
Már a szereposztás több ponton. vi-
tatható. Ebben az előadásban is vannak,
akik a groteszk helyett direkt humort, sőt
kabarétréfát játszanak. (Bárdy György,
Suka Sándor), van, aki komolyan veszi
önmagát (Ráday Imre), van, akinek nincs
humora (Peremartoni Krisztina), és van,
aki improvizatív készségévei átírja a
szerzőt, és ezzel tönkreteszi a humorát
(Kozák László). Szerencsére vannak, akik
a gyurkovicsi groteszket jól és pontosan
ismerik -- ők az előadás erőssé- . gei.
Tábori Nóra, aki , ,örökös tagja" a
Gyurkovics-műveknek. Minden mondata,
hangsúlya telitalálat, ritmusérzéke
páratlan, és mindig tovább„passzolja" a
labdát. Ő az, aki a legjobban tud „gyur-
kovicsul" beszélni. Balázs Péter két kü-
lönböző karaktert formál ragyogóan:
egyrészt az álomszuszék, tohonya, akarat-
gyenge, bárgyú fiatalembert, generációjá-
nak tipikus képviselőjét, aki „még a Pil-
vaxban is elaludt volna!" , Másrészt a vi-
déki „tahót", a friss magyar erőt, a szá-
mító karrieristát, a „kádernemzedék"
erőteljes példányát. Pontosan teszi a dol-
gát a Benkő Gyula-Bánki Zsuzsa házas-
pár: a férfi , akinek gondolata és a nő ,
akinek realitásérzéke van. Mindketten
tökéletesen egyensúlyoznak Gyurkovics
humorának borotvaélén Ugyanilyen.
egyensúlyérzék jellemzi Maszlay István az
intellektuális nyomozó -- és Szombathy
Gyula -- a postás - játékát.

Ehhez a megtalált stílushoz kapcsoló-
dik a két beugró színész alakítása is:
Fonyó István a Sanda nyomozó és Kern
András az Öreg szerepében. Ez utóbbi
alakításában. -- amelyet megnehezít, hogy
fiatal színész játszik vénemberszerepet --
derül ki igazán ennek a figurának a kulcs-
fontossága. Váratlan bejövetelei, elkop-
tatott közhelyigazságai, groteszk szín-
padi vonulásai mind a darab szimbólum-
rendszerét erősítik. És azt a fajta játék-
stílust, amely Gyurkovics drámáinak
sajátja, s amelyet ebben az előadásban csak
elvétve találunk: a pontosságot, a rit-
musérzéket, a humor áttételesebb, bonyo-
lultabb formáját.

Nem tudni, milyen előadás született
volna egy erősebb és határozottabb kon-
cepciójú rendező kezében. A darab gyen-
géi valószínű leg akkor sem tűntek volna
el. Mert az Isten bokrétája ebben az új
változatban sem tartozik Gyurkovics
Tibor legjobb művei közé: a Nagyvizit, Az

öreg, a Csóka család sorába. Talán ha
megmarad annak, aminek valójában szü-
letett: hibátlan egyfelvonásosnak.

CSERJE ZSUZSA

Tragédia
a termelőszövetkezetben

Sárospataky István
Fekete tűz című drámája Pécsett

Néhány évvel ezelőtt a gyulai nyári játé-
kok egyik előadásán biciklivel karikáz-rak
előttünk a leendő játék szereplői ,
bizonyos meghökkenést keltve a nézőté-
ren. Hasonló meglepetést okozott a pécsi
Nemzeti Színház Kamaraszínházában,
hogy a. sötét nézőtéren az előadás kezde-
tekor kétoldalról igazi motorosok robog-
tak he, fel a színpadra rettenetes zajjal ,
benzingőzt árasztva, reflektoraikkal sze-
münkbe világítva. Sárospataky új drámá-
jában a motorosok a mai magyar valoság
kellős közepébe érkeznek ‚A színen kétol-
dalt kukoricás (igazi száraz kukorica-
kórókkal), középen olajoshordók, sörös-
ládák, a magasban olajvezetékek kusza
csőrendszere. Jelzésszerűen tömör hely-
szín ez, ahol megtalálható minden, ami a
későbbi játéktereket érzékelteti. A moto-
rokról heves vérmérsékletű fiatalemberek
szállnak le, Fényes fekete dzsekikben,
indulatos tömegverekedés kezdődik,
mintha a magyar West Side Story két
bandája csapna össze. A konfliktusa ter-

melőszövetkezet fiataljai . és az ott dolgo-
zó olajfúró munkások között robban ki,
akik ittlétükkel óhatatlanul is megboly-
gatták a. falu életét. Amennyire az álta-
lános zaj és verekedés közepette tájéko-
zódni tudunk,. megtudjuk, hogy a falu
egyik fiatalja, Vinkó éppen a lakodalmára
készül, s a verekedés közvetlen oka. az
lehet, hogy a munkások egyike szemet
vetett vagy éppen udvarolni merészelt
Vinkó menyasszonyának. Elhangzik egy
mondat, mely szerint „az én menyasszo-
nyom nem olajos kurva ! "

Azt hihetnénk tehát, hogy benne va -
gyunk a dráma közepében, s hogy az itt
felvetett konfliktus továbbfejlődik majd.
De nem. A dologról többé szó sem esik.
A tömegverekedés szétoszlik, s a motoro-
sok ugyanolyan zajjal, ahogyan jöttek,
felpattannak járműveikre, és kiberregnek
a színről. Csend azonban ezután sem lesz.
Távoli kutyaugatás, madárcsicsergés és
népi muzsika festi alá a következő jele-
netet, amelyben megismerkedünk a dráma
főhőseivel és alaphelyzetével. Szilas Antal
és Szilas András testvérek. Antal itt él a
faluban, éli a paraszti életforma maga
teremtette életét, meglehetős jó-módban,
feleségével, P i réve l , akirő l megtudjuk,
hogy András régi szerelme. András
ugyanis fiatalon itthagyta a falut, tovább
akart tanulni, a városba ment, s
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keveredett vissza. Antal tele van elő-
ítélettel testvére iránt: feltételezi, hogy az
lenézi őket, faluban maradtakat, s
egyébként is nagyratörőnek tartja. Ellen-
érzését motiválja András iránti elfojtott
féltékenysége is. Egy családi ebédmeg-
hívásnak eleget téve azonban Andrásról is
kiderül, hogy élete megfeneklett. Rejtve
marad ugyan, hogy pontosan miben is
csalódott, miért is jutott jelenlegi
csődhelyzetébe, legalábbis a pontosabb
társadalmi okokról nem szerzünk
tudomást. Mindenesetre most, mint az
olajfúró munkások vezetője, lelkiismere-
tesen és felelősségteljesen végzi munká-
ját, társai, beosztottjai szeretik, becsülik.
Arról, hogy magánélete hogyan jutott
kátyúba (nemrég vált el), akkor értesü-
lünk, amikor rövid időre egyedül ma-
radnak Pörével. Jó alkalom ez arra is,
hogy kiderüljön, a két ember még mindig
szereti egymást.

Ilyen szituációban, ilyen családi konf-
liktussal terhes levegőben jelenik meg a
drámai alaphelyzet, amely a következő:
gázkitörés fenyeget, s ezt elkerülendő, a
munkásoknak a napi nyolc órán túl éjt
nappallá téve kellene dolgozni ahhoz,
hogy a tragédia elkerülhető legyen. A
munkások azonban, akár az életben, nem
egyöntetűen reagálnak az új helyzet-re.
Nem él mindegyikükben a szocialista
öntudat oly magas foka, hogy gondol-
kodás nélkül vállalnák a nehéz feladatot.
Végül mégis úgy döntenek: tovább dol-
goznak. Ki a több pénzért, ki a veszély-
helyzet elhárításáért, öntudatból, ki pedig
betyárbecsületből, a többiek kedvé-ért.
Választás előtt állnak a falusiak is. Az ő
helyzetük még nehezebb. Mert amíg
egyik oldalon a tűzkitörés fenyeget, amely
miatt menteni kellene az állatokat, s
természetesen önmagukat is, addig a
másik oldalon ott a legelő, ahol a nyájat
kellene áthajtani, s mint megtudjuk, ez a
legelő mételyezett, fertőzött. Hullik az
állat (bizonyítandó be is hoznak a színre
egy „elhullott" birkát). A választás tehát a
következő: vagy egy esetleges tűz
martalékává lesz az állatállomány, vagy,
ha elhajtják őket, a szinte biztos pusztulás
vár rájuk. A fiatalok, élükön Vinkóval, fel
is ajánlják, hogy ott maradnak őrizni a
nyájat, etetni és itatni, veszélyeztetve
saját életüket.

Ezt szeretné megakadályozni András,
amikor rábeszéli az embereket, azonnal
menjenek innen, mert az emberi élet min-
dennél fontosabb. Szilas Antal kivételével
elmennek, ő azonban marad (jó gazda védi
a jószágot). Ez a döntés ismét elvá

lasztja a testvéreket egymástól, elmélyítve
köztük a már amúgy is meglevő
ellentéteket. A drámai helyzet azonban
még mindig fokozódik. A közvetlen
veszélyen éppen hogy úrrá lett brigád,
levetve védő azbesztruháját, ismét kény-
szerhelyzetben találja magát: még tovább
kellene folytatni a munkát, most már
életveszélyes helyzetben, ez azonban már
aláírással szentesített önkéntességet igé-
nyel. A holtfáradt emberek döntése,
különféle megingások után, megint pozi-
tív: folytatják a munkát.

Időközben a drámai válaszút előtt álló
feleség is döntött saját életét illetően:
elhagyja férjét, és új életet akar kezdeni
régi szerelme, András oldalán. Mégis ő
megy el a jószággal maradt Szilas
Antalhoz, hogy rábeszélje, hagyja ott az
állatokat, s az életveszélyes helyzetben
gondoljon saját életére. A helyzet kettőjük
között annyira kiéleződik, hogy az
asszony, bár nem akarta, mégis itt vallja
be férjének szándékát: elhagyja őt. Antalt
a vereségek sorozata összeroppant-ja,
vízbefúlóként harcol az asszonyért, s mert
érzi, tudja, helyzete reménytelen,
vasvillával támad rá. Erős felindulásában
belöki a jószágok közé a karámba. Végső
dulakodásukban mindketten a fellobbanó
tűz martalékává lesznek. A tragédia be-
teljesedik.

Az utolsó, irodai jelenet, amelyet egy
titkárnő jelenléte és viselkedése avat
tipikussá, már csak utójáték. A társadalmi
vagyon megmentése érdekében hozott
küzdelmes és áldozatkész munkájáért
kitüntetésre váró András itt tudja meg
Pöre halálhírét, zokogása szaggatott si-
ratóba fullad.

Valódi konfliktusok, nehéz emberi
választások útvesztői között jutunk el a
drámai végkifejletig, amelyet, úgy tűnik,
nem tartott kordában erős dramaturgiai
kéz. Hiszen e konfliktusarzenál több
színdarabra elegendő drámai magot
hordoz, pazarlás tehát mindezt egyetlen
drámába sűríteni. A drámaírói sokat
markolás a mélység rovására megy, bár
Sárospataky szándéka érezhetően most is,
mint eddigi drámáiban, az volt, hogy a
társadalmi jelenségeket, kérdéseket,
problémákat a maguk komplexitásában
ragadja meg.

Minden kifogás ellenére le kell szö-
gezni, hogy Sárospataky drámája ifjúsági
közönség előtt nagy sikert aratott, s ez
nem kis mértékben a rendező, Sík Ferenc
érdeme. Az ő fantáziája, jelenetszervező
képessége gyakran csodát művel, és él-
vezetessé teszi azt is, aminek igazságá

hoz kétség fér. Vincze Győző sokat
markoló játékterében látványos és pergő
nyíltszíni vátozásokat szervez, az egyes
jeleneteket néha hatásos koreográfiával,
néha pedig a színészi játék segítségével
életszerűvé, átélhetővé avatja. A mun-
kásszálláson játszódókat valódi megfi-
gyelésekkel teszi hitelessé, amelyhez
nagy segítséget nyújtanak a brigád tagjait
alakító színészek. Pintér Gyula finom
eszközökkel ábrázolja a teljes fizikai ki-
merültség állapotát, Lukács József egyé-
niségének súlyával élő alakot teremt a
vázlatosan megírtból. A falusi fiatalokat
játszó Vitai András és Vajek Róbert kissé
túl harsányak, ám mégis ők azok, akik az
előadáskezdést a fiatalok számára von-
zóvá, átélhetővé teszik. Nagy Réka ott-
honosan érzi magát az íróasztal mögött.
Keresztrejtvényt fejt, telefonon a ma-
gánéletét intézi, s igen nehezen érhető el,
hogy odafigyeljen a világ gondjára.
Egyéni színekkel ábrázolja a tipikust.

A főszereplők játékában egyenetlenség
mutatkozik. Csíkos Gábor férfiasan
dallamos orgánumával talán túlságosan
szimpatikus embert állít elénk András-
ként, holott szerepének lényege önmaga
tetteinek, múltjának megkérdőjelezése.
Pedig minden átélőképességét, filozofikus
hajlamát felhasználja, hogy csaló-
dottságát, kiábrándultságát érzékeltesse.
Am közéleti, társadalmi szerepének tisz-
tázatlansága miatt csak az általános
válság tüneteit tudja felmutatni. Meg-
próbál vigyázni arra, hogy a sematikusba
hajló helyzetekben tompítsa játékának
éleit. A szerelmi jelenetekben férfias sze-
mérmességgel palástolja érzelmeit, ilyen-
kor a leghitelesebb. Darabvégi siratója
színészileg, rendezőileg egyaránt hatásos
és megragadó. Koszta Gabriella az első
részben túl harsány. Panaszkodása, ki-
törései nem elég fojtottak, szép dikciója
didaktikus játékkal párosul. A második
részben már helyénvalóak szélsőséges
megnyilvánulásai, hiszen itt már az ön-
maga boldogságáért küzdő nőt éli. Ke-
mény és szenvedélyes, mégis nőiesen
lágy vallomásának nehéz perceiben.

A legjobb Dávid Kiss Ferenc Szilas
Antal szerepében. Furcsán félszeg, fojtott
indulatú, kemény parasztembert állít
elénk, akinek mélyebb érzelmeit, Pöre
iránti szerelmét a végső leszámolásban
értjük meg igazán.

A pécsi Nemzeti Színház hosszú évek
óta viszonylagos sikerrel küzd kortárs
magyar drámák színreviteléért. Czímer
József dramaturgiai segédletével az el-
múlt időszakban sok új magyar dráma



születésének lehettünk tanúi. Ezt a vo-
nulatot fémjelzik az lllyés-bemutatóív, a
nagy sikerű Hernádi-drámák vagy Spiró
György fiatal drámaíró alkotása, amelyet a
közelmúltban játszottak. Ez a színház
mutatta be először Sárospataky István
drámáit, a Zórát, majd a Táncpestist, s
most immár a harmadikat is. Drámaírónk
rendkívüli érzékenysége a társadalmi
problémák iránt különleges formaalkotó
képességgel párosul. A Fekete tűz is verses
dráma. Sárospatakynak bevallott drámaírói
célja, hogy szembesítsen az ellent-
mondásokkal és állásfoglalásra kénysze-
rítsen, de legalábbis elgondolkoztasson.
Hisz abban, hogy a színháznak közvetett
hatása van életbeli döntéseinkre. Azt
hihetnénk tehát, hogy amikor új verses
drámájában, a Fekete tűzben mai életünk
problematikus mindennapjaiból meríti
témáját, legalább olyan átütő erővel sikerül
a nézőt állásfoglalásra késztetni, mint
azokban, ahol a történelmi téma csak
sugallta az aktuális mondandót. Sajnos
azonban nem ez történt. Az olaj-fúró
munkások helytállása a nehéz helyzetben,
a falusiak és a munkások (jelen esetben)
mondvacsinált ellentéte, Szilas Antal belső
dilemmája, András körvonalazatlan
társadalmi csalódottsága, az ad-
minisztráció érzéketlensége, mind valós
jelenségek, ám drámává nem állnak össze.

Különösen akkor nem, ha meggondol-
juk, hogy a tragikus végkifejletet valójá-
ban szerelmi féltékenység okozza. Az erős
felindulásból elkövetett emberölést csak
nagy belemagyarázással lehetne bár-miféle
társadalmi mozgatórugóra viszszavezetni.

A SZÍNHÁZ 1977. februári számában a
Táncpestisről írott elemző kritikáját
Hermann István ezzel az összegezéssel
zárta: „ ... valószínűleg jó néhány gyenge
dráma fog még kikerülni tolla alól -értékes
elemekkel -, amíg az új teljesség sikerülni
fog." Ilyen értékes elemekkel teli gyenge
dráma a Fekete tűz, amelynek alapján
megint csak reménykedhetünk, hogy
Sárospataky a továbbiakban egy szikárabb
és egyöntetűbb drámai mag köré szervezi
következő darabját.

Sdraspata(p István: Fekete tűz (pécsi Nemzeti
színház)

Rendező: Sík Ferenc. ,Játéktér: Vincze
Győző. Jelmez: Martin Ilona.

Szereplők: Csíkos Gábor, Dávid Kiss Fe-
renc, Koszta Gabriella, Lukács József, Vitai
András, Vajek Róbert, Garai Róbert, Pintér
Gyula, Kovács Dénes, Nagy Réka.

KOLTAI TAMÁS

Conflictus interruptus

A IV. Henrik drámai modellje

Valójában nemis a kétrészes 1V . Henrik-
kel kellene kezdeni, hanem végigjátszani a
történelmi folyamatot a XIV. század
végétől a XV. század végéig - vagyis a II.
Richárdtól a Rózsák háborújának
befejezéséig, III. Richárd haláláig.

Elrettentő, mégis vonzó utópia: nyolc
egymást követő este a színházban: II.
Richárd, a kétrészes 11 . Henrik, V.
Henrik, a háromrészes VI. Henrik s végül
a I l l . Richárd. A világ egyetlen szín-háza
sem képes ma erre, mégis érdemes
eljátszani legalább a gondolattal: mily
nemes eszme megjeleníteni a Theatrum
Mundi egy szeletét, a történelem folya-
matosan őrlő malmát. Vagy ahogy Jan
Kort nevezi: a shakespeare-i Nagy Mecha-
nizmust.

Mert a lV. Henriket a II. Richárdból
tudjuk igazán megérteni, ha visszaem-
lékszünk az energikus Bolingbroke-ra,
amint letaszítja trónjáról az uralkodónak
gyönge, költői léleknek erős királyt.
Bolingbroke-nak IV. Henrikként csak-
hamar ugyanazzal a konfliktussal kell
szembenéznie - hatalmának veszélybe
kerülésével -, mint II. Richárdnak. Ér-
demes egymásra vetíteni a két darabot.
Richárdot a maga drámájában esendő
emberi arcnak látjuk a királynak termett
kegyetlen profik között, a IV . Henrik első
részében viszont az akkori Bolingbroke
szemével - könnyelmű uralkodó-nak, akit
unott udvaroncok és bohócol: vesznek
körül. Bolingbroke-Henrik most mindezt
tanulságos leckeként mondja föl fiának,
miközben maga sem az már, aki volt - az
anarchiát renddel fölváltó szabadító -,
hanem ugyanolyan esendő ember, mint
egykor Richárd volt. Neki most kell
megvédenie trónját a legitimitását vitató
lázadókkal szemben, akik közül például a
yorki érsek az előző darabban még olyan
túlbuzgóan bizonygatta neofita hűségét,
hogy saját fia ellen emelt vádat. A leckét
hallgató tékozló fiú, a kocsmatöltelék
Harry herceg meg-téréséről is a leendő V.
Henrik királyi portréját ismerve
ítélhetnénk véglegesen, ennek híján
igazán nem tekinthetjük másnak, mint a
Falstaff iránti betyárbecsület árulójának.

Summa summarum: bár a kétrészes IV.
Henrik önálló egység - sőt mindkét dráma
külön-külön is az -, voltaképpen egy
folyamatos cselekmény része. Amit látunk:
a drámai egész felől nézve csupán
kiragadott részlet. Megszakított konflik-
tus.

Ennek megfelelően a két részt két estén
át színre vinni több mint érdekes ötlet, és
nyilvánvalóan arra szolgál, hogy legalább
valamit érzékeltetni lehessen a krónikás
folyamatból. Másrészt a drámák
túlságosan gazdagok ahhoz, hogy az
összevonást egyetlen színházi estére ne
érezzük mindenképpen csonkításnak, s ne
sajnáljuk a shakespeare-i részletfinom-
ságok elvesztését. Ugyanakkor a párhu-
zamos epikus szerkezet a krónikás drámai
cselekményt időnként megszakító,
terjedelmes vígjátéki állóképsorozat -
okozza a legtöbb előadói gondot.

A két különnemű drámai anyag össze-
olvasztásán sokan fönnakadtak, hangoz-
tatván, hogy a IV. Henrik világa nem
egységes. Az „egységre törekvés" je-
gyében terjedt el az összevonás gyakor-
lata, az a barbár módszer, amely lefaragja
a „terjengős" vagy „gyengébb" részeket,
és szépen elsimítja-lekerekíti Shakespeare
„zavaró kinövéseit". E mód-szerről való
véleménynyilvánítás helyett idézzük
inkább Paul Valéryt, aki ezt írja a
Variétében: „Mi lehet igazabb és a
szellem számára kielégítőbb, mint az
»egység« hírhedt tétele, amely olyannyira
megfelel a figyelem fenntartása
követelményeinek, és annyira kedvez
valamely mű szilárd felépítésének és a
drámai cselekmény tömörségének? És
íme, többek között, Shakespeare nem
vesz tudomást róla, és mégis diadalmas-
kodik ..."

A megjegyzés különösen érvényes a két
]V . Henrikre. Avatatlan szemnek úgy
tetszik, mintha a sodró cselekmény
kibomlását állandóan megakasztanák a
Falstaff-jelenetek, és a darab nehezen
vonszolódnék a végkifejlet felé. Ám úgy
is föl lehet fogni - s mintha Zsámbéki Gá-
bor rendezése e felé hajlana -, hogy a
dráma éppen erről szól: az uralkodói
praktikák és perpatvarok véghetetlen
folyamatáról, amelybe beékelődnek a
minderről tudomást sem vevő Falstaff-
kompánia jelenetei.

A darab elemzői joggal figyeltek föl
arra, hogy Palstaff első mondata így
hangzik: „No Harry, mennyi az idő,
kölyök ?", mire a herceg válaszul letor-
kolja: „Mi az ördögöt akarnál te az idő-
vel?", és föl is sorol egy csomó érvet


