
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



is kortársként átélő Nemeskürty őt vá-
lasztja hőséül. Nincs könnyű dolga, amikor
egy dráma keretén belül az egész életút
ábrázolására törekszik. Így ugyanis időben
csaknem fél évszázadot fog át: a század
első éveitől 1944-ig. Ráadásul
aránytalanul, mert míg az első r é s z a
Monarchia utolsó éveitől. 1938-ig tart,
addig a második mindössze néhány év
története a második világháború ki-
törésétől 1944, december 8-ig, a tragikus
halálig.

A két rész nemcsak az időbeli eltérések,
hanem a feldolgozás módja miatt is élesen
elválik egymástól. Ez tudatosan vállalt
szerzői szándék, a darab instrukciója
szerint: ,,Az első rész egy tragédia szinte
már idilli előjátéka: »idilli« még akkor is,
ha ebben is szerepet kap a lövészárok,
háború és emberi szenvedés. Az első rész
álomszerű, életképszerű, sok benne az
ének, nóta, katonadal, rezesbanda-zene;
van bál is. Ezekben vegyen részt Kőszeg
műkedvelő közönsége: iskolák, énekkarok,
zenekarok. A. népség-katonaság között is
legyenek kőszegiek! .A. második rész
térben-idő-ben szűkített tragédia,
szabályos, dialógusokba sűrített dráma. A
két rész stílusa tudatosan tér el egymástól."

Az első rész ennek megfelelő élet-képi
idilljében - a történelmi sorsfordulók
ellenére - alig történik valami: Kiss János
megsebesül az első világ-háborúban,
később megnősül, karrierje fokozatosan
halad előre egészen. az 1938-as
altábornagyi kinevezésig - egy tiszti karrier
csúcsáig. Ebben a felvonásban a nagy
tömegeket mozgató, látványos képsorok
valójában csak illusztrálják a
történelemkönyvből ismert tényeket. A
második rész a szerzői szándék szerint
feszes, szikár gondolati dráma, minden
sallangtól és díszítéstől mentesen, Kiss
János életének legizgalmasabb és
legmeghatározóbb sorsfordulóját ábrázolja,
amikor ez a tiszti karrierje csúcsán álló,
becsületes ember eljut a lázadásig. Ezt az
etikai fordulatot azonban a dráma nem
bontja ki eléggé. A hős tette eleve adott
történelmi tény, és nem a dramaturgiai
előzményekből kibomló szükségszerűség.
Ez az összeesküvés ábrázolására is
vonatkozik: sem dramaturgiailag, sem
lélektanilag nincs igazán előkészítve.
Mindössze a darab utolsó harmadában, és
teljesen váratlanul csöppenünk bele, a
főhőssel együtt. Az előkészítő szál csupán
Bajcsy-Zsilinszky Endre barátsága, amely
1919-től datálódik, amikor Kiss János
Ausztriá

ba szöktette őt a kommün elől. De hát
Bajcsy-Zsilinszky pályája maga is olyan
sorsfordulókkal teli, amelyeket lehetetlen
megérteni egy másik személy életútján
keresztüL Márpedig itt nem ő, hanem
Kiss János a főszereplő. Így inkább csak
elhisszük - hisz a történelemből ismert
tény -, de nem a dráma törvényszerűségei
hitetik el velünk kettőjük közös politikai
gesztusát és gondolkodásmódjuk
hasonlóságát. A tisztánlátás Nemeskürty
hősének legfőbb érdeme. Kiss János
szinte az első perctől fogva sej-ti, hogy
összeesküvésük eleve kudarcra ítélt, és
nem lehet több politikai demonstrációnál,
mégis vállalja, mert magányos
akciójukkal a haza és a tisztikar becsületét
védik. ,,Életünk árán bizonyítottuk, hogy
volt bennünk erkölcsi tisztesség." Nincs
más lehetőségük, mint a hősi halál, ez a
jövőnek hozott áldozat, amellyel egy nép
múltját próbálják menteni. Végső soron
Bajcsy-Zsilinszky End-re is hasonló érvek
miatt dönthetett úgy, hogy nem él a
megszervezett szökés lehetőségével,
hanem a halált választja. Kiss János
kivégzése az aradi vértanúkéra
emlékeztet: éppúgy végig kell néznie
társai halálát, mint Damjanichnak. Innen a
Szóza t r a utaló cím asszociációja, amely a
két század függetlenségi vértanúit
összekapcsolja.

A darab tehát íróilag sem egységes. A
második rész az izgalmasabb gondolati
dráma, ahol valódi jellemek, indulatok és
szenvedélyek csapnak össze jól megírt
dialógusokban. Az első felvonás ezzel
szemben epikusabb és illusztratívabb.
Romhányi László a meglévő különbsé-
geket úgy próbálta eltüntetni, hogy a
második részt is látványosra és felületesre
- rendezte, ezáltal épp a dráma legjobb
részét hatástalanította. Kiss János perének
tárgyalása például pattogó dialógusokból
áll, amelyből a színpadon mindössze a
szereplők teátrális bevonszolása valósul
meg. De említhetnénk a nyíltszíni verés
jelenetét is, amely nemcsak fölösleges,
hanem olyan elcsépelt színpadtechnikai
eszközt alkalmaz, mint a

vetítéssel kimerevített mozgás. Romhányi
László kétségtelenül nem tud elszakadni.
a Kazimir-iskola elidegenítő effektusaitól.
A darabban felvonultat két szimbolikus
alakot - egy népi táncospárt -, akik a
legváratlanabb helyen és időben
bukkannak fel, táncolnak vagy dalra fa-
kadnak. Időnként úgy sétálnak a szerep-
lők között, mintha jelen sem lennének,
időnként azonban részt vesznek a játék-
ban. (A katonák például rájuk fogják a
fegyvert.) Ez a didaktikus jelképrend-szer
fölösleges tehertétele a drámának.

Az előadás gyakorlatilag kétszer kez-
dődik el, mert a népi táncospár bejöve-
tele után a majális ugyancsak táncokkal-
kórusokkal tarkított, meglehetősen
hosszadalmas és unalmas jelenete követ-
kezik. A tömegjelenetek - amelyekben
számos helyi amatőr szereplő vesz részt,
többek között a Jurisich Vár Művelődési
Központ fúvószenekara - kivitelezése
szegényes, és ötlettelen. Ezt ellen-
súlyozandó a rendezés olyan sokkoló
eszközöket alkalmaz, mint a befejezés
díszsortüze, az újjászervezett magyar
néphadsereg katonáinak közreműködé-
sével. Az előadás mélypontja a kivégzési
jelenet, amely ügyetlen megoldásával épp
ellenkező hatást ér el. Bár a színpadon
három valóságos kötél lóg, a szereplők
imitálják az akasztást, vagyis a fejük
előbb lebillen, mintsem elérné a kötelet.
(Kiss János pedig saját maga húzza nyaka
köré a hurkot, de nem a valódit, hanem
egy képzeletbelit!) Stilizáció és
naturalizmus ilyen keveréke inkább
groteszk, mint megrendítő hatást vált ki.
Ez a stílusbeli bizonytalanság jellemzi a
díszletet is. Fehér Mik-lós stilizált életfája
alatt naturális szoba-belsők állnak, valódi
csengő szól, és meg-lehetősen sok ajtót
nyitogatnak. A járások azonban
tisztázatlanok. Kiss jános kőszegi házában
hol az ajtón keresztül érkeznek a
szereplők, hol egyszerűen. átsétálnak a
színpadon - az utcáról a szobába.

Ezek olyan apró rendezői ügyetlen-
ségek, amiket kis odafigyeléssel ki lehe-

Oszter Sándor és Budai István Nemeskürty István drámájában (Kőszeg) (MTI-fotó. Czika László felv.)



négyszemközt
tett volna küszöbölni. Nagyobb probléma
a szerepek értelmezése és megvalósítása.
Nincs eldöntve a szereplők kora és
egymáshoz való viszonya. Ha egy-szer a
történet több évtizedet fog át időben, és a
főhőst alakító Oszter Sándor fiatalon
jelenik meg az első jelenetekben, majd
fokozatosan öregszik a darab során, akkor
a Bajcsy-Zsilinszkyt játszó Horváth
Sándor nem jelenhet meg a darab elején
ősz hajjal és saját korával, hiszen a
történet szerint körül-belül egyidős a
főhőssel, azaz húsz-egy-néhány éves.
Vagy elhisszük neki, hogy ő a fiatal
Bajcsy-Zsilinszky, aki külső
megjelenésében később sem változik, de
akkor minek a főhős látványos öregítése?
Természetesen az asszonyokon sem
hagynak nyomot a múló évtizedek, a Kiss
Jánosnét játszó Sáfár Anikó és a Schönner
Odilónét alakító Sunyovszky Szilvia épp
olyan szép és fiatal a da-rab végén, mint a
három évtizeddel korábban játszódó nyitó
majálison.

Színészi teljesítményekről alig lehet
beszélni. Igaz, a darab nem is kínál valódi
jó szerepeket, a főhősét kivéve. De Oszter
Sándor is sokkal adós marad Kiss János
alakjában: különösen a fiatal-kori évek
bemutatására használ meglehetősen
külsőséges eszközöket. A második
részben, ahol szerepe is jobban megírt,
alakítása elmélyül, visszafogottá, őszin-
tévé válik. A börtön- és a kivégzési
jelenetben már egészen jó, kár hogy ennek
hatását a már említett rendezői hibák
lerontják. Mellette még Bács Ferenc
próbál meg emberi karaktert fel-mutatni
Bartha Károly miniszter alakjában, és
Borbáth Ottilia visz némi színt a
szobalány figurájába. Az össze-esküvők
elmosódóan egyformák, ez alól csak
Geréb Attila Nagy Jenője ki-vétel. Nem
jutott több színészi lehetőség Deák
Sándornak, Bencze Ferenc-nek, Kránitz
Lajosnak és Dózsa László-nak sem. A
KMP Katonai Bizottságának két tagját
Fazekas István és Karsai István játssza.
Az előadáson megvalósul a szerzői
utasítás: a népség-katonaság között szép
számmal vannak helybeliek, a játékban
részt vesz Kőszeg műkedvelő közönsége.

Mindenképpen nemes tehát a szándék,
hogy egy város - amelynek nincs saját
színháza és társulata - a nyári szabadtéri
játékokon önmaga történelmét és jeles
személyiségeit óhajtja látni. A művészi
megvalósítás azonban útját állja ennek a
kezdeményezésnek.

FÖLDES ANNA

„M i végre
az egész teremtés?"

Gábor Miklós
a zalaegerszegi Tragédiáról

„Lucifer én vagyok" - vallotta Ruszt
József, a Hevesi Sándor Színház Az embe r

tragédiája-előadásának rendezője.
„Lucifer drámájáról" szólt a SZÍNHÁZ
kritikusa is (1984. január). A rendhagyó
Tragédia-előadás méltatói szinte kivétel
nélkül Lucifer kulcsszerepét és Gábor
Miklós újszerű, izgalmas Lucifer-alakí-
tását állították előtérbe. Születtek leíró,
elemző és polemikus bírálatok is, de
Gábor Miklós színészi teljesítményéről
szinte csak szuperlatívuszokat olvashat-
tunk. A kritika tehát nem maradt a mű-
vész adósa. Csakhogy Zalaegerszegen
mostanáig húsznál alig valamivel többször
játszották ezt a Tragédiát, Budapesten -
egyetlen este. S még ha ezzel nem is
zárult le végérvényesen a zalaegerszegi
Lucifer diadalútja, akkor is riasztó a
gondolat, hogy a (földrajzi-demográfiai)
körülmények és a jelenlegi színházi
struktúrából következő elvárások ilyen
kurtára szabhatták, szabhatják a színház-
történet idevágó fejezetét.

Színházszerető nemzedékek helyett -
csak néhány ezer ember láthatta Gábor
Miklós új arcú Luciferét.

Ezért kértük meg a színészt erre a sze-
repformálásnak legalább a fővonalát,
gondolati összetevőit, szellemi momen-
tumait és szakmai problémáit rögzítő
beszélgetésre.

- Amikor az Ön Lucifer-alakításának
előzményeit tudakolom, legalább kétféle vá-
laszra számítok. Hiszen köztudomású, hog y

Gábor Miklós nem először játszotta Madách
pártütő angyalát. 1961-ben Vámos László
rendezésében ön volta híres (jogosan vitatott)
szőke, szegedi Lucifer. Egy esztendővel ké-
sőbb, ugyanabban a rendezésben, előadásban, a
kritika szerint nemcsak Lucifer jelmeze
változott, de jóval lehiggadtabb és a szabad-
téri követelményekhez inkább alkalmazkodó
volt a játék. A Madách-show-nak, tekintett,
látványos Tragédia-előadás langyos és fa-
nyalgó k r i t i k á i b a n viszonylag önnek jutott a
legtöbb babér. Vajon előnyt vagy hátrányt
jelentett ez a korábbi találkozás önnek az új
előadásban?

- Eléggé távol vagyok tőle, hogy ne
zavarjon... Általánosságban azt mond-
hatom, hogy örömmel fogadom el újra azt
a feladatot, amivel hajdan nem sikerült
megbirkózni. Így voltam az Ahog y te t sz i k

méla Jaques-jával is. Én magam pontosan
éreztem, tudtam, hogy Lucifer is pályám
„elintézetlen ügyei" közé tartozott. Ilyen-
kor a szerep kihívása -- sajátos ösztönző-
erő.

- Ilyenkor a színész „meg akarja mutat-ni",
hogy mégis diadalmaskodik, vagy művészi
fejlődését kívánja demonstrálni?

- Még ezt se mondanám. Egyszerűen
csak él az új lehetőségekkel. Anélkül,
hogy Az ember tragédiája két előadását
vagy a magam két közelítésmódját ha-
sonlítgatnám, felhívom a figyelmét két
képre. Szegeden, a hatalmas szabadtéren
szinte elvész a színész. Lucifernek az adott
arányok következtében valósággal ágas-
kodnia kell egy-egy tömegjelenetben,
hogy észrevegyék, megszólalására oda-
figyeljenek. Emlékszem, a londoni szín-
ben milyen problémát okozott számomra,
hogy jelenlétemnek nyomatékot adjak.
Ruszt remekül tagolt (kisebb) színpadán
viszont minden emberléptékű, és oly
módon van tagolva, hogy bárhol állok,
jelenlétem hangsúlyossá válik. Nincs a
színpadnak egyetlen sarka sem, ahol - ha
a magam természetes hangján megszó-
lalok - ne lennék a figyelem fókuszában,
ne tudnék már a legelső mondattal kon-
taktust teremteni.

A rendezők gyakran nem is gondolnak
rá, hogy milyen nehéz a színésznek a
csupasz színpadon, különleges teátrális
effektusok, fények nélkül egyértelműen -
és egymagában- előtérbe kerülnie. Én is
inkább csak rendezőként tudatosítottam
magamban ezt a problémát. Amit
Szegeden egyébként éppen a roppant
méretek következtében nem is sikerül-
betett megoldani. Folyton azt éreztem,
hogy az alakom is, a hangom is elvész, és
hiába ágálok, nem sikerül kontaktust
teremtenem a sok ezer főnyi közönséggel.
Rusztnál viszont a színpad tagolása olyan,
hogy a tér - a jól tervezett emel-vénynek,
arányos léptékű lépcsőknek hála -
egyszerre lehet üres is, intim is.
 A másik előzmény, amiről hallani sze-

rettem volna, Gábor Miklós és Ruszt József
emlékezetes művészi eredményeket termő
együttműködése. Hiszen a Lucifer köztudo-
másúan - csak folytatás.. .
 A kecskeméti évekről talán már túl-

ságosan sokat is beszéltünk. Tény, hogy
az ott kötött művészi szövetségnek meg-
volt az eredménye. A szálak azonban


