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A monodráma csapdája

Tömöry Péter:
Az idő alkalmatos volta

Történelmünk egyik nehezen megköze-
líthető, nagyformátumú személyisége,
Bethlen Gábor, a „nagy fejedelem" a hőse
Tömöry Péter monodrámájának. A
fejedelem élete „színpad után kiált",
változtatás nélkül is „kész dráma".
Annyira az, hogy teljes egészében alig
állítható színpadra. Tizenhat évig volt
Erdély fejedelme.

Néhány eseményt, nevet e másfél év-
tizedből mindenképp fel kell sorolnunk.
Három részre szakadt az ország. Refor-
máció, ellenreformáció, katolikusok,
protestánsok; székelyek, szászok, ma-
gyarok; a porta, a bégek, a császári udvar;
a Báthoriak; három hadjárat; cseh
felkelés; királlyá választása; egyetemala-
pítás, építkezések, nagyvonalú kereske-
delempolitika; két gyermeke, felesége
halála. Új házasság, új szövetség. Szö-
vetség Hollandiával, Angliával. Len-
gyelország. Lehetne még sorolni. Am
mindezek ellenére Erdélyben másfél év-
tizedig a legteljesebb béke, hihetetlen
mértékű az anyagi és szellemi fejlődés,
Erdély szellemiségének, öntudatának
olyan sikeres megalapozása, mely minden
háború és háborúság ellenére évszá-
zadokon át megmaradt. Ez szinte kizáró-
lag Bethlen érdeme. Egyedül, tartós és
méltó szövetséges nélkül vitte végbe or-
szágépítő munkáját.

E társnélküliség az első ok, mely mo-
nodrámát indokolhat. De Bethlen eseté-
ben más is; magánélete alakulásáról vi-
szonylag keveset tudunk, honnan hát a
mérhetetlen erő , hol az indíték mindezt
véghezvinni? Ne tűnjön el az esendő,
botló egyén sem - egy egész országra
vonatkozó tényekkel mérhető - tettei
mögött. Érdemli is, hogy tudjuk, érezzük
sérelmeit, vívódásait , tetteinek titkolt,
szégyellt rugóit is; örömében, ke-
serűségében ne csak erejét, de gyengéit is.

Mit lehet hát ebbő l a hatalmas élet-
műből egy monodrámában megjeleníteni?
Tömöry Péter a cseppben a tenger
„módszert" választja. Bethlent végren-
delete megírásának idején, s az annak
során feltörő emlékeiben ismerjük meg,

amikor már sem oka, sem módja, hogy
megpróbáljon bármi lényegeset eltitkol-
ni. A személyes hibák, kudarcok, sérel-
mek sem orvosolhatók már. Minden
kész, bevégeztetett, az ítélkezés van csak
hátra, az pedig a mi osztályrészünk.

De a monodráma komoly, szinte meg-
oldhatatlan nehézségeket is támaszt. A

hideg, érzelemmentes mérlegelés, a poli-
tikai taktikázás ábrázolásának itt nem
sok helye van. Bármily jelentős is az,
amit Bethlen tett, hiába tűnik nyilván-
valónak és rá leginkább jellemzőnek,
hogy mindez egy pengeéles elme
munkája, következetes gondolkodás
eredménye: ez monodrámában nem
nagyon használható. Szükségképp
kerültek elő-térbe olyan események s
főképp olyan érzelmek, melyek
elsősorban a magán-emberéi. Csakhogy
Bethlennél ezeknek a legparányibb köze
sincs „nagy fejedelem" mivoltához.
Egyensúlyában billent fel így a dráma.
Miközben megjelenik előttünk egy
vívódásaival, megbántottságaival,
küzdelmeivel egyedül álló ember, szinte
eltűnik Bethlen, a fejedelem.

A személyes sérelmek s az ellenük való
küzdelmek drámai ereje kellően kidol-
gozott, hatásos. A legdöntőbb motívum
a minduntalan szemére vetett alacsony
származása: ,, .. . az ördögbagzás ivadék, a
kódis pogányszolgája, a fekete ember",
akit, mint azt Bethlen maga mondja:
„bilincsel (.. .) kicsiny nemzetem boldo-
gulásához minden gondom". A drámában
túlsúlyba kerül „az ördögbagzás ivadék,
a fekete ember" címke elleni küzdelem.
Tömöry drámateremtő képessége ezekben
a jelenetekben mutatkozik meg.

Bethlent királlyá választják, de ő a cí-
met nem fogadja el. Am a koronát egy

alkalommal mégis felpróbálja: „.. .ter-
meimből ,kiküldtem mindeneket, hogy
ne láthassák a szemem, az arcom, ne
láthassák, amikor...", és feltörnek a
fekete ember sérelmei. Fe jén a korona
homlokát hűsíti, jönnek az emlékek.
Értjük és érezzük, hogy egy többszörö-
sen megbántott, megsértett nagy egyé-
niség kellő neveltetés és szeretet híján is
csúcsra jutott. Büszke és elégedett: a
korona „pántja enyhítőleg simult hom-
lokomra, lenyugasztotta vérem lázát".
Aztán énekel, sír; ezek a percek csak az
övéi. Nem a fejedelemé Bethlen Gáboré.
De megzavarják, kancellárja, Péchy
Simon lép be, „s a pánt, az a hitvány
fémdarab nekiszorult homlokomnak (.. .)
mint bakó kínzópincéjében a fej-csavar
(...) mert Gabriel Bethlen előtt Péchy
Simon térgyet és fejet hajtott, de az a
bécsi fattyú meg a többi koronás kurafi
még a nagyságos címet is elfukarkodta
előlem, merthogy az apám kódis volt..."

A jelenet él, lüktet, de csak. félig igaz.
Mert a valódi (történelmi) ok; ami miatt
mégsem fogadta el a királyi címet, nem
ez. Bethlen igen okos politikus volt,
pontosan tudta, hogy a koronát bár talán
módjában állna - nem szabad el-
fogadnia. A visszautasítás több
összetevőbő l álló hosszú folyamat
sziklaszilárd utolsó pontja. Ezt viszont
csak el-mondani lehetett volna.
Szárazon, Tudatossága miatt még az sem
igazi konfliktus-teremtő erő, hogy
miként függetlenítse saját problémáitól
az ország gondjait. Bethlen Gáborról a
fejedelmet,

Hatásában hasonlóan átütő erejű jele-
net. az, amikor Báthori Anna iránti von-
zatinára, szerelmére emlékezik. Ezúttal is
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megjelenik „a fekete ember" kisebbségi
komplexusa, aztán a győzelem, az öröm, a
kielégülés, majd a maga feletti ítélkezés is,
mert méltatlannak adta oda magát; a
gyötrő érzés, a vonzódás a nő után, akiben
talál, mert találni akar értéket. Ez azonban
csak Bethlen Gábor dolga. Nincs köze a
fejedelemhez.

Arra, hogy a drámában mindeközben
Erdély sorsa, a fejedelem „hivatalos"

teendői csak másodlagosak, drámai él
nélküliek lehettek, magában a műben is van
egy „árulkodó" jelenet. Kiteríti maga előtt
azt a néhány papírlapot, amit a játék
kezdetén magával hozott: „pennával a
kezemben a papírra magam róttam a
küldöncök leveleit (...) Úgy sorakoztattam
föl a szászok merítette vas-tag irkalapon
őket (a betűket), mint valódi hadsereget.
(...) Mindenik a maga szükséges
feladatával. Es én szabom ki, hogy melyik
támad, melyik kerít be, melyik kutakodik,
melyik vet csapdát. Egyes-egyedül én. Es
azt is csak én, hogy melyik hal meg."

Néhány mondattal később: „Papirosra
állított hadseregeim csatáinak tanszaga van.
És az értelem gőgös kopjái vigyázzák a
hadrendet." Ez így igaz. Bethlen
megfontoltsága párját ritkítja. „Fejedelmi"
tetteivel kapcsolatban nem jellemző rá a
vívódás. Tömöry Péter monodrámájában
egy Bethlen Gábor nevű hőst ismerünk
meg. Sértett, küzdő, esendő embert. A feje-
delmet csak sejthetjük.

A díszlet és a jelmez (Füzy Sári mun-
kája) jóval puritánabb, mint amilyen
körülmények között Bethlen a valóságban
élt. E szándékolt egyszerűség következetes
alkalmazkodás a műhöz. A sivár tér
Bethlen magára maradtságát jelzi, és módot
ad a belső konfliktusok ábrázolására.
Karvastagságú, hántolatlan faágakból
készített kemény, rendíthetetlen trón.
Körötte vékonyabb, hosszú, kétméteres
ágak - dárdák - az egyszerű kivitelezésű
alacsony dobogóba szúrva, mintegy kör-
befogják a trónt. Végül egy gyertya és a
korona. A jelmez: egyszerű, már-már
színtelen, majdhogynem kopott nadrág,
csizma, ing, kaftánszerű kabát, pokróc
anyagú bő köpeny.

Csupán a dárdákkal és a fejedelem
botjával van probléma. A dárdák jelentése
nehezen válik világossá: Péchy Simon
kancellár elfogatására emlékezve Bethlen
kihúz egyet ezek közül, s a dobogó mellé, a
földre fekteti, s egy pokrócot ráterít. A
játék végén, mikor könyörög: „Őrizd meg a
nemzetemet el-

múlásom után is, Uramisten", e dárdákat
sorra kihúzgálja, ölelő karjai közé fogja;
velük, értük imádkozik. E dárdák vajon a
fejedelem körüli emberek? Lehet.
Ugyanakkor indulataitól függően, de
személyhez nem kapcsolhatóan is ki-kihúz
közülük egyet-egyet, majd vissza-döfi
őket. A másik probléma, hogy ezek a
szerszámok nehezen kezelhetők. A rövid,
pár centis vasszögek a rudak végén
nehezen tartják meg a súlyos dorongokat.
Határozott, erős mozdulattal kell a
deszkába döfni őket, nehogy később
eldőljenek. Persze ezek után kiszedni sem
egyszerű feladat. E kezelési nehézségek
fokozottan érvényesek a fejedelem szöges
végű botjára. Deszkába szúrása
egyszerűbb, mert elég csak kellő súllyal
ránehezedni, de kiszedni már annál
izzasztóbb. Egy-két alkalommal jól
láthatóan - színészt, nézőt egyaránt zavaró
- nehéz munka.

Alaposabban meg kellett volna gondolni
a színrevitel során a papírlapokat, a
végrendeletet. A műben a szerzői uta-
sítások, a díszlet leírása egyértelművé
teszik, hogy a fejedelem testamentumát
írja. Az előadásban ez már nem nyilván-
való; nincs írópult, írás. Bethlen kezében
papírlapokkal jön be, első szavait mintegy
arról olvassa. „Nos Princeps
Transylvaniae, Rex Hungarorum et ..." e
végső soron bármilyen tartalmú levélhez
illő bevezető sorokat követi az emlékezés
a királyválasztásra. Azt, hogy emlékezik,
érezzük, de csak, hogy olyan tényre, és az
idő olyan távolából csupán, mikor e tény
talán még reális lehetőség is lehet. Mert
így folytatja: „hisz én Bethlen Gábor, én a
fejedelem (...) ez a negyvenesztendős
öregember ...", való igaz, negyvenéves
volt, mikor Pozsonyban királlyá
választották. Emlékezés és annak tárgya
között nem érezni azt a távolságot, mely
félreérthetetlenné tenné, hogy a
végrendeletét író fejedelmet látjuk. A
drámai hatás, a színészi játék
szempontjából persze nyereség, hogy az
érzelmein még úrrá lenni nem tudó embert
látjuk. Visszatérve a papír-lapokra: ezek a
rajtuk elhelyezett betűk-kel, írásjelekkel
az ő hadseregei. Ő dönt, hogy e
hadseregből ki hal meg, és illusztrálva a
mondottakat, a lapokat össze-gyűri,
eldobja.

Tömöry Péter, az író drámai lehetősé-
gekkel teli művet adott egy Bethlen Gábor
nevű hősről. Tömöry Péter, a „dramaturg"
azonban túlságosan is tisz-telte a szerzőt,
ahol mégsem, ott pedig talán jobb lett
volna. Végül Tömöry

Péter, a rendező megpróbált a lehetősé-
gekből minél többet megvalósítani. Ez
utóbbiban „szerzőtársa" is volt: Szélyes
Imre, Bethlen Gábor alakítója.

Monodrámát játszani szünet nélküli
idegi, fizikai, szellemi megterhelés. A
színész sokat ronthat, de javíthat is a mű-
vön. Szélyesnek javítani sikerült. Az ő
szerepformálásának köszönhető, hogy nem
kizárólag Bethlen, a magánember, de
időnként a „nagy fejedelem" is meg-
jelenhet a színen. Ezt elsősorban azzal éri
el, hogy azt az érzelmi töltést, mely őt a
magánéletére emlékezve jellemzi, mintegy
átmenti a mondatokra, amit az ország
gondjáról, bajáról mond.

Első mozdulatainak kimértsége, las-
súsága nemcsak az elért eredmények miatt
magabiztos, de a fáradt, élete hoszszát már
épp elégnek érző embert is láttatják. Rex
Hungarorum ...: Szélyes hangja tiszta és
biztos. Aztán a tömeg vivát kiáltására
emlékszik, hangja még teltebb, erősebb,
ércesen csengő. Meg-jelenik benne az
öröm, az elégedettség. De az emlékezés
már feltartóztathatatlan. Szélyes felpattan,
és ekkor megtörik az eddig homogén
érzelmű emlékezés: mintha hallani vélné
„az ördögbagzás ivadékot". Mozdulatai
innen már nem a vivát feletti örömöt
formázzák, de a megtorpanást, a szégyent,
a dühöt. Föl-alá jár, gesztusai
szaggatottak; elkezdődött a nyugtalan
küzdelem. Ebben a folyamatban viszont
nincs megállás. Szélyes végigjátssza a
skálát a meghunyászkodó beletörődéstől a
szemforgató eszelős tiltakozásig.

A sokféle érzelmi állapot megjelení-
tésével érezteti: több van az emlékek
mögött, semhogy lezárni, lerázni lehet-ne
őket. Szélyes-Bethlen fárad, hangja
leereszt, mozdulatai újra lassúbbak; a
felgyűlt és feldolgozhatatlan sérelmek,
vívódások elől mintegy menekül az ország
gondjai felé. A fejedelemnek nincs módja
sokat törődni saját problémáival, mert egy
ország, egy haza van rá bízva. Szélyes
vibráló mozdulatai, reszketeg, elcsukló,
elérzékenyülő hangja egyszer-re
érzékelteti az emlékezés során kimerült
embert és az emlékek elől kitérni próbáló
fejedelmet, aki az életéből még hátralévő
időt mégis nagyon kevésnek érzi a haza
gondjai miatt.
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