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„Az alku
még hősi is lehet "

„A történelmi tragédiák a színpadon
nem a történelem küzdelmeitől lesznek
tragédiák. A lélekétől," ( A Különc
előszavából)

Az utolsó Illyés-ősbemutató
Sem a színpadon, sem a nézőtéren nem
sejtette senki, hogy Illyés Gyula
tizenegyedik pécsi premierje - a Kiegyezés
ősbemutatója - nemcsak diadalmas foly-
tatása, de tragikus búcsúakkordja is egy
hagyománnyá lett gyakorlatnak. A taps-
nál még - szinte a csodában bízva - vártuk
a szerzőt, hátha a kórházból egyenesen a
rivaldafénybe lép. De a reménytelen
remény helyett a legszörnyűbb fenyegetés
teljesedett be: egy héttel a Kiegyezés
bemutatója után Illyés Gyula a kortársak
közül végérvényesen átlépett, átsoroltatott
a klasszikusok közé.

Drámai oeuvre-jének felmérése még
várat magára: az 1944-es A tű fokától az
1983-as Kiegyezésig olyan drámai életmű
bontakozott ki, amelynek létrehozása
önmagában betölthette volna alkotójának
négy tevékeny évtizedét. Bebizonyoso-
dott, hogy a költő nem vagy nem első-
sorban múzsai parancsra, inkább a felis-
mert és sürgető társadalmi megrendelésre
vállalta a Magyarországon mindig is
mostoha műfaj, a dráma megtört folya-
matosságának helyreállítását, a Katona
József óta annyiszor félbemaradt, zsák-
utcába torkollt irodalomtörténeti hagyo-
mány és fejlődésvonal folytatását Vállalta,
mert hitt a legnyilvánosabb, közösség-
teremtő műfaj erejében, és mert vallotta: a
nemzeti próbatételek végső számadását a
legnagyobb társadalmi nyilvánosság előtt,
a színpadon kell elvégezni. Szó-széket
keresett és tárgyalótermet, ahol a nemzet
évszázados perének tanújává és bírájává is
lehet a közösség. Ez a célki-tűzés
kortársai egy részének szemében már az
első drámák születése idején is
anakronisztikusnak tűnt. Azóta még
többen akadtak, akik ezt a drámaírói
feladatvállalást valamiféle XIX. századi
írói magatartás reinkarnációjának tekin-
tették. Kimondva, kimondatlanul Illyés
szemére vetették, hogy a nemzetmentés
feladatával és próbatételével szembesülő
hősei a magyar történelem válaszútjain, a
lehetséges történelmi magatartások alter-
natíváit szembesítő darabokban olyan
történelmi fellépésre (és elkerülhetetlen

kudarcra is) ítéltettek, amit a fejlődésben
előttünk járó országok képviselői már
nemzedékekkel korábban diadalmasan
eljátszottak.

Lukács György 1969-ben, egy a Kritika
hasábjain folytatott polémiában, a magyar
irodalom hátrányos helyzetéről szólva - a
nyelvi akadályokon túl a transz-misszió
korlátozott lehetőségeire hivatkozott.
Arra, hogy míg a kapitalizmus szorosabbá
tette a társadalmi és ökonómiai
kapcsolatokat az egyes (nyugati) országok
között, s ily módon létrejött bizonyos
társadalmi problémák közössége, a
magyar fejlődés által felvetett specifikus
kérdések lényegében partikulárisak és
európai méretekben túlhaladottak ma-
radtak. Nóra problémája a XIX. század-
ban - az olaszoknak is gondja. Bánk báné
a nemesi-polgári Magyarországé. Lukács a
provincializmussal fenyegető
partikularitással való leszámolást sürgeti,
Illyés ezzel szemben azzal érvel, hogy a
magyar irodalom éppen a parciális válla-
lásával, a provinciális helyzet sorskérdé-
seinek kegyetlenül éles ábrázolásával tölti
be a maga misszióját. A pars-on át is el
lehet jutni a totumhoz ... Kérdés csak az,
hogy vajon sikerül-e az írónak a helyi
lelkületet, a „provinciális" anyagot -
világirodalmi rangon tolmácsolni.
(Magyar irodalom - világirodalom. Be-
szélgetés Béládi Miklóssal.)

Az Illyés-drámák tárgy- és hősválasz-
tását - kevés kivétellel ez a törekvés - a
parciális és magyar nemzeti problémák
egyetemes érvényű megfogalmazásának
igénye határozta meg. Illyés történelmi
példázatai a késleltetett hazai társadalmi
fejlődés alapvető kérdéseire keresnek vá-
laszt. Hősei a függetlenség és a népi ellen-
állás vezéralakjai, a magyar nemzeti mito-
lógia állócsillagai, olyan emberek, akik-
nek elvben legalább megadatott a
cselekvés lehetősége. A színpadon min-
denkor a válaszútra került nemzeti hős
dilemmája elevenedik meg: a szövetséget
kereső egyén magánya, az elvégzett és az
elmulasztott történelmi cselekvések kon-
zekvenciája.

Az elmulasztott történelmi cselekvés
drámája viszont legtöbbször átlépett az
ábrázolt korszak dimenzióin: időtlen,
pontosabban a jelenben is érvényes pél-
dázattá nőtt. Dózsa György drámája a lá-
zadásé; a Testvérek a forradalmi eszközök
jogosságáé; a Tiszták a fennmaradásé. S ha
tiszteletlenségnek tűnik is egy most már
lezárt életmű kései szakaszának
egyenetlenségéről szólni, megkockáztat-
hatjuk: Illyés darabjai ott nőttek át az

irodalmi folytonosság hiátusait betölteni
hivatott, hagyományos nemzeti színmű-
vekből a mai nézőben is katarzist ébresz-
tő drámává, ahol az írói kérdésfeltevés is
közelebb kerül egyfelől a jelenkor egyete-
mesebb, másfelől a modern ember
individuálisabb problémáihoz. Ezért és
nem-csak drámaszerkesztési szempontból
- i zgalmasabb mű a Testvérek a Dózsánál,
ezért tekinthető máig a költő drámai élet-
műve csúcsának a Különc.

Korunk elidegenedett, atomizálódott
társadalma létében kérdőjelezi meg a tra-
gédiát. Dürrenmatt azt vetette a világ
szemére, hogy mióta a XX. században a
Kreonok titkárai intézik Európában a vi-
lág dolgait, nincs tere - létjogosultsága? -
a tragédiának. Illyés azonban mintha
tagadná a történelemnek ezt a kiábrándító
tapasztalatát: tudatosan olyan hősöket
állított reflektorfénybe, akiknek döntése
befolyásolta, befolyásolhatja a többiekét,
s ebből következően a közösség
történelmét is. Dózsa és Kossuth, Teleki
és Petőfi a magyar történelemnek mitoló-
giai szerepet betöltő főszereplői ; életraj-
zuk: közismert nemzeti lecke, portréjuk:
az utókorral átsugárzó példa. Az ünnepelt
Petőfijének egy Coriolanus-szituációban
kell döntenie, kit tesz felelőssé a Szabad-
szálláson elszenvedett választási kudar-
cért, önmagát vagy a népet? Az emig-
rációból hazakerült Teleki tragédiája
onnan ered, hogy rádöbben: a forradalom
apálya idején, társak nélkül, csak
vérfürdőbe vezethetné híveit. Hiába szü-
lettek lllyés Hamletjei a kizökkent idő
helyretolására, Dánia börtönének rácsát
egymagukban nem feszíthetik szét. Mi
tehát a teendő, kivel lehet és kivel érde-
mes a győzelem bármilyen halovány re-
ményében szövetséget kötni, és hogyan
kell etikusan, méltósággal elviselni a ku-
darcot? Hogyan kerülhet ki (erkölcsileg)
győztesen a hős a vesztett csatákból, és az
elmaradt ütközetek nyomán fellépő
társadalmi depresszióból? A nemzeti
közelmúltban gyökerező kérdések a
későbbiekben mind áttételesebb, elvon-
tabb drámastruktúrában vetődnek fel. A
helyi érvényű történelmi kérdésfeltevés
mindjobban közelít a lehetséges cselek-
vési alternatívák egyetemesebb próbaté-
teleihez. Térben és időben kitágul az
illyési színpad, az antik Rómától az utó-
pikus falanszterig. Máskor a történelmi
tablók mélységélessége változik: a tör-
ténelem küzdelmeinél fontosabbá válik a
léleké.



A Kiegyezés síkjai

A színlap ezúttal csupa spanyol nevet
tüntet fel. Czímer József dramaturg a
programfüzetben egy a Világirodalmi
Lexikonban nem szereplő (talán soha-
sem létezett) spanyol krónikásra hivat-
kozik - félreérthetetlen iróniával. Mintha
abban bízna, hogy a néző akiről nagy
jóindulatában feltételezi, hogy már az
első percekben „felismeri" az illyési mű
és Don Esteban de la Cabrera híres
naplójának gondolati kapcsolódását -
ezek után talán majd nem fogja, nem
meri lehántani a történet felszíni rétegét,
beéri a történelmi analógiával, és nem
próbál a bukott forradalmat követő esz-
tendőket börtönben töltő, a legfelsőbb
körök támogatásával diadallal szabad-
lábra helyezett Manuel ellentmondásos
helyzetének a mélyére nézni.

A cselekményt egy szavak nélkül meg-
jelenített, táncos némajáték vezeti be: a
közönség az előcsarnokban táncoló je-
gyespár szerelmi csatározásait követve
vonul fel a lépcsőn a pécsi Nemzeti Szín-
ház ideiglenes kamaraszínházának néző-
terére. A szerelmetes héja-nász és össze-
simuló megbékélés azonban folytatás
nélkül marad. Illyés drámája a naturalista
drámaszerkesztés törvényeit tiszteletben
tartva csak az igazi (nemzeti) tragédia
be-teljesülése (a forradalom bukása) után
kezdődik. Az idős Manuel, mindenki
Padréja, a forradalmi eszmék
köztisztelet-ben álló, elkötelezett híve és
terjesztője már letöltötte a rámért
büntetést, és most, családtagjai nagy
megkönnyebbülésére, végre visszatérhet
otthonába. A feloldozás azonban új
terheket rak az öregember vállára.
Egykettőre rájön, hogy a világtól távol
töltött esztendők alatt sok minden
megváltozott. Az ország konszoli-

Jelenet Illyés Gyula: Kiegyezés című drámájának pécsi előadásából

imponált apósa emberi helytállása, és aki
most is bízik választásának morális ér-
vényében.

A hős előtt álló alternatíva nem egysze-
rűsíthető le a klasszicista drámák dilem-
májára: itt nem az érdek és az erkölcs, a
szenvedély és a kötelesség ütközik. A hős-
nek azt kell eldöntenie, hogy az adott
(megváltozott) helyzetben milyen maga-
tartással szolgálhatja a leghívebben és
legeredményesebben az ügyet, amire fel-
esküdött. Tudatában van annak, hogy-ha
kitart a bukott forradalom zászlaja mellett,
mögéje állnak mindazok, akik csak a
jeladásra várnak, hogy folytathassák
esélytelen küzdelmüket. De józan
valóságérzékének hála, azt is tudja, hogy
nemcsak a feltételek, a célok is változtak.
A nép felemelkedése, jóléte, amiért hajdan a
forradalmárok harcoltak, már-már meg-
valósult álom. Legalábbis a társadalmi élet
felszínén ez a kép látható. Erről tudósítják
mindazok a hajdani társak, akik most a
megbékélés szolgálatába szegődtek, és
akik tervszerűen hidat építenek a nép és a
hatalom között. Manueltől azt várják, hogy
elfogadja a hatalom feléje nyújtott kezét és
vállalja a szövetséget. Az ő részvétele
erkölcsi fedezetet és garanciát kínál abban
a bonyolult kor-szakban, amikor a
kompromisszum alternatívái szabják meg a
jellemek elrendező elvét is. Manuel a
felsorakoztatott érvek mindegyikével
szembeszegezi a sajátját. A forradalmár
minden realitástól elszakadt, az
emberáldozatoktól sem tartó
radikalizmusát ugyanúgy el-utasítja, mint a
miniszter apologetikus érvekkel és
kecsegtető frázisokkal alá-támasztott
együttműködési programját. Az advocatus
diaboliként érvelő hősök legfontosabb
dramaturgiai funkciója, hogy döntésre
bírják a főhőst. A vitadrámában az
elhangzott nézetek mögött fel-sejlenek az
elhallgatott igazságok is. Manuel felismeri,
sőt ismeri a kompromisszum legfőbb
gyakorlati kockázatát: hogy a hatalom, ha
akarja sem tudja be-tartani azt, amiben
kiegyezett. Hiszen a nemzet bárkája egy
hatalmas, szúrágott hajóhoz láncolva
táncol a hullámokon. Milyen szelekre
bízzák tehát a sajkát, merre fordítsák a
kormány rúdját, ha még egyáltalában
mozdítható?

Manuel-Padre Deák Ferenc tapaszta-
latával és Illyés Gyula bölcsességével jut el
a nem kompromittáló kompromisszum, a
becsületes alku elfogadásához. Egy
kritikában azt olvastam, hogy Illyés
„bizalommal bízza a nézőre a Padre és
gyermekeinek, valamint a korok for-

dálódott, a rendszer stabilizálódott, és az
emberek élete is könnyebb lett. Az új
helyzetben a hatalom egyeseket meggyő-
zött, másokat viszont térdre kényszerített.
Padre egykori cellatársai, tanítványai más
és más úton indultak el a szabad életbe.
Egyikük az alkalmazkodást és az
adaptálódást már a bársonyszékig vitte, a
másik - aki köztörvényesként a
forradalmárokkal együtt raboskodott -
éppen most készülne megsütni a maga
pecsenyéjét. Akadnak azonban olyanok is,
akik továbbra sem fogadják el a fel-kínált
kompromisszumot. Ramon - akire
változatlanul nem vonatkozik az amnesztia
- az „akciósok" egyik vezéreként továbbra
is tűzhányóerejű feszültségről tudósít, és
Manueltől várja a jelet a forradalmi
cselekvésre. A mindenkit döntésre késztető
és kényszerítő helyzet csapdájában az öreg
állásfoglalása különösen nagy jelentőségű.
Ismertsége és tekintélye folytán erkölcsi és
politikai példát kínál a tanítványok
nemzedéke számára. Közösségvállalása,
csatlakozása sokak szemében legitimizálná
az új rendszert, ellenállása viszont biztatás
azoknak, akik csak a vezérre várnak. A
szemben álló politikai célok és indulatok
erőterében családjának tagjai is a
hatalommal tartanak. Jól felfogott
egzisztenciális és anyagi érdekeik is a
családfő integrálódását, a hatalommal való
kiegyezését sürgetik. Elszántságuk mögött
Lear leányainak mohósága lepleződik le,
csak hogy Illyés Learje még nem osztotta
fel a birodalmát. Cordélia szerepét a
családban Padre menye, a szép Mirella tölti
be; ő az egyet-len, akinek a lelkében szeretet
és megértés fészkel, aki talán nem az
eszével, de a szívével felfogja a hajdani
nagy eszmények megtartó erejét. Akinek
mindig is



radalmi cselekedeteinek megítélését ... ".
Ebből a megállapításból azonban még nem
az következik, hogy Illyés nyitva hagyja

hősei előtt az utat. Ellenkezőleg: Padre a
dráma záróakkordjában félre-érthetetlenül
dönt. Talán nem úgy, ahogy szeretne, csak
úgy, ahogy lehet. A hős az író által
elfogadott, belátással piedesztálra
helyezett döntése szerint „közös tapsolás
nélkül" kíván együtt menni azokkal, akik
előrefelé igyekeznek. A fel-kínált ordót,
kitüntetést, pozíciót visszautasítva, a
szellem napvilágát kívánja terjeszteni, a
tudás parazsát szítani. Ház-hoz vinni -
valóságosan és jelképesen is! - a nép
számára a könyvet, a tudás legfőbb
forrását. Padre nem meghalni, élni próbál a
népért, amelyből vétetett.

A népvezér dilemmáját eltérő aspek-
tusból megközelítő két, egymással feleselő
Dózsa-dráma írója most mintha a Különc

revíziójára vállalkoznék. Teleki a hazai
helyzet tudomásulvétele, Tisza Kálmán
saját önbecsülését veszélyeztető
ajánlatának visszautasítása után úgy érzi,
hogy mivel egyszemélyű forradalma bu-
kásra ítéltetett - sorsa zsákutcájából csak a
halálba menekülhet. Padre számára viszont
a kiegyezés, ami gyakorlatilag a közéletből
való kivonulást is jelenti, a korlátozott, de
tartalmas és tevékeny élet ígéretét
hordozza. Ennyiben a konkrét történelmi
körülményekből kiszabadított, képzelt
térben és időben bonyolított példázat
reálisabb is, optimistább is a Különcénél.
Csak éppen - nem tragédia. Mint ahogy a
tragédia halálába torkollik minden olyan
magyar dráma, amely el-fogadva vagy
elvetve, de a kompromisszum
tudomásulvételének talaján áll.

Illyés drámáját nemcsak a magyar néző
asszociációit szigorúan egy irányba terelő
címe, de egész motivációs rendszere is

867-hez köti. A rendezés még konkrét
díszletelemekkel is - Kossuth-portréval,
megtépett 48-as zászlóval és a műsorfü-
zetben közölt, kiemelt szövegrészletek-kel
- erősíti a történelmi parabola eszmei
hátterét. De vajon parabola-e a Kiegyezés?
Valójában Illyés csak hivatkozási alapnak
tekinti a XIX. század második felét: a soha
nem volt spanyol világ képzelt hősei-nek
megidézésével a költő szándéka szerint
túllép a parciális - nemzeti és történelmi -
helyzetek, konfliktusok feltárásának
ügyénél. Illyés intencióihoz méltatlan
álnaivitás lenne elvitatni vagy el-mellőzni
a dráma mai, hazai áthallásait. (Okunk
sincs rá; a szövetség, amit a költő, illetve a
maga morális integritását híven őrző hős a
szerző szócsöveként

lal, a reálpolitika jegyében és a nép fel-
emelkedése érdekében kötött becsületes,
sőt - paradox megfogalmazással ! hősi
alku.) Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a
Kiegyezés, akárcsak a Sorsválasztók, reális
ábrázolóeszközökkel megírt tézisdráma,
de nem realista alkotás. Példázat, s mint
ilyen, nemzedékeket eszméltető üzenet.
Ma már tudjuk - politikai végrendelet.

Hősök árnyékában

A Kiegyezés egy „homo politicus" drámája.
De maga a konfliktus, a hős dilemmája
mégsem szűkíthető le a politikai
cselekvés alternatíváira. Illyés szövege és
az előadást feldúsító táncbetétek is ér-
zékeltetik, hogy nemcsak a történelem, a
természet és a magánélet is kitermeli a
maga megbékéléssel, kompromisszum-
mal feloldható ellentmondásait. Ezt pél-
dázza a dráma következetesen bonyolí-
tott, de pszichológiailag nem kellően
motivált szerelmi története, Mirella há-
zasságának válsága, Ramon iránt érzett
becsülő szerelme és félbetört asszonyi
lázadásának megadó kudarca is.

Mirella Illyés nagylelkű, rajongó és ro-
mantikus hősnői közül való. A politikai-

lag elkötelezett hősök árnyékában min-
denkor az Orczynék, a Valik és a Mirel-
lák képviselik a lélek romolhatatlan tisz-
taságát. Mirella hajdan a legendás Ma-
nuel fiát kereste, szerette férjében, és a
nagy ember megcsodált vonásait, az
állhatatosságot és a hősiességet keresi
benne akkor is, amikor Fernando már
régen hűtlen lett ezekhez az ideálokhoz.
Ezeket az erényeket és eszményeket leli
fel második választottjában, Ramonban.
Illyés hősnöjének nem szexuális vagy
érzelmi, hanem erkölcsi kielégületlensé-
gével magyarázza, hogy szíve szerint az
állhatatos forradalmárt, Ramont válasz-
taná. Ez a kitörési kísérlet azonban való-
jában nem fér az apa drámájába. Sejté-
sekből építkezik csak, s ezért megmarad
romantikus gesztusnak. Mirella válasz-
tása éppen olyan vázlatosan jelenik meg a
színpadon, mint később az újabb fordulat,
amikor is a bajban a feleség köte-
lességetikája győz, és a házasfelek együtt-
élésében is létrejön a kompromisszum.
Az asszony - a második nem örökkön
alárendelt képviselője - Illyés
normarendszerének parancsa szerint nem
törhet ki az otthon rabságából; nem
választhat
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kisszerű férje helyett (a radikális Ramon
személyében) méltó új társat. Mirella -
Ibsen Nórájával ellentétben - akkor vét-
kezik, amikor szíve szerint már Ramont
választaná, és ezért a bűnért bűnhődik,
amikor akarata ellenére rendőrkézre jut-
tatja szerelmesét. Ezért kell végül életé-
nek régi, meggyűlölt keretei között férje
mellett vezekelnie.

A felvázolt, de motiválatlanul hagyott
háromszögtörténet ilyen módon szorosan,
de nem elég szervesen kötődik a
drámához. Manuel megszenvedett morális
politikai döntésében semmilyen szerepe
nincs Mirella érzelmi megpróbál-
tatásának. Az asszony szerelme, hűtlen-
sége és kényszerű hűsége egyetlen férfi
életében sem válik bánki sértődéssé, sor-
sát meghatározó motívummá. Az asszonyi
lázadás s az azt követő megalkuvás,
Mirella előre látható mártíriuma inkább
csak kísérője marad a férfiak ügyének.
Kísérő motívumként, mint a dráma mel-
lékszólama, azonban betölt bizonyos
költői funkciót. Mirella végső gesztusa -
amikor felismeri, hogy Ramon nélkül már
nincs hova mennie, s kabátját a fogasra
akasztva ott marad a meggyűlölt, közös
otthonban - érzékletesen jelzi a
konvenciók szentesítette racionális ki-
egyezés érzelmi kockázatát, emberi árát.
A kivédhetetlen és elkerülhetetlen komp-
romisszum talaján fenyegető boldogta-
lanságot.

A Kiegyezés stílusában némileg eltér az
Illyés-drámák emelkedett veretességétől.
A politikai összecsapásokban a miniszter
racionalizmusa, Carlos cinizmusa és Ma-
nuel fel-felszárnyaló érvelése olyan tuda-
tosan alakított disszonanciát eredményez,
amely komplex módon érzékelteti, hogy a
vitázók nem egy nyelven beszélnek.
Radikálisan szakít az író a hangvétel his-
torikumával. Különösen Manuel gyer-
mekeinek megnyilatkozásait szövik át
lépten-nyomon a nyelvi anakronizmusok.
Az apa kiegyezését sürgető, követelő
hangok mögött mintha a mai fiatalok kö-
vetelődző mohósága kapna hangot. A
stílusegységnek ez a megsértése megint
csak nem bocsánatos hiba, hanem a tar-
talmi célokból következő írói metódus.
Az apák bűnéből-érdeméből tőkét ko-
vácsoló gyermeki magatartás, a politikai
számlák kiegyenlítésére kötött egziszten-
ciális boldogulás aktuális ellentmondá-
saira figyelmeztet. Példákkal bizonyít-
hatnánk, hogy a történelmi szövegkör-
nyezetbe szőtt jelenkori reflexiók önma-
gukban hordozzák az iróniát is. Alig
néhány kirívó kivételnél éreztük csak,

hogy a költőnek talán már nem volt ideje
a szöveg végső átsimítására, és ezért eltűr
hősei ajkán néhány erőltetett, vulgáris
aktualizálást is.

*

A lezárt életmű árnyékában ma már csak
színház- és drámatörténeti mérték-kel
mérhető a pécsiek érdeme. Hogy év-
tizede folyamatosan ihlető biztatást,
dramaturgiai laboratóriumot és színpadot
is biztosítottak Illyés Gyulának.

Szegvári Menyhért rendező kísérle-
tezőkedvéből most arra is futotta, hogy
újszerű vizuális és akusztikus elemekkel
egészítse ki, kommentálja és kontrakarí-
rozza a drámát. A már említett expozíciós
násztánc csak egyik fontos és jellemző
motívumsora a Kós Lajos tervezte
színpadi és színpadon kívüli táncos-mimes
játéknak. A talányos és csak a
későbbiekben értelmezhető expozíciónál
is bizarrabb a dráma és a színpadi játék
stílusától távol álló maszkos pantomim,
amelyet az előadás szünetében mutatnak
be. Itt az előadás Ezópus meséinek lá t ta-
t o t t igazságával figyelmeztet az erősek és
gyengék szövetségének, alkujának előre
látható, veszedelmes következményeire.
Ha a látványként megidézett fabulát a
nézői asszociációkat serkentő hatásos
kitérőnek tekintjük, az előadást záró
tömeghalál-vízió már a mű érvényének
szuggesztív, de erősen vitatható megkér-
dőjelezése. A képbe sűrített tragédia
ugyanis magát az üzenetet kérdőjelezi
meg : ha a tragédia mindenképpen elke-
rülhetetlen, akkor értelmetlen és céltalan a
kiegyezés is . . . Lehet, hogy a záróak-
kord a rendező vagy éppen a szerző ké-
telyeit vetítette bele az előadásba, az
apokaliptikus nemzethaláltól való félelmet
objektiválta a testek szörnyű, végleg
mozdulatlan látképében, de ez a fe-
nyegetés nem teremti meg a tragédiák
katartikus élményét.

Valószínű, hogy az előadás motivá-
ciójának képi feldúsítása - egyszeri szín-
házi kísérlet. Nem hiszem, hogy egy kö-
vetkező felújítás alkalmával, más szín-
házban, más társulatban is szükség lenne
rá. De ez semmiképpen nem csökkenti
Szegvári Menyhért kezdeményezésének
érdemét.

A pécsi társulat a jelek szerint még nem
heverte ki az utóbbi esztendők vérvesz-
teségét. Emlékezzünk rá, milyen Illyés-
hősöket teremtett itt az elmúlt évtizedben
Győry Emil vagy Holl István - most pedig
még a főszerepre is vendéget kel-

lett hívni Pécsre. Tyll Attila elsősorban
orgánumával, dikciójának tisztaságával
vált méltóvá a szerepre; sikerült Padre
alakját úgy megformálnia, hogy a szerep
publicisztikus szakaszai is hitelesen, meg-
élt gondolatként hangozzanak fel a drá-
mában. Egyetlen döntő ponton azonban
Tyll Attila sem nő fel a szerep követel-
ményéhez : a személyiségnek a szövegből
ki-kicsillanó szuggesztivitásával adós ma-
rad. Igaz, jogtalan ezért éppen őt elma-
rasztalni, amikor alakítása mégiscsak ki-
emelkedik az előadásból. Partnerei a
megélt gondolat helyett többnyire beérik a
felvállalt sémával. Újlaky László (Mi-
niszter), Újváry Zoltán (Ramon) és Balikó
Tamás (Fernando) valamiféle elképzelt,
konfekcionált költőiséggel deklamálják
szövegüket, és figurák helyett szerepeik
kliséit állítják színpadra. Ami pedig a két
egymással végletesen szem-ben álló
nőalakot, Leonát és Mirellát illeti, az ő
stilusukat sajnos csak a két színésznő -
Andresz Katalin és Sólyom Katalin -
játékának sematizmusa hozta közös
nevezőre. Kis szerepében mérték-tartó
karakteralakítást nyújtott az Ancilla
szolgálólányt játszó Lang Györgyi.

A darab struktúráját, szellemiségét és
stílusát, az összecsúsztatott idősíkok sa-
játosan kifejező, különös disszonanciáját
a legérzékenyebben Kiss Anikó díszlet-
tervező fogta fel. Három részre tagolt,
mégis egységes színpadképét sikerült
olyan időtlenre, absztraktra komponálnia,
hogy közben a dráma történetisége,
asszociációkra épülő és asszociációkat éb-
resztő történelmi háttere se sikkadjon el.

*

Illyés uto l só drámai üzenetét elsőnek tol-
mácsolni akkor is becsülést érdemlő szín-
házi vállalkozás, ha az eredmény a mű adta
lehetőségek mögött marad. Az élet-mű
lezárulta után most már a magyar
színháznak kell kikísérleteznie az Illyés-
drámák új, a hagyomány és az újítás, a
realizmus és a poézis kettősségében fo-
gant, az eddiginél korszerűbb előadási
módját. Akár tisztelgésül egy eljövendő
Illyés-ciklussal is.
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