
zói szívből elvetni igyekeztek. Miként a
szívbemarkoló szerelmi történet sem képes
több lenni egy sokszorosan megírt-
elmondott-eljátszott szerelmi törté-
netecskénél, amelyet egyáltalán nem erő-sít
föl, nem korszerűsít a mindvégig jelenlévő
Krisztus-motívum. Valójában másként, de
ugyanaz okozza a gondot, mint a megelőző
rockmontázsnál. A dalok és a közöttük
kihúzott történetszálacska nem jelent
valódi drámát. A forgatókönyv négy
alkotója, Miklós Tibor (egyben
dalszövegíró), Kovácsi János (egyben
rendező), Reinthaller Éva (egy-ben
koreográfus), Várkonyi Mátyás (egy-ben
zeneszerző) talán az együttes munka
valamiféle félreértett, túlértelmezett jó
szándékából nem volt képes egységes
drámai szövetet létrehozni. Helyette a
nagy szólamokat, a konvencionális
gondolatokat hangsúlyozták. S közben
nem vették észre, hogy a „librettó", a zene
és a tánc lassan elcsordogál valami-féle
kétségtelenül keményítettnek tűnő operett-
szentimentalizmus irányába. Hiába Prókai
Annamária, Szolnoki Tibor és Makrai Pál
színészi igyekezete, s tar-talmi
modorosságra csak színészi modorosság
felelhet.

A Rock Színház ambícióját támogatni,
üdvözölni kell. S valóban nem kell, nem

szabad a sikerek után egy sikerületlen
produkció alapján pálcát törni fölötte. De
épp a már elért zenei színvonal, a ko-

rabbi teljesítmények miatt nem figyel-

meztetni a már látható és élesen jelentkező

problémákra, a félresiklásra, több lenne,

mint hiba.
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Kőszegi kettős

Két Páskándi-dráma Kőszegen

Kőszeg örül a nyári színháznak. Az elő-
adásokat plakáttömeg hirdeti, a kocsma, a
tejivó, a, cukrászda ajtaján-ablakán: ide
mindenkit elvárnak. A város példás
vendégszeretettel veszi körül a művésze-
ket, a közönséget. Szebbik arcát mutatja a
sétálónak ha ugyan van neki más-milyen
egyáltalán. A kifinomult ízléssel
helyreállított épületek közti utcácskákban
a sok évszázados történelem írta színjáték
díszletei és atmoszférája sugall-ja:
Kőszeg, akárcsak Gyula az ország másik
végén, nyaranta talán a veretes történelmi
drámák otthona lehet. Vagy egyszerűen:
Tháliáé,

Érre s ebben is az előbbire - „játszik rá"
a szépen rendbe hozott Jurisics-vár is. A
belső udvar jó adottságú játék-tér;
viszonylag tágas - és az eddigi elő-
adásokon joggal osztott - színpad építését
sugallja, de játszatni lehet az árkádot, az
ablakokat, kapukat, ajtókat is.

A város vendégei
Kőszeg nyári színháza mindössze második
szezonját tartotta idén, s eddig mind-két
nyarat Páskándi Géza „jegyezte". Tavaly
A z ígéret ostroma avagy Félhold és telihold,

idén az Isten csalétkei című drámáját
mutatták be. Indításnak a ,,házi-szerző"
alkalmazása tulajdonképpen jó ötlet a
város vezetői részéről, hiszen egy
lendületből két évet láthattak többé-ke-
vésbé biztosítottnak, idén még néhány-
szor eljátszathatták a tavaly bemutatott
művet is. Ám a nagyobb múltat számláló
nyári színházi városok tapasztalata azt is
megmutatja, hogy az állandósított
háziszerzősködés nem kevés művészi s
egyéb tehertétellel jár, a már-már obligát
szerző neve a színlapot] legalább olyan
fontossá válhat, mint maga a
gyengébben vagy jobban sikerült mű.

:A játék másik összetevője a jórészt
állandónak , látszó társulat, Romhányi
László vezetésével. S bár a plakátokon
gondosan kerülik (ugyan miért?) a Magyar
Színkör nevét, nagyobbrészt mégiscsak a
színházi szövetkezet tagjai a játszó
személyek. A két mű és a két elő-

Prókai Annamária, Szolnoki Tibor és Makrai Pál a Farkasokban (MTI-foto - Földi Imre felvételei)



adás is pontosan illik a Színkör vonalába,
s itt, Kőszegen, ez a csapat tisztességesen
teszi a dolgát.

A várat újra védik

A tavalyi nyitásra igazi kőszegi dráma
született; sőt, a legszorosabb helyszín is
azonos az egykorival. A z ígéret ostromának
legintenzívebb hatása - sajnos - ebből a
tényből fakad: ahol most a közönség
üldögél s a színészek játszanak, ott, éppen
ott folyt a hősi várvédő küzdelem, Jurisics
Miklós vezetésével, Ez a rájátszás
kétségtelenül találat - de az is kétségtelen,
hogy kevés egy egész drámához.

Jurisics alakja sokféle dramaturgiai
feldolgozásra alkalmas. Páskándi több-felé
is elindul: a hit, az erkölcsi erő, az
elszántság, a kitartás mind jelen van, hogy
drámaépítő erővé váljék. Jurisics
alakjában azonban van még valami, ami
nemcsak erősebb az összes többi
jellemvonásnál, hanem azok ellen játszik.
A főhős ugyanis a drámán belül szándé-
kosan példává emeli saját magatartását,
nemcsak a nézőnek okulásul, hanem a
várvédőknek biztatásul. Nemcsak a néző-
tér felől, hanem a színpadon is elszigetelő-
dik, s ebben a tradicionális felépítésű és
szokványos mechanizmusokkal operáló
drámában egy olyan elidegenítő hatás kap
helyet - ezúttal nem a brechti értelemben -,
amely a lehetséges feszültségek ellen hat,
és zavaró véletlenként működik. Az író
szinte lajstromszerűen járatja végig
főhősével egy vezető lehetséges
konfliktusait: akár a magánélet és közélet,
akár a különböző érdekszférák
ütközésében kell cselekednie, Jurisics oly
hibátlanul veszi az akadályokat, hogy már
nem is példa, inkább példázat. Sza-
bályosan megérdemli a neki juttatott sa-
játos happy endet - nem követ el hibát.

Néhol kiderül: Páskándi egyébként
kitűnően érzi a történelmi hős megjele-
nítésének megváltozott igényrendszerét.
Jurisicsban - de a többiekben még inkább -
helyenként felbukkan az idealisztikusan
nagyformátumú vonások mellett valami
szkepszis - de míg az előbbi a dráma
cselekményének mozgatója, ez utóbbi a
statikus részekben, módjával mutatja
magát.

A török elleni harc nemzeti egysége-
sítő ereje - korlátok között - történelmi
tény. Mint ahogy az is, hogy ez a nemzeti
egység úgy született meg, hogy megoldás
nélkül félretette a belső problémákat,
mintegy felfüggesztve időszerűségüket. A
ígéret ostroma kissé desztillál-

tan dolgozza fel például az osztálykülönb-
ségek szerepét; annak rendje s módja
szerint felfogja közös érdekét jobbágy és
nemes, s alig néhány didaktikus betét árán
Jurisics meggyőzi a méltatlankodó
főurakat, hogy itt mindenki közös hazá-
jának védelméről van szó. Fel sem merül
a kevésbé történelmi, inkább dramaturgiai
kérdés: ugyan miért nem a nincsteleneket
kell meggyőzni arról, hogy van mit
védeniük ?

A belső harcoknak elejét véve a valóban
maroknyi várvédő- és színészcsapat tehát
többé-kevésbé egységesen fordul a török
ellen. Jurisics - fejjel föléjük magasodva -
tudja azt, amit a történelemből már mi is :
szinte esélytelen, éppen ezért elsősorban
nem harcászati, hanem erkölcsi küzdelem
zajlik a kőszegi várban.

Ezen a ponton Páskándi ügyes írói for-
dulattal sajátos nézőpontot iktat be a mű-
be: az érdek kérdését. A kőszegi vár vé-
delme a néhány magyaron kívül igazából
a Habsburgok érdeke, akik a remélhető
török kudarc után egy legyengült seregre
számíthatnak Kőszegtől nyugatra. Gyenge
érdek, éppen csak ahhoz elég, hogy némi
kétellyel színezze az amúgy is inga-tag
nemzeti egységet s a várvédők hő-
siességének történelmi értékét.

Tiszteletet ébresztő mártírerények adják
az előadás vezérszólamát, sokszor elfedve
olyan szálakat, amelyek tán kevésbé
történelmi, de drámaibb konfliktusokat
hordoznak. A rablóból őrparancsnokká
avanzsált, arkangyal nevű Gábriel
összeütközése egykori társával például
mindössze egy statikus jelenetet ér meg;
csak úgy, mint a többi, a társa-dalom
peremére szorult figura átmeneti
„tündöklése". Forintos Mátyás ezermester
vagy Panka, a füveslány nem azt érzik
meg a rendkívüli helyzetben, hogy az ő
idejük jött el, hanem azt, hogy így talán
megmenekülhetnek a börtöntől. Nem
hősök, hanem természetüktől olyanok,
amilyenek. Hősökké - kissé érthetetlen
pátosszal - ez a dráma avatja őket.
Egyszerűsítő eszközként egy drámai fo-
lyamat végpontját mutatja.

A többinél valamivel kidolgozottabb
betét a meghasonlott nemzettudatú Zaim
janicsártiszt drámája. A törökök közt
magyar, magyarok közt török Zaim a
végletes és végleges hontalanságot pél-
dázza sorsával és jellemével, az örökös
kompenzálással. Zaim lehetne korunk
hőse - a sehova sem tartozó ember belső
küzdelme, vagy éppen cinikus tétlensége
rengeteg modern dráma alapkonfliktusa -;
nyilván ezért is jelent különös

izgalmat minden egyes színrelépése eb-
ben az evidenciáktól kissé túltengő mű-
ben. A betétből - a színészi játéknak is
köszönhetően - fontos pillér válik.

A kompromisszumos megoldás némi
deus ex machina segítségével születik
meg; a török nagyvezír egyszer csak meg-
látja Jurisicsban a nagyvonalú, igazi el-
lenfelet, s ettől maga is erkölcsi magas-
latokra kapaszkodik. A kőszegi várat nem
veszi be, beéri a zászló kitűzésével. Ami -
felhangjaival, kétes értékével együtt -
mégiscsak győzelem a néhány megmaradt
várvédőnek.

Romhányi László Kőszegnek tisztelgő
rendezése érzelemdús, helyenként túl-
ságosan is. Igaz, a játéktér már említett
adottságai szinte kihívják az érzelmileg
túlfűtött játékot, nem is beszélve a mű
alaphelyzetéről, a szorongatottságról.
Romhányi ezen felül nemigen avatkozott
bele a drámába, hagyta érvényesülni
annak belső erényeit, de aránytalanságait,
gyengeségeit is. Mintegy jobb híján:
színészeire bízta az árnyalást, az űrök
kitöltését, akik közül a Jurisicsot alakító
Bánffy Györgynek volt a legjobb lehe-
tősége - szépen meg is csinálta, amit e
példából lehet. Jó érzékkel tette domi-
nánssá a kételyeken mindig felülemelkedő
embert, s a hangsúlyozottan uralkodói
kvalitásokkal rendelkező figurában
mindig jelen lévő erkölcsi parancsot.
Bánffy igyekszik lendületet adni az elő-
adás egészének, játéka sodró: elhisszük
neki, hogy fanatizál egy egész csoportot.

A többiek epizódszerepükben - első-
sorban Borbáth Ottilia és Bencze Ferenc -
szerepük lehetőségei szerint jók. És jó
Oszter Sándor is Zaim szerepében, annak
ellenére, hogy a fiú sorsában a drámát
inkább elmeséli, semmint eljátssza: erre
van szövege. A legtöbb színésznél az
érzelmek kifejezésére ebben a hatalmas
térben a széles mozdulatok, teátrális
megoldások szolgálnak - a szerepfel-
fogásban azok a bizonyos „első ötletek".
Pákozdy János a török nagyvezír, Geréb
Attila Bunyi polgár epizódszerepében
igyekszik helytállni. Kinek-kinek - alkata
szerint - másképpen „megy" ez a fajta
színház.

Egyenetlen mű Az ígéret ostroma, sok
benne az ígéretes momentum, de még
több az eltemetett vagy elfojtott művészi
feszültség.

Pro libertate

Az Isten csalétkei ősbemutató. Kőszeghez
ennek is van némi köze - mellékszálon,
igaz. A II. Rákóczi Ferenc ifjúkorát fel-



dolgozó mű szálai szintén sokfelé fut-nak:
a Habsburg ház, Esze Tamás és szegényei,
a lengyelországi búvóhely, a bécsújhelyi
börtön csak a fontosabbak a többi között.

A dráma - cselekménye szerint -
valójában első része lehetne egy a Rá-
kóczi-szabadságharcot felölelő dráma-
sorozatnak: időben addig jut el, amikor
Rákóczi a felkelés élére áll. Izgalmas vál-
lalkozás a tankönyvek kliséivel szemben
ezt az ellentmondásokkal teli periódust
összefüggéseiben feldolgozni - csak éppen
drámában majdnem lehetetlen. Még akkor
is, ha a központi kérdés - hogyan vállalja
föl ez a Bécs normáinak eleget tenni akaró,
s a társadalmi mozgástól eleinte
kifejezetten félő fiatal főúr a társadalom
legaljáról induló összetett célú harcot -
éppen eléggé drámai.

A történészeknek -- ha másutt újra
játsszák ezt a drámát feltehetően lesz némi
vitájuk Páskándival a Rákóczi indulását
motiváló körülmények terén. A laikusnak
nem szakmai, pusztán mű-vészi kérdése:
vajon miért szorul ennyire
háttérbe a bécsi szellemű neveltetés mögé -
a másik, legalább ennyire meg-határozó
indíttatás, a tény, hogy I. Rákóczi Ferenc
és Zrínyi Ilona fiáról, Thököly nevelt
gyermekéről van szó? E nél-kül ugyanis
főleg a sértettség s a bécsi udvar Rákóczi
iránti bizalmatlansága látszik motiválni azt
a Rákóczit, aki gondolkodónak sem volt
éppen jelentéktelen.

Rákóczi útja a felkelésig csak a dráma
egyik -- igaz, terjedelmesebb része. És a
jobbik is - hiszen folyamatot, fejlődést
mutat. Képsorozatban. Majdhogy-nem
operettes - egyébként az irónia
legcsekélyebb jele nélkül - a bécsi udvar;
leginkább karikaturisztikus a darab elején a
török szultán és a nagyvezír
dramaturgiailag fontos párbeszéde; kissé
melodramatikus a fiatal Rákóczit a fe-
lesége mellett mutató állókép; ízig-vérig
népiesek Esze Tamás szegényei. Meg-
annyi sablon, kézenfekvő színházi meg-
oldás - a darab jobbiknak tekinthető
részében. Eldönthetetlen, bár sejthető:
talán futhatta volna többre az egészből egy
életerős rendezői irányítással.

Kőszeg s a kőszegiek szívét megdo-
bogtató betét Lehmann kapitány életé-nek
egy rövid szakasza. A porosz tiszt élete
árán szökteti meg Rákóczit a bécsújhelyi
börtönből, s a halálában is meg-gyalázott
Lehmannt végül Kőszegen temetik el. A
börtönparancsnok élete va-

lószinűleg megérne egy önálló művet - az
Isten csalétkeiben egyrészt bántóan
szűkszavú a mellékág, másrészt a többi-
hez s a mű egészéhez képest túlnő je-
lentőségén. Rákóczi életében egy apró
epizódról van szó, amelynek tanulságai
dramaturgiailag csak rá, a főhősre vonat-
kozhatnának.

S ha már az írónak nem volt ereje le-
mondani bizonyos részekről, amelyek az
egységes hatást gyengítik, legalább a
rendező megtehette volna. Így : nehézkes
és vontatott első részt látunk, s egy a
szálak elvarrásába belebonyolódott má-
sodikat. S egy patetikus, látványos ,,finá-
lét": a magasba kúszó zászlót, pro li-
bertate felirattal, amelyre egy egész néző-
tér s az egész társulat függeszti tekintetét,
készen a felkelésre, erre az évekig tartó,
kompromisszumokkal és egyezkedési
kísérletekkel teli harcra, évszázados
következményeivel együtt. Ez már egy
másik dráma.

Oszter Sándor játssza Rákóczit, annak
szükségképpen (?) egyszerűsített jellemét.
Nagyobb hangsúllyal a lassan tájékozódó
és sértődött ifjún, és kisebbel a
gondolkodón. A nyalka bécsi udvaronc
lassanként azonosul hazája függetlenségi
törekvéseivel; az ezzel szorosan össze-
függő társadalmi indulatok azonban cse-
kély hitelt kapnak, a szinte szeszélynek
látszó nemesi nagyvonalúság hitelét. Osz-
ter Sándor a hiányokról vajmi kevéssé
tehet; s hogy a létezőt mindössze korrek-
tül, bár kissé egysíkúan hozza, arról sem.

Bánffy György kettős szerepet játszik.

I. Lipót császárként kellően tekintélyes,
romlott és gyűlöletes; s mintha mind-ezért
kárpótlásul jutna neki a másik szerep,
Gergő papé, aki végül is eltemeti
Lehmannt, s ezért az életével fizet.

Jó Lehmann hálás szerepében Geréb
Attila, és Bercsényiként Dózsa László is.

Sáfár Anikó nemigen tud mit kezdeni
Rákóczi feleségének, Saroltának a szere-
pével. Mereven mozog, igyekszik
legalább főúrinak, nemesnek lenni. Kis
epizódszerepét hálás karakterré teszi vi-
szont Borbáth Ottilia.

Az indulatok áthangolásával netán
visszafogásával -, egyes részek alapos
átdolgozásával lényegesen jobb dráma
lehetne az Isten csalétkei. S egy rendezői
elgondolás következetes megvalósításával
jobb előadás is.

Vissza a mába

A nemzet történelmével foglalkozó mű-
vek konjunktúrája tagadhatatlanul nem-
csak az események, hanem a helyzetek,
alakok újabb sorát állítja előtérbe, a ma
előterébe. Ennél több indok pedig nem
kell arra, hogy a színrevitelnek vajon
honnan kell kiindulnia.

Két lehetőség van: vagy hitelt adunk
néhány kiragadott mondat alapján egy
furcsa és erőszakolt aktualitásnak -- s
máris a romantika egyik jellegzetes zsák-
utcájában mozgunk. Vagy: belegondolunk
abba, ami ott és akkor szinte fel se tűnik,
hogy jelenünk mennyire másról,
másképpen !szól,

Oszter Sándor és Pákozdy János Páskándi Géza: Az ígéret ostroma című színjátékában (Kőszegi Vár-
színház) (MTI-foto Czika László felv.)


