
szépen összeadják saját receptre készült,
sokszor kipróbált és bevált fogásaikat.
Bánffy György Vak Bottyán szerepében
változatlanul szép orgánumát, Oszter
Sándor (Bezerédi Imre) tüzes tekintetét,
Tallós Rita (Ágnes) villogóan szép mo-
solyát, fogsorát veti be a siker érdeké-ben;
és aki ezzel beéri nem panaszkodhat. A
többiek - Saárossy Kinga (Bottka Mária),
Sáfár Anikó (Csáky Krisztina), Kránitz
Lajos (Bottka Ádám), Blaskó Balázs
(Szerdahelyi László) - még személyiségük
erejével, színével sem pótolhatták azt, ami
szerepükből és az együttes játék
koncepciójából, stílusából hiányzott. Az
előadás legkínosabb pillanatáért Turgonyi
Pált (Pálffy János) és Borbáth Ottiliát
(Mecséry Katalin) tehetnénk felelőssé, ha
nem tudnánk: játékuk vadhajtásait a
rendezőnek kellett volna lenyesegetni.

Az előadás három főszereplőjét, Bánffy
Györgyöt, Osztert és a fiatal Tallós Ritát
azért emeltem ki, mert róluk el-képzelhető,
hogy elmélyültebb munkával - esetleg
hosszabb próbaidővel - többet és mást is
nyújthattak volna. Hiszen mind a hárman
jellemábrázolás-ra is hivatott, avatott
színészek. És nem véletlen, hogy a kezdő
Tallós Ritát a tapasztalt Bánffy Györggyel
együtt idézem: tehetségének egy-egy
forgácsa így is, itt is megmutatkozott.

A megvalósult kőszegi előadásban
egyedül Hasszán szolga alakítója, Ben-eze
Ferenc kereste meg a rábízott szerep
mögött az embert, ő érzékeltette a né-
zőkkel a figura sorsát és titkát.

Kőszeg ma az ország egyik legszebb,
legápoltabb, mondhatnám azt is, leg-
elegánsabb városa: műemlékei is, kirakatai
is jó ízlésről, hagyománytisztelet-ről és a
jelenkori életmód kultúrájáról
tanúskodnak. Méltán várhatnánk el
ugyanezt nagyvonalúan pártfogolt, a
kőszegiek és a turisták körében egyaránt
népszerű színházától is.

Szakonyi Károly: Kardok, kalodák (Kőszegi
Várszínház)

Szcenika: Kocsik Géza. Jelmez: Olasz
László, Ekker László. Koreográfia: Horváth
János. Rendező: Romhányi László.

Szereplők: Bánffy György, Oszter Sándor,
Saárossy Kinga, Kránitz Lajos, Sáfár
Anikó, Bencze Ferenc, Dávid Sándor,
Borbáth Ottilia, Lavota Károly, Budai
István, Blaskó Balázs, Rosta Sándor, Major
Zsolt, Pethes Csaba, Csorba Sándor, Geréb
Attila, Velenczey István, Tallós Rita, kar-
sai István, Szatmári György, Dózsa László,
Turgonyi Pál, Ragó Iván, Domanovics
Zsuzsa, Fehér István, Vokó János, ifj.
Dózsa László.

KŐHÁTI ZSOLT

Ősbemutató - lepedőben

Nyerges András:
Az ördög győz mindent szégyenleni

Fontos és gondolatgazdag drámát jelen-
tetett meg 1983-as verseskönyvében
Nyerges András, s kötetcímmé is emelte
a színdarabét: Az ördö g g y őz mindent

szégyenleni. (Az első közlése a SZÍNHÁZ
1980/8. számában volt olvasható.)

Tárgyát a Rákóczi-szabadságharcból
veszi ez a mű - mint Szakonyi Kőszegen
-, de az újkori forradalmak általános
tanulságaival foglalkozik valójában. Szól
először is arról, hogy a helyi viszonyok
pontos ismerete nélkül, emigrációs
ábrándok kergetésével nehéz sikerre
vinni a legnemesebb ügyet is. Változó - s
egyre kevésbé megnyerő - ígéretek sora
származhatik egy ilyen eredetű vál-
lalkozásból, s a társadalmi célkitűzés
tömegbázisa meggyengül, sokasodnak a
kiábrándulás, cinizmus, köpönyegfor-
gatás - a morális bomlás - jegyei. Öncéllá
válhatik s a tényleges, következetes
harcot fogja vissza, ha egyre inkább a
forradalom vezetőjére hivatkoznak az
eredeti szándékok megvalósulásának
szüntelen elemzése helyett, taktikai, sőt
stratégiai mozzanattá növesztik személyi-
ségének ilyen vagy olyan fogyatékos-
ságát, az iránta való hűséget mint el-vont
eszményt tekintik meghatározó-nak.

Vajon indokolt-e mindezt a XVIII.
század kezdetének viszonyai között, s
Rákóczira vonatkoztatva vizsgálni? Erre a
történészek hivatottak választ adni - s
nyilván a válasz nem teljesen egyértelmű.
A történelem iránt szenvedélyesen
érdeklődő s mozgását gyakorta iróniával
szemlélő Nyerges András (tanú rá h i s t ó r i a
című költeménye) azonban kitűnő
dramaturgiai megoldással hárítja el
magától a közvetlen érvényesség
követelményét: színpadán ugyanis végig
beszélnek csupán Rákócziról; hírül adják,
magyarázzák, értelmezik lépéseit,
gondolatait, döntéseit; ő maga szemé-
lyesen nem jelenik meg.

Figyelmet érdemelt tehát az elhatározás,
hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház társulata Léner Péter ren-
dezésében Kisvárdán, szabadtéri nyári
játékok keretében mutatja be Nyerges
drámáját. A megvalósulás azonban már
kevésbé igazolta a szándék helyességét,

s ennek a - legfeljebb - nyilvános fő-
próba színvonalú ősbemutatónak nem a
hideg s a bágyadt szúnyogcsapatok voltak
a fő kellemetlenségei. A színészek nem
tudták biztonságosan a jócskán meghúzott
verses (jambikus) szöveget; kihagytak,
egymásra beszéltek, össze-zavarodtak, s a
színpadot kerítő-borító lepedőrendszer
oltalmában működő súgó - akinek
sziluettje az ügyetlen világítás folytán
elő-előbukkant - fő-szereplővé vált. Igy
aztán a teljesítmények valódi
nagyságrendjét a kritikus nehezen
állapíthatja meg.

Kezdjük Csányi Árpád színpadképével.
A játékhelyet, a vörös téglából épült szép
vár romjait fehér vászonnal „puhítva" tette
alkalmassá; ezek a textíliák föl-le
emelkedve, széltől dagasztva, a
változások leplezésére is szolgáltak. Kár:
a nyíltszíni átrendezés jobb lett volna. A
háttér téglafalán korabeli címerek kő-
faragvány-utánzatai hatalmas méretben;
jobboldalt óriási Rákóczi-címer, vá-
szonalapra festve. Történelmiség és idők
feletti aktualitás gondolatát sugallhatta
volna ez a környezet, ha Mialkovszky
Erzsébet jelmezei nem tettek volna
egyértelmű hangsúlyt a mű t ö r t énelmi
illetékességére. Ez persze nyilván a
rendezői fölfogásból adódott így; Léner a
szöveg kiszólásszerű aktualitásait is
mindvégig csillapította. Mint ahogyan a
végén Kis Albert s Esze Tamás - Nyerges
szerint ellentétes - magatartásformáit is
„összebékítette", azt érzékeltetve, hogy
Kis és Esze bizonyos értelemben
egyformán becsapottak és áldozatok.

Ehhez tudnunk kell, hogy Nyerges
András Kis Albert ben az eszméhez
mindvégig hű, puritán, társaitól soha el
nem távolodó forradalmár típusát áb-
rázolta, míg Esze Tamásban a lehetőségeit
alaposan kihasználó, a korral „lépést
tartani" képes, fölfelé törő szabad-
ságharcosét. Ismerős az ellentét -- Andrzej
Wajda (Przybyszewska drámája nyomán)
Robespierre és Danton alkat- és
szemléletbeli különbségeit rajzolta ha-
sonlóképp; így látta Muskát Mária és Angi
Vera viszonyát az ötvenes évek elejének
társadalmában Vészi Endre s a
filmrendező Gábor Pál stb.

Vitatható, ahogyan Léner Szigeti
Andrásra osztotta Kis Albert, s Csikos
Sándorra Esze Tamás szerepét. Tehette
volna akár fordítva is; í g y az alkati kü-
lönbségek is játékelemmé válhattak volna.
Ugyanis rendezői „csavarként" nem



értelmezhettük, hogy a testesebb, élet-
erősebb jelenség, Szigeti András itt a
puritán, s Csikos Sándor az aszténiás,
fekete szakállú habzsoló, harácsoló. Ők
ketten így is dicséretesen helytálltak,
noha Szigetinél - kényszerűségből tán -
túl sok „bessenyeis" megoldás mutat-
kozott. Alapvető hiba - térjünk vissza az
előadás befejezésére -, hogy Léner
szerint Esze Tamás a Kis Álbert ellen
indított „koncepciós" vádaskodás nyo-
mán - melynek ő maga is fontos eszköze -
rádöbben saját hasonló eshetőségeire, és
menne már a fejedelemhez segítségért a
halálra ítélt Kis Albert ügyében, csak-
hogy az utat elzárják előtte a fegyveres
ajtónállók, így csupán a döbbent arcára
szegeződő fényszóró tárja elénk a benne
végbement változást. Túl gyors és túl
közvetlen jelzés ez! Igaz, a dráma eredeti
szövegében is megjelenik végül az el-
menekült Kis Albert által imént még
túszul ejtett Esze Tamás, igaz, utóhangot
írt Nyerges András „egy drámához",
melyet nyilván épp ehhez az előadáshoz
is föl lehetett volna használni: ebben
Esze Tamás kerül már a vádlott, a meg-
rágalmazott helyzetébe, s ő próbál ma-
gyarázkodni, mentegetőzni, bizonykod-
ni. Ezt az utószót valóban el lehetett
volna mondatni Esze Tamás alakítójával
- de csak némi késedelemmel a lát-
szólagos befejezés után, így Léner Péter
tárgyalt megoldása nem kielégítő.

A rendezés legmeggyőzőbb leleménye
ezen az előadáson az volt, hogy Léner a
fejedelem, Rákóczi nevében ítélkező -
halált vagy kegyet osztó - titkárt, Pápai
Jánost (Vitai András játszotta, jól) emel-
vényen pöffeszkedő karszékbe ültette.
Igen: a forradalmat az efféle áttételem-
berek, magukat „nélkülözhetetlenné"

tevő talpnyalók is veszélyeztetik.
Kellett volna még az előadás feszült-

ségéhez, hogy a darab úri szereplői -
akik Károlyi Sándor indítványára el-
határozzák: színleg Rákóczihoz csatla-
koznak - valódi ellenfélként hassanak a
népi figurákkal kontrasztban. Ám Ká

rolyi - nem rossz - szerepében Bárány
Frigyes unottan mozgott; vicsorgásai,
lábátvetései, fáradtan elegáns gesztusai
bármikor fölhasználható elemek a mű-
vész eszköztárából. Simor. Ottó az áruló-
törleszkedő fővezér, Sennyei figuráját
csupán a komikum felől közelítette meg;
a vendég Juhász Jácint mint Sztojka -
jellegtelen volt.

Még a kisebb szerepek gazdái érde-
melnek figyelmet: elsősorban Stettner
Ottó, aki Karácsony Péter szolgából
emberré, forradalmárrá való fölmaga-
sodását szépen játszotta el. Gados Béla
mint Papp Mihály, Rákóczi követe,
mulatságosan érzékeltette a történelem
olykori abszurditását: igen, Verecke ott
van mindig, ahol a zászlót küldők éppen
sejdítik.

Léner megpróbált látványos előadást
teremteni. Fúvósötös játszott kezdés előtt
korhű zenéket, fáklyák és fegyveresek
mozogtak az 1985-ös költségvetések
szerény szintjén; igyekezett a rendező
bejátszatni a széltében és magasságában-
mélységében viszonylag nagy teret,
amely azonban - éppen kiterjedései
folytán - az intimebb-gondolatibb
részleteket is olykor „szét-húzott",
operai-statikus játékmodorba
kényszerítette. Elmondhatjuk, a darab-
beli Károlyi Sándor címadó, cinikus-
„reálpolitikus" szólását toldva meg: nem
kell „mindent szégyenleni" ebből az elő-
adásból, de - kőszínházban akár - egy
méltóbb újraolvasást, színpadra állítást
okvetlenül megérdemelne Nyerges And-
rás drámája.

Nyerges András: Az ördög győz mindent
szégyenleni (Kisvárdai Színház)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Rendező: Léner Péter.

Szereplők: Szigeti András, Csikos Sándor,
Bárány Frigyes, Simor Otto, Juhász Jácint
m. v., Horváth István, Máthé Eta, Juhász
György, Stettner Ottó, Vajda János, Vitai
András, Schlanger András, Gados Béla,
Hetey László, Geday Mária, Fábián József,
Katona Zoltán, Tóth Károly.

A Szentendrei Teátrum ezen a nyáron
Nagy Ignác Tisztújításának zenés át-
dolgozását tűzte műsorára. Ez a szerző
műfaji megjelölése szerint „eredeti víg-
játék" most, megírása után majd másfél
évszázaddal eredeti formájában már nem
hathatna úgy a színpadon, mint hajdan, a
legendássá vált bemutató idején, ami-kor
a mindenkit foglalkoztató közéleti téma -
a tisztújítás - politikai üzenetként
robbant a reformküzdelmektől felkorbá-
csolt hangulatban. „A nemzeti életből
vett képek varázserővel hatnak a hallga-
tóságra. Megért már a nemzet arra, hogy
gyarlóságait felfedezzék!" - lelkendezett 1
843-ban a Honderű.

Hangzatos beszélő nevekkel félreérthe-
tetlenné tett szatirikus jellemrajzai a kora-
beli politikai élet jellegzetes típusai-
mutatják be. Farkasfalvy alispán, a kon-
zervatív nemesi ideológia képviselője,
egyszerre félelmetes és nevetséges figura.
heves, a pesti ügyvéd a haladás jelt
szavait hangoztatja, de számára a polgári
liberális eszmék csak üres szólamok,
kapaszkodók a politikai karrier útján.

Hajlósy aljegyző a mindenkori talp-
nyaló prototípusa. A nemesi előjogai-
kért reszkető, hamis önérzettől dagadozó
provinciális urak, Virágos György és
Aranyos Mihály, valóságos bohóc-
kettőst alkotnak.

A Tisztújítás drámairodalmunk első
politikai vígjátéka, mindenekelőtt kora-
beli aktualitásának köszönheti, hogy -
Mikszáthot idézve - „egész Szigligeti
Edéig a legjobb magyar vígjáték nim-
buszával jelenik meg a magyar színpa-
don". Nagy Ignác a publicisztikai érvé-
nyesség mellett legalább annyira töreke-
dett vígjátéka „fogyaszthatóságára" is.
„Az úgynevezett »okos írók« közé tarto-
zott" - jellemzi Mikszáth Nagy Ignácot -,
„akik nem indulnak eszmények után,
nem kergetik tüskön-bokron a
halhatatlanságot, megelégszenek, ha,
amíg élnek, jól élnek, s minden igyeke-
zetük oda irányul, eltalálni a közönség
ízlését." Ezért akar a Tisztújítás egyszerre
találó politikai pamflet is lenni, meg
szórakoztató szerelmi bohózat is.

MOLNÁR ANDREA

Múlt századi vígjátékok

A Tisztújítás Szentendrén

Csikos Sándor és Szigeti András Nyerges András: Az ördög győz mindent szégyenleni című drámájának
előadásában


