
peket, azok ritmusát, zenei effektusait,
tömegmozgását -- felhasználva a gyulai
várszínpad kitűnő adottságait. E tekin-
tetben jó alkotótársnak bizonyult Csányi
Arpád díszlettervező. Természetes
játéktérként sokféle funkciót töltöttek be az
emeleti traktusok, a hátsó, sötét ka-
pubejárat, a nézőtér felé meghosszabbított
oldalszínpad és a bejárati lépcső. A darab
változatos helyszíneit minimális
jelzésekkel - például egy fatuskóra ráterí-
tett különböző leplekkel -, a tér más-más
pontjairól való bejövetelekkel, a szereplők
eltérő elrendezésével teremtet-te meg.
Látványos megoldásai - mint a szépen
koreografált csatajelenet, vagy a körülzárt
sereg megsemmisítése a fent-ről ledobált
égő fáklyákkal - tették élvezhetővé a
történelmi leckét. Egyet-len - hatásosnak
szánt - jelenetvég fordult visszájára: Aba
Sámuel a legyőzött Orseolo Pétert és
katonáit lemeztelenítve űzi ki a csatatérről.
A fürdő-nadrág jól látható fehér foltjával a
szereplők inkább a nevetség, mintsem a
megaláztatás tárgyai lettek.

Nem hiányzott a gyulai játékok kedvelt
praeludiuma sem: sámánok, legények,
pásztorlányok, lovasok csapata szaladt ki
a vár előtti tisztásra. Lobogó tűz körül
énekelve táncot jártak, miközben néhány
legény botos párviadalt vívott, a lovasok
pedig nagy ívben kerülgették őket. A
játék - szokás szerint - a darab hangulatát
előlegezte, ha némileg rontotta is hatását,
hogy a sámánok, leányok, botvívók civil
módon beszélgetve sétáltak aztán be a
várba.

Sík Ferenc rendezői ötletei, Szakács
Györgyi jelmeztervező érdekes és érzék-
letes kosztümjei a kiváló színészekkel
együtt sem tudták pótolni a nem létező
jellemeket. Őze Lajos István-Vászoly
szerepében jól megkülönböztethető,
egyéni figurákat próbált teremteni, de ár-
nyalt eszközei is kevésnek bizonyultak
arra, hogy a vázlatból hiteles alakokat
keltsen életre. A népes szereplőgárdából
nehéz volna bárkit kiemelni, minden
színész korra és külsőre „hozta" azt, amit
az író felskiccelt. Fel kellett figyelni a
„gyulai törzsgárdához" felsorakozó fiatal
színészekre, akik valamiféle kamaszos
„tiszteletlenséggel" viszonyulva a
történelmi alakokhoz, izgalmasabb jelle-
meket villantottak fel. Benedek püspök
szerepében Bán János a friss erő és szent
buzgalom keverékét árasztotta, Mácsai
Pál Péter alvezérének, Ottónak
szerepében megnyerő bájjal érzékeltette a
biberachi romlottságot, Andrásként

Funtek Frigyes rövid jeleneteiben el tudta
hitetni, hogy egyedül méltó István
örökségére. Hasonlóképpen emlékeze-
tünkbe véste Aba Sámuel nomád kirá-
lyunkat Csikós Gábor kemény karakteré-
vel és emberi gesztusaival.

Módos Péter drámájában vannak olyan
értékek, például a jelenetek kitű-nő
„összeszerkesztése", a szétágazó és
végeredményben epikus cselekmény kép-
szerű tömörítése - amelyek biztató ki-
bontakozást ígérnek. Külön érdeme, hogy
nem archaikus kifejezésekkel, ha-nem más
stilisztikai eszközökkel - szó-
ismétlésekkel, fokozásokkal, szónoki
kérdésekkel - és az élőbeszéd rövid mon-
datos fordulataival próbált az író drámai
nyelvet teremteni.

Fekete Sándor: A Lilla-villa titka (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Bodrogi Gyula. Díszlet: Bakó
József. Zenei vezető: Rónai Pál. A rendező
munkatársa: Vinkó József.

Szereplők: Kállay Ilona, Nyertes Zsuzsa,
Avar István, Csákányi László, Straub Dezső,
Rátonyi Hajnalka, Kubik Anna, Pregitzer
Fruzsina, Zana József, Szuhay Balázs, Vere-
bély Iván, Kautzky József, Böröndi Tamás,
Jászay László.

Módos Péter: ... És itt a földön is (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Sík Ferenc. Díszlet: Csányi Ár-
pád. Jelmez: Szakács Györgyi. Zenei vezető:
Simon Zoltán. Játékmester: Hegedüs László.

Szereplők: Őze Lajos, Funtek Frigyes,
Bán János, Rubold Ödön, Mácsai Pál, Csi-
kós Gábor, Szélyes Imre, Győrffy György,
Magyar Tivadar f. h., Fülöp Zsigmond,
Szacsvay László, Benedek Miklós, Kubik
Anna, Ferenczy Csongor, Pataki László,
Tolnai Miklós, Tyll Attila, Csurka László,
Fekete Tibor, Tarsoly Elemér, Árva János,
Kassai Károly, Székely Tamás, Izsóf Vilmos,
Balassa Gábor, Árok Ferenc.

A következő számaink tartalmából

Kovács Dezső:

Szép asszonyok a Körszínházban

Nánay István :

Népszínház és helytörténet

Berkes Erzsébet:

„Amennyit a szív felfoghat magába..."

Szakolczay Lajos: Színházi

esték Újvidéken

Földes Anna:

Nancy-i napló

SZÁNTÓ PÉTER

A krónikás

A Rockszínház előadása

Hát bizony, a valóság néha alaposan
rácáfol az irodalomra, mert hiszen az
ezrahita Ethán bizony végül csak meg-írta
azt a dicsőítő éneket Dávid magasztos
nevére, melyet oly igen követelnek tőle
Stefan Heym nagyszerű regényében és a
róla készült rockoperában. (Vesd össze:
Zsoltárok könyve, 89. zsoltár; Dávid
házának Isten ígéretéből vett vi-
gasztalása.) Ebből pedig megtudjuk, hogy
„Igazság és jogosság a te királyi
székednek alapja; kegyelem és hűség jár a
te orczád előtt", s még több ilyesmit.

Kevés ellenállhatatlanabb dolog van az
irodalomban, mint megragadni egy
mellékszálat, egy kétmondatos melléksze-
replőt, majd a cselekmény fővonalává,
központi alakjává tenni, s így egy szőr-
szálánál fogva kifordítani az egész bundát
(mely, mint tudjuk, mégis bunda marad).
Elég csak Stoppard lélegzetállító Rosen-
crantz és Guildensternjére gondolni ez
ügyben, de lélegzetállítás dolgában most
már fölsorakozik Heym Dávid király
krónikája és az ebből készült A krónikás is.

Az ezrahita Ethánról összesen két sort
írt a Biblia - azon kívül, hogy közli
egyetlen fönnmaradt zsoltárát ---: egy he-
lyütt közli, hogy midőn Dávid a Temp-
lomba vitette a frigyládát, sokan kísérték
azt, és „Éneklők: Hémán, Asáf és Ethán,
réz czimbalmokkal, hogy zenge-
dezzenek". (Lásd: Krónika I. könyve 15.
19.) Másutt pedig megtudjuk, hogy „a
Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint
a napkelet minden fiainak bölcsessége és
Égyiptomnak egész bölcsessége. Sőt,
bölcsebb volt minden embereknél, még az
Ezráhita Ethánnál is..." (Lásd: Királyok I.
könyve 4. 3o-31.)

E két mondatból s a már említett
dicsteljes zsoltárból született az a nagy-
szerű regény, amelynek csak ürügye volt
az ötvenes évek, a személyi kultusz
múltat, történelmet naponta újraíró, ró-
zsaszínre glancolt szemléletet hirdető
minden törekvése. Ürügye, mert bár
Heym akkor írta - s nyilván arról írta -, de
mint minden igazi irodalom, ez is
túlemelkedett a hétköznapi praktiku-



mon: mindenfajta zsarnokság létfenntartó
szükségletéről, s valaha sem létezett
legitimitás utólagos megcsinálásáról, s így -
végül is - még a bibliai Ethánról is szól.

Miklós Tibor, a rockopera szövegköny-
vének szerzője nagyszerű munkát végzett,
amikor ezt a nehéz és sokszálú regényt
úgy ültette át színpadi nyelvre, hogy a
lényeg ne vesszen el. Hiszen nagy a
kísértés, hogy a szereplők játék helyett
deklarálják színpadi és politikai státusukat,
annál inkább, mert hiszen a rockoperában
jóval kevesebb idő áll a szereplők
rendelkezésére, mint a regényben, ráadásul
ennek nagy részében is énekelni muszáj.
Miklós Tibor sikeresen adaptálta a történet
szálait, a döntések és választások
mozgatórugóit; úgy, hogy a néző nem érzi
szegényebb-nek magát a regény
olvasójánál. Azt is meg kell mondani
azonban, hogy miután hatalmas, bajnoki
súlyt emelt, és letette a súlyt, kifelé menet
elcsúszott egy banán-héjon: a kitűnő
koncepció néhol olyan gyermeteg módon,
magyartalan, nehézkes, irodalmiatlan és
szájbarágós szöveg-ben valósul meg,
amely sok tekintetben tönkreteszi a hatást.
A Rockszínház felemás státusa, nehéz
helyzete s az ebből következő szektajelleg
nyilván szükségszerűnek láttatja a
megoldást, de azért nem szükségszerű,
hogy a társulat minden produkciójának
minden sorát a művészeti vezetőnek kell
írnia. A sok mindennek tehetséges, de
„drámaköltő-nek" nem túl eredeti Miklós
Tibor ez-úttal segítségül vehetett volna
maga mellé - mondjuk egy költőt.

A kritikusnak rögtön itt szólnia kell egy
művészeten kívüli elemről is, mely
mindenképpen befolyásolja véleményét.
Még el sem kezdődik az előadás, ami-kor
már kialakul egyfajta prekoncepciója a
társulatról: körbenéz a színpadon, látja a
rémületesen régi, öreg és avítt hangfalakat,
hallja a technikusok erőfeszítéseit, ahogy
elkapni, beerősíteni igyekeznek a zenekari
szólamokat, s már-is ijedni látszik.
Megijed attól, hogy ilyen méltatlan
körülmények között, ilyen műszaki
lehetőségekkel kénytelen játszani a
Rockszínház. Nem szánalom ez a
műkedvelőknek kijáró lekezelés, hanem
inkább olyan lélektani elem, amely erősíti
az előadás erejét. A társulat többszörösen
igazolta életképességét, tehetségét, a
segíteni nem tudó-akaró illetékesek pedig
tehetetlenségüket, s az eredmény : az
embertelen körülmények között napról
napra megszülető

csoda még akkor is tompítja a bíráló
hangját, ha nem mindig, mindenben találta
meg a maradandó élményt.

Az előadás immár hagyományos dísz-
letek között játszódik (díszlettervező
Menczel Róbert m. v.), a lépcsők, épít-
kezési vastraverzek a Jézus Krisztus
Szupersztártól az István, a királyon át épp
olyan elengedhetetlen hatáselemek
rockoperánál, mint mondjuk kottában az
E-szűkített zárvány. (Az is igaz, hogy eme
szerelvényeknek a Szupersztár óta nem
volt funkcionális szerepük, amint ezt
például az Evita londoni, Prince Edward
színházbéli, vágóhídi darura emlékeztető
függőhídja is bizonyítja. Talán nem
véletlen, hogy például a Macskák
ősbemutatóján a profi szakemberek már
áttértek a pop-art egy elvontabb, Andy
Warholtól kölcsönzött, makrorealista
változatára.)

Jó díszletmegoldás a színpad hátsó, kö-
zépső részében elhelyezett ijesztő magas
lépcső, melyet viszont néha, meglehető-
sen indokolatlanul tologatnak össze-vissza
a hatósági rohamosztagosok. S ezzel már
át is térhetünk a jelmezekre (Szekulesz
Judit m. v. munkája). A ruhák általában
ízlésesek, szellemesek, sőt például a
Varázslónő hatalmas köpönyege kitűnő
szcenikai megoldásra ad alkalmat, amikor
e lepelből „születik" Saul király szelleme.
Érthetetlen viszont, miért kell a
katonáknak csillagközi rohamrendőrökre
vagy űr-baseball-játékosokra
hasonlítaniuk csakúgy, ahogy nem tudni,
miért hordanak a titkos-rendőrök
téveszthetetlenül ötvenes évek-beli,
ballonkabátra emlékeztető kaftánt.
Különösen akkor érthetetlen ez, amikor
például Náthán próféta vagy Sádok fő-pap
maszkja és ruhája viszont olyan
mélységesen realista, mint két jeruzsálemi
rabbi Róbert László valamelyik filmjéből.
Illetve dehogyis érthetetlen az egész: ezt
hívjuk bántó szájbarágás-nak.

A krónikásról, természetesen, nem
beszélhetünk, ha nem beszélünk a
muzsikáról, hiszen egy rockopera még-
olyan jól színpadra vitt, fordulatos és
korántsem. könnyen feledhető története is
legföljebb csak háttérbe szoríthatja a
végső lényeget, a rockot. Kemény Gábor
és Kovács Tibor muzsikája minden hang-
jában méltó ahhoz a hagyományhoz,
melynek honi letelepítésén próbálkozik a
Rockszínház: az angolszász, elektronikus
musicaléhez. Méghozzá úgy, hogy szem-
ben a rockopera-listavezető István, a király
zenéjével, amely elég sok, alig lep

lezett Lloyd-Webber-utánérzést tartalmaz
(végül is ennek a műfajnak apostola és
profétája is egyben ő), ez a zene teljesen
eredeti.

Minden hangjában méltó, mondottam,
de említenem kell azokat a hangokat is,
amelyek nem szóltak. Először is a
zeneszerző-hangszerelőknek nem mindig
sikerült a vonósokat és a fúvós szekciót
kellő módon a rock-alapba illeszteniük, s
ezek a részek úgy hangzottak, mint valami
beatesített szalonzenekar. Hiányzik vagy
kevés az a néhány zaklatott ritmusú, netán
humoros hangszerelésű dal, amely A
krónikás zenei összhatását kissé elhozná a
rockopera grandiosa irányából.

Halasi Imre rendezésének legnagyobb
erénye - nem akármi ez zenés színház
esetében -, hogy nagyon látványosan,
állandóan mozgásban tudja tartani a sze-
replők meglehetősen kis létszámú „tö-
megét". Ritmusában nagyon pontos,
hangsúlyaiban jól eltalált rendezés az övé,
egyetlen hibájául az róható föl, hogy a
szövegkönyv és a zene által homályban
tartott, jellembeli árnyalatokat nem
bontatta ki a szereplőkkel: a néző
csodálkozik, amikor kiderül Benája
hadvezér és a vele egy táborban lévő-nek
hitt Náthán próféta elég lényeges ellentéte,
melyre addig semmi sem utalt. Ugyanigy
elsikkad a wattok dübörgésében az a
néhány mondat vagy szó, amelyből -
rendezői, színészi nyomatékosítás híján
csak ebből - a néző észre-vehetné, hogy a
Krónikás két gyermeke, Sém és Simon
politikailag, emberileg szélsőségesek más
két táborban található. Így csak a fináléban
csodálkozunk el, mi is ez a nagy szakítás,
amelyben minden-ki mindenkivel ...

No persze, a finálé. A darab és az elő-
adás egyetlen teljesen sikerületlen része
(Ieszámítva a táncokat, de erről később).
Ethán meghurcolását, végső meg-
aláztatását színész és rendező kénytelen
visszafogott tónusban tartani, hogy a
történet ne ott érjen véget, ahol véget kéne
érnie, hogy jöhessen még a nép nagy,
táncos össztüze. Ami persze telje-sen
érdektelen, hiszen a néző pontosan érzi,
hogy az előadásnak már vége, a színpadról
nincs mit közölni, csak még dalolnak-
táncolnak egyet. S mert valóban nincs
mondanivaló, a jelenet szövege is afféle
pozo-negatívra fényezett vörös farok,

A koreográfia számomra teljesen
rnegmagyarázhatatlan volt, igazából
elemezni se tudom. Reinthaller Éva az
eddigiekben



azt mutatta, hogy a rockopera nagy-
mestereinek újításra is mindig kész,
tehetséges tanítványa. Ez a munkája
viszont egészen egyszerűen blöff, annak is
ügyetlen. Az első rész harmadik képe, a
Jeruzsálem falánál táncjelenete kísérte-
tiesen olyan, mint valami Apacstanyán-kép
valamely televíziós operett-zanzából - s
tulajdonképp a koreográfusnak ez az egy
jelenete volna arra, hogy kifejtse
elképzeléseit. Különösen szomorú ez
akkor, ha olyan táncosokat késztet „Ha
megversz is, imádlak én" jellegű piruet-
tezésre, mint a rendkívüli képességű
Gajdos József vagy az ördöngös ügyességű
Szolnoki Tibor.

Nevetséges volna, ha most - sokadszor
 fölfedeznénk azt a jó néhány érett all-
round tehetséget, aki a Rockszínházban
 vagy ott is - működik. Magam - aki az
utolsó előtti előadást láttam csak egy
példával szeretném igazolni minden nagy
szó fölöslegességét: Eszter főleg zeneileg
nehéz főszerepébe, Kováts Kriszta
rosszulléte miatt, háromórai, gondolom,
elég intenzív tanulás után Sz. Nagy Ildikó
ugrott be; s az avatatlan néző csak azon
tűnődhet, milyen lehet az eredeti szereplő,
ha a „másod-szereposztás" ilyen ? Sz. Nagy
Ildikó erős hangja, tökéletesen kimunkált
éneklési stílusa, úgy hiszem, a közismerten
skrupuluózus Lloyd-Webber igényeit is
kielégítené.

Külön téma a címszereplő Szakácsi
Sándor. Módomban volt a rockmusical
műfajának néhány legnagyobbját szín-
padon látni: fizikai fittségben, táncos
kondícióban, a mozgáskultúra kimun-
káltságában Szakácsi nem veheti föl velük
a versenyt (ezt egyébként Közép-Kelet-
Európában senki se), viszont mind-ezt
pótolja valami olyan veretes színészi
tehetséggel, félelmetes színészi, súllyal,
ami kevésszer látható ebben a nehéz mű-
faban. Szakácsi végig jelen van, A krónikás
vele és érte történik.

Énekesként, ha van ilyen rangsor,
legnagyobb élmény Nagy Anikó volt,
Lilith alakítója. Bizonyára a dalok is se-
gítették, de a mifelénk igen ritka él-
ményben részesülhettünk: hallhattuk a
meglehetősen ritka fehér-blues hangot, azt
a fajta hangképzést és intonációt, amely a
pop-rock húszévi uralkodása után se
gyakori a mérsékelt égövön.

Füsti Molnár Éva, aki ha jól emlék-
szem, Pécsett a Chicago musical női fő-
szerepében mutatkozott be, azóta ren-
geteget fejlődött ének- és tánctudásban,
továbbá jellemformáló erőben is.

Balogh Bodor Attila, aki a groteszk
filozófiát és érzelmes emberi minőséget
hordozó főeunuchot játssza, voltaképp
egyetlen kellékkel, valami ékszerfélével s
ennek gyűrögetésével, hajigálásával, keze
furcsa mozgásával alakít ki egy olyan
figurát, melynek hallgatása beszédesebb
sok ordibálásnál.

Makrai Pál, Joáb alakítója szintén a
Rockszínház egyik titkolt nagyágyúja: a
fizikailag nehéz szerepben parádésan
énekel s játszik.

Ethán a fináléban arra kéri az Urat,
segítse néki megtalálni azt az egyet-lent,
aki megérti ezt a kort, az ő bűnét és elmúlt
éveik igaz krónikáját. Ez kissé tán nagy
reményű nekiveselkedés, hiszen többet
értünk immár abból, mintsem ami ebben a
krónikában benne van - viszont ha azt
szeretnénk, hogy elfeledve az aktu-
alitásokat, élvezzünk egy mély, emberi és
érdekes előadást, nem csalódunk.
Márpedig ez legalább ilyen fontos dolog,
különösen a tehetséges színházi társulat
eddigi rövid életében.

A krónikás (Rockszínház)
Stephan Heym Dávid király krónikája
című regénye alapján írta: Miklós Tibor.
Zeneszerzők: Kemény Gábor és Kocsák
Tibor. Rendező: Halasi Imre m. v. Drama-
turg: Böhm György m. v. és Faragó Zsuzsa.
Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez:
Szekulesz Judit m. v. Koreográfus: Reinthal-
ler Eva. Vezényel: Kocsák Tibor.

Szereplők: Szakácsi Sándor m. v., Kováts
Kriszta, Szolnoki Tibor, Sasvári Sándor,
Nagy Anikó, Bardóczy Attila, Homonyik
Sándor Mikó István m. v., Füsti Molnár
Éva, Balogh Bodor Attila, Csuha Lajos, G.
Szabó Sándor, Meződi József m. v., Makrai
Pál, Usztics Mátyás m. v., Gajdos József,
Hegyesi Géza, Borbély Sándor, Prókai
Annamária, Prókai Éva, Csarnóy Zsuzsa,
Sz. Nagy Ildikó, Seres Csilla, Tucsek Edit,
Tóth Szabó Szilvia, Varga Rita, Szabó Endre,
Oláh Tibor, Kovács László, Kozma Attila,
Bajkó György.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A Kőszegi Várszínház
harmadik évada

Egyik legfiatalabb nyári szabadtéri játé-
kunk, a Kőszegi Várszínház mindössze
három éve működik. A Jurisich-vár ud-
varán lévő rendkívül hangulatos helyszín
meghatározza a műsorok programját: ide
főként történelmi drámák illenek. Ezen
belül pedig olyan művek, amelyek a
szűkebb pátria, Kőszeg történetével
kapcsolatosak. A sort 1982-ben Páskándi
Géza Az ígéret ostroma című darabja
nyitotta, amely a kőszegi várostrom 450.
évfordulójára született, és főhőse Jurisich
Miklós volt. Tavaly ugyancsak Páskándi-
ősbemutatót tartottak: Az isten csalétkei
helyi vonatkozása az, hogy itt van
eltemetve az az osztrák tiszt - Gottfried
Lehmann -, aki II. Rákóczi Ferenc
bécsújhelyi szökésének megszervezője
volt. Idén Nemeskürty Istvánt - akinek
személyes kötődése van a város-hoz -
kérték fel színpadi szerzőnek. Hantjával ez
takar című darabjának hő-se, Kiss János
altábornagy Erdélyből származott, de
sokáig élt Kőszegen - felesége is idevalósi
volt -, ide vonult vissza
kényszernyugdíjazása után, és csak
életének utolsó tragikus eseményei so-
dorták Budapestre. A történetnek tehát
számos helyi vonatkozása van.

Nemeskürty drámája a magyar nemzeti
függetlenség huszadik századi vérta-
nújának életét követi nyomon. Kiss János
altábornagy a magyar tisztikar azon
kisebbik részéhez tartozott, amelyik tisztán
látta a második világháború kimenetelét,
az ország csatlósállam-helyzetét és
lehetséges jövőjét. Ennek a szűk rétegnek
az összeesküvése a huszonnegyedik órában
- 1944 őszén, a sikertelen kiugrási kísérlet
után - bontakozott ki, s bár a Magyar
Ellenállási Front szellemi-politikai vezére
Bajcsy-Zsilinszky Endre volt, a tisztikar
láza-dása Kiss János nevével vonult be a
történelembe. Kétségtelenül érdekes sze-
mélyiség lehetett, erről a napjainkban so-
kasodó emlékiratok is bizonyságot tesz-
nek. (Simonffy András könyve, a
Kompország katonái éppúgy említi nevét és
szerepét, mint Kádár Gyula A Ludovikától
Sopronkőhidáig című memoárja.) Nem
véletlen tehát, hogy a korszakot maga


