
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-



kintve a dramaturgiai igazítások friss
vérkeringést adtak a darabnak és az elő-
adásnak. Gellért Péter rendezése a két el-
lentétes pólus metszéspontjaira koncent-
rált, ezért az előadás legkidolgozottabb
jelenetei a két Bolyai dialógusai. Ennek
megfelelően Róza szerepét megrövidí-
tették, és Hartmann Teréz nem is tud
igazi súlyt adni a figurának. (Mentségére
legyen mondva, hogy ez a naiva-szerep
alkatától egészen idegen!) Az erdélyi ízt
Szigeti András képviseli az elő-adásban.

A dráma valójában két színész juta-
lomjátéka. Vitai András szerepfelfogása
első bejövetelétől kezdve mintegy elő-re
vetíti nemcsak a szakítás lehetőségét,
hanem Bolyai János személyiségének
torzulását is. Viselkedését valamiféle
pszicho-pata merevség jellemzi:
mozdulatai furcsán szögletesek, beszéde
vontatott, egész lénye túlságosan
fegyelmezett. Váratlan megjelenése
baljósan titokzatos, de még nem tudni, mi
lappang e szokatlan magatartás mögött.
Oldódni csak Rozika jelenlétében tud,
viselkedése itt meglepően természetes.
Az apjával és Bolyai Antallal való
jelenetében azonban lehull az álarc, s
mögüle egy betegesen érzékeny,
végzetesen sérült ember indulatai
csapnak ki. Kár, hogy Vitai itt nem bírja
erővel a szerep kívánta tempót és
intenzitást, kifulladását artikulációs
zavarai is jelzik. A zseni patológiájának
érzékeltetésében azonban remekel. Az
utolsó jelenetben ismét azzal a görcsös
fegyelmezettséggel jelenik meg, minta
darab elején: az őrült ember

ijesztő igyekezete ez, hogy normálisnak
lássék.

A Bolyai Farkast alakító Bárány Fri-
gyes dicséretére váljék, hogy a saját ko-
ránál idősebb szerepet nem külső, ha-nem
belső eszközökkel oldja meg. A kedélyes,
széptevő professzortól a meg-fáradt,
kiégett, csalódott apáig az össze-tett
jellemskála minden árnyalatát ki-bontja.
Alakításának külön érdeme, hogy van
színe az önsajnálat és az önirónia
ábrázolására is : öreg pozőr, aki az elha-
gyott apa szerepében látványos trükkök-
kel - koporsójátékkal - „toboroz rész-
vétet magának". A világot talán be tud-ja
csapni, de önmagát nem - ez a fájdalmas
rezignáció Bárány Frigyes játékának
legfontosabb alkotóeleme. A nagy
összecsapásban erősebbnek bizonyul Vi-
tainál, talán mert indulatai belülről
fakadóan hitelesek. Jelképes erejű a be-
fejező rész öreg Bolyaija földön kuporgó
fakírságában, a tehetetlenség pózában a
fölé magasodó megszállott fiúval, akin
immár nincs hatalma. Ez a kép színészileg
és rendezőileg is az előadás egyik
legszebb, legigazabb pillanata.

Németh László: A két Bolyai (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Dramaturg: Vend András m. v. Díszlet,
jelmez: Csík György m. v. Zene: Melis Lász-

ló m. v. Rendező: Gellért Péter f. h.

Szereplők: Bárány Frigyes, Vitai András,
Hartmann Teréz, Szigeti András, Horváth
István, Korompai Vali, Réz Judit, Vennes
Emmy, Stettner Ottó, Katona Zoltán.

PÓR ANNA

Az István, a király
táncos kórusa

Az új magyar rockoperával valójában a
Szent István-napi alkotmányünnepi
hagyományokhoz, a víziparádé és tűzi-
játék látványosságaihoz kapcsolódó ünnepi
történelmi népdráma született a városligeti
dombokon. A szcenikai látvány a zene
egyenrangú társa, a rendezői koncepcióval
egybeforrott koreográfia monumentális
tömeghatása, dinamizmusa a dráma egyik
fő hordozójává válik. Létrejött a modern
összművészeti szín-játék olyan szerencsés
változata, amely-ben lehetetlen
különválasztani a zene-szerző, a szövegíró,
a rendező és a koreográfus hozzájárulását
a meggyőző közös produkcióban.

Az első közös telitalálat maga a szín-
hely, a városligeti Királydomb tágas te-re,
zöld füve. Ezt a hatalmas dimbes-dombos
színpadot fogja át tökéletes tér-érzékkel
Novák Ferenc félszáz táncost mozgató
koreográfiája. A természetes
környezetben, a domboldalon és a völ-
gyekben, a közelben és távolba veszően
mindenfelé táncoló körök, sorok festői
szépségű képei a zenével, a fénnyel és a
manapság szinte elmaradhatatlan
füstökkel-gőzökkel egyetemben egy ma-
gyar történelmi legenda sejtelmes lég-
körét árasztják. Ugyanakkor ez a mai,
semleges ruhákban megjelenő, egységesen
mozgatott fiatal táncos gárda ebben a
sajátos közegben sohasem a betanított
tánckar, hanem természetes ember-
közelségével mindenkor a történelmet
formáló-elszenvedő, a vezéreket felma-
gasztaló és megkövező hazai nép - kicsit
antik tragédia kórus - képzetét kelti.

Lenyűgöző a tér, ritmus, világítás, zene,
szöveg és mozgás tökéletes pontossággal
megkomponált összhatása, a koreográfia
biztos kézzel szerkesztett
többszólamúsága. Az egyidejűleg a tér
számos pontján mozgó körök, a dombról
lezúduló, rohanó sorok, tömör cso-
portozatok, majd ugyanezek szellős -
eltávolodó szétszóródása és hirtelen vad
ugró, rohanó tömörülése, össze-szűkülése
a jól vezetett zenekar biztonságával vetítik
a térbe a drámai történést. A roppant
játéktér hatalmas méretű

Vitai András és Bárány Frigyes A két Bolyai nyíregyhází előadásában (Keleti Éva felv.)


