a szellem. S ha a
hatalom el tudja érni, hogy megkapja a
szellem támogatását és erkölcsi fölmen-
tését, úgy éppoly bűnössé képes tenni a
szellem emberét, mint saját magát.

Néró csele a színház. A színész Néró
Senecát is játékra kényszeríti. Az agg
bölcs pedig máris fogalmazza az anya-
gyilkos császár fölmentése melletti érveit.
Az indokok megdönthetetlenek, a
filozófus tehát a felelősségből is részt
vállal: Néró most már nyugodtan végez-
tethet anyjával. Az erkölcsi csapda sta-
bilan áll, s a gyilkossággal be is zárul a
tanácsadók körül. A színész Néró to-
vábbjátszhatja szerepét, a tettet ráfog-hatja
a helyette érvelő szellemre.

Hatalom és szellem, zsarnokság és ke-
gyetlenség, félelem és szolgalelkűség
gondolatának sokszólamúságából épít-
kezik az egyfelvonásos. Valló Péter
rendezése mindezt megjeleníti. Semmit
sem kíván megmutatni az antik Róma



sorstragédiájából, annál többet az em-
berből, a dráma groteszk színeiből, iro-
nikus hangvételéből. Pontosan építi föl a
jelenetet, értelmezése, a logikai folyamat
érvényre juttatása, a drámai absztrakció
biztos érzéke jellemzi munkáját.

Kern András Nérója egyszerre játékos
kamasz és démoni zsarnok. Ügy egyen-
súlyoz a komikus és a félelmes határ-
mezsgyéjén, hogy egy pillanatra sem
téveszt lépést. Sokszínű groteszk hang-
vétele tökéletesen fejezi ki a nérói szí-
nészalkat belső törvényeit. Bárdi György
az öreg filozófus, Seneca szerepében a
rettegést, az eredendő bölcsességet, a jel-
lem összeroppanását, az intellektus ki-
ábrándító árulását fogalmazza meg tiszta
eszközökkel. Szakács Eszter Agrippinája
méltóságteljes és gunyoros, Egri Márta
Poppea szerepében szenvedélyes.

A legjobb feleség

Füst Milánt szívesen emlegetjük három
művű drámaíróként. S amikor így beszé-
lünk, nem csekély a lelkiismeret-furdalás
szava. Hogyan is szólt nem sokkal halála
előtt nosztalgikus keserűséggel az író?
„Édes hazám elsorvasztotta bennem a
drámaírót." Valóban. Az „édes haza",
amelynek oly kevésszer adatott meg, hogy
igazi drámaírói tehetséget üdvözöljön,
nem bánt jól értékével. Még az elismert
három műnek is idő kellett, hogy
színpadra jusson. Es milyen sok idő! A
Boldogtalanoknak - egy matiné-előadástól
eltekintve - fél évszázadot, a Catullusnak
majd négy évtizedet, a Negyedik Henrik
királynak harminchárom évet kellett
várnia a bemutatóig.

A hatvanas évek Madách Színházának a
nevéhez fűződik a „vezeklés" és a kettétört
drámaírói pálya elégtételének a
megszerzése. Ám azóta újra csak a csönd
következett, míg most Valló Péter meg-
találta-fölfedezte Füst Milán első egy-
felvonásosát, az 1919-ben írt A lázadó című
játékot.

Füst Milán drámái a látszólagos kü-
lönbözőségek ellenére is egységesen
hordják a közös gondolatot, és egységük
adja meg az író drámai világának kér-
déseit. A legfontosabbakat: a leépült, az
önmagától, környezetétől elidegenedett
ember típusának problémáit, az értékek
pusztulásának folyamatát, a létezést ku-
tató, az élet vagy halál alternatívájával
szembekerülő ember kérdéseit.

S a gondolati töltés, az indíttatás felől
szemlélve A lázadó sem különálló alkotás.
Ugyanaz a motívum vezérli, mint a nagy
drámákat, ugyanarról a talajról sar
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adt, s végkövetkeztetése is éppoly keserű,
int azoké.

Férfi és nő, férj és feleség mindenkor
zenvedésbe, bajba, tragédiába fulladó
apcsolata áll A lázadó középpontjában: a
eteg férj, az író, akit csupa szeretetből és
ersze önzésből halálra gyötör ifjú
elesége. S ott áll a harmadik, a mind-
ettőjüket irányítani vágyó szenvedélyes,
zámító asszony, a feleség nővére. A
éplet egyszerű: a külvilág - játszódjék is
ármikor a dráma - a két nő ko-
édiájában, kegyetlen szeretetében ölt

lakot. A roncsoló, testet-lelket gyötrő
ámor megöli a férfit. Mintha csak A

eleségem történetéből Störr kapitány és kis
elesége meséjének egy miniatűr lánc-
zeme peregne a színpadon, úgy illesz-
edik a Füst Milán-i életműbe férfi és nő
tt kibontakozó öldöklő kapcsolatának a
épe.

"Történik Meránban, nyolc évvel ez-
lőtt" - így szól A lázadó alcíme. Füst
ilán imigyen az időtlenséggel ruházta

el játékát, megmutatva, nem a kor, a
azug társadalmi kapcsolatok, az oly
okszor kifejezésre juttatott és itt is
isszatérő „változtatnod nem lehet" filo-
ófia az, ami lélekölő, ami tönkreteszi az
mbert. Megöli, mint Sándort, az írót,
agy ami még ennél is rosszabb: leépülve,
zétroncsolva életben tartja, mint Papit, a
ölgyek apját.

Á vezérmotívum tehát azonos, ám
alami mégis más. És ezért a másért ér

demes volt Valló Péternek fölfedezni a
darabot. Füst Milán, aki alkotó pályáján
mindenfajta művészi alku nélküli mű-
fajnak tekintette a drámaírást, ebben a
valóban íróasztala magányában és ma-
gányának írt játékban megsejtette a kor és
az elkövetkező évtizedek drámai for-
máját-töltését. A lázadó minden kétséget
kizáróan kísérlet a tragikus katarzis lehe-
tőségét tagadó groteszk irányába. Ko-
média és tragédia elemei keverednek,
csapnak át minduntalan egymásba. A
tünékeny szépség és a mindent elsöprő
rút hangjaiból-tónusaiból hangszerelte
Valló Péter A lázadót. Összetett és sok-
arcú előadást hozott létre. Érezhető, az
előadáson átsütő szeretettel, elementáris
erővel fogalmazza meg a Füst Milán-i lí-
rai életérzést, ugyanakkor jó irányban en-
gedményeket tesz a komédiának, az
ironikus játékosságnak.

Kern András a harmincnégy éves író,
Sándor szerepében remekelt. A beteg-
ségtől, a félelemtől, a gyűlölettől, a szere-
lemtől és az önmegvetéstől szemünk lát-
tára elemésztődő férfi alakjában a tragi-
komédia ellentéteit vonultatta föl színészi
tökéllyel. Egri Márta Olga figurájában
érzékeltetni tudta a feleség természetéből
eredő önzését, gyötrő indulatát. Szakács
Eszter Tini Mamája a végzet asszonya.
Fenséges és kegyetlen, tettre-kész és
túlfinomult, ravasz és végletes. Bárdi
György csöndes beletörődéssel játssza a
nők által már tönkretett férfi mintáját.

Kern András és Szakács Eszter Hubay Miklós Néró, a legjobb fiú című játékában (Vörös János felv,)


