
mellé rajzolnék csillagot, három alakí-
tásról érzem, hogy a színész élt a sze-
repben rejlő lehetőségekkel, s tán ki is
merítette azokat. Az első a (valószínűleg)
legfiatalabb közreműködő, Pregitzer Fru-
zsina, aki esetlen bájjal, tétova tiszta-
sággal indítja a maga szűzi szerepét, és az
elszenvedett sérelem, az átélt csalódás
hatására a szemünk előtt válik minden-re
elszánt, gyűlöletre is képes, elkeseredett
vénlányjelöltté. A második kiemelkedő
színészi teljesítménnvel az együttes
legidősebb tagja ajándékozta meg a kö-
zönséget. Agárdi Gábor a tehetségét régen
elprédált részeges vándorfestő sorsát és
filozófiáját is Luka-i mélységeket
felvillantva szólaltatta meg.

Végül külön szeretnék szólni Hámori
lldikóról, aki mértéktartásával szinte
visszafogta Piroska írott figurájának har-
sány színeit is, és a hisztériás meddő
asszony szerepét úgy formálta meg, hogy
nem a külsőséges eszközökkel mindig
hatásosan ábrázolható kitöréseket, ha-nem
a személyiséget szétroncsoló veszteséget,
asszonyi életének megszenvedett kudarcát
állította előtérbe. Alakításával újra
igazolta, hogy már régen nemcsak
tehetséges, de érett, formátumos
színésznő is, akiben a hagyományos
tragikaerények remekül megférnek a
modern színjátszás emberábrázoló tö-
rekvéseivel.

Klasszikus szerzők is tető alá hoztak már
alkalmi drámákat, és meglehetősen ritka
közöttük a remekmű. Páskándi Géza
legújabb darabja bizonyára nem sorakozik
e kivételesek mögé. Az első felvonás után
az elmulasztott lehetőségek drámáját
sajnáltam, a második után szomorúnak, a
közönség nagy részével együtt kissé
becsapottnak éreztem magam. A harmadik
után viszont már inkább csak a szerzőnek
tapsoltam, mint a drámának. ;A szerzőnek
azért, mert még mindig reménykedem,
hogy a Véndégség írójának lesz ereje ahhoz,
hogy tehetsége szintjén építse tovább élet-
művét.

Páskándi Géza: A szélmalom lakói (Nemzeti
Színház)

Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Díszlet:
Varga Mátyás. / e lme : Vágó Nelly. Rendeő:
Vámos László.

.SZereplők: Sinkovits Imre, Béres Ilona,
Pregitzer Fruzsina, Kertész Péter, Fonyó
István, Hámori Ildikó, Marsek Gabi, Csá-
szár Angela, Agárdi Gábor, Oszter Sándor,
Hetényi Pál, Harsányi Gábor, Kováts Adél,
Tarsoly Elemér, Berek Katalin.

SZANTO JUDIT

Megfordult szelek

A Faustus doktor
boldogságos pokoljárása -
Kecskeméten

Nem szeretnék még egyszer hasonló hi-
bába esni, mint ugyanennek a lapnak a ha-
sábjain, a Várszínházban bemutatott
Hasfelmetsző Jack, Hernádi Gyula és Jancsó
Miklós egykori produkciója kapcsán.
Ekkor ugyanis számon kértem Jancsó
Miklóstól Hernádi Gyula színdarabját,
melyet ugyan nem soroltam a szerző leg-
java művei közé, de mindenesetre úgy
véltem, hogy fő tendenciáját tekintve szól
valamiről, míg az előadásban semmiféle
tartalmat nem tudtam fölfedezni.

Ettől a hibától már csak azért is óva-
kodnom kell, mert a Doktor Faustus

boldogságos pokoljárósa című színpadi
kompozíció határozottan szól valamiről,
no-ha ez a legkevésbé sem azonos a cí-
méül szolgáló alapműnek, Gyurkó László
hasoncímű regényének mondanivalójával.
Persze, itt műfajváltás történt, de
adaptációtál még e meghatározás legtá-
gabb értelmében sem beszélhetünk; ha
Gyurkó regénye epikus sorstragédia, úgy a
színpadi változat a szó antik értelmében
szatírrevü, nem a sorstragédia hőséről, ifjú
Szabados Györgyről, még csak nem is a
ssrstragédiáról magáról, legföljebb az azt
meghatározó egyes külső eseményekről.
Nem rendezői színház ez, hanem
elsőrendűen szerzői színház, csakhogy a
szerző, úgy tűnik, sokkal inkább a
rendező, mint az alapmű írója. A
vállalkozás mindamellett így is abszolút
jogosult, legföljebb a megtévesztő plakát
ellen protestálnék. Gyurkó László eredeti
regénycímének minden kiegészítő
distinkció nélküli alkalmazása ugyanis
még akkor is félrevezető, ha az új szöveg
elkészültében Gyurkának magának is volt
része, vagyis alkotói minőségben is
hozzájárult egy nemcsak mű-fajában,
hanem szemléletében és gondo-
latvilágában is merőben új mű létrehozá-
sához. Ellenvetésem azonban e vonatko-
zásban mindössze csak ennyi; elvileg
minden művészi vállalkozás jogosult, ha
annak nevezzük, ami.

Ezek után csupán a ténymegállapítás
végett szögezem le: Gyurkó László
regényében egy emberi sors bontakozik ki
előttünk, sajátos, de tökélete-

sen adekvát ' formában. Ifjabb Szabados
György ugyanis igen kevéssé markáns,
meglehetősen passzív karakter, a
Magyarországra rázúduló történelmi év-
tizedek valóságos „Prügelknabéja", akit
kissé steril tisztessége avat viktimológiai
esetté, s aki valósággal provokálja a forró
kályhát, hogy az újra meg újra megölelje
őt. Nyilvánvaló, hogy az írót elsősorban a
különböző erők által újra meg újra
felfűtött kályha izgatta első-sorban, s mert
a kályhát fűteni is lehet, meg melegedni is
a tüzénél, sőt, elhúzódni is lehet tőle, ha
már nagyon átizzott, neki,
demonstrációjához, olyan típus kellett, aki
csak egyet tud: meg-égni, majd elégni.
Értelmes élet? Fausti élet? Annyira az,
amennyire XX. századunk nagyobb
felében ilyen elképzelhető: ez az
összeégett ember még mindig nem égett
ki. Bár az öngyilkosság-ra is alkalmas
fegyvert magánál tartja, végül mégis
másokért hal meg; fölöslegesen ugyan,
hiszen a megmenteni akart két fiatalon
nem tud segíteni, mégis át-örökítve a XXI.
századra egy groteszkségében is felemelő
fausti pillanatot, egy meddő, mégis hősi
gesztust.

Mivel nem tudhatom, hogy a gyöke-res
metamorfózison átment mű új verziójában
milyen mértékben vett részt Gyurkó,
illetve Jancsó, hadd nevezzem a színpadi
kompozíció szövegének és
gondolatmenetének megalkotóját a to-
vábbiakban „szerző"-nek. Nos, ez a szerző
egyet semmiképpen sem akart: ezt a fent
vázolt gondolatmenetet átültetni a
színpadra. Gyurkó iróniával színezett
fájdalmas azonosulása helyett szatír-
játékszerű kommentárt kapunk azokhoz az
eseményekhez, melyekre a főszereplő
feltette az életét. A szerző nem kívánja
elemezni ezeket az eseményeket, szándé-
kától még a ma oly divatos történelmi
ismeretterjesztés is távol áll; a történelmet
is - annak megannyi egyezményes jelével
a regényt is adottnak, ismert-nek tételezi
(ami legalábbis könnyelműség), s csak
arra vállalkozik, hogy egyes kiragadott
mozzanataikat új beállításban, új
konvenciórendszerben tárja fel, mint
groteszk, abszurd mechanizmusokat, arc
nélküli lények kívülről vezérelt csoportos
mozgásait. Még a szó-lószereplőknek
sincs semmiféle választásuk, akárcsak
relatív autonómiájuk; mint-egy azáltal,
hogy megszülettek, hogy jelen vannak,
már kijelöltettek egy kórus tagjaivá, s
Csak attól függően énekelnek vagy
mozognak mást, hogy épp milyen
évszámot írunk; beleszólásuk saját sor-



sukba nagyjából éppen annyi, mint a
mindenkori évszám meghatározásába.

Ez a mechanizmus jó ideig esztétikailag
kifogástalanul működik, noha már az első
szakaszban is merülhetnek fel bizonyos
meggondolások. Az úgynevezett ötvenes
évekről szóló - egészen más típusú,
megkínlódott, felelős és árnyaló - művészi
ábrázolásokkal kapcsolatban minduntalan
elhangzik a bírálat: azért nemcsak
„ilyenek" voltak ezek az esztendők, voltak
számottevő, sőt, meg-határozó
pozitívumok is, bizonyos alapokat akkor
fektettek le stb. Ezek a bírálatok itt
abszurdak lennének, hiszen itt nem realista
alkotásról van szó, amelytől elvárható a
valóságbeli arányok megőrzése, ez egy
más esztétikai mi-nőség, mondjuk a totális
derizióé, amely, ha toleráltatik, csak
mindenestül tolerálódhat, legföljebb a jó
ízlés berzenkedhet egyes megoldások
ellen, még akkor is, ha a Népszabadság
kritikusa gúnyosan szól azokról a jövőbeli
nézőkről, akik-nek majd „összerándul a
szemöldöke": ki mibe lép bele a pártba
belépve stb. Más. Magam például több
okból se tudok egyetérteni azzal, hogy
Sztálin - pardon: Dzsugasvili - és Rákosi
neve mellett mindössze még két konkrét
név hangzik el, annyi lehetőség közül
speciel épp a Bacsó Péteré (és szakmájánál
fogva semlegesebb zeneszerző társáé). Az
atelier-humor- a kollégára vágott gúnyos
fintor- a közönség nagy részéhez nem jut
el; másfelől Bacsó vétke a Sztálin-kantáta
szövegének megírásával pontosan olyan
minőségű volt, mint az eredeti regény jó
néhány szólószereplőjéé, köztük Szabados
Györgyé, s ezért a megnevezés ebben a
művészi megközelítésben nem kongruens;
ha az adott esztétikumnak etikai
konzekvenciái is vannak, úgy Bacsó Péter
sem lehet konkrétabb, mint a jancsói kórus
bármelyik név és arculat nélküli tagja.

Egészében azonban az 1956-ig terjedő
korszak szatírrevüje esztétikailag kohe-
rens, homogén és egyértelmű, művészileg
pedig kitűnően szervezett és helyenként
valóban szellemes, noha valljuk be, nem
állít maga elé igazán komoly akadályokat;
meglehetősen kivérzett ellenfelet présel
laposra. Különösebb új művészileg sem
történik, a megoldások ismerősek,
elsősorban a Fényes szelekből, ahol
ugyanezek a fiatalok ugyanígy
összekapaszkodva ugyanezt adták elő,
csak „egyenesben", Gyurkó 1. - ha szabad
a rövidség kedvéért így neveznem a
regény íróját - ironikus-

gyengéd azonosulásának attitűdjéből
szemlélve. Igaz, akkor a rendező nem
jelent meg a színen, a színfalak mögött
őrizte szemérmes-nosztalgikus inkogni-
tóját, míg most szerepet kér magának
azon boldog fiatalok között, akik, a néző-
téren ülő társaikkal együtt, eszerint már
csak a pamflet szintjén képesek átélni a
múltat.

Dc vajon valójában kínai fal mögött
ágáló mechanikus bábuk az ötvenes évek
kórustagjai, akik már csak fölényes ka-
cagásra inspirálhatják 1956-ban tízéves
vagy még meg se született utódaikat? Itt
ér el a maga Rhodusához az előadás, ahol
ugrani kellene - mint ahogy Gyurkó 1.
meg is tette ezt az ugrást. A regény-ben
ábrázolt 1956 utáni valóság koránt-sem
oly kiélezett, drámai fordulatokban
gazdag, mint a megelőző korszakoké, de
megvannak a maga más minőségű
problémái. Azért is, mert az élők között
ott vannak még a túlélők is, az áldozatok
csakúgy, mint a gyávák, a lakájok, a
végrehajtók, sőt, a kezdeményezők is;
azért is, mert még működnek, ország-
határon belül és kívül, a hajdani konf-
liktusokat indukáló erők; s azért is, mert
új, nem vérre, de emberi sorsokra menő,
gerincet porlasztó, idegeket őrlő, eszméket
és eszményeket kikezdő konfliktusok
bukkannak fel. Gyurkó 1. jól érzékelteti a
sorsok és problémák folyamatosságát és
egyidejű másmilyenségét; 1944-től 1973-
ig (nála ekkor ér véget a cselekmény)
ugyanannak a történetnek egyes fejezetei
zajlanak le, s bármily különbözőek e
fejezetek, a történetnek se eleje, se vége,
csak a mindenkor jogos írói önkény
szabhatja meg kezdetét a hős
eszmélésében s végét a hős halálában.

Ez az a dialektika, amelynek vissza-
adásával az előadás végképp adós marad;
eszközei sem az azonosság, sem a más-
milyenség tükrözéséhez nem elégségesek.
Ha 1956-ot elfogadjuk is olyan határnak,
amelyen túl a jancsói ábrázolás jogosult
lehet, az 1956 óta máig ívelő jelen ebből a
szemszögből már sokkal nehezebben
férhető hozzá. Ehhez például meg kel-lene
határozni, min vagyunk túl, min
nevethetünk ilyen totális jókedvvel, s van-
e folyamatos jelenünkben egyáltalán
olyasvalami, amit ugyanolyan minőségű
nevetés illethet, mint a múltat.

Nehezen dönthető el: zavarban van-e a
Szerző, vagy nem kíván nyilatkozni. A
korszakhatárt mindenesetre elmossa;
magát 1956-ot csak néhány, meglepően
hevenyészett koreográfiai közhely jelzi,

s cselekménymozzanatként mindössze a
hős harmadik letartóztatása emelkedik ki.
De hasonlóképp elnagyolt az egész má-
sodik rész, amely Gyurkó 1.-nél - a
Magvető 1979-es kiadásában - mintegy a
regény felet teszi ki, kapcsolódva a
múlthoz, de megtetézve számos, merő-
ben új valóságanyagból építkező epizód-
dal. Szerzőtől ezeket természetesen nem
kérhetjük számon. Ha őt nem érdekelte
ezúttal se a regényben meghatározó
fontosságú Kincses Éva-szerelem - mert a
hős ölében fickándozó arc nélküli leányzó
természetesen csak szándékosan durva
jelzés -, se a rendkívül terjedelmes gyűrűi
eseményciklus, amelybe jelenünk számos
alapvető problémája sűrűsödik, s amely
itt néhány nehezen követhető, laza
utalásra korlátozódik - akkor fölösleges
hiányolni őket. Am mindezek helyébe
nem lép más, mindenekelőtt nem egy
olyan koherens és megkomponált látomás
a második huszonegy évről (az utolsó
elhangzó évszám 1977), amely
megindokolhatná, hogy voltaképp miért
nem ér véget a játék 1956-tal. Ezt a
második huszonegy évet a szerző nem
véleményezi, legföljebb az első rész
művészi eszközeinek sápadtabb,
kapkodóbb megismétlésével.

A regény gazdag motívumanyagából
mindössze két epizódot látunk viszont: az
1968-as prágai eseményekre való utalást -
amelyre a hős, a regény Szabados
Györgyének kétségbeesett érvelési
kísérleteivel ellentétben, csak pisztolya
lóbálásával reagál - s Horgos Antal
öngyilkosságba torkolló gyilkosságát,
amely egy balos puccs veszélyét villantja
fel. A szöveg mindkét esetben minimális,
csakhogy ez, még meg nem emésztett,
belülről fel nem dolgozott eseményekről
lévén szó, sokkal érzékenyebb
hiányosság, mint az első részben; a ko-
reográfia -- mint erre még visszatérünk -
itt már nem pótolhatja az információt,
tehát egyre formálisabb lesz. De ezen
túlmenően: mindkét említett epizód olyan
mozzanatokra utal, melyek valamit
fenyegetnek - csakhogy e valami miben-
létéről az előadás nem tudósít. Vajon
azért-e, mert e téren közmegegyezést
tételez fel? Aligha; legalábbis Gyurkó 1.

még pontosan tudta, hogy az 1956 előtti
korszakot illetően egyértelműbb a
közmegegyezés, mint a mai időszak
számos jelentős problémájának, konflik-
tusának megítélésében.

Ilyen értelemben az előadás művészileg
harmonikusabb első része mondani-
valóját illetően nyitott kapukat dönget;



félig-meddig csukott kapukon azonban
ezzel az apparátussal nem lehet betörni.
Hogy az alkotók ezt meg se próbálják, az
érthető és elfogadható; a probléma ott van,
hogy azt a látszatot kívánják kelteni,
mintha mindvégig azonos eszközeikkel
befoghatnák a teljes magyar glóbuszt, a
nagyapák ifjúságától az unokák mai
napjáig. A fényes szeleket íme meg
lehetett fordítani: a szél, bárhonnan fúj is,
konstans mitológiai meghatározottság. De
az ántivilágtól máig nyekergő, s eszerint
minden széljárást túlélő Vilja-nótát
leszámítva miféle szelek fújtak 1956-tól
1977-ig (vagy 1984-ig), hol a ma
mitológiája? A kórus, mint olyan, elveszti
jelentését, s nem véletlen, hogy a hős
temetését kísérő keringősí-tett
Internacionálé nem vált ki hatást a
nézőtéren; egyesek a keringőt sokallják,
mások az Internacionálét, ismét mások
egyiket se érzik jellemzőnek - a köz-
megegyezésen alapuló mitológia még várat
magára. Ugyancsak nem pótol mitológiát a
végső játékos apoteózis sem, amikor a
történet s a történelem három balekja,
Szabados, Petrik és Horgas a túlvilágról
Messiásként tér vissza a föld-re; sem a
valóság, sem maga a színjáték nem támaszt
alá egy ilyen comebacket. Sőt, a szóban
forgó szereplők 1956 utáni léte, a maguk
végképp korszerűtlenné vált, kiüresedett
automatizmusaival, inkább a halált
hibáztatja, anti-ért nem jelentkezik
egyszerre a történelmi funkció
elvesztésével. (A negyedikként, pótlólag
csatlakozó Kovách Géza, az el-lenállóból
összeesküvővé lett, majd ki-végzett
horthysta tiszt pedig végképp ingoványos
talajra tolja e „túlvilági nép-frontot".)

\ produkció típusa sok egyenrangú
szerep, amely elsősorban fiatalságot,
lelkesedést és fegyelmezettséget igényel

jól illik a kecskeméti színtársulat jelen-
legi összetételéhez, mindamellett érződik,
hogy Jancsó Miklós a készletből kénytelen
gazdálkodni; ha filmen dolgozna, maga
válogathatná össze a statisztériát, olyan
tömegből, amelyen belül a kívánt típusok
akár tucatszámra is fellelhetők. Itt
meglehetős találomra, esetlegesen áll össze
a kórus, típus alig van köztük, inkább csak
önmagukat jelentő egyedek. \ szólószerep
fogalma ezen a színpadon meglehetősen
relatív, de épp mert szöveg és drámai
funkció alig van, fontos lenne, hogy aki a
kórusból elő-előlép, az személyiségében
eleve hordozzon valami pluszjelentést -
netán színész legyen. A huszonnégy játszó
személy-

ből azonban érett színész csak kettő van,
s közülük Réti Erika ezúttal láthatóan
feszélyezetten érzi magát a színpadon;
Kiss Jenő viszont fölényesen, hibátlan
stílusérzékkel állítja elő Gyurkó t. sokér-
telmű, fájdalmas Petrik Sándor-figurájá-
nak pamfletjét, egyszerre adva a
marionettfigurát s annak gúnyos
kommentár-ját. Színészi jelenléttel rajtuk
kívül még ketten szolgálnak: Vándorfi
László, aki Kovách szerepében furcsamód
a játék legautonómabb, leginkább
emberszabású alakja, s Kárpáti Denise, aki
ugyan nem játszik semmit, de saját
lényéből képes atmoszférát párolni. A
hőst vagy inkább első számú balekot -
alakító Kovács Gyula esetében némiképp
zavarban vagyok: vajon azért
választották-e a szerepre, mert színészi
személyiségének haloványsága,
meghatározatlansága, csekély
intellektuális súlya eleve predesztinálta a
Gyurkó 1. megszabta paraméterek-ről
leválasztott főszerep eljátszására? Amúgy
a társulat szemmel látható élvezettel
vetette alá magát _Jancsó Miklós
szuggesztív személyiségének, és kivált az
első részben megfelelő hatásfokon ki-
vitelezi a dalos-táncos rítust.

Az egyik utolsó dal refrénjéhez „Szép
asszonynak, jónak ..." , amelyet a kar
mintegy bizalmasan intéz a közönséghez,
főleg ízlésbeli okokból nem kívánok
hozzászólni. Mindenesetre úgy érzem,
szerényebb és egyszersmind relevánsabb
lett volna legalább az egyik keresztnevet
,,Miklós"-sal pótolni. Még csak a
tapintatlanság vádjától sem kell tartanom,
elvégre a szövegben elhangzik, hogy aki
1956-ban harmincéves volt - ma tehát
ötvenhét-ötvennyolc , az már a sír szélén
áll.

Gyurkó László: Faustus doktor boldogságot
pokoljárása (kecskeuréti Katona József Színház)

Dramaturg: Lakos Anna. Díszlet-jelmez:

Banovich Tamás, Rátkai Erzsébet. Zenei

összeállítás: Koltay Gergely. Koregráfia:

Barta Judit, Móger Ildikó. Mozgás: Pintér
Tamás. Renderő: Jancsó Miklós, Szigeti
Károly, Márton István.

Szereptök: Ecsedi Erzsébet, Fekete Györ-
gyi, Holl Zsuzsa, Kádár Kati, Kárpáti De-
nise, Oravecz Edit, Réti Erika, Rihár Eva,
Szűcs Ágnes, Tóth Rita, Viehmann Nóra,
Závori Andrea, Zsiba Ágnes, Albert Gábor,
Beratin Gábor, Galkó Balázs, Gazsó György,
Gulyás Zoltán, Horváth József, Kertész
Attila, Kiss Jenő, Kovács Gyula, Mester
László, Szakál Zoltán, Tardy Balázs,
Vándorfi László.

GYÖRGY PÉTER

Fejezet
a zsarnokságról

Dürrenmatt János királya a politika, az
újkori történelem komédiája, s egyben a
megvesztegethetetlen kívülálló makacs
bizalmatlanságának tanúságtétele. Dür-
renmatt újraértelmezi Shakespeare játékát:
mondván, a történelem számtalan
játszmájának elemzésekor - amint a
sakktörténetben is - rábukkanhatunk olyan
ismétlődő helyzetekre, variálódó
megoldásokra, melyek minduntalan elő-
tűnnek, s még ha alkalmanként más is a
vért és a zászló színe, de mégis mindig
ugyanarról van szó: az erőszakos halálról
és a hatalomért kiontott vérről. E komédia
jellegzetesen XX. századi, hiszen a
történelmi tudat, a reflexió, az
összehasonlítás szülöttje, annak a tudat-
nak a megfelelője tehát, mely saját rette-
netes és „gonosz" történetét a történelem
egészének általános jellemzőjeként ismeri
fel, s azt csak mint ilyet viseli el.
Csak a világméretűvé növelt botrány

állandóságának és folyamatosságának tu-
data teszi elviselhetővé a saját, megélt
botrány jóvátehetetlen és feloldhatatlan
élményét, a reformtörekvések kilátásta-
lanságát, a radikális kritika eredményte-
lenségét, a hatalmasoknak adott tanács
kijátszottságát.

E tudat - saját tapasztalatának meg-
felelően metsző rosszhiszeműséggel veszi
észre a történelemben mindig meg-
ismétlődőt, az örökösen visszatérő em-
bertelen komédiát, a vér és hatalom unott-
örökös párosodását. A kívülálló
megvesztegethetetlenségének záloga: a
teljes bizalmatlansága a kor iránt, s a nagy
igazságként működő válságok hazug va-
lóságának bebizonyítása. Dürrenmatt
világérzése, a János királyban rögzített ke-
serűség talán Brechttől ered, s nem jogtalan
talán visszautalnunk az Utódaink-hoz
versének élményére sem. \z e vers-ben
rögzített állapot az, melynek foglya-ként
Dürrenmatt is megteremthette e mű-vét.
„Csakugyan sötét korszakban élek! / A
jámbor szó balga! / A sima homlok
érzéketlenségre vall. A nevető az iszo-
nyatos hírt még nem kapta meg. Micsoda
korszak ez, ahol csaknem go-
nosztett a fákról beszélni mert annyi

gazságról hallgatsz, míg ezt teszed!"
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