
Á realitás-irrealitás határán való egyen-
súlyozást jól oldják meg a szereplők,
mivel mindent tökéletesen komolyan
vesznek, sehol sem „kacsintanak ki" a
szöveg mögül, s ezáltal ezek a komolyan
vett furcsaságok egyszerre válnak
hihetővé és hihetetlenné, ijesztővé és
mulatságossá. Mert Örkényt szó szerint
kell érteni, ő ugyanis naivan, „tiszta és
racionális tekintettel néz - a káoszra"
(Balassa Péter), s ez adja groteszk szem-
léletmódjának alapját. És sajátos módon
épp ez a komolyanvétel teszi végtelenül
komikussá az előadás számos jelenetét.
Például a váratlanul beálló sötétség után
elhangzó dialógusokban a játékosoknak
minduntalan szünetet kell tartaniuk, mert
minden egyes replikát harsány nevetéssel
fogad a közönség. A realitás - mint a
játéktérrel kapcsolatban már említettem - a
színpad tárgyaiban és kellékeiben is jelen
van. Semmi nem akar másnak látszani,
mint ami. Valódi koporsót hoznak be a
gyászhuszárok, valódi a szerelő
szerszámosládája is, és a szerelők nem
holmi műitalt, hanem igazi pezsgőt isznak.
S ettől válik mégis mindez tulajdonképpen
fantasztikussá. Mert minden részlet
valóságos - és ezzel a rendezés tökéletesen
ellenpontozza az egész helyzet irrealitását.
A részek és az egész között feszülő
ellentmondást pedig éppen a részek
valószerűségének teljes hitelességével
lehet kiemelni, s megteremteni az örkényi
szövegnek adekvát előadási formát.

A szereplők teljesítményét kollektív
munkaként lehet értékelni. Amatőr-
együttesről lévén szó, nem kérhető szá-
mon a játékosoktól a színészmesterség
teljes eszköztára. De ez az alakítás, amit
csapatként nyújtanak, jól szolgálja a darab
és a rendezés üzenetének érvényre
juttatását. A szerepek „egyenjogúsítása" is
pozitív hatást gyakorol az egyes színészi
teljesítményekre. A Pécsi Nyitott Színpad
Kulcskeresők-előadása kellemes színházi
élményt jelent. A néhány éve állandósult
összetételű társulat Vincze János rendező
irányításával legutóbbi bemutatói révén az
amatőrtársulatok legjobbjai közé
emelkedett.
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E kort porondra tenni. . .

A Búcsúelőadás Kaposvárott

Ama bizonyos telefonkönyvcsoda sajnos
ritkán esik meg színpadainkon, nem
utolsósorban azért, mert még ezt a csodát
se ketten adják elő: a színész és a te-
lefonkönyv - mindkettőjüket meg is kell
rendezni. (Ha másnak nem, a színész-
nek.) A gyakoribb az, hogy remekmű-
vekből születnek jócskán elégtelen elő-
adások, a nem annyira remekművek
pedig, ahelyett, hogy a színpadon meg-
hatványoznák potenciáljukat, kímélet-
lenül lelepleződnek. Persze vannak -
gyarapodó számban - kivételek. Azonban
például a kaposvári' színházra - ahol ez a
kivétel már-már szabály - eddig inkább az
volt a jellemző, hogy jó darabokat adtak
egyenértékű vagy annál gazdagabb
előadásban. Most még az ő erejüket is
próbára tévő vállalkozásba fogtak : egy
nem igazán sikerült színdarabot tűztek
műsorra. Nyilván nem azért, hogy a
szöveggel együtt ők is lelepleződjenek.
Hittek benne, hogy az anyagból jó
színházat lehet csinálni. Az önbizalmat
bizonyára már a kezdettől egy kitűnő
ötlet, afféle igazi Kolumbusz tojása is
serkentette: a cirkuszi környezetben
játszódó darabot igazi cirkuszba helyezni.

Müller Péter Búcsúelőadásának cirkusza
színpadi cirkusz, tehát, mint azt számos
cirkuszmiliőjű előadásban megszoktuk,
önmagánál többet jelent; a színpad csak
mímeli, hogy cirkusz, s így a cirkusz,
idézőjelbe kerülve, egyfelől bizarr egzo-
tikum lesz, másfelől megtelik metaforikus
tartalmakkal; cirkusz az egész világ,
mondják ezek az előadások. A kaposvári
előadásban a cirkusz magától értetődővé
vált, a darab azt mondja, hogy a cirkusz -
cirkusz, ahol a legkifinomultabb művészi
tudás ünnepli önmagát, s a középpontba a
játék kerül, a játék, amely természetesen
életveszélyes. Idézőjelek, áttételek
fejtegetése helyett a produkció elkezdhet
önmagáért beszél-ni, önmagáról szólni.

És itt a bökkenő: mert miről szóljon
mármost az előadás? A színre vivők itt
szembe kellett hogy nézzenek a darab-bal,
melynek írói világa meglehetősen

elüt a kaposvári társulat által előnyben
részesített drámai anyagoktól. Müller
Péter darabja egy anekdota és egy tétel
összeházasításából jött létre, ráadásul -
akár a Szemenszedett igazság esetében is -
egy steril nemzetközi fogyasztópiacot
megcélozva, ami igazából csak a bulvár-
daraboknak természetes kenyere. Igényes
művek - márpedig Müller nyilván-valóan
ilyenre készült - nem lehetnek meg a hic
et nunc sokszor bizony valóban aszkézist
követelő, mert hatókört korlátozó
parancsa nélkül. (Miközben a nem csak
egyszerűen igényes, hanem valóban
jelentékeny drámák aztán meg-valósítják
a szintézist: a hic et nuncon túllépő
egyetemes érvényt.)

Az anekdota: a Stevan and Cawalleri
cirkusz (az ortográfia máig rejtély szá-
momra) megtörtént esete (higgyünk
Müllernek, bár a műsorfüzet alaposabb
dokumentálásra is vállalkozhatott volna) :
a kísérlet Mussolini elrablására és
felléptetésére, majd ennek meghiúsul-tán
a háború végeztével összetoborzott
búcsúelőadás. Az anekdota olyan ihlet-
forrás, amely csak látszólag ígéretes: kö-
rülbelül annyira, mint egy csinosan ki-
állított csapda. Egyik fő baja, hogy figurái
és szituációi az idő múlásával veszítenek
közismertségükből, elvesztik
egyezményes jellegüket; negyven év el-
múltával hányan tudják még egy átlagos
nézőtéren, ki volt Otto Skorzeny, mi-féle
kapcsolat fűzte egymáshoz a Ducét és
Galeazzo Ciano grófot (egyáltalán : kik
voltak ők?), és miért játssza törpe növésű
színész az olasz királyt? Számos drámát
inspirált anekdota; közülük azok a
maradandók, melyek a konkrétumokat
már akkor, mikor mindenki ismerte őket,
általánosságba, tipizálásba oldották.
(Hamarjában egy kínálkozó példa:
Zuckmayer A köpenicki kapitánya.) Müller
Péternél az anekdota anekdota marad, és
ez egy szöveghű előadásban alaposan
megnehezítené a mű élvezetét, vagyis az
átlépést az anekdotából a tétel szférájába.

A tétel valahogy így hangzik: bajos
művészetté szublimálni azt, amit átéltünk,
esztétikummá párolni a szenvedést, a vért,
a verejtéket, a megaláztatást, a csalódást a
világban és önmagunkban. Vajon igaz-e ez
? A baj az, hogy igaz is meg nem is.
Radnóti Miklós egyetlen Razglednicája
megcáfolja; bizonyára számtalan, a
túlélők tollán, ecsetjén, kottafüzetében,
interpretátori művészetében meg nem
született alkotás erősíti. Vagyis: ez a
kérdés nem a mű-



vészet kérdése, hanem az egyéni alkaté. Ki
épp azáltal váltja meg magát a pokloktól,
hogy legszörnyűbb élményének is formát
ad; ki azáltal nyeri vissza lelki
egyensúlyát, hogy alkotóként vagy mű-
élvezőként betokosítja magában a gócot.
Ám ez egyben azt is jelenti, hogy e tétel
bármiféle egyértelmű kifejtése nem lehet
produktív művészi gesztus.

A Búcsúelőadás szövegében mindennek
kielemezhető művészi következményei
vannak. Á darab tulajdonképpen nem tud
eljutni A-ról B-re, hanem körkörösen járja
körül ugyanazt a - meg nem old-ható -
problémát. Körkörös szerkesztésűek
természetesen a „számok", vagyis a
Mussolini bukását sűrítő epizódok, melyek
még csak egy történetet sem mondanak el
logikusan és összefüggően (ez persze
szándékos is, hiszen cirkuszi számokról
van szó - csakhogy a szín-házi közeg,
melyben megjelennek, mégis
megkérdőjelezi őket), és körkörösek a
közjátékok, vagyis a bohócok lázadó
gesztusai is, melyek végig azonosak
maradnak önmagukkal, és uralkodó ele-
mük az érzelgős önsajnálat: hogyan vár-
hatják el tőlünk saját hóhéraink saját
kálváriánk művészi ábrázolását, mikor mi
privátim annyit szenvedtünk ?

Á kaposvári előadás - és a következők
egyaránt vonatkoznak Garas Dezső
rendezői munkájára és a társulat
nyilvánvalóan alkotó közreműködésére -
sorra-rendre megbirkózik ezekkel a buk-
tatókkal. Ami a kompozíciós problémákat
illeti, első szinten már itt segít az
autentikus cirkuszmiliő: a cirkuszi
dramaturgiában minden néző járatos
lévén, mindenki magától értetődőnek tartja
a körkörös szerkezetet, a zárt számok
egymásutánját, vagyis a játék-hely
megválasztása szerkezetileg máris talpára
állította a játékot. Ami pedig az
önsajnálatot illeti: ez a kaposváriak
játékából köztudottan hiányzik, és a ke-
mény, karcos, ironikus, ugyanakkor min-
den pongyolaságot száműző, pontosan
fogalmazó játékmód ismét csak igen jót
tesz a darabnak, mely ebben a tálalásban
sokkal előnyösebb oldaláról mutatkozik
meg, mint annak idején (az 1973-as
ősbemutatón) a győri előadásban. Müller
Péter ugyanis helyenként maga is erős,
intellektuális, szellemes szöveget ír, jó
poénokat helyez el, amelyek most
szikráznak fel igazán. Sőt, Berki Géza
zenéje, amely Győrött még érzelmes
slágerfüzérre emlékeztetett, most, ilyen
tolmácsolásban, helyenként brechti
songok kísérőzenéjének is beillik.

Ez azonban az egyszerűbb feladat volt.
De mit kezdett az előadás az anekdotával
és a tétellel? Azt mond-hatjuk: a
megoldás átutalódott egyfelől a
virtuozitás, másfelől az általánosítás
szintjére, Garas és társai először is, jó
érzékkel, csak a két diktátort, Mussolinit
és Hitlert egyénítették, azokat tehát, akik
még ma is - sőt a művészet és a tö-
megkommunikáció mementóinak hála,
éppen manapság az elmúlt évtizedeknél
inkább -- egyezményes jelként vehetők
számításba; Clara Petacci, Skorzeny,
Ciano, Viktor Emánuel (a Vittorio Em-
manuel ugyanis hibrid írásmód) és mind
a többiek az őket megelevenítő bohócra
hasonlítanak s nem történelmi önma-
gukra. Lukáts Andor és Bezerédy Zoltán
frenetikus és annyi friss keletű modell
ellenére is merőben eredeti paródiáikban
(Bezerédy zárt Hitler-magánszáma az
elmúlt évad egyik remeklése, mert
nemcsak modort játszik, hanem a para-
noiás egyszemélyi hatalom lényegét is
sűríti) perfekt virtuozitással értékesítik a
darab egyik valóban termékeny gon-
dolatát, miszerint bohócok játszanak bo-
hócokat, és arra is képesek, hogy önsaj-
nálat, „maszatolás" nélkül érvényesítsék
az ábrázoló bohóc humánus és meg-
szenvedett kritikáját az ábrázolt bohóccal
szemben. A többiek nem teremtenek
önálló figurát, hanem valamiféle jól
eltalált mozzanattal hosszabbítják meg
bohóclényüket. Vonatkozik ez még
Lukátsra is, aki a nagy Bario Bario
görcsbe rándult keserűségét is átbújtat-ja
az amúgy maszkban is, habitusban is
szellemesen kidolgozott Duce-paródiába.
Csákányi Eszter egy nyafogó hang-lejtést
talált Clara Petacci szenvelgő hisz-
tériázásához, ekképp folytatva, de egy-
ben el is különítve a hisztériáját megkín-
lódott, Dachaut járt kötéltáncosnőt,
Spindler Béla a maga lírai, feminin „szép
Doménico"-figuráját csúsztatja át a „szép
Cianóra" vagy arra az SS-tisztre,

aki az ő megformálásában hiú, riszáló
szörnyetegként jelenik meg, Gyuricza
lstván az eggyé zsugorodott Négy
Cavalcanti zárkózott mogorvaságát menti
át a Monte Blembo kapitányába, Komlós
István a vak bohóc kiszolgáltatottságát,
Hunyadkürti György a butácska
légtornász egykedvű blazírtságát folytatja
szerepeiben. Es van valaki, aki minden
inkarnációjában önmaga marad : Máté
Gábor, aki Augustként a ma-gát minden
helyzetben feltalálni vélő, minden
szerepjátszásra alkatilag képes, meneteket
mindig nyerő, de a meccset mindig
elvesztő kispolgár teljes és egységes
drámáját eljátssza. Igaz, vele bánt az író a
legkegyesebben, két kitűnő számot is
nyújtva részére, a vadászmonológot és a
slemil August fenevaddá válását; Máté
ezekre alapozva építi ki egész estét
betöltőre a maga minden mozdulatával,
dadogásával, jellegzetes szövegejtésével
emlékezetes, típusértékű alakítását. A
virtuozitás a szerepformálások
mindegyikét egészében járja át, és szinte
csak kiegészíti a prózai színészektől
ritkán látható fizikai értelemben vett vir-
tuozitás, amiben elsősorban a remekül
karbantartott kondíciójáról mindig is
ismert Lukáts Andor jeleskedik, aki tud
egykerekű biciklin száguldozni, labdával
zsonglőrködni, trapézon lengeni,
nőimitátort játszani; de a trapézon vele
tart Csákányi Eszter is, Karácsony Tamás
és Serf Egyed - akik az író utasításához
híven az örök shakespeare-i
bérgyilkosokat hívják elő a pri-
bék- vagy famulus-figurákból, utalva
arra, hogy ezeket a Globe-ban is clownok
játszottak, s nem ők a végzetesek, hanem
a funkciójuk - hosszú percekig
függeszkednek fél karon a levegőben;
Spindler Béla pedig nagyon szépen és
megrendítően énekel, anélkül, hogy ő ma-
ga rendülne meg a raglánkabátos kis-
ember sorsán.

Jelenet a Búcsúelőadás kaposvári előadásából



Lino: Bezerédy Zoltán Bario Bario: Lukáts Andor (Iklády László felvételei)

És mi lesz a tétellel? A tétel alig
nyomonkövethetően átalakul. Segítik
ebben a jó érzékű szöveghúzások, át- és
beírások, de alapvetően mégis a játékban
vált arculatot. Mivel a bohócok nem
önmagukat, hanem az embert sajnálják,
többé már nem arról van szó, hogy mi
várható el sokat szenvedett művészektől,
hanem arról, hogy a mű-vésztől mi
várható el. (Erre egyébként a szövegben is
van utalás, de a konkrét cselekmény
elhomályosítja.) Az emberiség szenvedése
sajnos nem ért véget a fasizmus
legyőzésével, ma is megoldatlan
problémákkal, tragédiákkal viaskodik, s
kebelén belül, mint emberek,, vele
szenvednek a művészek is, akik zen a
színpadon immár nem azon lelkiznek,
hogy képesek-e saját szenvedésüket mű-
vészetté formálni, hanem azon töpren-
genek, hogy érdemes-e. És ez már nem
egyéni alkat vagy választás, hanem céhet
kötelező döntés kérdése. Es a rendezés, a
színészi játék a konkrétumok általáno-
sításával, az érzelgősség kiirtásával képes
rá, hogy ezt a kérdést szuggerálja: lehet-e
még, érdemes-e még „a kort porondra
tenni". Az előadás a kétségek kendőzetlen,
keserű és szenvedélyes fel-villantásával, a
körkörös szerkesztést legyőzve, még
emelkedő feszültséget is tud gerjeszteni,
hogy aztán feloldja egy végső, lírai-
groteszk némajátékkal, mely teljes
egészében az előadás leleménye. Garas
végig szerepeket egy né-ma és elbűvölő
bohóclányt: Pogány Juditot, aki alázatosan
csöpp epizódjaiban is sztárformátumot
mutat. Az általa alakított névtelen művész,
akiben pedig, úgy tetszik, nem él kevesebb
fenn-tartás, mint a többiekben, siet a végén

az író és rendező Fehérbohóc segítségére:
az általa kezdeményezett seggberúgósdi
még cirkuszértelemben se komp-lett
válasz, de egyértelmű hitvallás a szándék
mellett. „Nagy optimista cirkuszunk"
végül mégiscsak optimista lehet, nem úgy,
hogy hisz abban, hogy mindent
megformálhat vagy épp a meg-
formálással mindent meg is old, hanem
úgy, hogy - mint azt az egyik leghatá-
sosabb song megjósolná - csak azért sem
„dől össze".

Igaz: a Fehérbohóc, akiről eddig nem
szóltam, talányos figura. Az író, hogy
sajátos, egyedülálló dramaturgiai funk-
ciójának megágyazzon, őt egyedül ki-
vonja a hányattatásokból: míg a többiek -
némi írói önkénnyel - mind a szó fizikai
értelmében is áldozatok, ez a bohóc biztos
amerikai fedezékből nézte végig a
fasizmust. Ebből persze lehet-ne dráma,
bár ez nincs megírva: a mű-vész akkor is
szenved, ha ő maga közvetlenül nem
szenvedő részese egy-egy tragédiának, s
ha igazi művész, akkor ez az előnyös
helyzet csöppet sem könnyíti meg a
dolgát, sőt. Voltaképp ezt lehetne Garas
Dezsőnek eljátszania, de valljuk meg:
egyik legérettebb, minden-tudó
színészünk ezúttal rendezőként futotta
meg igazi formáját. Szemérmes és
önzetlen, de némileg indokolatlan tar-
tózkodással húzódik a háttérbe, ami
nemcsak azért kár, mert egy nagy Garas-
alakítás lehetősége sikkadt el, ha-nem
mert így az a látszat ébred, hogy a
Fehérbohócot egyvalami érdekli: min-
denáron tető alá hozni az általa elképzelt
előadást, s e célból fegyelmezni, meg-
győzni, lelkesíteni, szuggerálni, valójában
tehát manipulálni a renitens bohó

cokat. A figurát a másik szereposztásban
megformáló Ács János - akiről rég tudni,
hogy színésznek is kiváló - ezt a kulcsot
találta meg. Az ő Fehérbohóca végig egy a
többiekkel; kezdetben, amíg még nem
eszmél rá a fenyegető összeomlás-ra,
gyermeki naivitással örül a játéknak,
melyet társasjátéknak vél, s szívvel-lé-
lekkel részt vesz benne, a cselekmény
előrehaladtával pedig nem annyira csa-
lódást, mint inkább mély, együttérző
fájdalmat mutat: tökéletesen érti és meg-
érti kollégáit, szenvedése nem a kívül-
állóé, hanem az egyként érintetté, s a játék
helyreállítását meg-megkísérelve nem a
produkció mindenáron való megvalósítása
vezérli, hanem a hit, hogy a műalkotás, ha
létrejön, a résztvevőket s benne őt magát
is megválthatja.

A fentiekből kiderülhet, hogy a Búcsú-
előadást nemcsak a szeptemberi vendég-
játékon, a Fővárosi Nagycirkuszban, ha-
nem az évadot záró kaposvári előadáson
is alkalmam volt látni, s így meg kell
fogalmaznom sokak csalódását: a buda-
pesti bemutatkozás hatásfoka jócskán
alatta maradt a kaposvárinak. Magán-
értesülés, hogy képtelenül kevés volt a
próbaidő; lényegesebb, hogy a cirkusz
óriási terében az intimebb közegre
tervezett produkció nem tudott igazán
magára találni, az adaptálás pedig elma-
radt. Komoly bajok voltak a más célra
rendelt, általában néma számokat szol-
gáló akusztikával csakúgy, mint a korri-
gálni hivatott hangosítással is. A sátor-
cirkuszban bravúrosnak ható cirkuszi
produkciók és egyéb „kunsztok" itt,



ahol a genius loci profi cirkuszművészek
világszámaira asszociáltat, és Lukátsék
trapéza, Karácsonyék kötelei el-vesznek a
hatalmas kupolában, sovány-nak tűntek.
Maga a darab pedig, amely az eredeti
produkcióban legjobb oldalára kapta a
megvilágítást, most árulkodón mutatta fel
gyengeségeit, és a teátrális valőrök
homályosulásával előnytelenül előtérbe
került.

Alighanem, bármily csábító volt az
elgondolás, hibás számításon alapult, a
transzpozíciós láncolatot nem lehetett
tovább folytatni: amilyen kiváló ötlet volt
a színpadi cirkuszt cirkusz-cirkuszra
váltani, annyira nem vált be a specifikus
cirkusz-cirkuszt „virtigli" cirkuszra
cserélni. A kaposvári sátorcirkusz ugyan-
is még mindig színház volt, speciálisan a
produkcióhoz adaptált, rafináltan
funkcionális játéktér, Székely László
kitűnő munkája. A Fővárosi Nagycir-
kuszhoz viszont Székely Lászlónak már
nem volt köze, és az nem volt, nem lehe-
tett igazán reakcióképes az előadással.

Azt most már lehetetlenség lenne
megmondanom, hogy ha csak a budapesti
előadást látom, miként ítélném meg a
vállalkozást; remélem, hogy az átfogó
koncepció erényeit akkor is felismertem, a
megvalósítás ötletességét, eredetiségét, az
egyes színészi teljesítmények bravúrját
akkor is érzékeltem volna. Ám - végezetül
- hibátlannak még az eredeti, kaposvári
előadást sem tarthattam; a mű gyengeségei
még ott is át-átütöttek a színpadi
megvalósításon, az egyes részek
fókusztalanságát, lazaságait a még oly
fegyelmezett és koncentrált kivitel sem
tüntethette el. Mégis példaszerűnek érzem
a törekvést: hogyan próbálja a színház a
maga önálló esz-közeivel, egyenértékű
gondolati, mű-vészi és mesterségbeli
megközelítéssel megemelni azt az
irodalmi anyagot, amelyben lehetőségeket
érez, s mi több: amivel saját fontos
mondanivalója van.

Müller Péter: Búcsúelőadás (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Díszlet: Székely László m. v. Jelmez:
Szakács Györgyi m. v. Zene: Berki Géza.
Rendező: Garas Dezső m. v.

Szereplők: Ács János, Garas Dezső m. v.,
Bezerédy Zoltán, Gyuricza István,
Hunyadkürti György, Komlós lstván,
Karácsony Tamás, Serf Egyed, Spindler
Béla, Csákányi Eszter, Máté Gábor,
Lukáts Andor, Komáromi István m. v.,
Pogány judit, Nagy Mária, Csóka Zoltán,
Dani Lajos, ifj. Somló Ferenc, Tyeplik
Béla.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Apák és fiúk

A két Bolyai Nyíregyházán

Az 1961-es keletkezésű A két Bolyai
sajátos helyet foglal el Németh László
drámaírói ouevre-jében. Egyrészt az
erdélyi témájú színművek sorát gazdagítja
(Eklézsia-megkövetés, Apáczai, Bethlen Kata)
másrészt a nemzedéki kérdés-nek a
társadalmi drámákban föllelhető
problematikáját folytatja (Mathiász-panzió,

Cseresnyés, Bodnárné). A két Bolyai tehát a
történelmi és a társadalmi drámák
metszéspontján áll. Olyan mű, amely a
keletkezése óta eltelt két évtizedben
beépült a magyar drámairoda-lomba.

Ezért örvendetes tény, hogy a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház ezzel a
darabbal nyitotta idei évadját. Az előadás
fiatal alkotógárdája első-sorban a
főiskolát most végző Gellért Péter rendező
és Vend András dramaturg - erőteljes
dramaturgiai beavatkozásra vállalkozott.
Németh László többször is átírta ezt a
művét. Annyira foglalkoztatta a Bolyai-
téma, hogy először megírta epikus
színpadi változatát Apai dics/is címmel. Az
igazi dráma az élet-rajzi mozzanatok
elhagyásával és a konfliktus tömörítésével
született meg. A két Bolyai befejezése
kétféle változatban ismeretes, amelyek
közül a második., a Katona József
Színházban játszott változat a
pregnánsabb. Nyíregyházán is ezt a
változatot játsszák, erősen rövidített
formában. Nemcsak a felvonásokat vonták
össze (négy helyett kettő), ha-nem a
szöveget is megkurtították a darab lényegi
hangsúlyainak megváltozása nélkül.
Elmaradt például az eredeti harmadik
felvonás utolsó jelenete - János és Róza
döntése együttélésükről -, amely a
továbbiakban úgyis kiderül. Rövidültek
azok az írói kutatómunkából fakadó
hosszadalmas matematikai levezetések,
amelyek nem közvetlenül szolgálják a
dráma menetét. És kisebb szerepet kap a
társadalmi atmoszféra is: a reformkori
Erdély szellemi elszigeteltsége. Németh
László korábbi történelmi drámáival
ellentétben „nem az eszme-ember áll
szemben az értetlen világgal, itt idea küzd
ideával, s a tragikum az, hogy mindketten
verten maradnak a szí

nen. Bolyai Farkas megbukik nevelői
irrealizmusával, János értetlenségbe, el-
szigeteltségbe szorul üdvtanával, amellyel
új életpéldát kívánt állítani". (Sándor
Iván: Németh László üdvtana. Gondolat,
1981.)

Mi marad tehát e rövidített változatban?
Két ragyogó elme összecsapása,
pedagógus és tanítvány, apa és fiú fel-
oldhatatlan konfliktusa, két sajátosan
egymás mellett futó szellemi életmű, és
két egymásra utalt ember tragédiája. A
két Bolyai kapcsolatára is érvényes a
paralellák axiómájával kapcsolatos tétel:
„Ha két egyenest egy harmadikkal
metszünk. . . akkor a két egyenes metszi
egymást." Ez a metszéspont a drámában
Orbán Róza személye, aki a konfliktus
közvetlen kiváltó oka.

A nyíregyházi előadás valójában a
nemzedéki ellentétre épül. Csík György
deszkakarámot és kísérleti ketrecet egy-
aránt idéző puritán díszletében (és a kort
alig jelző, nehéz posztójelmezeiben)
pszichológiai dráma zajlik: apa és fiú
több fázisú összecsapása. Az apa tehet-
séges polihisztor, kedélyes társasági em-
ber, sokoldalú tudós. A fiú megszállott és
életidegen zseni. A pedagógus szellemi
teremtményének tartja a másikat, a
tanítvány viszont fulladozik a „nyakára
csavarodott apai köldökzsinórtól"; a rá--
kényszerített bábuszereptől. Németh
László az öreg Bolyai alakjában a
pedagógus apát írta meg, akinek igazi
tragédiája az, hogy a tanítvány
túlszárnyalta őr: János egyetlen művével,
az Appendix-szel felülmúlta Farkas egész
munkásságát. Ez a bevallatlanul is tudott
tény teszi ambivalenssé kapcsolatukat: a
szakmai féltékenység érzelmi síkra te-
vődik át - a szakítás látszólag Orbán Róza
miatt következik be. Tragikus
összecsapásukban mindketten alulma-
radnak: a fiú üdvtaneszméjével mind
jobban elmagányosodik, az apa pedig
tehetetlenül szemléli fiában az anyai
terheltség elhatalmasodását. Kettőjük
tragédiája a feloldhatatlan összetartozás -
nemcsak a vérségi, hanem a szellemi
kötelékek révén is. „Mint a béklyót a
lovakra. Kettőre egyet, hogy holtig
rúgják, harapják egymást. S el ne
szabaduljanak." Ezek a mondatok nagyon
hiányoznak a nyíregyházi előadás
záróképéből, amely így megoldatlan
marad. A sötétben magára maradó apa
sziluettje sem vizuálisan, sem gondolati-
lag nem képes pótolni a Németh László-i
hasonlat erejét. Ettől a hiánytól elte-


