SOMLYAI JÁNOS

Az utókor úriszéke
Illyés Dózsája Szegeden

Hálátlan szerep a nemzeti, a történelmi
hősöké. Kivált azoké, akik megérik, hogy
drámák, regények főszereplőjévé váljanak.
Tetteik, jellemük a legkülönfélébb
ideológiák szócsövének a szerepét
tölthetik be, az adott mű keletkezésének
idején meglevő vagy épp elérni kívánt
történelmi, nemzeti tudat formálásához.
Bizonyos mértékig rendben is van ez
így: a történettudománynak a fel-adata a
minél pontosabb, hű kép ki-alakítása a
hősről és koráról, az írónak pedig az a
dolga, joga és lehetősége, hogy a
tényekből a céljainak és eszközeinek
megfelelőt kiválogassa, felhasználja.
Fentieket szinte szóról szóra megismételhetjük, csak nem a történelmi hősök,
hanem a történelmi drámák főszereplőivel
kapcsolatban. Miként a dráma fő-hőse
valóságos mintájával szemben, akként az
előadás főszereplője a mű fő-hősével
szemben lehet (akár) ellentétes ideológiák
hordozója. (Betűről betűre szöveghű
előadás
esetében
is.)
A
történettudománnyal szemben a drámának, ez
utóbbival szemben a színielőadásnak
vannak jogai, lehetőségei.
Úgy tűnhet, a legszabadabb lehetőségei
a színielőadásnak vannak, hiszen estéről
estére örökös és - eszközeiből adódóan természetes változásokkal, ismétlődő,
ezernyi, egy időben ható tényező
függvényeként
megvalósuló
és
befogadható játékról van szó, élő emberek
akcióiról. A színész puszta megjelenésével, jelmezével, életkorával, mozdulataival már egy sereg információt ad.
Am éppen emiatt szűkek is az említett
határok. Hisz ami a színen lát-ható, az a
maga nemében a legteljesebb valóság.
Közvetlenül és mindenki össze-vetheti
saját ismereteivel, tapasztalataival. Ezért
van, hogy egy-egy mű módosításának
szempontjai között döntő módon kell
figyelembe venni a nézőnek hősről való
ismereteit, a napjainkra jellemző közízlést,
divatot.
Kockázatos lépés a történelmi drámák
színpadi módosítása. Minél inkább távolodik az előadás a hősnek attól a ké-

pétől, mely a műből ismerhető meg, annál
inkább válik a néző mércéjévé a benne
már - olvasmányai, történelmi tények,
dokumentumok alapján - ki-alakult kép.
Ez a kép - bár változtat-ható - nehezen tűri
a szokatlant, a neki nem megfelelőt. (Még
inkább így van ez, ha a néző nem is ismeri
a szóban forgó művet. De ekkor tovább nő
az előadás felelőssége. A szerzővel szemben is.)
A szegedi Nemzeti Színház április 4-én
mutatta be Illyés Gyula Dózsa György
című drámáját. Sándor János, az előadás
rendezője,
írja
a
műsorfüzetben:
„...Szegeden új megfogalmazásban kerül
színpadra az elszalasztott nemzeti egység
drámája, amely végül is Mohács-hoz
vezette az országot." Az újdonság igaz,
csak nem szerencsés. Az előadás éppen
azokat a problémákat erősítette fel, s tett
megoldásukra elfogadhatatlan kísérletet,
melyek annak idején Illyés darabjában is
vitára adtak okot.
Az előadásból a mű első képe - harc egy
török csapat ellen - hiányzott, s a
továbbiakban is kevés szó esett a török
veszélyről. Az első jelenet két paraszt beszélgetése. Szavaikból az általános elégedetlenség csendült ki, elősegítve ezzel azt,
hogy az előadás a két társadalmi osztály
kibékíthetetlen
ellentétéről
szóljon
elsősorban, nem a lehetséges honvédő,
nemzeti hősről, hanem a forradalmárról.
Illyés darabjában fordított a hangsúly.
Illyésnél a nemzetvédő hősről van szó,
akinek szándéka, hogy a török ellen
tűzzel-vassal harcoljon, már első - ebből
az előadásból hiányzó - jelenetéből is
világossá válik. Pedig ez fontos jelenet,
mert csak így válik világossá Dózsa
elhivatottsága, jelleme. Fontos azért is,
mert így nyílik lehetőség arra, hogy a
néppel szemben vállalt felelőssége fejlődve alakulhasson, váljék épp Zápolyával
közös jelenetére olyan tudatossá, mint
nemzetvédő akarata. Illyés darabjában így
kap értelmet dilemmája és áldozata. A
darabbéli Dózsának van mi között
választania, és világos az is, hogy Dózsa
csak két rossz között választhat. Vagy a
meggyötört népet, a parasztokat árulja el,
vagy serege széthullik, s nem segíthet
meggátolni a török bejövetelét. Dózsa
amellett dönt, ami mégis értéket teremt és
őriz: hűség a „dologtevők" iránt. Tűzhalál
választása csak így válhatott morális tetté.
A Szegeden megvalósult Dózsa György, s
a személyével, cselekedeteivel összefüggő
mondandó oly messze került

a feltételezhető valóságostól, a bennünk
kialakulttól, Illyésétől, hogy elfogadhatatlanná vált. Ráadásul az a Dózsa, akit itt
láttunk (Csernák János alakításában), még
az előadásban előállt dramaturgiai
problémák megoldásához is gyengének
bizonyult.
A három főszereplő: Csernák János,
Kovács Zsolt (Mészáros Lőrinc), Szirmai
Péter (Zápolya) a mű mondandója
szempontjából közös játékát már puszta
megjelenésük is megnehezítette. Szereposztási tévedés - mondhatja a kritikus. De
szerepértelmezésük sem illett össze. E
tekintetben hibásnak Csernáké és Kovácsé
mondható.
Okaként
a
rendezői
instrukciókat is megjelölhetjük.
Dózsa öltözete: enyhén fénylő, kifejezetten divatos vonalú, praktikus bőrruha, nagy (sem a ruhához, sem a többi
szereplő jelmezéhez nem illő) csizma.
Rajta (és Mészáros Lőrincen) kívül
mindenki másé nagyjából és egészében
egységes, korhű viselet. Ez a jellegtelen és
a mai divathoz közelítő ruha Dózsa
székely köznemes voltát sem tudta kifejezni. Nem segített az sem, hogy Dózsa
a második felvonásban - fogoly-ként - e
ruhának már csak a nadrágját viselte, s
inge ugyanolyan daróc, mint katonáié.
Mert ez nem a bajban, tragédiában tudatos
közösségvállalás, ha-nem a legyőzött,
fogoly hadvezér, fel-kelő rangjától,
„díszeitől" való megfosztottságának lett a
jele.
Dózsa ebben az előadásban nagyon
fiatal. Leszámítva egy-két mellékszereplőt, ő a legfiatalabb, hangsúlyosan is az.
Ennek pedig - az előadás tanúsága szerint
- semmilyen más okát nem talál-ni, mint
azt, hogy így kapjanak a (szegedi) fiatalok
példaképet.
Lehessen
könnyebb
azonosulásuk a hőssel. De el-fogadni ezt
az okot nem lehet, legfeljebb megérteni.
Dózsa hullámos, kissé fésületlen hajú,
ártatlan képű kamasz.
Ennél Csernák játéka sem nyújtott
többet. Szerepformálását elemezve elmondható: Dózsa György csupán két
érzéssel rendelkezett. Az egyik a bimbózó
szerelem, a másik - és lényegesebb - a
furton-furt robbanó, feszülő indulat a nép
sorsa miatti aggodalomból fakadóan. Ami
az elsőt, Anna (Juhász Róza alakítja)
iránti szerelmét illeti: tiszta, visszafogott,
szemérmes.
Csernák
abbéli
igyekezetében, hogy Dózsának minden
körülmények között becsületes voltát
hangsúlyozza, e szerelmet igen elfogódottra hangolta. Kétségtelen, az író is így
láttatja Dózsát szerelmesével, Anná-

val: „Vezér vagy, hős vagy. De bent a
szívem / gyereknek érez, vérebek között. /
Féltelek."
Azokban a jelenetekben, melyekben a
tapasztalt katonát, a férfit, esetleg a forradalmárt kellett volna látnunk, Csernák
öblös, „férfias" hangot ütött meg. Ez sem
hozzá, sem az általa ábrázol-ható
Dózsához nem illett, túlzásnak hatott, de
más eszköze a határozott, kemény férfi
ábrázolására nem volt. Ebből a hangból
azonban Csernák nem engedett, ezért
Dózsa minden szituációban azonosan
reagáló figurává vált. A kevéssé
megfontolt felnőttre vagy a gyerekre
jellemző, hogy dühödtségéből, indulatából
nem tud és nem akar engedni.
Van Dózsának egy-két olyan jelenete,
ahol valamit megfontolni, döntenie kellene. Am ezek is csak tanácstalanságát,
hamvas ártatlanságát sugallták. Annál is
inkább, mert ezek többsége Dózsa és
Mészáros Lőrinc közös jelenetei. Ebben az
előadásban Dózsának elsősorban forradalmárnak kellett volna lennie, de
Mészáros Lőrinc alakja e tekintetben
erősebb lett. (Illyés szövege is ezt segíti.)
De az előadás egyensúlyának, a főszerepek helyes viszonyának a megőrzése megkívánta volna, hogy Dózsa a pap mellett is
érvényesüljön. Ehhez viszont a színésznek
nem maradt más lehetőség, mint a
nemzetvédő hangsúlyozása, „szemben"
Mészáros
forradalmiságával.
Ennek
ábrázolásához - az ehhez hiányzó
jelenetek és Dózsa túlságos fiatalsága
miatt - csak a fontolgatás, a tanácstalanság
maradt. Ezt az egész előadásra kiható
dramaturgiai problémát nem tudta, nem
tudhatta Csernák megoldani.
A Kovács Zsolt alakította Mészáros
Lőrincről szólva szintén utalnunk kell a
külső megjelenés fontosságára. Kovács
Zsolt alacsonyabb és láthatóan idősebb,
mint Csernák János. (Hogy a két színész
között a valóságban milyen kor-különbség
és kinek a javára van, ez-úttal nem
érdekes.) Szemben Dózsa kissé fésületlen
frizurájával,
Mészáros
Lőrincé
nyomatékosan hátrafésült, ápolt. Magas
homloka
okos,
tájékozott
ember
benyomását keltette. Csuhára emlékeztető, de ennek jellegén belül modern
szabású dísztelen köpenye szintén fekete,
enyhén fénylő bőr. Azért is, mert e ruha
nem túlságosan bő, Lőrinc pap léptei
aprók, szaporák, surranók. A rafinált
embert is eszünkbe juttatta. Azt az embert,
aki valamit titokban tart, mert

Kovács Zsolt (Mészáros Lőrinc) és Csernák János (Dózsa) Illyés: Dózsa György című drámájának
szegedi előadásában

úgy véli, könnyebb úgy elérnie -- egyébként nemes - szándékát.
Kovács szerepértelmezése bizonyos
értelemben szükségszerűen lett hibás.
Mert Lőrinc helyes megformálásához
segítséget éppen attól nem kapott, aki
erre egyedül alkalmas lett volna: Csernák
Dózsájától. Lőrinc Dózsához való
viszonyát csupán a meggyőzés szándéka
jellemzi. Mivel ez a győzködés csak az
utolsó jelenetben érte cl célját, úgy tűnt,
Dózsa csak Zápolya foglyaként vállalta
tudatosan mindazt, amiért Lőrinc pap oly
állhatatosan küzdött, s ezt is csupán arra
a hírre, hogy a „nagy botú barát" valahol
egy maroknyi sereg élén még mindig
harcol. Ebben az előadásban, ebből a
jelenetből nem az eszméért vállalt
mártírhalál morális súlyát éreztük,
inkább a kérdést fogalmazhattuk meg:
valóban tudta ez a Dózsa, hogy mit és
miért csinált eddig, hogy miért vállal
most tűzhalált?
Igaz viszont, hogy a Kovács alakította
Lőrinc pap többféle eszközt is

alkalmaz. Indulatos, kérlelő, érzelmekre
apelláló, dühös, keseredett, érzelmekkel
zsaroló. De Dózsa naiv fiatalsága, egysíkúsága és ezzel szemben a pap fellépése,
küllemének mefisztói jellege nemegyszer
olyan embert láttat, aki a másikat olyasmire akarja rávenni, amiről talán maga is
érzi: hiba. De erősebb, okosabb, rafináltabb: sikert ér el. A Kovács felépítette
Mészáros
következetes,
kifejezetten
árnyalt figura. Épp csak a valósághoz,
Illyés darabjához nem volt köze. Fölébe
nőtt Dózsának. Igaz, csak így sikerült
pótolni azt a Dózsából hiányzó erőt és
elhivatottságot, mely egy ekkora sereg
győztes csatákra vezetéséhez nélkülözhetetlen. (Tulajdonképpen jó megoldás lehetett volna, hogy Kovács egyfajta túlfűtöttséggel ábrázolta a forradalmár Mészáros Lőrincet, de csakis abban az esetben,
ha ez Dózsa összetett felelősségét érzékeltethette volna.)
A harmadik kulcsfigura: Zápolya,
Szirmai Péter megjelenítésében. Akár
apja is lehetett volna Dózsának: robosz-

GYÖRGY PÉTER

Zűrzavar és kora bánat
Kleist-dráma
a Katona József Színházban

Csernák János, Juhász Róza, Lengyel János a szegedi Nemzeti Színház előadásában
(Hernádi Oszkár felvételei)

tusabb, erősebb, politikához, harchoz,
persze fondorlathoz is jobban értő.
Szirmai Péternek kellően érzékeny eszközei voltak a saját hadai segítségével
magát mindenáron királlyá koronáztat-ni
akaró, de másodsorban az ország sorsát is
szemmel tartó erdélyi vajda megjelenítéséhez. Az általa ábrázolt Zápolya
tudta, hogy mit és hogyan akar elérni.
Határozott és kemény, de nem azért,
mert hangja dörgő. Férfias jelenség, de
nem, mert indulatos. (Hogy az indulatosság nemcsak Dózsa előjoga lehet, s
nem jelent önmagában pozitív tulajdonságot, bizonyította Király Levente
igen pontos, kimunkált Báthori-alakítása.
Ez a Báthori nem több, nem is kevesebb,
mint egy „népnyúzó" főnemes, akinek
indulata, dühe lázadó parasztjai ellen,
szinte a gutaütésig fokozódik.) Zápolya
mozgása valóban ki-mért, erőt sugárzó
volt. Szirmai tudott beletörődést és
ellentmondást sejtetni. Zápolya a neki
nem tetsző döntésekre e g y mereven,
lassan félreforduló fej bólintó és tiltakozó
mozdulatával válaszolt. Megalázkodva
kérte a már le-győzött Dózsa szövetségét,
de kurta, nem emelt hangú utasítással
szólt az általa megszabadított, vele
egyenrangú,
erejüket
újra
érző
nemesekhez. Ezen a Zápolyán csak
egyszer lett úrrá az indulat. Igaz, akkor
viszont tombolt. Évek kitartó munkája,
fondorlata:
királlyá
választásának
lehetősége égett el a Dózsát elemésztő
tűzben.
Dózsa „éretlensége", Zápolya árnyaltsága is hozzájárult, hogy felerősödött Zápolya dramaturgiai szerepe. Ettől
a politikához, hatalomhoz értő embertől
el nem vitathattuk, hogy valóban akarta a
nemzeti összefogást a közeledő

török ellen. Hiába, hogy előttünk - de
nem Dózsa előtt - nyilvánvalóvá vált
vallott és vállalt hovatartozása. Kettejük
viszonyában óhatatlanul előtérbe került
Mohács kérdése is. Ez az itt látott
Zápolya valóban rendelkezett olyan
szándékkal és erővel, melyhez nem csatlakozván, Dózsa felelősséget vállalt magára
a majdani Mohács miatt.
A díszlet (Varga Mátyás munkája) jól
kitölthető teret nyújtott az előadás
számára. A félköríves, alacsony deszkadobogó által a színpad előterében kialakított tér a cselekmény, a mozgások
központi helye. A háttérben a dobogón
kétoldalt egy-egy deszkaemelvény magasodott. Mindez a két felvonás során
változatlan. De elég egy-két kellék, hogy
hihető, új helyszíneket kapjunk. Hol
Dózsa
seregének
táborát,
annak
palánkjait, a dobogó előtt a helyet, ahol
főznek, ahol sebesülteket ápolnak, egyszóval a tábor legbelsőbb körét, hol pedig
egy-egy parasztportát, azoknak kerítését s
középen pedig egy falu azon helyét képes
sejtetni, ahol a lényeges, közös dolgok
történnek; egy trón el-helyezésével, a
világítás megváltozásával máris a király
trónusának emelvényét, a másik oldalon
pedig a magaslatot, ahonnan a püspök
szólít hadba.
Illyés Gyula: Dózsa György (szegedi Nemzeti

Színház)
Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez: Molnár
Zsuzsa. Rendező: Sándor János.
Szereplők: Csernák János m. v., Kovács

Zsolt, Juhász Róza, Bácskai János, Ragó
Iván, Lengyel János, István Attila, Egyedi
Klára, Herczeg Zsolt, Szüri György, Szirmai Péter, Király Levente, Hollai Kálmán,
Flórián Antal, Szántó Lajos, Köves László,
Kátó Sándor, Pőcze István, Kovács Magdi,
Fehér Juli, Kaskó Erzsébet.

„Én vagyok én, te vagy te" - így szól a
tréfás gyermekcsúfoló. A mondóka
bizonyosságot ígér, a beszélő feltétlen
azonos önmagával, az individuum megbonthatatlan, az identitás, az önazonosság
nem szorul magyarázatra.
Freud - a Rossz közérzet a kultúrában
című esszéjében - felhívja a figyelmet
arra, hogy a világban való feloldódásunk,
az „óceáni érzés" ellenére „semmi sem
bizonyosabb, mint saját énünknek az
érzése . . . legalábbis kifelé, az énnek
világos és éles határai vannak. Csak egy
rendkívüli állapotban ... történik másként,
a szerelem azzal fenyeget csúcs-pontján,
hogy a határ az én és az objektum között
elmosódik".
Mintha ez az elmosódás, az én és a
külvilág határának, biztos különbözőségének feloldódása lenne az alapkérdése
Ács János Kleist-interpretációjának s
Amphitryon-rendezésének, melyet a
Katona József Színházban mutattak be.
A Freud által bizonyosnak vélt határ
elmosódása, az „én vagyok én" evidenciájának biztonsága e darab férfi szereplői számára elveszett. Hisz Sosiasból
kettő van, még szövetségre is telne belőlük. Amphitryonból is több van a kelleténél, ő viszont legyilkolná másik saját
magát. „Te vagy te", folytatódott a
mondóka, s ezen a ponton a nők világának evidenciája bomlik fel. Alkméne
számára egyáltalán nem bizonyos, hogy
melyik te-hez is beszél, amint a valóságban is hol Jupitert látja, hol Amphitryont,
hol egyiküket, hol másikukat öleli, de
mindig ugyanakként. Így van ezzel a két
Sosias felesége, Charis is, aki szintén
nem ismeri ki magát változó viselkedésű
férjén, ki hol Merkur, hol az igazi, épp
ezért hol így, hol úgy goromba. Az
istenek tehát alászálltak, s így az emberek
világának elemi rendje megbomlik, az
emberi képmásba öltözött égiek elvennék
a halandók utolsó menedékét is: azok
saját személyét. Ács János számára az
önazonosság kérdése az igazi, gyötrő
probléma, úgy vélem, ennek ki-hordása
állott rendezői elképzelésének előterében.
De ez a probléma világosan követhető
Ács egész eddigi pályafutá-

