
játékszín
szinte a költői képalkotás intenzitásával és
tömörségével érzékelteti a mű legújabb
színpadi megformálását és a szereplők
játékát. Szokásához híven: színeiben és
formáiban plasztikusan vetíti elénk a
színpadképet. „A sötétkék hát-térfüggöny
előtt jobbról-balról, a sima szürkés falak
kiugró széle éppen csak jelzi a görög
oszlopokat." Mindig gondot fordít arra,
hogy a rendezőnek sikerült-e homogén
előadást, játékot meg-valósítani. Itt „az
egész előadás stílusát bizonyos zenei
jellegű stilizáltsága szabja meg". Majd
felidézi Tőkés Anna alakítását: „Sötét
ragyogású hangja hárfa-ként zengeti
Racine verssorait, pontosan visszaadva
Phaedra változó érzéseinek, perzselő
szerelmének és dühödt féltékenységének
viharos crescendóját vagy elhalkulását.
Mindez ugyanakkor játékában is - mintegy
néma jelbeszédben - jut kifejezésre. Egy-
egy dekoratív kar-mozdulata (főképp a
Naphoz intézett fohász és a meghalás
jelenetében) valósággal a mozgásművészet
magasiskolájának remeklése."

Ezernyi bírálatának bármelyikét ki
lehetett volna emelni abból a célból, hogy
szemléltessük kritikusi módszerét, szépírói
stílusát s főként azt, hogy Kár-páti
jelentősen hozzájárult a korábban
hagyományosan irodalomcentrikus szí-
nikritika átformálásához, a színházköz-
pontú kritika meggyökereztetéséhez.

Élete utolsó szakaszának töredékesen
vázolt képe is tükrözi hivatástudatát és
emberi tartását, melynek lényegét így
fogalmazta meg: „A kritikának tanítani
kell."

BÉCSY TAMÁS

Jól megírt alakok -
drámaiság nélkül

Nagy András: Báthory Erzsébet

A nagy írók és esztéták közöttük például
Goethe és Lukács György - elméleti
írásaikban többször figyelmeztettek arra,
hogy alapvetően fontos a mű meg-írásának
kezdete előtti elemző, gondolati munka az
író részéről. Ennek a nagyon sok irányú,
több rétegű intellektuális és érzelmi
elemzésnek, mérlegelésnek és beleélésnek
a leendő mű témájára és mű-formájára,
valamint e kettő összefüggésére,
egymáshoz való viszonyára is irányulnia
kellene. Úgy tűnik, ezzel a figyel-
meztetéssel manapság alig-alig törődnek
az írók; legalábbis a végeredményből így
látszik. Mintha ez irányú tevékenységüket
megbénítaná az a babona, miszerint
bármily életjelenség vagy életanyag
irodalmi műalkotássá formálható; sőt:
bármely műnemben is. Ez a babona
összefüggésben van egy tévedéssel, ne-
vezetesen: a műalkotásoknak, például a
drámáknak nincsenek közös törvénysze-
rűségei, mert mindegyiknek legfeljebb
önálló, csak benne megjelenő törvény-
szerűségei vannak, hiszen a régieket min-
den új mű megújítja, a szónak a „meg-
változtatja" értelmében. Így hát a mindent
eldöntő, sőt minden mást helyette-sítő
faktor az író tehetsége, a többi nem számít.

Ha a mű konkrét megírásának folyamata
során az elméleti babonákat vagy
tévedéseket nem söpri félre az író tehet-
sége, bizony kudarc születik. Megítélé-
sünk szerint - minden részletszépsége
ellenére - ilyen kudarc drámailag Nagy
András Báthory Erzsébet című írása is.
Ezzel nem az író tehetségét akarjuk két-
ségbe vonni, hanem a megírás előtti
elemző munka hiányát kifogásolni,

Adva van mint életanyag a magyar
történelem egyik legrosszabb hírű nő-
személye, akiről már életében a legször-
nyűbb hírek kaptak lábra; olyanok, ame-
lyek az életben mind drámaiak, sőt még a
szó szoros értelmében véresek is. A vá-
dakat már akkoriban sem lehetett egy-
értelműen bizonyítani. Adva van a három
részre szakadt Magyarország, s Báthory
Erzsébet birtokai azon a felvidéki területen
fekszenek, ahol bizony abban az időben is
előfordultak koholt vádak

alapján megrendezett felségárulási pörök.
Es - az élet szemszögéből nézve --mi lehet
drámaibb, mint a véres kezű hősnő
kihallgatása olyan bíró részéről, aki még a
koncepciós pertől sem riad vissza. A bíró
vallomásra akarja bírni a vádlottat; s mivel
az nem vall, kihallgatója, a nádor
beszögezteti az ablakokat, kívülről
bezáratja az ajtókat. Csejtén is megtörténik
a befalazás.

Úgy tűnhet, ez az életanyag „kész
dráma" már önmagában is; és a koholt
vádak miatt még az aktuális jelentés is
biztosítva van.

Nincs nagyobb közhely, mint ez : ami az
életben tragédia, komédia vagy akár
dráma, az egy műalkotásban nem válik
önmagától azzá. Az életanyagokat a mű
saját világává kell formálni, és a konkrét
megírás előtt szükségeltetik az a munka,
amelynek során - többek között - a mű-
nem törvényszerűségeivel áthatottá kel-
lene tenni az életanyagokat és az írónak az
ezekhez való viszonyát. Ez teremtene
alapot arra, hogy a műben megjelenő
összes tényező az adott műnem törvény-
szerűségeinek megfelelően formálódjék
műalkotássá. Ha az író ez irányú tevé-
kenységét megbénítja vagy nem engedi
útjára az említett babona vagy tévedés,
akkor a műben semmi sem jut egyértel-
műen érvényre, illetőleg lényegében min-
den hatástalan marad.

Az a mű nem dráma, amelyet nem
dialógusban írnak; de attól, hogy dialó-
gusban íródott, még nem lesz dráma. A
dialógus csak és kizárólag emberek közötti
viszonyban jelenhet meg; de a csak
dialógusban megformált világ akkor
dráma, ha a dialógust váltó alakok között
most változó viszony van; és nem statikus
viszony.

A nádor, Thurzó György már többször
kihallgatta Báthory Erzsébetet; részletesen
bejárta azt a helyszínt, ahol a vádlott
állítólagos gyilkosságait elkövette;
vallottak már a tanúk, sőt néhányat
közülük már fel is akasztatott, A helyszíni
szemle eredménytelen maradt, a
tanúvallomások zavarosak és önellent-
mondóak, de Thurzó György mégis hiszi
a vád igazát. Báthory Erzsébet tudja, hogy
elítélik, akármit mondott, és akár-mit
mond ezután. Azt is tudja, hogy
birtokainak elkobzása érdekében vádolják.
Ezért már csak Báthory Gábornak,
unokaöccsének és Erdély fejedelmének a
segítségében bízik; azt reméli, sereggel
érkezik, méghozzá ma, a felvidéken lévő
csejtei várba, s nemcsak kiszabadítja őt,
hanem meghurcoltatása miatt bosszút is



áll. És ekkor érkezik Thurzó György az
utolsó kihallgatásra. i\ kérdés az, hogy a
dráma saját világának ebben a helyzeté-
ben van-e mód Báthory Erzsébet és
Thurzó György között viszonyváltozás-ra,
hogy nem dőlt-e el már minden
vagyis hogy a két drámai alak között -
Főbb nem szerepel - csak statikus viszony
képzelhető-e el, vagy van mód arra, hogy
ez most változzék?

A közöttük lévő viszony változására
két mozzanat adna lehetőséget. Az egyik
Báthory Gábor megérkezése, a másik a
vádlott őszinte vallomása, amelyben el-
ismeri a vádakat. Természetesen mind a
kettő ellentmondana a történelmi té-
nyeknek. Ám ez korántsem lenne baj, ha
valamelyiknek a bekövetkezése a dráma
saját világában mondana ki olyan igazsá-
gokat, amelyek nem az eseményeket, ha-
nem a lényeget tekintve hordoznának
történelmi-társadalmi igazságot. Elvégre
nem történelmi traktátusról, hanem drá-
máról van szó.

A dráma saját világát tehát ezek a
mozzanatok tehetnék drámává; a többi
mind pszichológia marad, lélek- és ben-
sőfeltárás, karaktermegnyilvánítás, szép
és okos gondolatok, szép vagy ijesztő
érzések, múltbeli események és akkori
érzelmek-gondolatok puszta kibeszélése;
illetve a koncepciós pörre való halvány
utalás, amely célzás azonban ezzel a
problémakörrel kapcsolatban semmi újat
vagy lényegeset nem mond.

A műben azonban az egyik drámává
formáló mozzanat sem jelenik meg. An-
nak, hogy az említett két mozzanat közül
Báthory Gábor megérkezése lenne az
erőteljesebben drámaivá tevő tényező, az
a bizonysága, hogy a legdrámaibb mondat
Thurzó György azon közlése, -- a mű
vége felé -, miszerint ők már régóta
tárgyalnak Báthory Gáborral. Ebből derül
ki, hogy Báthory Erzsébet hiába
reménykedik, s ez egyben arra nézvést is
hiú remény, hogy lesznek itt vi-
szonyváltozások.

Mindezek következtében a két alak
közötti viszony mindvégig teljesen sta-
tikus maradhat csak, Következésképp a
mű nem válik drámává, további követ-
kezményként minden dolog szép-szép, jó-
jó, de nem ragad meg.

Pedig az író több - noha máshonnan
már ismert megoldást, eszközt is fel-
vonultat. Mindenekelőtt azt, hogy a két
alak közvetlenül váltott dialógusainak
igen sokszor különböző tartalma van;
vagyis az egyik nem arra válaszol, amit a
másik kérdez, illetve másról beszél,

mint amiről éppen akkor a másik. Ez
persze hordozhatja azt a mai tényt, hogy
„elbeszélünk egymás mellett"; továbbá
gondolati erőfeszítésre is késztet, hiszen
ha nem figyelünk oda nagyon erősen,
elveszítjük az egymás utáni mondatok
más és más tartalmú fonalát. Ezzel a
technikával úgy marad a két alak azonos -
tehát statikus viszonyban, hogy két
külön világot, egymással a lényeg szint-
jén semmiféle kapcsolatban nem lévő vi-
lágot alkotnak. Ennek a megoldásnak
nem az a baja, hogy már sok műből
ismerős - hiszen a művészi érték nem
azonos a mindig új és új megoldásokkal
- , hanem hogy nem mélyíti el, általa nem
tár föl lényegibb tartalmakat, csak azt,
amit már bőven tudunk: az ember igen
sok vonatkozásban izolálódott, el-
szakadt a másik éntől. Ez a fajta meg-
oldás azokban a drámákban az igazán

helyénvaló, és a mű saját világának meg-
felelő, amelyben az alakok közötti vi-
szonyrendszernek okvetlenül és szükség-
szerűen kellene változnia, de épp az
éneknek az izoláltsága következtében
mégsem változik.

A különböző irodalmi művekről szóló
írásokban általában ritkán veszik figye-
lembe, hogy egy-egy mű nemcsak az
„irodalom", hanem az ezen belül lévő
„műnem" fogalma alá is tartozik; azaz
mindkettőnek a kritériumai, ismérvei és
törvényszerűségei megjelennek benne.
(Ezeket leginkább csak lírai művek vizs-
gálatakor veszik figyelembe.) Ebből kö-
vetkezik, hogy mind a regényeknek és
novelláknak, mind a drámáknak vannak
közös, irodalminak nevezhető törvény-
szerűségei és ismérvei; és lehet monda-
ni, hogy ebből a szempontból létezik
„irodalmi elemzés", amely mellőzi a mű-

Béres Ilona (Báthory Erzsébet) és Avar István (Thurzó György) Nagy András Báthory Erzsébet című
színművében (Várszínház) (Iklády László felv.)



nemi törvényszerűségeket, és úgy vizsgál,
mintha azok nem léteznének. Ez az
elemzés kétségkívül jogos; mivel azonban
léteznek műnemi törvényszerűségek,
amelyek alapvetően meghatározzák a mű
saját világát, az a kérdés, elégséges-e?

Mindenekelőtt a drámák és az epikus
művek alakjainak az elemzése, vizsgálata
és értékelése szokott azonos módon, csak
az irodalmiság kritériumainak és
ismérveinek alapján megtörténni. Ebből a
szemszögből azt mondhatjuk, hogy a
Báthory Erzsébet mindkét alakja jól van
megírva, hiteles és eléggé plasztikus; noha
a hősnővel kapcsolatban van egy alapvető
probléma. Ezt később fejthetjük ki.

A hősnő elmondja Nádasdy Ferenccel
való szerencsétlen házasságának a lénye-
gét. Férje a nászéjszaka után a várudvar-
ban kifüggesztette a véres lepedőt; később
csak hónapok múltával tért haza, s a
csatákban szerzett véres-gennyes sebeit
csókoltatta feleségével; szerelmi
együttléteik során ruháit sohasem vetette
le, melynek csatjai véresre sebezték az
asszonyt. Ezeknek a múlttöredékeknek az
elbeszéléséből kirajzolódik a szadista férj
alakja, akinek Báthory Erzsébet éppen
emiatt sohasem tudta magát bensőleg is
odaadni; a szerelemben csak a kívülálló
tárgy funkciója volt az övé; emiatt gyűlölet
és undor ébredt benne, amely életének
több korszakában meddőséget
eredményezett. Az elbeszélések egyik
mozaikja azt is sejteti, hogy unoka-öccse,
Báthory Gábor iránt támadtak fel benne
nagy vágyak, s ezért is reméli, érte jön és
kiszabadítja. Megtudjuk még, hogy egyik
lánya élvezetet talált a cselédek
bántalmazásában. Ő maga mindig fiatal
lányokkal vette körül magát; az ő
társaságukban élvezte a cirkuszi mu-
tatványosok produkcióit, amikor váratlanul
hazaérkezett férje, s megkorbácsoltatta az
őket szórakoztató artistákat. Szó kerül
Báthory Erzsébet és a két vallás
kapcsolatáról, Istenhez való viszonyáról
stb.

Mindezekből és még más mozaik-
történetekből igen jól kirajzolódik az ő
karaktere és benső világa. Az alak iro-
dalmi megjelenítése azért jó továbbá, mert
megláthatjuk benne a szélsőségességeket
és vadságokat, de a szenvedést, a magányt,
sőt finom érzéseit és az igazi társ iránti
vágyát is.

Hasonlóképpen, irodalmilag igen jól
megrajzolt alak Thurzó György. A nádor a
kül- és belpolitikai helyzetre hivat-

kozik, amikor akár a per, akár a vallomás
szükségességét bizonygatja, de az igazság
kiderítése iránt is mutat némi
hajlandóságot. Noha mégsem az a fontos
neki. A vád igazában nem azért hisz, mert
feltétel nélkül hiszi a jobbágylányok
legyilkolására vonatkozó vádakat, ha-nem
mert mint nádor annyira meg van
győződve a pör politikai szükségességé-
ről, hogy ez a meggyőződés hiteti el vele a
vádakat. Mivel azonban annyira mégis
józan marad, hogy lássa, nincs bizonyíték,
ingerült és bosszús lesz, amiért a vádlott
nem vallja be azt, amit ő akar hallani.
Alakjának az író még valamilyen modern
pszichológiai isme-reteket is kölcsönzött.
A lányok legyilkolásának pszichikai
lehetőségét épp abból vezeti le, hogy
Báthory Erzsébet a férjével való szexuális
együttlétekben a szadizmust és az ezzel
járó fizikai szenvedéseket elviselő,
kívülálló tárgy maradt, akiben feléledt a
szadizmus, s a lányokat a fordított
pszichikai helyzetből következően ölte
meg: a gyilkolás aktusában úgy
maradhatott kívülálló, hogy mégis a
gyönyörérzet bekövetkeztéig tudta magát
átadni a tettnek. Akár hihető ez objektíve -
Báthory Erzsébet-tel összefüggésben vagy
tőle függetlenül - akár nem, Thurzó
György ezen differenciált, „mélylélektani"

magyarázata nehezen egyeztethető össze
azzal az enyhe stupiditással, ami máskor
jellemzi alakját. Megláthatjuk az írói
lélekrajzból azt is, hogy a világhoz való
viszonyában komoly szerepet játszik az
evés, mivel bármilyen helyzetben bele tud
feledkezni az evés gyönyöreibe. Báthory
Erzsébet nőisége, szexuális vonzereje őt is
meg-érinti. A két drámabeli alak között ez
is elindíthatna más területekre is kiható
viszonyváltozásokat. De Thurzó György
elnyomja ezeket a hatásokat, nem lesz
semmi következményük. Így ez is drá-
maiatlanul, csak a lélekrajz hitelességét
növelve jelenik meg.

A mű megírása előtti munka tehát az
alakok megformálásában pontosan érzé-
kelhető; a karakterek felrajzolása igen jó.
Sőt, mindazzal, amit magukról el-
mondanak és kibeszélnek, egyre jobban,
mélyebben ismerjük meg őket; lelkük
mélyébe bepillanthatunk, gondolkodás-
módjukat eléggé jól megismerhetjük.

De hiába ez a jó lélekrajz, hiába a ka-
rakterek jó megformálása, mégsem válik
mindez hangsúlyossá, jelentőssé, mert
maga a lélekrajz, a karakter-megformálás
nem a dráma világának megfelelő
eszközökkel és módon történik : nincs

közöttük viszonyváltozás. Az irodalmi
elemzésen túl, a műnemi törvényszerű-
ségek alapján történő elemzés számára
feltűnik, hogy a múltbeli események el-
mondása csak elbeszélésfüzér, mert ezek-
nek egyik mozaikdarabja sem változtatja
meg a két alak egymáshoz való viszonyát.
Vagyis, hiába jó az alakok irodalmi
megjelenítése, ha nem a műnemi tör-
vényszerűségekbe ágyazódik be; épp a
hatás marad el.

A modern drámairodalomban Ibsen óta -
igen-igen gyakori, hogy a mű eseményei
valamilyen régebbi történetre
alapozódnak, s így ezek teremtik meg a
dráma lehetőségét. Am bármilyenek le-
gyenek is ezek a régebbi megtörténések, a
jelenben csak és kizárólag akkor indítanak
el drámát, ha mostani felbukkanásuk,
jelenbeli kiderülésük stb. viszony-
változásokat indít el most a drámai je-
lenben. Ha ez nem következik be, a múlt
bármely eseménye csak elbeszélésként kap
funkciót a dráma saját világában, és ott
csak pszichológia stb. marad. Ha ezek a
régebbi dolgok érdekesek, a be-fogadó
figyelmét ezeknek az elbeszélése is
lekötheti, hiszen érdekelheti, kíváncsi
lehet rá, hogy és miként volt, mi is történt
stb.; drámai funkciót nem kaphat-nak. Sőt,
az elbeszélt esetek a mű eseménysorát
illetően még mozaikok is maradnak
anélkül, hogy immanensen egy-
ségesülnének. Az „egységességet" pusztán
az adja - lényegében persze ez nem
adhatja -, hogy ugyanaz a személy be-széli
el. Mivel itt sincs az alakok között
viszonyváltozás, az elbeszélések itt sem
kormányozzák-vezérlik a mostani
viszonyváltozásokat. Ezen a téli napon
minden úgy történik itt, ahogyan az
életben: az egyes mondatok és elbeszé-
léstöredékek csak egymás után hangzanak
el, anélkül, hogy bármit eredmé-
nyeznének, hogy - a lélekrajzon túl -
bármire vezetnének.

Megítélésünk szerint ilyen esetekben
mind a színész, mind az előadás elemzője
nehéz helyzetben van. Az utóbbi azért,
mert egységes cselekmény híján az írott
mű saját világát jóval kevésbé lehet a
színjáték saját világával együtt, egyszer-re,
e kettőt közösen elemezni. A színészek
pedig azért vannak nehéz helyzet-ben,
mert föltehetően érzik: nincsenek akcióik.
És teljes joggal. Mert ugyan a színházi
műalkotásban más is azonos lehet az
akcióval, mint az, ami az írott drámában
azonos vele; de a színész számára is az az
igazi akció, ami az írott műben a „Név"
számára: a viszonyvál-



tozás. A színész művészetének minémű-
sége viszonyváltozások híjával hasonló
lesz - persze korántsem válik azonossá -
az előadóművészéhez, aki most nem ver-
set, novellát stb. ad elő egyedül, hanem
egy ember benső világát feltáró szövege-
ket statikus kapcsolatban. Persze a szí-
nész karakter- vagy alakmegjelenítő mű-
vészetére ilyenkor is szükség van, de a
partner által eljátszott alaktól kissé füg-
getlenül formálja meg a sajátjáét. Hiszen

az általa felmutatott nem verbális jelek
jelentése és tartalma alig-alig hat a
másikra.

A mű Báthory Erzsébet monológjával
kezdődik, amelyben igen szépen és jól
megírt mondatok jelenítik meg benső
világát, illetve jelenlegi benső állapotát.
Ebben a nyitó részben Béres Ilona ala-
kításán is érződik az „előadóművészi
felhang": kicsit méltóságteljesebben,
kissé „emeltebben" ejti ki a mondatokat,
azok egy-egy részét. A továbbiakban
Béres Ilona is csak az elbeszélésmozai-
kok előadásában tudja érvényre juttatni
alakmegformáló képességeit. Mivel a
nádorhoz nincs drámai viszonya, alakjá-
nak minéműségét csak pszichológiailag
mutathatja meg. De még így csak azzal,
hogy a jelenlegi lélektani állapotban fel-
hangzó elbeszélésekben lehet a múltbeli
lélektani állapotokat megérzékeltetnie.
Ezt, ami a pszichológiai és főként ami a
hangulati elemeket illeti, igen jól oldja
meg. Am ahogyan jeleztük, az egész
alakításnak van egy alapproblémája,
amely azonban a megírásmódból fakad
szervesen.

Sem alakításából, sem Sík Ferenc ren-
dezéséből nem tudjuk eldönteni, hogy
ártatlan-e a dráma saját világának Bá-
thory Erzsébete, avagy mindazt megtette-
e, amivel vádolják. De ez a bizonyta-
lanság az írott műből származik. Ott azért
igen-igen halvány a két alak között lévő
statikus viszony is, mert Báthory Erzsébet
sohasem válaszol a nádornak
egyértelműen. Igy a színésznőnek sincs
alkalma és módja arra, hogy megmutassa:
a nádornak adott válasz - ami alakilag
lehetne igen is, nem is -- lényege szerint
igaz vagy nem. Ez természetesen nem
önmagáért fontos, hanem a műbeli
Báthory Erzsébet alakját tekintve: sza-
dista gyilkos-e, aki női vonzerejének
megőrzéséért még meg is fürdik áldozatai
vérében -- ahogy a köztudat tartja róla -,
nimfomániás és leszbikus-e, aki emellett
még szerencsétlen sorsú asszony; avagy:
olyan kínos és gyötrelmes

életet élt, elnyomorított nő, akiben min-
den őt ért vád ott van potenciálisan,
lehetőségként, de sohasem megvalósítot-
tan; avagy: minden vád a lehető legegy-
értelműbben koholmány. Az elképzelhető
természetesen, hogy a történelmi-életbeli
Báthory Erzsébet környezetének egyetlen
tagja -- még a nádor sem - tudta, mi az
igazság. De az már elképzelhetetlen,
hogy ő maga nem tudta. S ha a
történészek esetleg egyikre vonatkozóan
sem találtak döntő bizonyítékot, a bi-
zonytalanság akkor is csak az esetről
való tudásunk jellemzője. S mivel Nagy
András a nádor és a hősnő külső viszo-
nyait a műben akként írta meg, talán
szándékosan is, hogy bizonytalanságban
hagyja befogadóit, alapvetően hibásan
járt el. Hiszen nem történelmi munkát,
hanem irodalmi művet írt, amelynek
alakja nem lehet hiteles - és hitelesen el-
játszani sem lehet úgy, hogy maga az alak
ne tudná önmagáról a ténybeli igazságot.
Báthory Erzsébet tetteit illetően nem
„többféle igazság" létezik, az alak-nak az
önmagához való viszonyában szó sem
lehet arról, hogy „nem tudni, mi az
igazság". Es ha a mű elkészítése előtti
elemző munkában ez a „nem lehet tudni,
mi az igazság" ma oly divatos nézete nem
differenciálódik a konkrét esetre vo-
natkozóan, hanem általános érvényűnek
minősíttetik, hamis és hiteltelen lesz az
emberábrázolás, mert ez itt csak törté-
nelmi ismerettartalom.

Béres Ilona mindazonáltal több helyen
azt érzékelteti, hogy alakjában legfeljebb
potenciálisan éltek azok a tettek, amelye-
ket a vád állít. Am még ez is szükség-
szerűen csak bizonytalan lehet a megírás
módja miatt. Ezért inkább azt érzi a néző:
azt akarják megmutatni, hogy nem lehet
tudni az igazat.

Ha az alak karakterét, minéműségét a
színész nem a partnere által eljátszott
alakhoz való viszonyában és ennek vál-
tozásaiban tudja megmutatni, akkor a
karakterjegyek megmutatása nem is hat a
másikra. Avar István igen jól állítja elénk
az enyhén stupid, a politikai szük-
ségszerűséget -- ha nem is durván és
nyersen - az emberiesség és a megértés
fölé helyező nádort, aki mindemellett
nagy örömét leli az ételben. Azonban
hiába nyilvánítja ki ezeket igen jól mi-
mikájával, szemöldöke játékaival, test-
tartásával és egész magatartásával, ezek
egyike sem hat Báthory Erzsébetre,
benne egyik tulajdonság sem vált ki
benső válaszokat. Legfeljebb néha egy-
egy in-

dulatreakciót, amit Béres Ilona kitűnően
csinál. Ezen egymásra való hatások nél-
kül mindkét alakítás önmaga határain
belül marad; vagyis a színész művészete
az előadóművészéhez lesz hasonlatos.
Említettük, hogy az író modern pszicho-
lógiai ismereteket adott a nádornak, Avar
István alakításának éppen ez a része a
legemlékezetesebb, valamint az,
amelyben megérinti a vádlott szexualitá-
sa, női vonzereje. Es nem azért ezek a leg-
erőteljesebb részei az alakításnak, mert a
többiben nem jó vagy gyöngébb. Ha-nem
azért, mert ezekben a mozzanatokban
rejlik a kettejük közötti viszony vál-
tozásának a lehetősége; az előzővel a val-
lomás kikényszerítésének a reménye, a
másodikkal a vádlott és a vádló alap-
viszonya módosulásának a lehetősége
révén.

Sík Ferenc rendezése felvonultatja a
csejtei várban élő fiatal lányokat mint
kórust és mint szolgálókat; a modern
terroristák tüll vagy harisnyaálarcában.
Ugyanígy hozza színre a nádor katonai
kíséretét. Ez föltűnő színpadi jel, csak
nincs semmi értelme és jelentése. Az pe-
dig mindig zavaró, ha a színpadi jelnek
nincs vagy kideríthetetlen a jelentése. Ha
a szövegek a kegyetlenségekre, a lá-
nyoknak nyomtalanul való eltűnésére stb.
utalnak, akkor igen gyakran jajok,
nyögések, sikoltások hangzanak fel a hát-
térből. Ezek csak hangulati kísérők,
anélkül, hogy a hangulatnak jelentése
lenne. Így a hangulat „üres" marad, mert
például azt a jelentést sem hordozzák,
hogy Báthory Erzsébet elkövette a
gyilkosságokat.

A mű konkrét megírása előtti elemző,
értékelő, a témába és az alakokba való
beleélő munka során nemcsak az alakok
bensejének mély felderítésére kellene
figyelni, hanem az életanyagoknak és az
író ezekhez való viszonyának a műnemi
törvényszerűségekkel való összeilleszté-
sére, illetve az azokba való beágyazására
is. Ha az egyik irányú munkának, és
persze a megírásnak, az eredményeként
jól megírt alakokat kapunk, de a másik
irányú munka elmarad, és a megírás so-
rán sem érvényesül, a végeredmény szép
és artisztikus mű, ami - noha dialógusban
íródott - nem dráma. Ezért szép-szép, jó-
jó, de nem megragadó.
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