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Jókai-bemutató
a Katona József Színházban

Amire ezek a sorok megjelennek, addig-ra
rég kihunynak már a Katona József
Színház átadása ünnepén lobbantott gö-
rögtüzek. Értelmetlen buzgólkodásnak
tűnnék föl tehát, ha most - néhány hó-
nappal az első premier után - a kritikus
olajjal kezdené öntözgetni a pernyét. Ám
az mégis mulasztás volna, ha nem igye-
keznék kifejezni - a mindennapi fogyasztó
tárgyilagosságával - a kezdet mámoros
pillanataira következő idők higgadt
örömét.

Megnyitotta kapuit publikuma előtt a
Nemzeti Színház kamaraszínháza. Az
esemény sokáig, indokolatlanul sokáig
váratott magára, de végre bekövetkezett. A
környező lakások fölött, mellett és alatt
nagy átalakításokat hajtottak végre, ame-
lyek többnyire a nézők, de nem kis rész-
ben a művészek kényelmét szolgálják,
igaz, olykor csak mértéktartással, a kor
divatszavával fogalmazva: takarékosan. A
színház cégére nappal harmonikusan
illeszkedik a környezetbe, esti megvilá-
gításában azonban alig kibetűzhető. A
portál kiképzése követi a belvárosi üzletek
elegáns stílusát, de a füstszínű üvegeken
átszüremlő hideg fényben nem tükröződik
semmi a kínált áruból: kívül-ről nézve
nehéz felismernünk a belső terekben a
színházat, s a csak erre a szín-házra
jellemző atmoszférát. A pénztár-fülkével
egybeépített előtér fűtetlensége
valószínűleg méltó emlékműve lesz a honi
századvég energiaínségének. Á ruha-tári
előcsarnok tágas, a pultok könnyen
megközelíthetőek, sőt, átellenben, a lo-
vagiasság ingerét érző nézőnek végre van
hová vetnie a maga kabátját, ami-közben a
vendégéét fölsegíti.

A színház helyiségei között a nézőtér
megvalósítása a legsikeresebb. Á három-
százötvenöt ülőhely mindegyikéről egy-
formán jól látható az eredetinél sokkal
mélyebbé lett színpad bármely pontja. A
kényelmet a nézőtéri légkondicionálás
teszi - sajnos, olykor jól hallhatóan -
teljessé: a drámai feszültség csöndjei a
légcserélő motorzúgásának diszkrét mo-
notóniájában oldódnak föl időnként.

Dőreség volna azt hinnünk, hogy az
ilyen-olyan külső körülmények nem ré

szei a színházi előadásról alkotott be-
nyomásunknak: legfeljebb - a külső kö-
rülmények viszonylagos állandóságának
törvénye következtében - a későbbi be-
mutatókról születő kritikák nem kezdőd-
nek majd ezek újbóli felsorolásával. Az
első krónikásnak azonban, úgy gondolom
- ha csak egy ilyen felszíni áttekintés
erejéig is -, számba kell vennie, miféle
élménykorrelációk révén alakul ki az
épületből az előadás végén kilépő néző-
ben az új színház megnyitása fölötti csön-
des öröm.

Á színházavatás legfőbb kelléke azonban
a nyitódarab, amely - ha értő kézzel
választják - túlragyogja a szokásos ünnepi
külsőségek hivalkodó fényeit. Ám a
darabválasztás - talán az efféle alkalmak
ritkasága miatt - nem könnyű feladat. Az
utóbbi években nagy gyakorlatra tettünk
szert hidak és földalatti vasutak át-
adásában, a színházavatáshoz viszont, úgy
tetszik, kevésbé értünk. Á hídavatás vagy
a földalattivasút-avatás rituáléja roppant
egyszerű: a szavalóművész kiáll, elszaval
egy költeményt, azután megindul a
forgalom. Valahogy hasonlóképpen
kellene a színházban is : egy beszéd, egy
szavalat, majd kezdődhet a soron lévő, s
nem a külön, e célra kiválasztott darab
előadása. A speciális szempontok szerint
felkutatott művek ugyanis többnyire
alkalmatlanok a színházi közfogyasztás-
ra, mert annyiféle, zömmel művészeten
kívüli követelménynek kell megfelelniük,
hogy ezek mellett a válogatáskor alig te-
relődhet a figyelem az esztétikai minő-
ségre és a játszhatóságra. Arra pedig, hogy
egy nagy költséggel létrehozott előadást
csak egyszer mutassanak be, a színházi
üzemszerűség körülményei között nálunk
nincs ma lehetőség; eljátszszák tehát
másnap, harmadnap, negyed-nap, sőt
negyvenedszer is a kifejezetten alkalmi
jellegű, csak az ünnepi elvárásoknak
megfelelő darabot.

Á nyitódarabbal szemben támasztott
alapkövetelmény, hogy az szintetikusan
reprezentatív legyen: a választásnak tük-
röznie kell az adott színház funkcióját,
meghirdetett művészi programját, az
intézmény hagyományait, esetleg a név-
adóhoz való kötődést vagy valamilyen
évfordulót. Nehezíti a választók helyzetét,
hogy az elvárások rendszerint enigmatikus
fordulatokban megfogalmazott,
szájhagyomány útján terjedő törvények,
amelyeknek sem alkotója, sem pontos
tartalma nem ismert, s amelyek sokszor

tartalmaznak hamis tudaton alapuló,
gyakrabban jó szándékú, olykor rosszhi-
szemű következtetéseket.

Kivételesen szemléletes példa a helyes
választás lehetetlenségére, a hamis tudaton
alapuló elvárások halmozódására a Katona
József Színház első premierje, amelynek
előkészítése - szerencsétlen módon -
egybeesett a Nemzeti Színházról folyó
viták újraéleződésével. Azért szerencsétlen
ez az egybeesés, mert a Nemzeti Színház
intézményéről, funkciójáról, feladatáról
hirdetett, egyre növekvő számú tézisek, s a
tézisek előadásának hangjából kicsengő,
fokozódó türelmet-lenség nagy
óvatosságra kényszerítette a színház
vezetőit a darabkeresésben. A vezetők
természetesnek tartva az igényt, hogy a
színházavatás egyszerre legyen a magyar
dráma és a magyar színjátszás ünnepe,
háttérbe szorították a világiroda-lom iránti
személyes kötődésüket. Á ha-
gyományőrzés küldetését vállalva le-
mondtak az élő szerzők bemutatásáról, s
klasszikusaink között a pillanat expo-
náltságához illő politikai felelősségtudattal
válogattak. Tovább nehezítette feladatukat,
hogy a valamennyi szempontból

biztonságos megoldásnak tetsző három

reprezentáns dráma (a Bánk bán, A z ember
tragédiája és a Csongor és Tünde), vala-mint
huszadik. századi nagyjaink (Németh
László, Örkény István) művei a szűk
játéktér miatt nem jöhettek számításba. S
ha mindezek figyelembevételével futja
végig gondolatban valaki a magyar
irodalom drámai termésének katalógusát,
döbbenten kell tapasztalnia: aligha akadhat
alkalmas, bármilyen szem-pontból
makulátlan nyitódarabra. Zsámbéki Gábor
rendező és két felelős társa végül mégis
szerencsével választott: olyan darabot
találtak, amelyik a lehető
legközvetlenebbül, mindenféle áttétel
nélkül felel meg az elvárásoknak: egész
egyszerűen azért, mert magukról az el-
várásokról, a Nemzeti Színház ideájáról
íródott. A darab: Jókai drámája, a Thespis
korda, amelyet Thália szekerén címmel
mutatott be a Katona József Szín-ház.

A lírában gyakran előfordul, hogy egy
költemény önmagából meríti tárgyát,
önmagát tárgyiasítja, tükrözi. Drámában és
színpadon kevesebbszer találkozunk a
művészet önszemlélésének ennyire át-tétel
nélkül jelentkező, ennyire elemi for-
májával, de ünnepi alkalmakkor talán
megengedhető, hogy a színház magáról
beszéljen, hogy a nyilvánosság - saját,
természetes nyilvánossága előtt fogal-



mazza meg hitvallását, különösen akkor,
ha ez iránti igényét nem az öntetszelgés,
nem az öntömjénezés vágya szüli, hanem
az az óhaj, hogy átélhetővé tegye a néző
számára a színészhivatás drámáját. Jókai
ez utóbbi céltól vezetve fogott hozzá -
Paulay Ede megbízásából - a Thespis kor-
d é j a megírásához. „A Kelemen László ve-
zette Magyar Játszó Társaság alapításának
századik évfordulójára készült darab e
szellemben fogant első változata azonban
nem kerülhetett a jubileum
megünneplésére egybegyűlt publikum elé.
Azért nem, mert az alkalmi darab, a
megrendelő óhaja ellenére, nem „kán-
dírozott lelkesedésből, nemzeti dicsekvés
lektáriumából, jobb jövő reményének
lépes mézéből, s győzelmes újraéledésünk
múltjából" lett gyúrva, hanem abból az
179o óta, s máig tanulságos, igaz-szomorú
történetből, amelyet Kelemen László
társulatának születéséről és szét-hullásáról
Bayer József és Váli Béla krónikája
följegyzett.

„A Thália szekerén cselekménye egyetlen
napon, 179o. október z5-én, az első pre-
mier, Gróf Brühl: A z Igazházi című,
magyarított darabjának bemutatója napján
játszódik. E néhány órába sűrítette Jókai --
a reá jellemző kiváló epikai érzék-kel - az
első nemzeti játékszín életének
valamennyi jellemző mozzanatát, s köz-
ben néhány vonással megrajzolta a kul-
túrtörténeti hátteret is. Bemutatta a szín-
házszervezés nyomorúságos anyagi fel-
tételeit, az igazgatót, aki elkártyázza a
bevételeket, a némiképpen parlagias
gondolkodású mecénást, aki csak akkor
gyakorol kegyet, ha legalább egy szék
széttörik alatta a nevetéstől egy-egy elő-
adás során, a német nyelvű színházak
igazgatóit, akik mindent elkövetnek azért,
hogy ne jöhessen létre a bemutató, az
intrikus jurátusokat, akik skandalumot
szerveznek; s mindezekkel szemben a ha-
zafiúi érzéstől fűtött magyar és német ajkú
iparosokat, akik a maguk lehetőségei
szerint járulnak hozzá a játékszín
megnyitásához, a korrekt helytartót, aki
békességet teremt a nyílt színen torzsal-
kodó színészek között, Kelemen Lászlót,
aki fanatikus hittel építi társulatát, Moór
Annát, a kor legtehetségesebb tragikáját,
aki igaz megtestesítője a nemzet iránti
hűségnek, és Kazinczy Ferencet, aki esz-
mei gyámolítója és szerzője kíván lenni a
nemzeti játékszínnek.

Jókai minden akadályt megemlítve ve-
zeti el Kelemen László társulatát az első
bemutató „ünnepélyes" pillanatához: a
deszkaszínház elmaradt bérleti díját a tu-

Jókai Mór: Thália szekerén (Katona József Színház). Helyey László (Kelemen László) és
Csomós Mari (Moór Anna)

lajdonos meghitelezi, sőt a játékhoz csiz-
máját is kölcsönadja, s az éhező színé-
szeket eteti. Moór Anna visszautasítja a
német direktorok ajánlatait, a süket cen-
zor pedig, néhány elkápráztatóan ostoba
szövegmódosítási utasítás kíséretében en-
gedélyezi a darabot. A közönség össze-
verbuválódik, az előadás elkezdődik, ám
hamarosan botrányba fullad a társulaton
belül uralkodó fegyelmezetlenség és vi-
szálykodás miatt. Sehi úr, az intrikus nem
tudja szerepét, s ráadásul félmerev-
részegen tántorog a színpadon, Liptai
Mária, a naiva, szereposztási igazságta-
lanságot vélve zsémbel, majd a Kelemen
és Moór Anna közötti szerepcsók valódi-
sága ürügyén félbeszakítja a játékot. A
helyzetet Kazinczy menti meg, azt állítva,
hogy a botrány része volt az általa írott
darabnak. Hazafiúi szózata lelket önt a
társulatba, az előadás rendben lebonyo-
lódik.

Jókai dramaturgiája sok értékes elemet
hordoz, összességében azonban példatára
a hazai drámairodalom gyöngeségeinek.
A lineáris (elbeszélő) szerkezet, a túlzott
irányzatosság, a jellemek egysíkúsága, a
szöveg hangnemi egyenetlensége nehéz
próba elé állítja a színpadra állítót. Ám
Zsámbéki Gábor rendező olyan megol-
dást talál, amely révén nemcsak az elbe-
szélő jellegű szerkezetet bonthatja fel
sikerrel, hanem a beavatkozás által az
előadás egészének is mélyebb értelmet
ad. Egyik leleménye, hogy a színház a
színházban jelenetet kétszer játszatja el:
először a közönségnek háttal, bepillantást
engedve a kulisszák mögötti világ titkai-

ba, másodszor a közönséggel szemben,
mint ahogyan a néző a színházat rendesen
látni szokta. „A másik lelemény, hogy az
előadás befejeztével a társulat, a maga
örömére, a kiürült házban előad egy je-
lenetet a Hamletből magyar nyelven, a
színészek bevonulását Helsingőrbe. E két
változtatás teljesen új perspektívát teremt:
három dimenzióban teszi láthatóvá az
eredetileg egy nézőpontból ábrázolt
világot. Az egyik sík megmutatja a nyers
valóságot, a színházi alkotó munka
primitív körülményeit-feltételeit, az egy-
más ellenére élő, torzsalkodó, ellendruk-
koló művészeket, az önjelölt nemzeti gé-
niuszok fogyatkozott erkölcseit, a jóra
hajló művészek velük szembeni tehetet-
lenségét. A második sík a felszíni kép: a
zsöllyéből látható színház, ami az alkotás
körülményeihez képest -- minden
bumfordisága ellenére - mégiscsak va-
rázslatos. A harmadik sík a színházi esz-
mény szférája, az utópiák birodalma, az
előadást a jelenkorhoz kötő szál. Érez-
hetjük ebből a talán kissé hosszúra kere-
kedett Hamlet-idézésből a ma elhivatott
rendezőjének csöndes keserűségét is,
gyaníthatunk rezignált számvetést a
nemzeti színházi eszményhez tapadt két-
száz éves illúziókkal.

Zsámbéki beavatkozása azonban nem
tűnik föl erőszakoltnak. A három kul-
túrtörténeti pillanat (a csupán két elő-adást
megért Igazházi, a százéves évfordulóra
készült jubiláló darab újraíratása, s a
napjainkban d ú l ó „viták" - tehát az I790-
es, 189o-es és az 1981-es avatás) között
nem hangsúlyoz párhuzamokat.
Rendezése: kommentár nélküli szembe-
sítés. Amit a külsőségek sugallnak, az



nem enged semmiféle behelyettesíthető-
séget. Az előadás feszes ritmusú, szelle-
mes mozdulatokban gazdag és maximá-
lisan korrekt.

A színészek játékát nehéz külön-külön
méltatni. Mindnyájuk érdeme, hogy meg-
találták a pozitív szerepek patetikus emel-
kedettsége s a negatív figurák nyersebb
közönségessége ' között a kiegyenlített
hangnemet. Kelemen László (Helyey
László), Moór Anna (Csomós Mari) és
Kazinczy (Szacsvay László) szerepe igen
hálátlan. Helyey vibrálóbb, érzékenyebb
alkatával ellenkezik Kelemen egy tömb-
ből faragott lénye, egyöntetűbb vezérlésű
dinamizmusa. Csomós Mari kitűnően
találja el a csöndes hűséget kifejező pilla-
natokat: belülről, szemével, apró moz-
dulataival, ruhája redőivel játszik. Szacs-
vay számára sikerrel kiállt próbatétel a
halk, szenvtelen pátosz meglényegítése.
Az est fénypontja Agárdi Gábor játéka
(Jambus). Az ügybuzgó, elhivatott kel-
lékes tisztelettudó humora, tiszteletlen-
szarkasztikus bölcsessége, testi fogyaté-
kosságát feledtetni képes nemeslelkűsége
minden mozdulatából egyszerre sugárzik.
Liptai Mária (Bodnár Erika) öntelt
butasága, naiv alattomossága, rút érzéki

sége felidéző erejű. Vajda László (Sehi
úr) újabb szerepeiben ( A szuzai menyegző,
Háromgarasos opera) nem igazán
elmélyült, a kelleténél többet hagyatkozik
fizikai adottságaira. Anischl ácsmester
szerepében Horváth József, Makkos
Menyhért-alakításával Sinkovits Imre,
gróf Koppánnyházy Hugó gyanánt Sinkó
László aratott méltó sikert.

Pauer Gyula csaknem megoldhatatlan
feladatot vállalt: a kamaraszínház kis
színpadára két színpadot és egy nézőteret,
egy zsinórpadlást és egy öltözőt épített
föl, felidézve a korabeli deszkaszín-ház
architektúráját.

Jókai Mór: Thália szekerén (Katona József
Színház)

Rendező: Zsámbéki Gábor. Dramaturg:
Fodor Géza. Díszlet: Pauer Gyula. Jelmez:
Schäffer Judit. Koreográfus: Széky József
m. v.

Szereplők: Helyey László, Szacsvay Lász-
ló, Csomós Mari, Bodnár Erika, Vajda Lász-
ló, Agárdi Gábor, Raksányi Gellért, Horváth
József, Végvári Tamás, Kun Vilmos, Sinkó
László, Sinkovits Imre, Csurka László,
Izsóf Vilmos, Hollai Kálmán, Gáti József,
Velenczey István, Gyalog Ödön, Csonka
Ibolya f. h., Végh Péter, Márton András,
Szersén Gyula, Besse Miklós, Dániel Vali,
Márkus Ferenc, Károlyi Irén.

RÓNA KATALIN

Kinek mi jut eszébe?

Az Egy válás története
a József Attila Színházban

Értelmiségi az, akinek mindig mindenről
eszébe jut valami, aki termeli a gondola-
tokat, akár szüksége van rá a világnak,
akár nincs. Így fogalmazza meg az értel-
miséginek lenni ismérvét az Egy válás tör-
ténete fiatal hőse. Nyilván nagyon sokféle
kifejezése lehet az értelmiségi létnek, s ez
a fajta meghatározás mutatja, hogy mi és
miféle magatartás izgatja, foglalkoztatja
Maróti Lajos figuráit. Mert hiszen a magát
feltétlenül értelmiséginek valló
fiatalember úgy véli, igazán értelmiségi-
nek lenni, eszerint élni lehetetlenség egy
működő társadalomban, a mai magyar
létformában. S hogy miért? Mert a társa-
dalom nem tart igényt az önálló gondola-
tokra. Bizonyítéka is van rá: szociológiai
tanulmányt írt a paradoxnak tartott ér-
telmiségi létről. A tanulmányt nem adták
ki. S míg kéziratban kézről kézre járt,
sikert aratott, de amint végül mégis meg-
jelent, senki sem figyelt rá. Paradox tétel -
nemhiába a tanulmány címe is Paradoxon.
Mindez Maróti Lajos drámájának, s általa
a munkában, a magánéletben
mellékvágányra futott főhősének gondolati
indítéka, ha úgy tetszik, alapkérdése.

Ugyanis az alapkonfliktus - egy tízéves
házasság kudarcának, befejezésének és
utójátékának története - nyilvánvalóan
alkalom személyes emberi magatartások,
gondolkodás és cselekvési módok ábrá-
zolására. A férj, a tehetségesen induló
szociológus, amint pályáján falba ütközött,
tanulmányait abbahagyta, s egy ötödrangú
lapnál újságíróskodik. A feleség sohasem
került szembe akadállyal, orvos lett, és
társadalmi megbecsüléstől övezve végzi
munkáját. Utolsó együtt töltött napjaik,
óráik, a végső elszámolás a széthulló
közös otthonban - ez a dráma közvetlen
cselekménye. S ami itt, ezek-ben az
órákban, napokban lélekgyilkolásban,
egymás kínzásában végbemegy, ördögi
játék. Eleven színpadi érzékkel
megszerkesztett dráma az Egy válás törté-
nete, amelynek pontos rendszerétől csak
egyetlen motívumban tér el az író. Az
asszony meddőségének története,.. a tra-
gédia sejtetése mintha túlzottan is az
érzelmekre akarna hatni.

Maróti alakjai mai emberek, közülünk

Agárdi Gábor (Boldizsár) és Vajda László (Sehi Ferenc) a Jókai-darabban (lklády László felv.)


