
töm", majd újfent leszögezi, hogy „Po-
litikáról én itt semmit sem tudok, a
kennedy nevet még csak le tudom írni
valahogy" . . . „a száműzött írók mindig
elpusztulnak / Nyeglén eltitkolt honvágy
rákjaiban ..."

Az ártalmatlan versezet megjelenésekor
elszabadult a pokol. A New York-i
Amerikai Magyar Népszava és a clevelandi
Szabadság című újságok „Menekült Ma-
gyarország" rovatában útszéli hangon
megtámadták Zilahyt, aki „hűtlen lett új
hazájához is", és verse, „példátlan
vakmerény". A támadókat különösen az
bőszítette fel, hogy (ki tudja, milyen
okból) Zilahy nagybetűvel írta Sztálin és
Hruscsov, de kisbetűvel Kennedy nevét.
„Mit keres az ilyen ember Amerikában? -
kérdi Thury Lajos, a volt pesti
lapszerkesztő. - Miért nem üdül inkább
Moszkvában, ahol megtanulná a nagy
kezdőbetűvel való írást, annak rendje és
módja szerint?" Az ilyen emigránst, aki
„első osztályon, útlevéllel a zsebében
menekült Pestről", azt „Pullmann-
menekültnek nevezik". Zilahy verse -
fogalmaz az újságíró: „Halk kopogtatás a
vasfüggönyön" - biztosan értékelik odaát.

Illyés Gyula versben válaszolt Zilahy-
nak: „Hogy is vagyunk mi most egy-
mással magyarok, kintiek és bentiek?" A
hetvenes évek elejétől kiadták regényeit, a
Két fogoly második kiadása nem-rég lépte
túl a százötvenezredik példányt. A
közeledések mégis sokáig
eredménytelenek maradtak, pedig a hat-
vanas évek második felétől Zilahy már
egyre többet tartózkodott Újvidéken, ahol
műveinek összkiadását készítette elő, s ahol
(a Magvető kiadóval közös gondozásban)
élete főműve, A Dukay-család három
kötete megjelent. Ez a trilógia, amit Zilahy
még az ostrom alatt kezdett írni a Károlyi-
palota pincéjében, s amelyet New
Yorkban fejezett be, élete fő vállalkozása
lett. A három hatalmas regényeposz, A
bíbor évszázad, a Rézmetszet alkonyat és A
dühödt angyal egy messze szétágazó főúri
família züllésé-nek és pusztulásának
rajzán keresztül az egész magyarság útját
kívánja ábrázolni 1814-től, a bécsi
kongresszustól 1948-ig, a „fordulat
évéig". Kitűnő és hevenyészett részletek
váltakoznak a kétezer oldalon:
nagyszabású korrajzok jelentéktelen
pletykákkal, dokumentummal is felérő
politikai vallomások sikamlós
anekdotákkal kevered-nek; tanúi lehetünk
Metternich és a Habsburg-ház bukásának,
a szarajevói

merényletnek, Ferenc József halálának, a
koronázási menetnek, az összeomlás-nak,
a háborúknak, Zilahy részletesen taglalja
hőseinek politikai meggyőződését,
szerelmi életét (ebben a kérdésben
frivolsága már-már a pornográfiát súrol-
ja) és halálát.

Itt Szabadkán mutatták be utolsó
színdarabját, a bizánci tárgyú Imbroszi
boszorkányt (Szabadkai Népszínház, 1970)
is. A darab egy politikai manipuláció
története; Eiréne császárnő sorsa össze-
fonódik az isauri dinasztia felbomlásával
és egy személyi kultuszhoz hasonlító
politikai forma bukásával. „Nagy, maga-
biztos vonásokkal dolgozó, de lényegé-
ben a felszínességnek hódoló és ezzel
operáló látszatdramaturgia ez" - írja a
bemutató után Gerold László.

A szülőföld tehát, amelynek viszont-
látására annyit vágyódott Zilahy, érin-
tésnyi közelbe került. De az író még ha-
bozott. Állítólag gyakran kiutazott a
horgosi határátkelőig, és órák hosszat
bámulta a sorompók mögül Magyar-
országot. Tudomásom szerint a hetvenes
évek legelején lépte át az országhatárt, és
Szegeden találkozott Nemeskürty
Istvánnal és Keleti Mártonnal, hogy a
Halálos tavasz című film jugoszláv-magyar
koprodukciós lehetőségeiről tárgyaljanak.
Aztán gyakrabban látogatott haza.
Találkozott régi barátaival, rendszeresen
bejárt a Népszava szerkesztőségébe, hol a
Benczúr utcai SZOT-Szállóban, hol a
Palace Hotelben szállt meg, hol a
Gyarmat utca környékén bérelt IBUSZ-
szobát, hogy korán reggel egyből
bemehessen a stúdióba, filmje kópiáit
rendezgetni. Újvidék, Budapest és Róma;
élete ebben a hármas tengelyben zajlott.
Rómában szerződést írt alá a Két fogoly
megfilmesítésére, a rendező Jancsó
Miklós lett volna, aki - mint mondta -
gyermekkora óta tervezte a regény
megfilmesítését. A hazatelepedés kérdése
azonban tisztázatlan maradt. Végül hosszú
tárgyalások és egyeztetések után (az
amerikai állampolgárság megtartásának a
kérdése, jogi ügyek húzták a
megegyezést) 1973. október 1-én Zilahy
beadta hazatelepedési kérelmét. 1974
tavaszán Rómába utazott, mert az olasz
fél felbontotta a Két fogoly szerződését.
Nyáron visszatért, és lapokat böngészett
az Országos Széchényi Könyvtár
hírlapolvasójában. Remények és
tervezgetések közepette halt meg,
váratlanul, Újvidéken 1974. december 1-
én. A lélek épp akkor aludt ki, ami-kor
talán végleg hazaköltözhetett volna.

KOLTAI TAMÁS

„ ... Ilyen fuvolázó
békekorban"

A III. Richárd Kaposváron

Rajhona Ádám Richárdja akkor púpos és
akkor sánta, amikor akarja. De akkor
nagyon. Ez első pillanatra zavarba ejtő.
Megszoktuk, hogy a modern előadások
nem hangsúlyozzák Richárd nyomorék-
ságát. Már Olivier filmje is épp csak
jelezte a testi hibát. Mai gondolkodásunk
végképp viszolyog attól, hogy a biológiai
defektusból vezesse le a pszichológiai
torzulást. Különben sem biztos a kettő
közötti közvetlen összefüggés: túl
egyszerű volna Richárd minden go-
nosztettét kompenzálással magyarázni. Ha
az emberiség szörnyetegeit - Nérótól
Hitlerig - azzal intézzük el, hogy
pszichopaták, már félig megírtuk a föl-
mentésüket. Ahelyett, hogy megvizsgáltuk
volna azt a társadalmi szerkezetet, amely
lehetőséget adott a föllépésükre.

Rajhona Richárdja játszik, amikor enyhe
hajlottságát és alig magasított cipő-
sarkával szinte eltüntetett járáshibáját
időnként arcátlanul fölfokozza: derék-
szögig görnyed, és fél lábát satnya nyúl-
ványként húzza maga után. De miért
csinálja ezt? Miért kérkedik eltitkolható
testi hibáival? Miért játszik rá?

Azt lehetne hinni, hogy ez nem más,
mint a legapróbb fizikai defektusra is
érzékeny ember tudatos védekezése. Azé
az emberé, aki maga hívja föl a figyelmet
fogyatékosságára, sőt maga túlozza el,
mielőtt más tenné. Csakhogy ehhez
bizonyos emelkedettségre van szükség,
vagy inkább önironikus pojácaságra,
amely kivédi a kíváncsi, tolakodó s
legfőképp a szánakozó tekinteteket.
Richárdból pedig éppen ez a sztoikus
életszemlélet hiányzik. O nem azt mond-
ja, hogy „magamat kigúnyolom, ha kell",
ő a világot gúnyolja torzságának túl-
hangsúlyozásával. Rajhona Richárdja
mintha csak azt mondaná: „Tessék, itt van
nektek az a gonosz, sánta, púpos ember,
akit olyan jól ismertek, ha más-honnan
nem, hát a meséből. Majd a mesebeli
gonoszt adom, úgysem hiszitek el, hogy
egészen olyan vagyok, mint amilyennek
mutatom magam. Különösen »ilyen
fuvolázó békekorban «."

A kaposvári előadást rendező Babarczy
László számára érzésem szerint külö-



játékszín
nösen fontos ez az első monológ.
Tudniillik kiderül belőle, hogy Richárd
milyen gúnyosan beszél a „fuvolázó
békekorról". Nem sokkal később meg-
tudjuk, hogy okkal, hiszen mint lát-ható, a
„tündöklő nyár" a csöndes fel-szín alatt
tele van egykori királynék, meggyilkolt
férjüket sirató hercegnék, trónfosztott
királyi özvegyek és bosszú-állni kész
királyi sarjak gyűlölködésével. Azaz a
Lancesterek és Yorkok lappangó családi
háborúságával. Rajhona Richárd-ja ebben a
hazug idillben határozza el, hogy gazember
lesz, s vérlázító arcátlansággal húzza föl a
gonosz, púpos ember maszkját. Abban a
biztos tudatban - s itt va n a csavar -, hogy
az udvarban mások sem különbek nála.
Nem abban kételkednek tehát, hogy
Richárd csak-ugyan gazember - hiszen a
rózsák háborújában mindenki megtette a
magáét, ki gyilkossággal, ki följelentéssel,
ki csak aláírt, majd visszavont halálos íté-
letekkel, mint az éppen uralkodó IV.
Edward -, csupán arra nem számítanak,
hogy következetesebb, gyorsabb és ke-
gyetlenebb náluk. Ehhez kell Richárd-nak
a „gonoszmaszk". Hogy a legroszszabbat
ne higgyék el róla - legalább az elején.
Hogy még egy beígért gyilkosság morbid
tréfáját is megengedhesse magának
nyilvánosság előtt (ami-ről csak ő tudja,
hogy valóban el fogja követni).

Rajhona Richárdjának egyetlen fegyvere
ez a pimaszul kívül hordott rossz-
emberség, amely épp azáltal rejti el a va-
lódi arcát, hogy látszólag nem titkolja. Egy
álarc, ami alatt a valódi pontosan ugyanolyan.
De hát hová lett Richárd intellektusa,
szellemi fölénye, alakváltoztató színészi
képessége? Hová lett szexuális vonzása,
amivel férje koporsója mellől csábítja el
Lady Annát - a gyilkos az áldozat
feleségét? Hová lett mágikus ereje, amivel
ráveszi Erzsébetet, hogy miután megölte a
fiait, hozzáadja a lányát?

Mindennek nyoma sincs. Maradt egy
gátlástalan gengszter, aki vigyorogva tár-ja
ki a mellét a tőréhez kapó Lady Anna előtt,
s csak annak köszönheti az életét, hogy
elkapja és kicsavarja a szúrásra lendült
kart; egy alpári tréfacsináló, aki a második
döfés után sebesülést mímel, és hosszú
„hatásszünet" után fölegyenesedve nyújtja
át a tőrt a harmadszorra már nem
próbálkozó, meg-gyötört nőnek; egy
durván röhögő, fa-

Shakespeare: Ill. Richárd (kaposvári Csiky Gergely Színház). Rajhona Ádám (Richárd) és Spindler Béla

(Írnok)

ragatlan fickó, aki mindent a nyers
erőszakra épít.

Nem vitás, ez egy lefokozott Richárd.
Nem is Richárd; inkább a bosworthi
csatamezőn gúnyversben megörökített
alvilági Ricsi . S a környezetet is lefokozza
Babarczy. Dánffy Sándor Hastingse
államférfinak dilettáns, Koltai Róbert
Buckinghamje politikai playboy, Gőz
István IV. Edwardja királyi árnyék, a
királynék kofálkodó perszónák, az egész
udvar: részvétlenségével tüntető királyi
rokonok csoportja.

Mindez természetesen tudatos profa-
nizálás a rendező részéről, a darabban
sokat emlegetett „Shore-né-ügy" (Vas
István ford.) vizuális nyomatékosításától
kezdve egészen addig, hogy Hastings úgy
nyitja meg Shakespeare szavaival a
koronázótanács ülését, mint egy mai
értekezlet elnöke. Babarczy kortársi
szemmel nézi a I I I . Richárdot, és ezt a jogát
nehezen lehetne kétségbe vonni. Talán Jan
Kott volt az első, aki

századunkban kodifikálta ezt a jogot.
„Saját tapasztalatainkon át kell ennek a
jelenetnek a kulcsát keresnünk - írta
például Richárd és Lady Anna össze-
csapásáról -, a német megszállás éjsza-
káját, a koncentrációs táborok éjszakáját, a
tömeggyilkosságok éjszakáját kell
megéreznünk benne. Meglátni azt a
kegyetlen kort, amikor minden erkölcsi
norma széttörik, amikor az áldozat hóhérrá
válik és a hóhér áldozattá."

De hol vagyunk már Kott Shakespeare-
olvasatának „kegyetlen korától"? A
kaposvári előadásban egy kisszerű
hivatalnoki világ jelenik meg. Nem a Nagy
Mechanizmus világa, inkább Franz
Kafkáé. Tömeggyilkosok helyett írnokok
ülnek körös-körül, szorgalmasan körmöl-
nek, fölöttük iratszekrényekben gyűl-nek
az akták. A bérgyilkosok fölhatalmazása:
tömbből kitépett, stemplivel ellátott, aláírt
cédula. A letartóztatottak elkobzott
értékeiről pontos leltár készül. Akit éppen
szabadon bocsátanak, nyugta



ellenében visszakapja cipőfűzőjét és a
letartóztatásakor nála talált egyéb sze-
mélyes holmiját. A szabadlábon levők-
nek is le kell adniuk szúrófegyvereiket,
amikor belépnek a legtöbbször hul-
lakamra és börtöniroda benyomását keltő
helyiségbe. (Bilétát kapnak a „ruhatáros-
tól"; ha történetesen nincs ott senki,
kiszolgálják magukat. Amikor Richárd-
nak - még Gloster hercegeként - sikerül
becsempésznie tőrét a ruhája alatt, a
jelenlevők rosszalló tekintettel kons-
tatálják, hogy mulasztás történt. De ez
csak egyszer fordul elő: általában min-
denki betartja a szabályzatot. Richárd is.)

A rendszer begyakorlottan működik. A
friss halottak koporsói hangos csat-
tanással egy csapóajtón érkeznek - ez az
emelőszerkezet Szegő György díszle-
tének legsikerültebb leleménye -; a játék
egy pontján, erős képi metaforaként,
ezekből a koporsókból lesznek a koro-
názótanács asztalai. Az írnokok is csön-
desen, rendben, személytelenül teszik a
dolgukat. Ebben a hivatalnoki világban
egészen természetes, hogy Clarence (Lu-
káts Andor) börtönbeli lázálmát följegy-
zik - a börtönőr intésére az egyik írnok
kis asztalkájával szolgálatkészen
közelebb húzódik a rácshoz -: talán mond
valami lényegeset, amit még föl lehet
használni, ki tudja. Egyre gyűlnek az
iratok, amelyek egy részét a politikai éra
változásakor - a darabban két-szer:
Richárd, majd Richmond trónra-
lépésekor - gondosan elégetik .. .

Babarczy drámaelemzéséből világos,
hogy a hatalmi mechanizmus működése
érdekelte a III. Richárdból. Nem az
intenzív belső folyamatokra, hanem az
epikus szerkezetre koncentrált. Felfogása
ebben az értelemben nevezhető brechti-
nek. Ez a megközelítés nem teljesen

indokolatlan. A Brecht-tanítvány Manfred
Wekwerth mintegy évtizeddel ez-előtt a
berlini Deutsches Theaterben tisztán
brechti előadást rendezett ezzel a címmel:
I I I . Richárd király élete és halála. (Ez az
első, 1579-es Quarto-kiadás inkább Peter
Weiss-i, mint brechti címé-nek rövidítése
volt. Az eredeti ugyanis így hangzott: I I I .
Richárd király tragédiája, amely
tartalmazza áruló merényletét testvére,
Clarence ellen, ártatlan unokaöccsei-nek
siralmas meggyilkolását, zsarnoki trón-
bitorlását: egész förtelmes életpályáját és
jól megérdemelt halálát.) Ebben az elő-
adásban Wekwerth egy Arturo Ui-szerű
politikai gengszter tündöklését és bukását
rajzolta meg. Kicsit úgy, mintha Brecht -
a Coriolanushoz hasonlóan - a III.
Richárdot is átírta volna. A Deutsches
Theater színpadán szikáran, keményen és
sematikusra stilizáltan - a maga pőre
agresszivitásában - jelent meg Richárd és
egész katonai gépezete. A játékstílus
lényegretörő volt és teljesen
lecsupaszított; hiányzott például a csata-
jelenet, a bosworthi ütközet lefolyását
vetített fölirat ismertette. (Babarczyt is
foglalkoztatta a próbák korai stádiumában
az a gondolat, hogy a jelenetek tartalmi
„előzetesét" brechti mintára föl-iratozza.)

Érzésem szerint azonban a kaposvári
előadás egy brechti parabola és egy poli-
tikai pamflet között ingadozik - még-hozzá
úgy, hogy inkább az utóbbi felé billen a
mérleg nyelve -, s ez a tar-talmi-stiláris
kettősség sok tekintetben egymás
rovására érvényesül. A brechti fölfogás
szigorúan történeti indítékú és
osztálytartalmú (ennek jellegzetes példá-
ja, hogy Richárdot a Wekwerth-előadás-
ban Richmond parasztserege nyársalja föl),
Babarczy pamfletje viszont nemcsak kerüli
a historikus utalásokat, hanem
szándékosan dehistorizál. A görögtüzes
petárdák és pukkanó karabélyok, a bá

buval jelzett kézitusa és a drótkötélről
lelőtt függeszkedő katona, a televíziós
kamera és a géptávíró helyén van a
pamfletben, mert komikus hatást kelt; de
megszünteti a „brechti" drámát, mert
kioltja az alpáriságában is veszélyes
lumpenhatalom politikai kritikáját.

Nem az anakronizmusokat vitatom.
(Tegyünk különbséget anakronizmus és
aktualizálás között. A kaposvári I I I .
Richárdban csak az előbbi fordul elő,
minthogy keveredik a római sisak és az
Erzsébet-kori Lord Major-díszruha, az
első világháborús távírógép és a mai
katonai terepfelszerelés, a lúdtoll és a
golyóstoll, a királyi bíbor és a televízió-
kamera.) Az anakronizmus egy színházi
előadásban - azt hiszem, ezt még nagyon
sokszor le kell írni - a színpad és a nézőtér
megállapodása (konvenciója) bizonyos
egyszerű információk gyors, zökkenőmentes
kicserélésére. Végül is igazat kell adnunk
Babarczynak abban, hogy egy rö-
vidhullámú adón vagy távírón nagyobb a
valószínűsége a csapatmozgásokról szóló
hírek ömlesztve érkezésének, mint annak,
hogy a hírnökök az ország különböző
sarkaiból éppen egyszerre, pontosabban
tízmásodperces időközök-ben futnak be.
Ezt a „közmegegyezést" nálunk egyelőre
kevesen fogadják el. Gondolom, Ronconi
Oreszteia-rendezésében sem tetszett volna
sokaknak, hogy a Kórus egy Lenin-
kötettel is fölszerelt antik
hírügynökséghez hasonlít, amelyben
írógépeken fogalmazzák a trójai háború
történetét.

Hadd ismételjem tehát, nem az anak-
ronizmusok zavarnak. De zavar, hogy
általuk - különösen a harmadik felvo-
násban - a pamflet erősödött a politikai
szerkezet ábrázolásával szemben, holott ez
utóbbi megragadására a III. Richárdban
nagyobb esélye lett volna Babarczynak,
mint hasonló típusú korábbi Shakespeare-
jeiben, a pamfletírozáshoz több támpontot
nyújtó Troilus és Cressidában, illetve Szeget
szeggelben. A Troilus „operettháborúja"
szinte kihívta a buffonáda-stílust; a III.
Richárd általános mészárlásba torkolló
kegyetlenségét viszont - épp XX. századi
tapasztalataink birtokában - szeretnénk
nagyobb megvetéssel nézni annál, mint
amennyi-re egy silány hatalom piffpuffos
haláltusájának groteszk látványa
lehetőséget ad.

A színészi játékra is rányomja bélyegét a
rendezői kettőslátásból fakadó
bizonytalanság. Ennek ellenére az ala-
kítások intenzitása a bemutatóhoz viszo-

Koltai Róbert (Buckingham) és Czakó Klára (Margit királyné) (a háttérben: Hunyadkürti György ás
Krum Ádám) (Fábián József felvételei)



nyítva a későbbi előadásokban erősödött.
Rajhona Richárdjában például meg-jelent
az a tenyérbemászó cinizmus, amely ha
nem is démonikus, de vissza-taszító és
ijesztő. Démonikussá csak egyszer vált -
amikor Erzsébettől meg-kéri a lánya kezét
-, s ez a jelenet egy-ben az előadás
gondolati csúcsa: a „Hiába, nézd,
megtörtént, ami történt" kezdetű szöveg. A
múlt vétkeinek bevallása, megbánása és a
boldog jövő ígérete itt, Rajhona
alakításában az őszinteség látszata és a
pimasz szerepjátszás zavarbaejtően
szuggesztív ötvözetét hozza lét-re. Lázár
Kati mint Erzsébet királyné méltó partner
ebben a jelenetben; a szeretteit elvesztette,
fásult anya száraz iróniája fokozatosan
lefoszlik róla, nélküle tehetetlenné válik.

GYÖRGY PÉTER

Két elfelejtett szerző,
két árva nő

Eugéne Cormon-Adolphe d'Ennery:
A két árva

Egyfajta színház érzelmességét és iróniá-
ját kívánhatta eredetinek vélt formájában
visszahozni, felidézni Vámos László,
amikor úgy döntött, hogy a Várban szín-
padra állítja Cormon-d'Ennery művét, A
két árvát .

Figyelembe véve e mű minőségét,
belátható, hogy jelen esetben az előadás
alapvető kérdése a darabválasztás.

Ugyanis nyilvánvaló, hogy a múlhatat-
lanul rossz melodráma elővételére nem
annak önértékei miatt, hanem Vámos
László színházi koncepciójának megvaló-
sítása végett került sor. Azaz a lehetséges
megfontolások között az önérték szinte
semmilyen szerepet sem játszhatott,
ellenben annál többet nyomhattak a latban
rendezői elképzelések, meggondolások,
azok a prekoncepciók, amelyeket e mű
szolgál.

Mindez azt jelenti, hogy Vámos ren-
delkezik egy vízióval a színházról, és
vágyának, érzületének, szemléletének va-
lóságra hívásához keresett egy darabot,
amely így mintegy gyermeke annak a
mélyebb elgondolásnak, amelynek létét
köszönheti; azt, hogy előrángatták a fél-

Cormon-d'Ennery: A két árva (Várszínház). Peremartoni Krisztina (Louise) és Psota Irén (Frochard-né)

A szereplők mindegyikéről elmondható,
hogy sikeresen lépnek ki a történelmi
képkeretből. Igazából Pogány Juditnak
sikerül York hercegné szerepé-ben
retorikát és köznapiságot személyiséggé
egyesítenie; Básti Juli fölhevült Lady
Annája és Czakó Klára agyonékszerezett
Margit királynéja mellett.

Valójában a „hivatal" szereplői lépnek
elő főszereplőkké. (Szerencsés ötlettel a
három polgár szerepét is megkapták.)
Hunyadkürti György, Tóth Béla és Tóth
Eleonóra személytelenül is jelenlevő,
dolgukat pontosan teljesítő irodai alkal-
mazottak. A „kézműves"-gyilkosok is
ennek a rendszernek a részei; Karácsony
Tamás és Gyuricza István tárgyilagos
szakemberként működnek. Finom
szerepkettőzés, h o g y a saját kezűleg nem
gyilkoló, a tettet utólag „meg-bánó" II.
gyilkos (Gyuricza István) később Sir
James Tyrrelként jelenik meg, aki már
profi gyilkos: a piszkos munkát fizetett
embereivel végezteti el.

S végül két személytelen személyiség.
Az egyik Richmond (Kósa Béla), akiről
már a régi irodalomkritikusok is meg-
írták, hogy nincs arca; itt sincs: bárki
katonát beleképzelhetünk, aki új érát
hirdet. A másik: az Írnok. Ő korszim-
bólum. Spindler Béla puha járásával, a
szája körül játszó pimaszul készséges
mosollyal, szakszerű aktatologató moz-
dulataival, a halottak nevének tárgyilagos
kikeresésével és fölolvasásával egy-maga
képviseli a történelmi folytonosságot. Az
elégetendő iratok közül mind-két
királyváltozásnál a zsebébe csúsztat egyet-
egyet. Még jól jöhetnek valami-kor.


