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Deviáns korszakok

Szabó György és Gosztonyi János
drámáiról

Három évtized óta a világ legizmosabb
drámairodalma, az angol - amely köz-
vetlenül Osborne-ék 1956-OS fordulata
után a történelmi drámát csak szórakoz-
tató, már-már bulvárosan hagyományos
mellékhajtásként művelte - újabban
előszeretettel fordul történelmi témák-hoz,
ízig-vérig mai kicsengésű politikai
gondolatok kifejtésére. Az egyik jelen-tős
politikus drámaíró, Howard Barker
Győzelem című újabb műve a restauráció
idején zajlik. Alcíme Choices in Reaction -
többszörös jelentésű. Jelent
„reakcióválaszték"-ot, a reakció szó
mindkét értelmében, de a második, át-vitt
értelem így is fordítható: Választási
lehetőségek reakció idején. A drámában
hasonló csapdahelyzet nyeli el a
főszereplőket, mint az idei gyulai be-
mutatókban, s a mondanivaló, mely
eszerint a levegőben van, közös: reakció
idején a választási lehetőség fiktív, és leg-
följebb csak ironikusan értelmezhető. A
különféle emberi magatartások - a reakció
reakciói - csak ideig-óráig tarthatják
magukat; deviáns korszakok deviáns
hősöket szülnek.

A két bemutató a nyári játékok közül -
Boglárlelle mellett - legkövetkezetesebben
igényes gyulai rendezvény jeles
produkciói közé tartozik; csak a Caligula
helytartója és a Protestánsok múlja felül
őket. Mindkettő a Magyarországon oly
népszerű műfaj új, korszerű útjait keresi,
modern problémák és életérzések terepévé
kívánja tenni a történelmet, továbbá
mindkettőről elmondható, hogy
szerencséjük volt mind rendezőjükkel,
mind főszereplőjükkel; valójában a két
színházi est legemlékezetesebb mozzanata
Máté Gábor, illetve Bubik István
alakítása, ami persze ugyancsak a szöveg
becsületére valik. Érdekes azonban a két
dráma közötti legfőbb különbség is: a
rokonszenvesebb, a jelesebb írói kvalitá-
sokat mutató a kevésbé sikerült, ugyanis
nem tudja megvalósítani a maga elé tűzött
célt, ezért művészileg megbicsaklik,
elveszti saját feszültségét, és hevenyészve
bekapcsolt pótáramforrásokból kénytelen
táplálkozni.

Szabó György színvonalasan elgon-

dolt és kivitelezett művében benne
lappang egy elsőrangú dráma lehetősége.
Csak hát az ő drámaírói pályája az álta-
lános hazai gyakorlaton belül is a leg-
hézagosabbak közé tartozik; s az évti-
zedes kihagyások miatt Szabó érett fejjel
sem szerzett lényegesen több színpadi
tapasztalatot, mint debütánsként. Amellett
nyári színházaink egyik rejtelmes
sajátossága, hogy a dramaturgot fölösle-
ges téli luxuscikknek tartják, a próba-
időszak rövidsége miatt pedig a még oly
jó érzékű rendező erejéből is legföljebb
húzásokra futja, koncepcionális beavat-
kozásokra sem idő, sem energia; az
ilyenek, ha utolsó percben kerül sor rájuk,
amúgy is könnyen felboríthatják a művek
dramaturgiai egyensúlyát. Így hát, annyi
társához hasonlóan, a Kun László szerelmei
is félig készen került közönség elé, s csak
remélni lehet, hogy ez a tény, a hazai
gyakorlathoz híven, nem jelöli ki
egyszersmind jövőjét is: a gyors feledést,
írója számára pedig egy újabb, esetleg
már meghatározó csalódást.

Szabó György több helyen is elmondta,
mit nem akart írni. Nem érdekelte sem a
„romantikus történelmi kérdés-feltevés",
sem a „nagy nemzeti probléma", továbbá,
a Pesti Műsor cikkírója szerint, „tanmesét
sem akart írni", s nem kívánt „politikai
jelrendszert" beépíteni művébe, amelyben
így „nincs üzenet, nincs semmiféle sanda
áthallás". (A finom, noha immár
közhellyé kopott publicisztikai csúsztatás
szerint ahogy az őszi napsütés bágyadt s a
tűzijáték színpompás, az áthallás csak
sanda lehet.) Hogy mit akart írni? Ot
„csupán az emberi oldal" érdekli, „a
hányatott életű királyi kamasz, akit
elnyom a sorsa", „a lét harmóniája és
diszharmóniája", „a személyiség és a
viszonyok drámája". Ez talán túl szépen
hangzik, de ettől még nem
keresztülvihetetlen. Csak éppen ezt kellett
volna megvalósítani.

Az ekképp körvonalazott történelmi
drámatípus ugyanis létezik; példa rá Füst
Milán Negyedik Henrikje, Camus Caligulája
vagy Peter Hacks Senecája: azok a
drámahősök, akik irracionális
viselkedéssel, szerepjátszással, filozófiai
experimentumok hajszolásával válaszol-
nak „személyiség és viszonyok" meg-
bomlott harmóniájára. Ehhez azonban
sajátos dramaturgia szükséges: olyan,
amely a drámát a történelmi konkré-
tumoktól többé-kevésbé elemelve a filo-
zófiai dimenzióiban megragadott hős

belső konfliktusára koncentrál, továbbá
magát a hőst olyan plasztikusan ábrázolja,
hogy ne csak őrülete, de annak
„rendszere" is világossá váljék. Szabó
György kísérletének paradoxona viszont
az, hogy éppenséggel olyan dramaturgiát
választ, mely az általa elutasított
vállalásokhoz illik: az a részletező
alaposság, mellyel az egykorú magyar
belviszonyokat, a világpolitikai
összefüggéseket, az egyes szereplők poli-
tikai profilját s a hatalmi küzdelemben
betöltött helyét bemutatja, épp úgy a
„nagy nemzeti problémákkal" foglalkozó,
hogy ne mondjam, „áthallásos"
drámákhoz illik, mint a könnyed, csevegő,
mai fordulatokkal megtűzdelt s helyenként
a kabaré felé csúszó nyelvezet, amely
határozottan hasonlít ahhoz a nyelvhez,
melyet Szabó Magda alkalmaz bevallottan
aktuálpolitikai célzatú történelmi
drámáiban, de kevéssé alkalmas az
egyetlen hős állapot- és fejlődésrajzához
szükséges filozófiai-pszichológiai
dimenziók hordozására.

Így aztán a dráma hatásában furcsa
kettősség mutatkozik. Egyfelől adva van
egy nagyon is konkrét, hitelesnek tűnő
részletekben bővelkedő ábrázolás a XIII.
század végi magyar társadalomról, a
feudális anarchiáról, a kunok szerepéről, a
pápaság és a nápolyi királyság hatalmi
törekvéseiről, valamint a fenyegetőn
bontakozó Habsburg-hatalomról - ez a
széles freskó valósággal megkövetelné,
hogy a szerző igenis máig visszhangzó
következtetéseket vonjon le ebből a tra-
gikus, dúlt, ellentmondásos szituációból.
Csakhogy Szabó ez alól felmentve érzi
magát, hiszen ő nem kívánt nemzeti
problémákkal foglalkozni - vagyis a
rengeteg adat, részlet, jellem, szituáció
végső soron dekoratívan öncélú, miközben
ugyanakkor számos apróbb-nagyobb
logikátlanságával fölösleges fejtörésre
kényszeríti a nézőt. (Magam például csak
csatlakozni tudok az öreg paphoz, aki csak
azt nem érti, „mit is nyertek a kunok ezzel
a gyilkossággal", de hasonlóan kusza
Habsburg Rudolf szerepe a merényletben,
s a pápai legátus végső megnyugvása sem
látszik indokoltnak.)

Másfelől itt van a hős, IV. vagy Kun
László, akinek kétségkívül izgalmasan
felépített filozófiai skizofréniáját túl sűrűn
keresztezi a pszichopatológiai skizofrénia,
a drámai funkciót kompromittáló szimpla
elmebetegség. Az író itt egy veszedelmes
melléktémát is meg-pendít: többször is
utal rá, hogy Lászlóból, „ha megéri, na g y
király válhatott



volna". Győz Morvamezőnél, egy brutális
kivégzéssel próbálja megfékezni a feudális
anarchiát, Rudolffal való jelenetében
pedig, a szerzői utasítás szerint, „rátermett
és méltóságos uralkodónak" bizonyul. De
hát miképp lehetne rátermett uralkodó az,
aki nem is gyanítja, hogy miközben ő
megalázza a Habsburgot, az közben
lepaktál a kunokkal (mellesleg Rudolf ezt
nyíltan meg is mondja neki). S hogyan
hivatkozhat érdemként a magyar határok
biztosítására akkor, amikor nem hajlandó
biztosítani a határokat ugyanígy garantáló
jogfolytonosságot? A dráma fő vonalát
alkotó motívum ugyanis, hogy tudniillik
László nem hajlandó gyermeket nemzeni
feleségével, a ráoktrojált nápolyi
Izabellával, helyénvaló lenne egy filozófiai
magatartásdrámában, mint az integer,
szuverén személyiség védekezése minden
kényszer ellen; de ha a dráma ugyanakkor
arra is utal, hogy az utolsó előtti Árpád-
házi királyból kedvezőbb helyzetben nagy
uralkodó is lehetett volna, akkor e privát
vonakodás csupán adalékká válik a klinikai
pszichiátria köréből, és a hős magatartását
értékel-hetetlenné teszi. (Füst Milán IV.
Henrikje is rühelli Bertáját, mégis
megnemzi vele az ország békéjét, a
dinasztia jog-folytonosságát garantáló
utódokat.) Petőfi ezt tömörebben fejezte ki:
biz bolond egy kópé volt ez a Laci pajtás!

(Nem tartozik írásom tárgyához, s ezért
csak érintőlegesen említem Az

ördög győz mindent szégyenleni című, ugyan-
csak az idei nyáron bemutatott Nyerges
András-drámát, amely nézetem szerint ha-
sonló diszkrepanciát tükröz, vagyis, ahogy
mondani szokás, új bort tölt régi palackba.
Nyerges amúgy igencsak „át-hallásos"

drámájában a forradalmi célki-tűzések
változékonysága, a kisebb, nagyobb és még
nagyobb igazságok tragikus összeütközése
izgalmas konfliktusa lehetne egy politikai-
filozófiai drámának, amelyben a konkrét
feltételektől elemelt s elsősorban
magatartásformákat-érvrendszereket
reprezentáló figurák vegytisztább feltételek
között mérhetik össze erejüket. De
Nyergest is meg-bénítja a hagyományos
történelmi dráma konvenciórendszere és az
intellektuális-filozófiai dráma hazai
hagyományainak szegényessége:
realisztikusan, sőt már-már romantikusan
ábrázolt történelmi helyzetek és külsőségek
gátolják meg abban, hogy az adott - és
persze másképpen igaz - konkrét,

egyszeri esettől valóban érvényesen el-
vonatkoztathasson.)

Szabó György drámájában ugyan-akkor
igen sok érték rejlik, de ezek a
koncepcionális problémák miatt csak fe-
lemásul érvényesülnek. Kitűnő ötlet len-
ne például a két pap: a királyi lelki-atya és
az öreg krónikás szerzetes dialógusával
nyitni és zárni a drámát, de ez a keret
végül nem funkcionál, hiszen itt kellene
bujkálnia annak az „üzenetnek", melytől a
szerző megtartóztatta magát. Helyenként
roppant szellemes és színvonalas Fülöp
érsek és László dialógusa, mellesleg
bizony olyan-kor, mikor politikáról,
magyarságról, „nemzeti kérdésekről" van
szó, de aztán az írói tartózkodás miatt e
dialógusok-nak nincs kifutása,
belevesznek egy-egy közepes poénba
vagy üres teatralitásba. És virtuóz lehetne
- elgondolásában az is - a megszakított,
felvonást záró, majd felvonást nyitó
nagyjelenet az ágyas-házba összezárt
királyi párral - ha a remekül felépített
kölcsönös taktikázás végeredménye, akár
épp eredménytelen

sége is fordítana valamit a szituáción. De
hát épp a fordulatok fölöslegessége utal a
koncepció fő problémájára. Sem az, hogy
Izabella végül terhességet hazudik, sem
az, hogy László erre zárdába akarja
csukatni, sem az, hogy az érsek boldogan
utazik tovább a nagy hírrel tarsolyában
(vagy bőröndjében), nem visz sehová; a
felkavart hullámok bele-simulnak László
kiszámíthatatlan elme-állapotának
drámailag igencsak statikus
alapképletébe.

Ezt az igényes, de felemás szöveget a
gyulai fesztivál vezetése Ács Jánosra
bízta, maroknyi igazán jelentős rendezőnk
egyikére, s mindenképp arra, aki jelenleg
csúcsformában van. Ez maga is megér
talán egy kis kitérőt. Ács az idén három
darabot rendezett, s mindegyiket valami
vagy valaki helyett; ezt a negyediket se
maga választotta. Felkérték - elfogadta.
Helyes, elvégre felnőtt ember, meg aztán
teher alatt nő a pálma. Mégis: feltétlen
szükség van mindig gátló körülményekre?
A Kritikában megjelent vitaindítójában
Mi-

Kováts Adél és Máté Gábor Szabó György: Kun László szerelmei című drámájában (Gyula i Várszínház)



hályi Gábor szomorúan szögezi le: legjava
rendezőink sem versenyképesek a szakma
világnagyságaival, s példaképpen épp
Ácsot hozza fel. Ács János harminchat
éves. Ebben az életkorban versenytársainak
- akiknek bölcsőjébe a párkák, úgy lehet,
az övével egyforma nagyságú
tehetségcsomagot helyeztek - saját
színházuk volt, de legalábbis meg-határozó
szavuk egy színház vezetésében, s többé-
kevésbé, de inkább többé, azt rendezhettek,
amit akartak. (Nem mindig remekműveket,
de ez rajtuk állott.) Ki hozza helyzetbe Ács
Jánost? Három-hat hét között mozog az ő
próbaideje is, színészeit - Kaposváron kí-
vül - nem maga válogathatja össze, anyagi
lehetőségei a színpadon s a szín-padon
kívül senkiénél nem jobbak, sokaknál -
érdemtelenebbeknél - pedig jelentősen
rosszabbak. Ács János még fiatal, de az ő
korában Chéreau már rég Chéreau volt,
Peter Stein már rég Peter Stein, Brook már
rég Brook. Aligha illusztrálhatnánk nála
alkalmasabb példával az értékcentrikus, a
minőség-nek igenis kiváltságokat biztosító
kulturális politika szükségességét.

Nos: ahogy a három, nem saját válasz-
táson alapuló kőszínházi rendezés ese-
tében, Ács most is igyekezett a teátrális
alkotás lehetőségeivel megemelni az adott
szöveget. Az eredmény nem méltatlan
hozzá, bár a Sötét galambnak, az
Amphitryonnak és A vágy villamosának
alatta marad, nyilvánvalóan nem az
ambíció hiánya, hanem a mostohább
körülmények, a még rövidebb próbaidő
miatt, meg azért, mert kiugróan

Fazekas Zsuzsa (Édua) Szabó György drámájában

egyenetlen színvonalú társulattal kény-
szerült dolgozni. Színes, változatos, jól
ellenpontozott és jó ritmusú történelmi
látványosságot szervezett a lényeg: a
címszerep alant még méltánylandó ki-
emelése köré, néhány szellemes, a szö-
veget továbbfejlesztő leleménye is emlí-
tést érdemel: az például, hogy Izabellát az
ágyban tolják be a színre (a szövegben
később jön be, saját lábán), hogy
nyilvánvalóvá teszi: a lázadó Gergő úr
önkritikája betanult szöveg, hogy
feltördeli, közös játékká teszi a két pap
udvari ki mit tudját - de arra, hogy a
szöveg heterogeneitását, László és
környezete ábrázolási stílusának elütő
voltát egy közös, ironikusabb, grotesz-
kebb, filozofikusabb hangvételben fel-
oldja, már nem telt se idejéből, se
energiájából.

Az ünnepi pillanatokat így Ács és a
címszerepet játszó Máté Gábor együtt-
működésének köszönhetjük; láthatóan a
rendező számára is Máté alakítása volt a
legfontosabb, s ennek révén az elő-
adásnak kétségkívül van feszültsége,
helyenként vibráló atmoszférája. Máté
kaposvári Hamletjéből származtatja a
figurát, ez ereje s egyben persze gyen-
gesége is, mert nem igazán eredeti ez az
alakítás; a színész enyhe modorosságai
(elsősorban a gúnyt, fölényt és iróniát
kifejező mimikai és mozgáseszközök) itt
felerősödnek (persze aki először látja e
megoldásokat, annak számára
revelatívak). De egészében mégis az
történik, hogy a rendező és a színész
megpróbálják megvalósítani azt a drámát
melyet az író álmodott: az éles eszű'

született nonkonformista fiatalembert, akit
belső meghasonlásba s végül pusztulásba
sodor a felismerés: nem képes helyretolni
a kizökkent időt. Az alakítás egyben
magában hordozza egyéb, hasonló típusú
posszibilis Máté-szerepek ígéretét: II.
Richárdét, Lorenzaccióét, a Szent Johanna
Dauphinjáét, a Cillei és a Hunyadiak V .
Lászlójáét. (Bár kérdés, e karizmatikus
adottságú fiatal színész-nek nem épp az
tenne-e legjobbat, ha éppenséggel
ellentétes típusú szerepekkel terhelnék.)

Máté még azt is el tudja fogadtatni, hogy
ez a fiatalember kéthetes ágybéli
összezártságban sem hajlandó magáévá
tenni a kívánatos küllemű s talpra-esett
nyíltságában valósággal rokonszenves
Izabellát. Ács, ha ragaszkodik hozzá,
bizonyára kaphatott volna e szerep-re
előnytelenebb külsejű színésznőt is a
nagyon csinos Kováts Adélnál (aki eddigi
pályája legjobb alakítását nyújt-ja), s őt is
instruálhatta volna ellenszenvesre. Ha ezt
nem tette, erre csak az az óhaj indíthatta,
hogy Máté a maga színészi eszközeivel
fogadtassa el: a világ legszebb és
legvonzóbb fehérszemélyét sem lehet
erőszakkal a karjaiba lökni (vagyis ismét a
mű filozófiai vonulatának erősítéséről van
szó). Á művelet majdnem sikerült; hatását
csak az csorbítja, hogy a másik póluson az
Éduát játszó Fazekas Zsuzsanna szen-
vedélyes kun szeretőként olyan passzív és
színtelen, hogy kapcsolatukat még Máté
sem képes egymagában hitelesíteni. Á
másik két kun ágyast, Mandulát és
Kupcsecset (akinek neve hasztalan beszél)
dilettánsok alakítják; így a merésznek
szánt középkori gruppensexjelenet inkább
suta iskolai talajgyakorlat-nak tűnik.

A népes szereplőgárdából kevesen töltik
ki szerepüket. Köztük van Verebes István,
aki Fülöp érsekként kitűnő hely-
zetmegítélési képességgel idézi fel egyik
legjobb színészi alakítását, a Caligula
helytartója császári küldöttét; nyilván maga
is sajnálja, hogy a megírt szerep
lehetőségeihez képest túl sokat van
színpadon, túl sok az olcsó szövege, laza
szituációja, s így, bármily tömören,
okosan, nagyvonalúan fogalmaz is, csak
két választása van: vagy alább adja, vagy
ismétli magát. Egyetlen nagy váltásra
épített rövid szerepében igen jó Tóth
Tamás, mint a váratlanul kivégzett
renitens ifjú nemes. Amikor szöveg és
szituáció engedi, kellemesen fanyar Jor-
dán Tamás mint királyi lelkiatya; több-



re már csak azért sem képes, mert
játékstílusa frontálisan ütközik legfőbb
partnere, az öreg papot alakító Pataky
László szolid naturalizmusával. Ugyan-
csak az elidegenítő irónia a - jól ismert -
erőssége az írnokot játszó Kiss Jenő-nek, és
pompás, telivér kabaréalakítást nyújt
Habsburg Rudolfként Eperjes Károly. Itt
már érezhetően Ács is fel-adta: amikor az
írott szöveghez képest sokkal több poént
engedélyezett a kiváló fiatal színésznek,
nyilvánvalóan az a cél vezette, hogy a
logikátlanság káoszába fulladó s egyre
fárasztóbb befejezést valamiképp
felélénkítse.

A többiekről kevés jó mondható. Zolnay
Zsuzsa alkati ellentmondással küzd:
megjelenéséhez, játékstílusához a
fájdalmas nagyasszony szerepe sokkal in-
kább illenék, mint a vérbő, tempera-
mentumos és közönséges érett szép-
asszonyé. Szélyes Imrének (tárnokmester)
szövegmondása dicsérhető; Fazekas István
(Miklós, a kun testőr) érdekes jelenség, de
játéka nem elégíti ki a külseje által keltett
várakozást. Árok Ferenc nádora szürkén
korrekt, a két kun vezért alakító Lukács
József és Kátó Sándor azonban már-már
komikusan külsőséges, Mezei Lajos
esztergomi érseke lehangolóan provinciális,
a Mizsét alakító rokonszenves Kamel Eid
Mohamed pedig szemmel láthatóan civil.
(Megjegyzem, egyetlen mondatnyi
indokolást azért elbírt volna, hogy kerül a
XIII. század végi magyar udvarba egy
fekete bőrű szolga. Egy füst alatt pedig azt
is meg-kérdezném, miért címezi László
András bácsinak - a tulajdon dédapját.)

Gosztonyi János A festett királyban egy
másik vérzivataros korszakot választott
kiindulópontul: a mohácsi vész és az 1529-

es második török betörés közötti éveket, s a
hős ismét történelmünk egy jellegzetes,
többféleképp meg-ítélhető, vitatott figurája:
Zápolya János. Kétértelmű már maga a cím
is. Zápolya állítólag valóban festette magát,
hogy felségesnek és félelmetesnek tűn-jön,
de a jelző persze arra is utal, hogy hatalma
is csak pingált, irreális, megalapozatlan
volt. És ilyen kétértelmű egész szerepe is:
egyfelől utolsó nemzeti királyunk, aki
tisztességgel próbált lavírozni a két pogány
között, a magyarság megmaradása
érdekében - másfelől könyörtelen feudális
úr, Dózsa hóhéra és, önös érdekből, II.
Lajos

Bubik István és Esztergályos Cecília Gosztonyi János: A festett király című drámájában
(Gyulai Várszínház)

tudatos elárulója. Vagyis az ő figurája is
csábíthatna a jellemdrámára, de Gosz-
tonyi, bár bőséggel kiaknázza hőse
szélsőségeit, más utat választ: a már a
verses forma révén is elidegenített, epé-
vel átitatott szélsőséges szatíráét, amely
mindvégig tudatosan hárítja el az azono-
sulást - itt még az áldozatok sem keltenek
együttérzést, vagy mert maguk is
bűnösök, vagy mert arc nélküli statiszták,
egy kollektív haláltánc névtelen szerep-
lői. Es Gosztonyi a maga elé tűzött célt
maradéktalanul, az eszközök pontos
megválasztásával el is éri, s ez igaz akkor
is, ha a darabnak igazából nincs lelke,
úgy tűnik, szenvtelenül íródott, és a
nézőtől is szenvtelenséget vár (hogy ez,
nézetem szerint üdvösen, mégsem így
történik, az az előadás érdeme).

A dráma alapképlete egy ördögi kör,
ahol nem tudható, mi volt előbb, a tyúk
vagy a tojás: a reménytelen-ki-úttalan
történelmi helyzet vagy a szörnyű emberi
torzulások. Hajmeresztő, szadista
rémtettek, eszelős szexuális tombolások,
az ártatlanok és tehetetlenek elleni ördögi
merényletek, a nyers és leplezetlen önzés
megannyi megnyilvánulása követi
egymást, mindenki mindenkit bármikor
eladni kész, élen János királlyal, aki úgy
kezdi, hogy kép-mutató siránkozás
közepette lekési a mohácsi vészt, úgy
folytatja, hogy meg-szegi az özvegy
királynéval kötött alku-ját, megöleti
szeretőjét, s egymással mészároltatja le
az ilyen-olyan okból kényelmetlenné vált
urakat, majd úgy végzi, hogy a
függetlenség látszatát is feladva hódol
meg a szultánnak. De vajon az iszonyatos
történelmi csapdahelyzetben tehetne-e
mást bárki, aki a helyében áll, s nála
tisztább, feddhetetlenebb jellem, akár egy
potenciális Mátyás király? Gosztonyi, bár
forrásai között hivatkozik Nemeskürty
Istvánra is, elutasítja magától a
Nemeskürty-féle oknyomozást. Ot ebben
a jeges szatírában csak a tétel érdekli:
szörnyű idők szörnyű embereket szülnek,
akik a szörnyű időket még szörnyűbbé
teszik. (A folya-

mat, körkörös lévén, a végtelenségig
tágítható, és soha nem zárható le sem az
idők, sem az emberek egyértelmű hibáz-
tatásával.)

Vall a műsorfüzetben Gosztonyi is, de
ezúttal szándék és teljesítmény fedi
egymást. „Az emberi természetből s
kapcsolatokból fakadó tragikum ki-
fogyhatatlanul sorjázik a histórián át. A
körülmények - kellék, jelmez - változnak,
de az anyag, amely őket alkotja,
olyannyira egynemű, akár az egysejtűtől a
legmagasabb rendű elméig vezető
láncolat." Így joggal háríthatja el a
feltételezést, miszerint aktualizálna vagy
parabolát írna, hiszen a drámának két
rétege van: a történelmileg nagyon is
konkrét, s Szerémi György - a darabban is
megjelenő György káplán - által szinte
mindenben hitelesített XVI. századi
krónika, és a legszélsőségesebb
absztrakció, melynek értelmében mind-ez
az egyetemes történelem standard
folyamatainak párlata. S e két pólus között
elvész, irrelevánssá válik a parabolák
céltábláját képező napi aktualitás; az
„áthallások" semmivel sem érvényesebbek
a mára, mint bármely más, tetszés szerinti
történelmi korszakra. Egyébként ez az oka,
hogy a mű vég-eredményben steril marad,
katartikus hatás nélküli, másfelől viszont
kétség-kívül Gosztonyi eddigi legjobb
munkája. Itt rátalált arra a szemléletre és
dramaturgiára, amely írói alkatának a leg-
inkább megfelel, s azt a legelőnyösebben
érvényesíti. A választott koncepción belül
hidegen játékos nyelvművészete is
kiteljesülhet; a történeti konkrétság s az
abszolút elvonatkoztatottság kettőssége
egyaránt hitelesíti a historizmusig meg-
határozottat, a legvadabb anakronizmu-
sokat s a csak szimbolikus értékűt; s ha
valakinek sértené fülét a sok obszcenitás
és trivialitás, ez is csak ízlés kérdése, mint
művészi megoldás, adott esetben teljesen
adekvát.

Ennek a dramaturgiának egy veszélye
van: bármennyire cselekményes is, nem-
csak ízig-vérig epikus, hanem végső



soron tét nélküli. A figurák bármily vál-
tozatos pályát járjanak be, a haladás
teljességgel virtuális, legföljebb szűkül
vagy tágul a kör; önálló epizódok sor-
jáznak egymás után, amelyek nem eszka-
lálnak, hanem óhatatlanul hasonlítanak
egymásra. Ha nem szabályozza kellő írói
ökonómia, ez a forma előbb-utóbb kiveti
magából a feszültséget. Gosztonyi nem is
kerülte el ezt a veszélyt: a kemény három
és fél nézőtéri óra még többnek érződik,
mert a jelenetek egy idő múltán már nem
erősítik egymás hatását, és a néző, ha
nem a második, hát a harmadik árulás,
szeretkezés vagy gyilkosság után már
csak így reagál: ezt már hallottam, ezt
már tudom, ezt már az első félórában
megértettem. Mindez nem cáfolja a
forma jogosultságát, csak több műgondot
indikál: további bemutatók előtt indokolt
lenne a szigorú koncentrálás, az
ismétlések és túldimenzionálások
könyörtelen ki-gyomlálása.

A rendezést Darvas Iván személyében
színészre bízni ez esetben igencsak vesze-
delmes elgondolás volt, lévén a színész-
rendezőknek általában nem az úgyneve-
zett koncepció az erősségük, hanem in-
kább a játékmozzanatok, a részletek
érzékletes kimunkálása. Ilyesmi történik
most is. Darvas bizonyos értelem-ben
felerősíti a darab szervi hibáját, mert
minden jelenet maximális és láthatóan
örömére szolgáló kijátszásával még
elnyújtottabbá teszi, fokozván az ön-
ismétlés és az egymásmellettiség be-
nyomását. Másfelől viszont rendezőként
is kamatoztatja színészi lénye intellek-
tuális iróniáját, s ezzel megemeli a
darabot: elegánsabbá, kecsesebbé, játé-
kosabbá teszi Gosztonyi sokszor nehéz-
kesen vagy épp görcsösen sulykoló

szatíráját. Ugyancsak a változatosság
benyomását kelti az ügyes térkihasználás
(díszlet: Bakó József): János királyé a
földszint mint fő játéktér, a bal oldali első
emelet, a közlekedőfolyosóval, a
Habsburgoké, a másodikon, vagyis a
bástyafokon zajlik a két, szellemesen
azonos koronázás, Jánosé és Ferdinándé,
miközben a legfölső szinten ott a mindent
legalizáló ravatal: az előző királyé, bár a
közszemlére tett vízihulla személy-
azonossága korántsem bizonyos. A találó
színpadi képek jó néhánya magától a
rendezőként is ismert írótól ered, de
Darvas ezeket is szinte poétikus elegan-
ciával valósítja meg: rögtön a játék
sodrába rántja a nézőt az expozíció
pompás bábjátéka, a brutális szeretkezé-
sek is művészien koreografáltak, és a
tömeggyilkosságok ritualizáltságának
hatását is csak a statisztéria színpadain-
kon krónikus dilettantizmusa csorbítja.
Darvas is elidegenít, akárcsak szerzője,
de ez az elidegenítés a művészinek egy
magasabb szintjén megy végbe.

Es ami ugyancsak remélhető volt:
játékmesterként a színész-rendező na-
gyon eredményesen instruálta színész-
kollégáit, akiknek összeválogatásában
több szerencséje is volt, mint Szabó
György drámája esetében Ács Jánosnak.
Á sivár kisszerűség, a piti gazemberség
valamennyi figura közös vonása, s ezen
belül Gosztonyi nem is nagyon iparkodik
variációkat teremteni, miáltal a dráma
portrégalériája inkább egyazon rovar-faj
különböző nagyságú és nemű példá-
nyainak tankönyvi gyűjteményére ha-
sonlít, ami az előadást riasztóan mono-
tonná tehetné; helyzeti előnye csak a
„titokzatos töröknek" van, ő lévén az
egyetlen olyan „rovar", aki nem össze-
vissza szaladgál, hanem pontosan tudja,

mit akar (és Darvas, mint a szerep alakí-
tója, finoman jelzi is ezt az alapvető kü-
lönbséget). De Darvas, a rendező módot
ad rá, hogy a színészek is megalkossák a
maguk egyedi variációját a közös témára,
méghozzá anélkül, hogy a másik végletbe,
a hagyományos pszichológiai realizmusba
vagy épp „történelmi" stíl-be csúsznának :
stilizáltan, ironikusan, koreografáltan és
elidegenítően, de fel-ismerhető és
egymástól különböző embereket
ábrázolnak, és így, bármily ellenszenvesek
legyenek is - közünk támad hozzájuk.
Rossz alakítás voltaképp nincs, akkor se,
ha a Tybaltként oly kitűnő Rubold Ödön
Ferdinándként habozóan halvány, s a
lehetőnél kevésbé kontúros Ferenczy
Csongor Báthori nádora, Téri Sándor
Jeromos külképviselője, Radó Denise
Anna királynéja vagy Medve Sándor
Petényi (nem inkább Petényi?) Pétere
(engedtessék meg, hogy Gosztonyi kissé
különcködő modorosságát mellőzve a
tulajdonneveket nagybetűvel írjam); a
Gosztonyi János püspököt amúgy
pontosan játszó Gosztonyi János színészt
pedig a ritka mókás hármas koincidencia,
a Gosztonyi János darabjában Gosztonyi
Jánost alakító Gosztonyi Jánosé, mintha
elfogódottá tenné. Némiképp a realizmus
felé csúszik el Esztergályos Cecília Babó,
a régi, hamar megunt szerető szerepében;
szerencsére a rendezői koreográfia avatott
kivitelezése a küszöbön mindig
visszarántja az átéléstől, netán a
drámázástól. Az epizódszereplők közül
borzongatóan érdekes a lábatlan nemes
rezonőr-szerepét játszó Csák György,
fanyarul, okosan aljas, Nagy Zoltán
alakításában, az ismét csak keresetten
Prókátor Pityu-nak átkeresztelt Werbőczy,
és egészen kitűnő az ördögi nemesurak
triója, első-sorban a budapesti
korszakának első igazán nagyszabású
alakítását nyújtó Fonyó István Dóci (de
miért nem Dóczy?) Jánosa; impozáns
teljesítmény, ahogy ezt a tökéletes
lélektani hitellel rekonstruált gazembert
egyszersmind kívülről is átvilágítja, s
pszichológiát ad mindennemű
naturalizmus nélkül. Társai közül Pöstyéni
Gergely szerepét sötét, táncos bájjal lejti
Funtek Frigyes, és Pekri Lajosként Csurka
László is egy más stílusszinten költi újjá
megszokott drabális-duhaj figuráját.

Kubik Annát mint Mária királynét
mindenekelőtt az minősíti, hogy tökéletes
partnere a címszereplő Bubik István-nak.
E nagyon tehetséges fiatal színész-nő
eddigi alakításait furcsa kettősség

Jelenet A festett király című előadásból (MTI-Fotó - Ilovszky Béla felvételei)



ellemezte: színésznőink között oly
sajnálatosan ritka céltudatos, intellektuális
keménységét és hajlékony stílus-érzékét
időnként keresztezi színésznőink
kötelezőnek vélt egyenmagatartása, a
negéd, az édeskés „hercigség", a fitog-
tatott báj. Ezúttal mintha beérné azzal,
hogy akármit csinál, úgyis szép, vonzó és
fiatal, s lemond arról, hogy erre rá is
játsszon; a szerep monolitikus voltát jól
kihasználva, minden ízében átgondolt,
egységességében sokszínű alakítást nyújt,
minden partneréhez megtalálva az in-
dokolt és kifejező viszonyulási-kapcsoló-
dási módot.

A halványabb kezdetek után ez évben
ragyogó formával az élvonalba szökkenő
Bubik István ugyanolyan abszolút cent-
ruma ennek az előadásnak, mint Szabó
György darabjában Máté Gábor, sőt még
szuverénebb módon tartja kezében a
szerepet is, az egész színházi estét is. Úgy
tűnik: Máté tehetsége egy irányban
mélyebb és vibrálóbb, Bubik skálája
viszont szélesebb, változatosabb és szen-
vedélyesebb. Bubik szinte mindent el tud
játszani, ő az a művész, aki később
felváltva alakíthatná Othellót és Jágót,
vagy, aktuálisabb példával, Ruy Blast,
Don Salluste-öt és Don Cesart; Máté
szerepköre behatároltabb, de azon belül
izgalmasabb. Bubik tehetsége általánosabb
érvényű, kortalanabb, a színház minden
korszakában nagy színész lehetne; Máté
inkább a miénk, jellegzetesen a XX.
század végének embere és mű-vésze. Az
összehasonlítást nem azért érzem
indokoltnak, mert történetesen mindketten
1985 nyarán Gyulán játszottak főszerepet,
hanem mert jelentős egyéniségekből álló
fiatal férfiszínész-gárdánk két vezető s
meghatározó tehetségét érzem bennük.
Annak idején a fiatal Olivier-t s a fiatal
Gielgudot hasonlítgatták össze némiképp
hasonló jelzők-kel, és nagy öröm, hogy
most nálunk is nyílik alkalom effajta
összehasonlításra,

Gosztonyi szövege szerint „rovar"
Zápolya is, méghozzá elég gusztustalan:
megtudjuk, hogy büdös, hogy még a
lélegzete is rossz szagú, hogy ritkul a
szőrzete, és szorulásban szenved. E
passzusokat nem húzták ki, és mégis,
Bubik megtoldja az alakot egy hősi,
reneszánsz dimenzióval, amin belül még
shakespeare-izálni is mer: ha Máté II.
Richárdot vázol, ő, nem véletlenül,
majdani III. Richárdját vetíti előre a
Máriával való ágyjelenetében, amely a
koporsó melletti asszonykérés egyszerre

ironikus és hiteles variánsa. Máskülönben
sem fél attól, hogy Zápolyájának drámai,
sőt helyenként már szinte tragikus súlyt
adjon, miközben villámló váltásokkal, a
figura szerepjátszását egyszerre élvezve és
leleplezve, groteszk is, taszító is: nem
feszítve szét a szöveg igazán precízen
kijelölt határait, abszolút szuverén módon
tölti ki a maga drámai terét, némi derűt
lopva az ábrázolt sötét világba: talán-talán
mégis múlik valami az emberen is .. .

A kifogások, a fenntartások ellenére úgy
vélem: jó nyár volt ez a gyulai (egyre
ritkábban tapasztalható tömeges jelenléttel
szavazott mellette a közönség is). Érdekes,
vállalkozó kedvű, a programot hosszabb
szünet után ismét igazolni képes
darabokban a szokásosnál alkotóbb,
színesebb formát mutatott a színház is, az
alkalmi társulásokban né-hány valóban
élvonalbeli tehetséget koncentrálva.

Szabó György: Kun László szerelmei (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Ács János. Szcenikus: Bakó
József. Jelmez: Szakács Györgyi. Rendező:
Ács János.

Szereplők: Pataky László, Jordán Tamás,
Máté Gábor, Fazekas István, Szélyes Imre,
Kiss Jenő, Kamel Eid Mohamed, Árok
Ferenc, Lukács József, Kátó Sándor,
Zolnay Zsuzsa, Kováts Adél, Tóth Tamás,
Fazekas Zsuzsa, Verebes István, Eperjes
Károly, Mezei Lajos.

Gosztonyi János: A festett király (Gyulai Vár-
színház)

Díszlet: Bakó József. Jelmez: Schaffer
Judit. Rendező: Darvas Iván.

Szereplők: Bubik István, Esztergályos
Cecília, Kubik Anna, Radó Denise f. h.,
Fonyó István, Funtek Frigyes, Csurka
László, Nagy Zoltán, Téri Sándor, Kolos
István, Csák György, Czibulás Péter, Medve
Sándor, Rubold Ödön, Ferenczi Csongor,
Tyll Attila, Gosztonyi János, Bősze
György, Tarsoly Elemér, Darvas Iván.

FÖLDES ANNA

Kardok, kalodák -
közhelyek és kulisszák

Szakonyi Károly kalandozása
a kuruc korban

Létezik-e kőszegi -- szegedi, gyulai,
kisvárdai - dráma? Dunántúli avagy dél-
alföldi irodalom? Téli és nyári színmű?

A szónoki kérdésre színházi gyakorla-
tunk feleletül meghazudtolja az esztétikai
evidenciát. Az elmúlt évek tapasztalata
azt bizonyítja, hogy egyre jobban virágzik
- burjánzik - a helyi kezdeményezésre,
megrendelésre írott alkalmi színpadi
játékok műfaja. Kőszeg például most már
esztendők óta „önellátó'". A város bőkezű
mecénásként maga kezdeményez és
rendel Várszínháza számára olyan új
magyar történelmi játékokat, amelyek
valamilyen valós szálon a városhoz
kötődnek. Páskándi Géza és Nemeskürty
István a kőszegi felkérést megelőzően is
történelemben gondolkozott. Az idei
szerző, Szakonyi Károly számára maga a
vállalkozás is a múltba tett kivételes
kirándulás, egynyári kaland lehetett.

Megállapításunkat nem tényekre, nem
is az író nyilatkozatára, inkább csak a
látott Kardok, kalodák című színjátékra
alapozzuk. A szerző, tapasztalt drámaíró
és dramaturg lévén, óvakodik attól, hogy
művét drámának nevezze. A „Jelenetek a
kuruc korból" szerényebb és pontosabb
műfaji meghatározás. Jobban meg-felel a
Szakonyi szerkesztette történelmi
tablónak : eleve elhárítja, kivédi a bírálók
esetleges szerkezeti, dramaturgiai aggá-
lyait. Írói tisztesség dolga, hogy Szakonyi
minden lehetséges fórumon hang-
súlyozza: darabját (a Rákóczi-korszak
történelmét feldolgozó forrásmunkákon
kívül) Fábián Gyula „Hej, Rákóczi..." című
művére alapozta.

E forrásmunka megnevezése, bevallom,
zavarba ejtett. Olvasmányélményeimben
nem szerepelt ilyen klasszikus vagy
modern regény. Ila viszont történelmi
szakmunkára utalna a szerző, akkor mi
szükség lett volna külön történész
szakértőre - dr. Bariska István
személyében? Az Irodalmi Lexikonból
informálódtam Fábiánnak a harmincas
években írott ifjúsági-történelmi regé-

nyeiről. A „Hej, Rákóczi ..." 1937-
ben íródott, és alighanem egy
Szakonyinál idősebb évjáratú dunántúli
diák-


