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A mesterség ismerete

Békés Pál és Rozgonyi Ádám drámája a
pécsi Nemzeti Színházban

Békés Pálról a műsorfüzet -- s ő maga -
némileg félreinformál: a magát nyelv-
tanárnak mondó fiatalember szemérme-
sen hallgat arról, hogy három regényt,
több drámát és színházi bemutatót (Egy kis
térzene Thália Színház, 1983; Kétbalkezes
varázsló - Játékszín, 1983) és sok novellát
tudhat maga mögött. Író tehát, „hivatásos".
Eddig megjelent írásaiban saját korához és
nemzedékéhez kissé érzelmesen, a
gyerekekhez realisztikus meséken át
kedves vidámsággal, örökölt világunkhoz
pedig elgondolkodtató, kritikus
hozzáállással, áttételeken keresztül, néhol
ironikus-groteszk módon közelít.
Sokoldalú, érzékeny, s már jó ideje nem
pusztán ígéretes tehetség.

Rozgonyi Ádám tényleg filmdramaturg
- ez az első „igazi" színházi próbálkozása.
Tulajdonképpen ő is professzionistának
számít, hiszen szakmája alap-feltétele -
optimális esetben legalábbis - a
dramaturgiai felkészültség, ami a szín-
műírói pályán is elengedhetetlen.

A Szegény Lázár című darab - amely a
szerzők meghatározása szerint „víg játék,
fanyar felhangokkal" - a tizenhetedik
században játszódik Madridban.
Spanyolországhoz, a spanyol irodalom-
hoz ezen kívül annyi köze van, hogy a
főhős - a graciosohagyományhoz híven --a
szolga: a szegény Lázár. Valamint annyi :
a figurák - legalábbis ahogy azt innen
Magyarországról elképzeljük - amolyan
déli temperamentummal, bő életkedvvel,
nagy hanggal járnak-kelnek az élet
sűrűjében, egyszóval spanyolosak.
Szándékosan a legismertebb patentek
fedezhetők föl bennük és rajtuk; a dráma
egyik alapvető jellegzetessége éppen ez a
déliesre stilizáltság.

Egyébként természetesen magyar, amit
látunk, huszadik századi, sőt mai. Lehet,
hogy az állítólagos spanyol ismeretlen
mester iránti tisztelet is szülhette ezt a -
viszonylag teljes -- szituálást, ki-dolgozott
korhoz-helyhez kötést; de sokkal
valószínűbb, hogy mindez a játék része.

„Kulturált" darab a Szegény Lázár. E
színikritikában nem túl gyakran hasz

nált jelző jelen esetben szó szerint érten-
dő: a szerzők ugyanis nemcsak a kora-beli
spanyol viszonyokkal vannak tisztában,
hanem a drámaszerkesztési elvekkel,
kompozíciós formákkal, a mesterséggel is.
Sőt, ez utóbbi ebben az első közös műben
mintha kissé sterilen lenne jelen: a
gondosan komponált ritmus, a felvo-
násvégek, a konfliktusok és megoldásaik s
az egész pikareszk szerkezet mind-mind
lát szik a dráma egészén, hangsúlyozottan
van jelen a színpadon is. Kétségtelen,
hogy emiatt valamelyest elhalványul a
spontaneitás, az „önfeledt tehetség"

varázsa, a ráérzések, az ihlet szerepe - de
legalább nem is dilettáns.

A pikareszk történet epikus jellege ko-
moly tehertétel. Az epizódok közti vál-
tások, a szereplők mozgatása a darab
legnagyobb részében tiszta, a fordulatok
szellemesek, a humor többnyire vaskos,
de sosem ízléstelen. Ez annál is inkább
érdem, hiszen a történet egyik szála egy
jókora franciaágyban játszódik, amely
komoly ügyfélforgalmat visel el dicséretes
teherbírással.

Lázár, a buzgó és becsületes szolga
híven szolgálja urát, Lopezt, annak re-
ményében, hogy tisztességéért és szol-
gálataiért jutalmul előbb-utóbb megnyit-
hatja saját fogadóját, ahol aztán szíve
szerint tündököltetheti imádott feleségét, a
bájos Anitát. Lázár naiv. Anita nem az: a
szolgálatban még urán is túltesz, hiszen a
szieszta idején a franciaágyban mulat-tatja
gazdáját. Ebben a szakmában egyéb-ként
is profinak számít, következésképp
gyorsan és tökéletesen alkalmazkodik a
változó helyzetekhez, s minden körül-
mények közt megtalálja a számára leg-
alább relatíve jó megoldást.

Lopez, a gazda igazi spanyol nemes,
akinek legfőbb álma, hogy bekerüljön az
udvarba. Az ilyesminek minden korban és
minden formációban ára van: itt egy - az
uralkodó ízlése szerint megírt - regény.
Lopez ostoba, se fantáziája, se stílusa -
ráadásul analfabéta is. Anita ötletét
elfogadva írnokot szerződtet, és ráveszi
Lázárt, mondja tollba közismerten
kalandos életét. A dolgot némileg
bonyolítja, hogy Lázár tudomása szerint
Lopeznek „gyónja meg" kalandjait, a
valóságban viszont a gyóntatószék másik
oldalán az írnok ül, mert Lopeznek ez idő
tájt Anitával akad sürgős „gyónnivalója".

Az epizódok, Lázár életének főbb állo-
másai jó jelenetek, ügyes karakterekkel. A
szolga egy nyilvánosházban kezdte
karrierjét, éppen Anita főnöksége alatt,

akivel később - egy rosszul sikerült he-
lyettesítési manőver következtében -
együtt kerülnek az utcára. Útjaik elvál-
nak, Lázár kalandjai folytatódnak. Előbb
egy ereklyeárushoz, majd egy „küldetéses
nemeshez" vezet az útja - minden figura
mellett Lázár újra és újra össze-ütközésbe
kerül a hatalommal és saját, meglehetősen
idealisztikus erkölcsi elveivel is.

Az epizódok az egész szempontjából
mindössze azt erősítik meg bennünk,
hogy hogyan őrzi meg a legszélsősége-
sebb helyzetekben is együgyű tisztessé-
gét, hitét az emberi életben ez a szolga, és
hogyan lehetetlenül el minden konkrét
helyzetben. Nem életrevaló - adódna a
következtetés, ha nem játszana bele
ilyenkor az a bizonyos fanyar felhang,
hogy az élet miatt nem életrevaló .. .

Az egyes jeleneteknek vannak olyan
szereplői, akik a jelenben is részt vesznek
a műben; köztük a legjobb a simulékony
szépészeti miniszter, aki közvetlen oka
volt annak idején Lázár első kidobatta-
tásának, s aki a hatalom képviselőjeként
jelenik meg újra és újra a színen. Ő dik-
tálja Lopeznek az éppen aktuális kultu-
rális „trendet", az uralkodó ízlését, amely
majd csak az uralkodó változásával mó-
dosul gyökeresen. A miniszter természe-
tesen marad - mert változik, idomul. Ő
példázza végletesen azt, amiről a dráma
egésze szól: hogy a gyors alkalmazkodás
és a szellemi sötétség olykor „szép"

karrierhez vezet. De főleg: stabil,
„nyugdíjas" álláshoz .. .

A kalandsorozat utolsó állomásaként
Lázár Lopezhez vetődik el, ahol viszont-
látja Anitát, akit Lopez - mert számára így
a legkényelmesebb - feleségül ad hozzá.
Lázár természetesen semmit nem sejt
Anita valódi szolgálatairól, mint ahogy
Lopez sem sejti, hogy hol és hogyan
ismerte meg egymást a két ember. Mindent
csak Anita tud ebben a házban - ő
azonban a dráma alapjául szolgáló
gondolatiság legkövetkezetesebb képvi-
selője -, tehát hallgat.

Amikor a cselekmény a jelenhez érke-
zik, szükségszerűen megszűnik a kohe-
renciát biztosító pikareszk jelleg. Az elő-
adás egyensúlya, ritmusa megbillen, az
alaphelyzet klasszikusan bohózativá vá-
lik: mi nézők tudjuk mindazt, amit a
színpadon kellene tudnia pont annak az
egyetlen embernek, aki nem tudja. Az
ebből támadó kavarodásokon nevetni
lehet ugyan, de ezek már nem azok a
„fanyar felhangok", amelyeken korábban
nevettünk. A különbség élesen je-



lentkezik például a szépészeti miniszter
szerepében, aki korábban az uralkodó-
csere következtében beállott
ízlésváltozásokról elmélkedett, most pedig
az ágyban, illetve alatta játszik bújócskát.

A szereplők mozgatása - annak rendje
és módja szerint most már össze kell hozni
őket, és közös konfliktusba sodor-ni - ettől
kezdve leginkább technikai kérdés.
Ilyenkor érződnek különösen sterilen a
már említett szakmai fogások: az
összefutások és kerülések koreográfiája
túlontúl szabályos, színtelen.

Szegény Lázár is háttérbe szorul. Hiába
ő a sokszorosan fölszarvazott közép-pont -
ott téblábol a fölszarvazók között.
Mellékszereplővé válik; ami itt nem azt
jelenti, hogy tartalmilag lesz azzá saját kis
életében, hanem pusztán a színpadi
jelenléte fokozódik le.

Miközben különféle dramaturgiai „ujj-
gyakorlatok" következtében ismét elő-
térbe lépnek a mellékalakok - Lázár szá-
mára is kiderül például, hogy az írnok az
egykori ereklyeárus, s hogy a szépészeti
miniszter az egykori kuncsaft a kup-
lerájban, valamint hogy gazdája egykori
flörtje Anitával ismét virágzik -, Anita
alakja is háttérbe szorul. Míg Lázár éle-
tének epizódjaiban mindig világos volt,
hogy az egész tulajdonképpen Anítáról és
Anitáért szól, itt kettejük addig erős
dramaturgiai kapcsolata meglazul. Lázár
tudomásul veszi, hogy felesége ágyában ő
csak egy a sok közül, de e minőségében a
továbbiakban is igényt tart Anita szol-
gálataira.

A befejezhetetlennek látszó darab itt
akár újra is kezdődhetne, folytathatná
tovább szegény Lázár életét. Hogy épp itt
van vége: tetszőleges, és legfeljebb
szakmai-technikai tudásról győz meg,
semmint a történet törvényszerű éppígy-
létéről. Lázár tétován elhagyja a színt,
miután ágyba invitálta - szeretői minő-
ségben - a feleségét, Anita némi habozás
után elindul utána, és sejtjük: pénzt kér a
végén. Kitűnő üzletasszony.

Szegvári Menyhért tisztességesen meg-
rendezte a darabot, kikerülte a legtöbb
buktatót, és gördülékeny, sima, tempós
előadást hozott létre. Néhány színészi
alakítás kiváló. Elsősorban a Lázárt ját.
szó Sipos Lászlót kell dicsérni, aki ügye-
sen fordítja ellenkezőjére tekintélyt pa-
rancsoló termetét, mozgását: szánalmas,
ügyefogyott ez a megtermett ember. Sipos
nagy energiát és rugalmasságot igénylő
szerepét mindaddig győzi szuszszal, amíg
az írók és a rendező meghagy-

ják neki középponti helvét; azután már
kissé tanácstalanul ődöng a színpadon.

Kivált hálás, hiszen az egyetlen női
szerep Anitáé. Vári Éva - főleg kezdet-
ben - túlhangsúlyozza Anita bujaságát,
legfőképp Anita eszének, illetve sajátos
észjárása bemutatásának rovására. Pedig
Anita a színpadon múltként felidézett
nyilvánosházi jelenetben is éppoly számí-
tó, hajlékony, „helyzettisztelő", mint ké-
sőbb; nem elsősorban kurvának profi,
hanem életvezetésében az. Az előadáson
Vári Éva játéka fokozatosan nő fel, iga-
zodik a szerephez: egyre árnyaltabb,
egyre jobb.

Az epizódok közül a legjobban megírt
az ereklyeárusé, a legjobban eljátszott
viszont a nemesé, akit Kulka János alakít.
Kulka egyébként visszafogottságával üt el
a többiek játékstílusától, s épp ezzel
irányítja magára a figyelmet. Egy egész
emberi sorsot, összetett jellemet mutat
meg a nemes tündöklésében és
bukásában. Önálló epizódban mintegy
„kicsínyítve" mutatja meg mindazt, ami-
ről a darab „nagyban" is szól: testestől-
lelkestől egy eszme szolgálatába szegőd-
ni bizony nagy könnyelműség, kivált
akkor, ha a küldetéstudat megakadályozza
az embert abban, hogy gyorsan alkal-
mazkodjék a változó helyzetekhez.

Safranek Károly játssza Granada
szépészeti minisztert - a premieren még

elég szaggatottan oldotta meg feladatát.
Nála tűnik föl leginkább, hogy a kari-
kírozás méretékére nem figyelt. eléggé a
rendező; Safranek időnként az előadásból
teljesen kilógva kabarér játszik. Pedig
szerepének összetettsége s az első-sorban
tőle származó „fanyarság" sokkal
mélyebb játékot tesz lehetővé.

Karakteres, bár a kelleténél - különösen
a többiek játékának intenzitásához képest
- halványabb Lopezt formál Újlaky
László,

Csík György díszlete - rengeteg lengő-
ajtó s a két oldalon két különböző já-
téktér - tulajdonképpen jó lenne, ha a
színészek mozgása igazodna hozzá. Így
sokszor összehangolatlanok, látszólag
esetlegesek a járkálások, rohangálások. -
a díszlet hol túl hangsúlyos, hol meg
indokolatlanul hangsúlytalan.

Békés Pál és Rozgonyí Adám együtt se
debütált rosszul. A premieren meg-
érdemelten volt szép siker a Szegény
L á zár.

Békés Pál-Rozgonpi Ádám: Szegény Lázár (pécsi
Nemzeti Színház)

Díszlet, jelmez: Csík György m. v. Zene:
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hért.

Szereplők: Sipos László, Vári Éva, Újlaky
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