
ni akarja ám mindenki, hogy hol történt a
hiba. Nem mindenki sznob, aki ott szorong
a pápa darabján. A többség becsülettel,
hittel csinálta végig az utóbbi harminc-
negyven évet, és most egyszerre
„légzsákba" került. Ebből szeretnének
kimászni valahogyan.

Az utolsó, a „nagy igazságos harag"
jelenetében azt mondja Albert testvér a
társadalmi bajokat a hagyományos, radi-
kális eszközökkel orvosolni készülők-nek:
„Biztosan tudom, hogy az én utam jelenti a
nagyobb szabadságot!" Harmincnégy éve
íródtak ezek a szavak. Krakkó egyik felén
csaknem eredeti formájában állt még
Oswiecim (Auschwitz), a másikon akkor
kezdték el építeni Nowa Hutát. Ez
utóbbinak a kéményei, mint kiderült,
sajnos erősen szennyezik a levegőt, a
lecsapódó kénes gázok marják az ősi
épületek falát. De vajon sikerült volna-e
megélni akár csak ezt a rövid harmincnégy
évet is - újabb Oswiecimek nélkül? Ezt a
kérdést a darab s az elő-adás már nem teszi
fel.

A Slowacki Színház idei évadjának má-
sik elsőműves szerzője a harmincnégy éves
Andrzej Zurowski. Újságíró, szűkebb
szakmáját tekintve történész. De nemcsak
ez az oka, hogy - Wyspiaríski óta először -
az 183i-es lengyel felkelést választotta
témául. A Teatr ez évi második számában
megjelent interjúban így nyilatkozik erről:
„A fiatalságról akartam írni. A felkelés
fiatal vezetőiről és résztvevőiről, egy
maroknyi emberről, aki elkezd valamit,
aminek az értelmével nincsen tisztában, a
következményeit nem képes előre látni."

A Száz kéz, száz szurony (Sto rak, sto
sztyletów) főhőse történelmi személy,
Maurycy Mochnacki. Afféle lengyel Irinyi
és Jókai ő egy személyben, a Petőfik és
Vasvárik mellett, teljes feledésből most
felmerülő érdekes figura. Tagja volt a
felkelés vezérkarának, de a bukás után nem
menekült külföldre, maradék éveit a
mozgalom történetének megírására for-
dította, reálisan elemezve annak tévedéseit
is. A könyv 1934-ben Párizsban jelent
meg, és azóta is csak egyetlen újabb
kiadása van, az 1963-as poznani. Ezzel is
magyarázható, hogy a köztudatban ma is
csaknem kizárólag a költők képviselik ezt
a korszakot: Mickiewicz, Slowacki,
Norwid, akik később, az emigrációban
megírt műveikben a maguk romantikus
vízióit vetítették a valóságos események
képére. Mochnackival kezdődik most az
illúziók oszlatása. 0 a főhőse például Jerzy
Mike - művészileg kevésbé sikerült

- új darabjának is: Csak óvatosan, Moch-

nacki uram (Ostroznie, panie Mochnacki).
Térjünk vissza azonban a krakkói
előadáshoz.

1830. november 29-én este egy Scribe-
darabot játszanak a varsói Rozmaitoci
Színházban. Ezt az előadást látjuk mi is,
elkeveredve a korabeli nézőkkel. Egy-szer
csak lábdobogás, izgatott kiáltások
hallatszanak : egy csapat fiatal felkelő ront
be, s megszállja a színházat. Így Scribe
könnyű komédiája helyett egy véres tragi-
farce résztvevői leszünk(

Bármilyen furcsa, tulajdonképpen az a
legnagyobb baj, hogy maguk a felkelők
sem tudják, mit akarnak. A legkülönbö-
zőbb emberek vannak közöttük: zavaros
fejű világmegváltók, a „nemzetmentő"
szerepében tetszelgő pohos főhivatalnokok
s néhány világosan látó ember, akiket
azonban lehurrog a felhergelt tömeg.
Közöttük az említett Mochnacki. Ő az
egyetlen, aki felismeri a keserű igazságot:
ennyi egység és céltudat még egy
felkeléshez sem elég, nemhogy egy for-
radalomhoz. S az események őt igazolják.

A hisztérikus, demagóg szónoklatok, a
hiábavaló vita közben észrevétlenül el-
száll az éjszaka és a nagy tettek lehető-
sége. A kihűlt nézőtéren fázósan húzzák
össze magukat a „színészek" és a „nézők".
Borús őszi hajnal virrad. Ekkor a Menyegző
chochol-tánca óta lengyel szín-padon nem
látott jelenet következik. Ka bátban,
kalappal, sállal a nyakukon, kelletlenül
felkapaszkodnak a színpadra a
félbeszakított Scribe-előadás szereplői, és
- a nézők gúnyos biztatásai közepette -
befejezik a komédiát.

A Száz kéz, száz szurony szerzője jóval
idősebbnek tűnik annál a másik fiatal-
embernél, aki A mi Istenünk testvérét írta.
Nincsenek már illúziói a történelmi moz-
gásokat illetően, de nem hisz az erkölcsi
öntökéletesítésben sem. Pedig az Írószö-
vetség ösztöndíjasa. Ne felejtsük el azon-
ban, hogy Zurowski szakmájára nézve -
történész. Nem is jött ott olyan rosszul egy
kis realizmus. És azt azért tudja ő is, hogy
eddig még mindig kitaláltak az emberek
valamit.

SOMOS PÉTER

Don Quijote de la Kassa

A Magyar Területi Színház kassai Thália
Színpadát a csehszlovákiai magyar szín-
házlátogatók zöme félresikerült vállal-
kozásnak tartotta. A szakma nem hiva-
talos véleménye szerint a társulat a ko-
máromi MATESZ és a keleti végeken élő
magyarság szerelemgyereke, akinek
nincs, ki gondját viselje, de ez nem is oly
nagy baj, mert a tízéves kölyöknek amúgy
is szervi szívbaja van, tehát élet-képtelen.
Tény és való, hogy tízéves fennállása óta
a társulat nem tudott olyan műhellyé
kovácsolódni, amelyből nemes veretű,
értékes alkotások kerültek volna
színpadra. Sokszor szorongva figyeltük
azt a küzdelmet, amelyet a társulat puszta
létéért folytatott önmagával, egyre
szorítóbb körülményeivel szemben -
egyre szerényebb lehetőségek közt.
Gyűltek, sokasodtak a máig is
megoldatlan anyagi, személyi, szervezési
gondok, amelyek hol felszínre kerülnek,
hol nyomtalanul eltűnnek, vagyis eltűntek
a kassai állóvíz hínárjában. A világ
színháztörténetében is bizonyára ritka
dolog, hogy egy társulatot több mint
háromszáz kilométerről igazgatnak! Beke
Sándor távozása óta még saját, állandó
rendezője sem volt a Tháliának. A mű-
szaki emberek, a színészek jöttek-mentek,
megragadtak, tengtek-lengtek. Stú-
diószínpad nem volt, műhelymunka nem
létezett, az elméleti és a gyakorlati
továbbképzés csak mint egyéni lehetőség
mutatta magát némely rendezés kapcsán.
Könnyen elképzelhető, hogy ilyen körül-
mények között, ilyen satnya szellemi kö-
rülmények között, ilyen satnya szellemi
közegben, milyen művészi arcélt alakítha-
tott ki a társulat. Az utóbbi időben már-
már úgy tűnt, a kassai Thália végleg meg-
reked a periférián.

Érthető volt tehát a színházrajongók
öröme, amikor a múlt év őszén arról érte-
sültek, hogy a betöltetlen rendezői poszt-ra
a kassai Szép Szó Ifjúsági Színpad ve-
zetője, Gágyor Péter kerül. Gágyor mun-
kabírásáról, módszereiről legendák ke-
ringtek országszerte, eredményeit a ha-
tárokon túl is (el)ismerték. Valóban ő tűnt
a legalkalmasabbnak arra a feladatra, hogy
kirántsa a kátyúból, elvezesse a



sártengerből Thália megrozzant szekerét.
Néhány hónap elteltével Szigeti László
személyében dramaturgot is kapott a
Thália Színpad. Szigeti azelőtt az Új Szó
szerkesztője volt, és pontos,
lényegbevágó, megalkuvást nem ismerő
színházi és irodalmi tanulmányaival, kri-
tikáival tette ismertté a nevét. Kész volt a
képlet; megszületett az izgató kérdés : két
fecske csinálhat-e tavaszt?

Az. elsorolt tényeken kívül még két
fontos eseményhez kapcsolódott a Thália
Színpad 1981. február 5-i bemutatója.
Százötven évvel ezelőtt, 1830. december i
i-én jelent meg Kassán az első magyar
színházi lap, Csáky Theodor jóvoltából. A
másik esemény előtt szintén kerek
számjegy áll, a kétszáz. Gyurkó László A
búsképű lovag Don Quijote de la Mancha
szörnyűséges kalandjai és gyönyörü szép halála
a Magyar Területi Színház 200. bemutató-
ja volt. A két jubileumról részletesebben a
műsorfüzetben olvashatunk, amely-ről
ugyancsak érdemes néhány szót ejtenünk.
Kilenc vers, nyolc festmény, rajz és
szobor, valamint hat mikrotanulmány -
Gyurkó írása kivételével, vala-mennyi
csehszlovákiai magyar szerző műve --
kalauzolja végig a látogatót a színház
belső ösvényein a gondolattól a
megvalósulásig; fölkészíti a látvány be-
fogadására, együttgondolkodásra serkenti
a publikumot. Ez a harminckét oldalas,
ízlésesen, célirányosan megszerkesztett
műsorfüzet a Thália Színpad első
figyelmet érdemlő gesztusa a néző felé,
félreérthetetlen jele annak, hogy Szigeti
László, a színlap összeállítója és
szerkesztője, valamint a darab kivitele-
zéséből részt vállaló alkotótársai komo-
lyan veszik a nézőt, egyenrangú part-
nerként számolnak vele.

Rendező és dramaturg együttes ügy-
ködésének első lépése jó diplomáciai ér-
zékükről tanúskodik: Gyurkó darabját
Spanyolországból és az időtlenségből ha-
zahozzák Kassára, ide és a mostba. Ah-
hoz., hogy ezt a tervüket végrehajthassák,
nem riadnak meg a darab megműtésétől
sem. Nagyszabású plasztikai mű-téttel
keretjátékot operálnak a gyurkói
alapanyag köré. A Szép Szót mint ama-tőr
együttest, cselekvő színháznak is-mertük
meg. Hitvallásuk : minden gondolatot a
cselekvésen, a látványon keresztül kell
színpadra vinni. Gyurkó mondanivalóját a
rendező teljes egészé-ben a cselekmény
szolgálatába állította, minek
következtében a színpadon olyan
hátborzongató vízió elevenedett meg,
amely minden irrealitása mellett végig

valósághű maradt. A keretjáték adta
lehetőségek között teljes egészében ki-
bontakozhatott az a látomás, amelyet
Gyurkó darabja magában hordoz.

Az egyik oldalon egy erőszakos, jól
megszervezett, gépies pontossággal mű-
ködő, elembertelenedett hatalmi rend-szer
áll, melynek legfőbb törekvése saját
folyamatosságának megőrzése, tehát min-
den egyéni megnyilvánulás, kezdemé-
nyezés (legyen bármilyen előjelű) meg-
semmisítése, végcélja pedig a gépi ember
megteremtése. A színpadon ez a rendszer
egy elmegyógyintézet mikro-világában
realizálódik. A nyitott színen példás
tisztaság, rend, kínos fehérség dominál.
Megjelenik két barátnő, akik ímmel-
ámmal végzett munkájukkal ki-fejezik
ugyan véleményüket erről a beteges
pedantériáról, mégis rendületlenül
takarítanak a darab végéig. Harsány in-
duló ütemére vonul be az elmegyógyin-
tézet személyzete. KatonaviselC emberek

agyában azonnal fölrémlik a hasonlóság:
a színen lehetne minden zöld is, ne adj
isten, barna is. Már a nyitó képsorból
világossá válik mindenki előtt az intézet
alapszabálya: rendet, egyalakúságot, egy-
értelműséget mindig és mindenütt. A fe-
jekben is, azaz kiváltképp a fejekben.

Ezzel az arc nélküli tömeggel kerül
összeütközésbe az Egyén, az utcáról
beráncigált-behozott Don Quijote (Len-
gyel Ferenc). Kórelőzményét nem ismer-
jük pontosan, mindössze annyit tudunk
meg róla, hogy viselkedészavarai van-
nak, melyek károsan befolyásolhatják a
fennálló társadalmi normákat. Megálla-
píthatatlan, mikor kezdődtek Don Quijo-
ténk zavarai, de valószínű, szerepet ját-
szott benne az a pillanat, amikor nevét
első ízben írták át úgy, hogy abból ki-
maradt a g és az y, vagyis agy betű (Len-
gyel). A búsképű lovag szörnyűséges ka-
landjai szigorú sorrendben, előre megírt
forgatókönyv szerint peregnek, hiszen

Gyurkó László A búsképű lovag című játéka a kassai Tháliában



ezek az epizódok egy tudományosan ki-
dolgozott átnevelési folyamat egyre ke-
gyetlenebb stációi. Don Quijote kaland-
jai és Jézus Golgota-járása között meg-
döbbentő a hasonlóság. A kassai előadás
tehát leginkább egy spirális alakú láto-
másláncolathoz hasonlítható, jellegét
tekintve pedig a passiójátékhoz áll a leg-
közelebb. Hősünk az ápolók közül kap
kísérőt-megfigyelőt, Sancho Pansát,
vagyis Júdást (László Géza). Jószágaik,
Rosinante és a szamár szintén az elme-
gyógyintézet kelléktárából valók: két
fehér kerékpár-ergométer. Az ergomé-
teren pedálozva „lovagolnak" kalandtól
kalandig, hiszen így erőkifejtésük, sőt
erőtartalékuk is pontosan nyomon kö-
vethető. Ez a pontos megfigyelés képezi
az elmegyógyintézet munkájának alap-
ját. Itt mindenki mindenkit mindig meg-
figyel, és észrevételeit gondosan följegyzi.
A kalmárjelenetben a főorvos-kalmár
(Csendes László) pontos méretet vesz fel
Don Quijotéról, leméri karbőségét, kar-
hosszát stb., de halandzsaszövege jelzi,
mire is jók valójában ezek az adatok.
Könnyen elképzelhető, hogy az egész
intézet egy kompjúternek dolgozik,
melynek működésével, programjával az
intézet egyetlen dolgozója sincs tisztá-

ban. Ezért ismételgetik a személyzet
tagjai oly megszállottan az Utak balla-
dáját, amely ebben a helyzetben és össze-
függésrendszerben egy misztifikált, bár-
gyú, rituális színezetű programdalnak
tűnik: „Minden út, minden folyó,
minden ösvény vezet valahová." E dalból
az előadás vége felé még kórusmű is
születik. Természetesen föl-csendül e
dalocska párja, amely az intézet
hitvallásáról, egyetlen elfogadható
eszmei lehetőségéről vall: Beethoven
Öröm-ódája. A földre tiport, összevert
Don Quijote ájult teste fölött pedig mély
átérzéssel a legbigottabb ápolónő (Kiss
Ágnes) énekli el azt a karácsonyi
hangulatú zsoltárt a békességről, amely
az Ember keresztre emelését dicsőíti.

A Gágyor-Szigeti alkotópáros tuda-
tosságát és érzékenységét dicséri, hogy
Gyurkó viszonylag lazán összefűzött
epizódjaiban észreveszik a passiójáték
elszórt kockáit, és ezeket összeillesztve
valódi látványosságot kreálnak a szín-
padon. (Az esküvői jelenet egy igazi
show-ban is megállná a helyét.) Mint
említettem, az előadás forgatókönyve
egyezik az elmegyógyintézet terápiás
forgató-könyvével. A képlet tehát
könnyen át-tekinthető. Először fizikailag
akarják

megtörni Don Quijote ellenállását, mi-
után ez nem sikerül, fokozatosan meg-
fosztják létszükségleteitől, eközben végig
erős pszichikai nyomást gyakorolnak rá,
végül, miután hatástalannak bizonyultak
a fölsorakoztatott módszerek, a hegy-
tetőn keresztre feszítik, vagyis: elektro-
sokk végez elkalandozó gondolataival,
elveivel, lényével. A vízió mégsem tra-
gikus, nem lehangoló. Egyértelműen
pozitív ez a dramaturgiai látásimód, hi-
szen általa mi is tanúi lehetünk annak a
folyamatnak, amelyben a puszta létért
folytatott harc ösztönreakciói mélysége-
sen emberi önfelvállalássá, tudatos hely-
zetvállalássá alakulnak át. Áttekinthető-
vé, járhatóvá válik az a keskeny ösvény,
amely a megmaradnitól az ittmaradnin
keresztül az embernek maradni minden kö-
rülmények közöttig vezet. Don Quijote
habókos mesefigurája szemünk előtt ala-
kul át mindig elbukó, mindig újrakezdő
valódi hús-vér, élő és éltető emberré. A
legéltetőbbé, hiszen véghezviszi a csodát:
neki köszönhetően az arctalan tömegből
találomra kiválasztott ápoló-Júdás,
Sancho alakja lassanként meg-
elevenedik, hogy gazdája tönkretétele
után erősebb, tapasztaltabb, ellenállóbb,
életképesebb Emberként vállalja magára
Don Quijote szerepét-posztját. Az elő-
adás végén a Sanchóból lett Don Quijote
kerül fel tehát az említett spirális leg-
magasabb látható pontjára. Az alkotó-
páros koncepciója azt sugallja, hogy az
újabb, okosabb utakat járó Don Quijoték
még magasabbra, ma még láthatatlan
régiókba emelkednek majd. Ez a felis-
merés volt a kassai előadás legnagyobb
etikai pozitívuma.

Szólnunk kell arról is, ami kevésbé
tetszett. Említettem, hogy a terápiás for-
gatókönyv szilárd elméleti alapokra és
pontos megfigyelésekre épül. Épp ezért
nem valószínű, hogy a szellem emberét
megelevenítő Don Quijoténál az első testi
fenyítések kudarcát követően tovább
próbálkoznának a fizikai ráhatásokkal.
Ezért zavaróan hatnak azok a jelenetek,
amelyeknek nincs egyéb funkciójuk, mint
az adott módszer kimeríthetetlen
arzenáljának bizonyítása. Halványabbak
azok az epizódok, melyeknél a szöveghez
nem adták hozzá a társulat megjelenítő,
kreatív módszereit. Ezért az előadás első
felvonása a megengedett-nél
vontatottabb. Hosszabbnak érzékeli a
néző, mint a pergőbb második felvonást,
holott a két rész időtartama azonos.
Zavaró az is, hogy a Gyurkó szövegét
épp az előadás kezdeténél követi híven

Jelenet Gyurkó László darabjából



a rendező. Olyan dalbetétet is átvesz - a
Hold románát --, amelynek ebben az
összefüggésben nincsen szerepe, sőt egy
kicsit megzavarja a cselekmény tiszta
folyását. Ezek a döccenések, zökkenők
elsősorban a Sancho alakjának fölépíté-
sében mutatkoznak meg, és ebből követ-
kezően László Géza játékán hagynak némi
nyomot, akinél eltart két-három jelenetet,
amíg beletalál a megfelelő ritmusba és
figurába, a leendő „Paraszt Don Quijote"

kiegyensúlyozott, realista szemléletű
alakjába. A "koporsóra hulló első rög"

dobolására aztán vulkáni erőket szabadít fel
magából ez a mosolygós, nyugodt
hústorony. Lengyel Ferencet kicsit
megzavarhatta szent fogadalma, miszerint
„nem látsz az arcomon mosolyt, míg jóvá
nem teszem vétkemet". Don Quijotéja így
helyenként mogorva, néha szőrszálhasogató
öregúr képét mutatja. László Gézához
hasonlóan, az első felvonás közepéig
ritmuszavarokkal küzd a többi szereplő is;
emiatt nyújt halványabb teljesítményt a
második felvonásra föltámadó, csodálatos
kegyetlenséggel komédiázó Tóth Erzsébet a
Főnővér (stb.) szerepében. Karmesteri
alakítása telitalálat. Csendes Lászlónak
köszönhető, hogy bravúros teljesítményével
át-lendíti a társulatot az első jelenetek kriti-
kus időszakain. Viszont el kell mondani
róla, hogy viszonylag gyakran nyúl olyan
eszközökhöz, amelyek már-már
modorosnak hatnak. Igaz, tíz (!) figurát
végig új, illetve fölfrissített eszköztárral
megvalósítani szinte lehetetlenség. A két
takarítónő, Gombos Ilona és Szabó Rózsi
mindvégig hiteles maradt. Valódi élmény
volt, hogy az epizódszerepek alakítói
(Murányi Anikó, Mihályi Mária, Kiss
Ágnes, Kiss László, Szőgyéni Tibor és
Várady Béla) sok-sok egyéni vonással, jó
mozgással markáns, egymástól merő-ben
eltérő jellemeket hívtak életre. A kollektív
színészi munka végül is megérdemelt sikert
aratott.

A jól funkcionáló, ötletes, könnyen
mozgatható díszleteket Kopócs Tibor
tervezte, és Gágyor Ildikó, valamint Vja-
cseszlav Satkov kitűnő koreográfiája él is
azzal a lehetőséggel, hogy a színészek
mozgásának szerves része legyen a dísz-
letek tánca. Bodonyi András zenéje-válo-
gatása arról tanúskodik, hogy pontosan
megértette a rendezői-dramaturgiai szán-
dékot. Az Örömóda dallamai ördögi fel-
hangon szemléltetik az ember kiszolgál-
tatottságát.

GIZELA MIHALIKOVA

Gágyor Péter
és Szigeti László kreatív
színháza

Csehszlovákiában az utóbbi időben szá-
mos olyan kísérleti színpad alakult, amely
mint az anyaszínház melletti stúdió, kü-
lönböző művészi áramlatoknak ad helyet,
és a drámairodalom, a rendezői gyakorlat,
a színpadra állítás és nem

Tóth Erzsébet és Murányi Anikó A búsképű
lovagban

utolsósorban a színészi munka új
kifejezési lehetőségeit keresi. Ebből a
szem-pontból is különleges helyet
foglalnak el Csehszlovákiában a
kisebbségi nyelv-kultúrájú színházak,
amelyeknek a helyzete a lengyel,
ukrán vagy magyar nyelvi etnikum
„betájolásának" különböző nehézségei
folytán hátrányos. A komáromi
Magyar Területi Színházat és kassai
színpadát például többek között az jel-
lemezte, hogy különböző nemzetiségi
művészi kapcsolatok színtere volt.

Így a kassai Thália Színpadhoz -
amelyre írásunkban szorítkozni kívá-
nunk - az utóbbi két-három évben Ma-


