
mindig más kettő áll szemben a har-
madikkal, mindig másnál az adu, s az első
felvonásvéget Garas Dezső éppenséggel
úgy állítja be, mintha Emma és Misi
összejátszanának Drágamama ellen, ami-
ből persze semmi sem igaz, mint ahogy
egyetlen más verzió sem végérvényes. Es
hogy ez ellen a néző ne lázadjon föl,
Sárospataky ismét a titokzatosság
dimenziójához folyamodík: a darab vég-
eredményben megfejthetetlen, amit ele-
gánsabban úgy is ki lehet fejezni, hogy ha
az együttélés, az emberi kapcsolat-
rendszer hamis, akkor bármi megtörtén-
het. A baj az, hogy a bármi rendszeresen
meg is történik.

A szolnoki színház a közönségszerve-
zőknek és ezúttal műsorfüzet híján - a
nézőknek is szánt szórólapon nem a
drámával kapcsolatos információkat
közöl, hanem egy körmönfont szociál-
pszichológiai eszmefuttatást bizonyos Eric
Berne Emberi játszmák című művéből
(melyet ha a címzett nézőknek nem is, de
nekem legalább bizonyára illenék
ismernem; csak az nyugtat meg, hogy ha
ismerném, a Drágamamára nézvést akkor
sem lennék okosabb). Azt jelentené ez,
hogy a szolnokiak bedőltek a
„Szemfényvesztés Trilógiájának"? Va-
lóban azt hiszik, hogy Sárospataky drá-
mája csak a társadalmi tevékenységet
jellemző játszmák szabályozottságának
tanával értelmezhető méltóképpen ?
Aligha. Feltételezem: Szolnokon, csakúgy,
mint a Várszínházban, nagyjából tisztában
voltak a művek értékével, de - túl azon,
hogy magyar ősbemutatót vállalni mindig
bizonyos előnyökkel jár - úgy gondolták:
felszíni rétegük mindenképp eladható.
Először is Sárospataky idősebb és idős
színészekben és kivált színésznőkben
gondolkodik, ami eleve ritkaság: hatásos
comebacket lehetett szervezni Kálmán
Györgynek, Kohut Mag-dának, két ízben
is Lukács Margitnak, foglalkoztatni
Szemes Marit, Koós Olgát, Kátay Endrét.
És a siker érdekében csak ki kellett
dolgozni egy olyan rendezési eljárást,
amelyre egyaránt rátalált a
Szemfényve sztőket és a Drágamamát sorban
felvállaló Garas Dezső és a Teakúrát színre
vivő Sík Ferenc: bölcsen óvakodni a darab
egészének értelmezésétől, és ehelyett zárt
magánszámok sorozataként, hatásos
szólókban, duettek ben és tercettekben
előadatni az egyes jeleneteket, mint afféle
helyzetgyakorlatokat bizonyos emberi
alapérzelmekre: dühre, csalódásra,
félelemre, hízelgésre, kétség-

beesésre, fortélyoskodásra, felháborodás-
ra, értetlenségre stb. Ha ezt a közönsé-
gesen „spilázásnak" nevezett műveletet jó
és rutinos színészek vagy épp közön-
ségkedvencek hajtják végre, akkor jó esély
van rá, hogy a változatlanul és
kizárólagosan színészcentrikus átlagné-
zőnek nemcsak közben, de utólag se jut
eszébe elgondolkodni, hogy voltaképp mi
értelme az egésznek.

Ezt a kérdést immár egyvalakinek kel-
lene föltennie: magának Sárospataky
Istvánnak, persze önmagához intézve.
Nemcsak azért, mert a kritika rá-bőszült;
nemcsak azért, mert ha trilógiáját
tetralógiává kívánná bővíteni, a színházak
már vonakodnának (még ez sem biztos).
Egyszerűen azért, mert előbb-utóbb rá
kell jönnie: útja zsák-utcának bizonyult. A
semmire se kötelező, elvont, tételes
moralizálás nem drámai alapindíték;
ügyes és immár rutinos szituációkba és
dialógusokba szedésével nem lehet
megoldani a mai drámaíró - elismerem -
irgalmatlanul nehéz dilemmáját,
legföljebb megkerülni - annak pedig mi
haszna?

Ha Sárospatakynak valóban nincs több
mondanivalója a világról, mint amennyit a
trilógia tükröz, akkor talán bölcsebb lenne
élményei kiérlelésére, gondolatai és
indítékai tisztázására egy időre
visszahúzódnia; ha pedig van súlyosabb
mondandója, akkor el kellene mélyülnie a
kifejezésére alkalmas formai és technikai
lehetőségek és eszközök kimunkálásában.
Ez utóbbi feltevésre sajnos nem maguk az
utóbbi darabok jogosítanak fel, hanem - a
kezdetek adta s számomra még mindig
nem teljesen kimerített hitelen túl az
írónak már idézett nyilatkozata is, mely
szerint azt szeretné elérni, hogy
drámáiban a mai ember „önmagában is,
szimbólumként is funkcionáljon". Az
életmű első szakaszát záró trilógiában ez a
cél kisiklott az író keze közül: figurái nem
reprezentálják a mai embert, s így nem
funkcionálnak, se önmagukban, se
szimbólumként (miként azt a
Táncpestisben tették). Az életmű második
szakaszában valóban e cél felé kellene
törnie, de nem alább immár a Táncpestis
színvonalánál.

TAKÁCS ISTVÁN

„Mondd, te kit
választanál?"

Az István, a király a Nemzetiben

A nézőtér szokásos kezdés előtti zsongása
közben alig észleljük, hogy elindul a zene.
Kissé meglepő, hogy ez Beethoven-
muzsika - de hát az 1811-ben írt s 1812
februárjában a pesti új német színház
megnyitóján a Kotzebue-darab (István
király, vagy Magyarország első jó-tevője)
kísérőzenéjéül szolgáló zene nyitánya
István király nyitány címmel eléggé ismert
mű, s címe miatt is, de még inkább a
felhasznált (vagy inkább: át-stilizált)
verbunkos-dallamok miatt, illik egy István
királyról szóló rockopera be-vezetőjének.
Tagadhatatlanul romantikus-hősies
muzsika, mely alkalmas a romantikus-
hősies István-képet is idézni. Bőven van
idő a tűnődésre első szent királyunk Grál-
lovag tisztaságúnak tudott alakjáról,
nemzetet és országot teremtő-alapító
tetteiről; a nyitány egyre jobban magához
vonzza figyelmünket, s miközben lassan
halványodnak a néző-tér fényei, jobban
szemügyre vehetjük a színpadot, a
díszletet is, sajátos, a mesék hármas
válaszútját idéző hídrend-szerével,
alacsony dobogóival, drapériáival.

Aztán a beethoveni muzsikába várat-
lanul belevillan egy másfajta hangzás. Egy
figyelmeztető zenei snitt, mint Huszárik
Zoltán filmjeinek pár kockányi bevillanó
képei. Felkapjuk a fejünket - mi ez? A
következő bevillanások már formát
öltenek: szintetizátor veszi át a beethoveni
motívumot, s a romantikus-hősies zene
átvált rockba. Megérkeztünk a jelenbe,
megérkeztünk ide, a Nemzeti Színházba. S
hogy azonnal el-induljon a színház is: a
színpad jobb előterében egy csoport
késlekedés nél-kül indítja az első dalt, ezt
az izgatott ritmusú, furcsa módon ismerős
dallam-vezetésű és hangszerelésű számot:
„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget/
Mondd, te kit választanál?" Két alak válik ki
a csoportból, s egy kisfiú. István és
Koppány - még együtt, egyszerre. És a
fiúcskától kérdezgetik: „Mondd, te kit
választanál?" De a kérdés nem csak ennek a
gyermeknek szól - szól a csoportnak,
amelyből kiváltak, s szól nekünk, noha
nem felénk intonálják.



Bubik István és Kubik Anna az István, a király előadásában
(Nemzeti Színház)

Hirtling István és Götz Anna Szörényi-Bródy művében

Hogy ki ez a kisfiú? A gyermek István ? A
gyermek Imre herceg ? A tisztaság és
ártatlanság jelképe? Talán ez is, az is. Egy
ügyesen megoldott váltással mindenesetre
ez a gyermek a hídrendszer mögé úgy
tűnik el, hogy utána már az ifjú Istvánként
jelenik meg, s az előbbi kislány (a kis
Réka) helyett már Gizella van az oldalán.
Ekkor még Géza feje-delem és Sarolt
fejedelemasszony is jelen vannak. A
dráma még csak felsejlik, az erők még
szunnyadnak. De a statikus szituáció,
melyet a nyitó zeneszám teremt, már
feloldódott. Már érezzük: itt valami
egészen más István királyt fogunk látni,
mint amilyent 1983 augusztusában a
városligeti Királydombon, aztán a
filmváltozatban, s később, 1984 nyarán a
szegedi szabadtéri színpadon. Itt - részint a
zárt színpad és színház kényszerítő
hatására, részint a korábbi variációk
tapasztalatai és visszhangja nyomán -
drámával lesz találkozásunk, mely
történetesen egy rockopera formáját
öltötte.

*

Kerényi Imre rendezése már az első per-
cekben, az első szám dramatikus lehe-
tőségeinek kibontásával s egy majd
visszatérő szimbolikus mozzanat és figura
beiktatásával a drámát hangsúlyozza, hogy
aztán végig erre koncentráljon, ezt bontsa
ki a mű különben csak számok
egymásutánjának tűnő szövetéből - és
szövegéből. Nem önkényesen,

nem erőszakoltan - mert az a dráma, ami
előttünk a színpadon megjelenik, nemcsak
elsősorban alapanyagból, Boldizsár
Miklós drámájából fakad, de benne van
Bródy János dalszövegeiben is, s benne
van az ezekből összeálló librettóban. Csak
éppen eddig, a korábbi realizálások
természeténél fogva, kevésbé volt
nyilvánvaló, kevésbé érvényesülhetett -
mondhatni: kevésbé volt rá szükség. A
látvány és a hatalmas terek be-játszatása
nem az intimitás felé vitte el ezt a drámát.
Most, a Nemzeti elő-adásának láttán válik
világossá az is, hogy mit és mennyit rakott
rá a műre - sok esetben szükségtelenül és
félre-vivően - a korábbi szcenírozás, a
hangoskodás, a kicsikart hatás. Itt, ebben a
kicsiny, sőt szűk térben, egy kifejező
színpadkép és játéktér segítségével, egy
minden ízében átgondolt rendezés jó-
voltából, úgy jelenik meg Boldizsár
Miklós, Szörényi Levente és Bródy János
műve, ahogyan talán mindjárt első-re meg
kellett volna jelennie. Szikáran,
egyszerűen, példázaterejű dráma-ként,
mely közismert történelmi eseményekhez
kötődik, de nem kíván dramatizált
történelmi képeskönyv lenni, mert az
adatolt hitelességet éppúgy nem igényli,
mint Shakespeare a király-drámákban
vagy Katona a Bánk bánban, - ami nem azt
jelenti, hogy az István, a király
Shakespeare vagy Katona mércéjével
mérendő, hanem csak azt, hogy
oktalanság egy egyébként sem minden-

ben kikristályosodott történettudományi
tézist számon kérni ezen a rockoperán. Itt
a nagy ecsetvonások Uralkodnak, itt csak
az alapfelállás fontos, azzal az
általánosítással, azzal a nagyvonalúsággal,
amely minden operalibrettó saját-ja.
Különösen, hogy ebben a műben nem a
cselekményesség dominál. Elmesélhető
sztori alig van, vagy öt mondatban el-
mondhatjuk. A számok egymásutánisága
adja ki a cselekményt, azokból bomlik ki
István és Koppány küzdelme, azokban je-
lenik meg a konfliktus - de az egésznek
van valamiféle statikussága, valamilyen
oratorikus hatása. Hogy ebből nem a le-
nyűgöző látványosság felé elmozduló
előadás születhessék, ahhoz az eredeti
Ezredforduló című drámából létre kellett
hozni azt a cselekvéssort, azt a moz-
gáskompozíciós folyamatot, amely az
egyes számokat is színpadi történéssé
bontotta ki, s megoldotta a számok
(helyesebben: jelenetek) közti színpadát-
rendezéseket, váltásokat is úgy, hogy egy
másodpercre sem állt le a z e n e i folyamat,
és a sokféle, eléggé heterogén zenei stílusú
jelenetet (számot) is egységgé tudta fogni.
Ez a rendező érdeme, s Kerényi egyik
legsajátabb tehetségét mutatja: a pontosan
komponált és precízen kivitelezett
mozgás- és gesztusrendszer
megteremtésének képességét; a szavakon
túli vagy azoknál többet mondani képes
eszközök kitalálásának és alkalmazásának
képességét; azt a komplexitást, amellyel
legjobb munkáiban (a hatását



ezúttal is éreztető Csiksomlyói passióban

vagy a János királyban) szerves egységgé
képes összefogni a színpad minden elemét
a világítástól a hangsúlyokig.

A fentiekből az is következik, hogy az
István, a király csak a Nemzeti színpadán
előzmények nélküli - de Kerényi mun-
kásságában megvannak az előzményei.
Olyan előzmények, amelyek nélkül ez a
mostani előadás nem (vagy legalábbis így
nem) jöhetett volna létre. De az is világos,
hogy a műnek is megvannak a maga
előzményei. Magának a Szörényi-Bródy
szerzőpárnak a munkásságában is - lásd a
Kőmíves Kelement - , de (jóval korábbról) a
műfajban is - lásd a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválrólt vagy a Harmincéves
vagyokot. Még emlékezhetünk rá, hogy
annak idején a Víg-színház vállalkozását is
rosszalló meg értetlenkedő hangok (is)
kísérték, azokat sem tartották egy komoly
prózai szín-házba illő műnek - s azokhoz is
épp-úgy ki kellett találni egy kifejezési esz-
köztárat, mint most az István, a király-hoz.
Más stílus volt az, más eszközök-kel, de
éppúgy rendhagyó és szokatlan, mint ez
most itt. Geszler György koreográfiája a
Popfesztivált is éppúgy összetartotta, mint
most Novák Ferencé az István, a királyt.
Csak hát könnyen felejtünk, s most ez a
vállalkozás tűnik előzmények nélkülinek,
most ezt kíséri (kísérte) rosszallás és némi
ellendrukk.

Ha már itt tartunk, akkor felidézhetünk
még egy hasonlatosságot a régi vígszínházi
s a mostani nemzetibeli produkció között.
Nevezetesen azt, hogy annak idején azért
lehetett azokat a darabokat (meg aló estét
nyár, jó estét szerelem című musicalt is) a
Vígben színre vinni, mert adott volt egy
megfelelő képességekkel rendelkező fiatal
színészgárda, s azért lehet most az István, a
királyt a Nemzetiben megcsinálni, mert ott
is adott egy olyan színésznemzedék, amely
képes a zenei követelményeknek is eleget
tenni. Más szóval: nem csak eljátszani
képesek a művet, hanem el is éne-kelni.
Vagy megfordítva: nem csak el-éneklik,
hanem el is játsszák. És ettől megint csak
más fénytörést kap az egész előadás. Mert
hiába volt zeneileg kitűnő minden eddigi
variáció, az elsősorban a népszerű
rockénekesekre építő szereposztás érthető
módon inkább csak a jól megcsinált
számok lehetőségét érezte meg az
előadásban, azaz

a maga labdáit játszotta meg, s kevesebbet
törődött a csapatmunkával. Ezért is tűnt
(tűnhetett) csupán számok sorozatának a
mű, s ezért is borultak fel a belső arányai,
mivel néhány elementáris erejű szóló a
rockmatéria s az ehhez kapcsolódó lázadó,
„ellenzéki" gondolat-sor felé vitte el a
darabot. Most azáltal, hogy kitűnő prózai
színészek éneklik és játsszák a figurákat,
ezek az arányok helyrebillennek.

De ha jobban odafigyelünk a mű két
lemezen kiadott, kilencvenhárom perc
terjedelmű alapváltozatára, akkor a sza-
badtéri előadások (elsősorban a városligeti
bemutató) aránytalanságait nem is
észleljük. A librettó ugyanis kitűnő
zenedramaturgiai érzékkel szerkesztett.

Érdemes szemügyre venni a művet
ebből a szempontból is.

Az István, a király négy részre osztott
szövegkönyvű, s összesen huszonhat
számot (jelenetet, tételt) tartalmaz. Az I.
rész Az örökség, a 11. Esztergom, a 111.
Koppány vezér, a IV. István, a király címet
viseli. A számok eloszlása egyenletes: a
két szélső rész hat-hat, a két középső hét-
hét számot tartalmaz. A szerkesztés, a
jelenetek, számok egymás-utánisága, az
építkezés nagyon gondos. Ahogyan a
megszólaló személyeket, a felvillanó
jeleneteket, az egymásnak fele-lő
ellentéteket, összecsapásokat Boldizsár-
Bródy szövege sorakoztatja, az az
operaszínpad zenedramaturgiai követel-
ményeihez igazodik. Szólók, kórusok,
átkötő tételek, meditatív részek, izgatott

párbeszédek, virágének vagy népdalszerű
szövegek, siratóénekek, kemény rock-
szövegek, regősrigmusok, érzelmes dal-
szerű strófák és csasztuska- vagy kuplé-
szerű versikék váltakoznak, a feszültség-
teremtés és oldás, a felíveltetés és a
megnyugvás hullámzásával. Talán csak a
Koppány és feleségei közti jelenet nem
feltétlenül szükséges, bár ez is fontos
nyugvópont a drámai folyamatban - innen
emelkedik fokozatosan a cselekmény
(hogy így nevezzük) az lstván és
Koppány közti döntő összecsapásig.
Hogy Kerényi rendezése megtalálhatta a
drámát ebben a műben, az nem kis mér-
tékben épp annak köszönhető, hogy az
István, a király rockopera mint drámai mű
is működőképes. Az a belső konfliktus
például, ami a feladatát vonakodva
vállaló, lépése tragikus kihatásaival tisz-
tában lévő lstvánban munkál, ha más
tónusban is, ott található Koppányban is.
Ő éppúgy érzi a döntés drámai súlyát,
mint lstván, s neki éppúgy meg is adatott
e döntés lehetősége (ami nél-kül nem is
lehetne drámai hős), mint Istvánnak. S ő
mondja ki azt is, amit lstván még nem
ismer fel világosan: késő már mindent
újra átgondolni, kényszerpályán
mozognak ők is, az események is. Hogy
tehát a feszültséggel teljes konfliktusok
egyáltalán kibonthatók legyenek a
játékban, ahhoz ez a dráma, ez a
szövegkönyv kellett.

De - még inkább - kellett hozzá az a ze-
ne, amelynek zenedrámai, karakterábrá-
zoló, konfliktusteremtő erejéről elég ke-

Jelenet az István, a király előadásából (középen Ivánka Csaba)



vés szó esett. Sok ponton ez a zene pó-
tolja azt, ami a szövegekből kimaradt,
vagy ami azokban nem bomolhat ki tel-
jességgel. Ha a Bródy-librettót tudatos
zenedrámai kompozíciónak neveztük,
még inkább annak nevezhetjük Szörényi
zenéjét. A műnek téveszthetetlen egyéni
karaktere van, amely végső soron a
hajdani Illés-együttes stílusára vezethető
vissza, majd a későbbi Fonográf-
törekvésekre. Már az első szám, a
„Mondd, te kit választanál?" is úgy szól,
mint egy régi „Illés-nóta" - az is (a leme-
zen s a szabadtéri előadásokon az erre az
alkalomra újra összeállt Illés-együttes
játszotta is). És ez a sajátos „Szörényi-
stílus" üt át még a gregorián- vagy más
egyházi zenét idéző jeleneteken is. Ez
megint nem véletlen. Egy kialakult,
egyéni zenei nyelv szólal meg, mintegy
saját legjobb eredményeit összegezve, sa-
ját legjobb lehetőségei szintjére emelked-
ve. Legalább másfél évtized munkája
sűrűsödik itt egy nagy formátumú művé.

A zenei szerkesztés, jelenetezés és
jellemzés éppolyan végiggondolt zene-
drámai dramaturgiájú, mint a librettó.
Bizonyos belső kötéseket, erővonalakat,
hangsúlyokat úgy érzékeltet, mint a jó
operakomponisták teszik egy-egy dallam,
egy-egy zenei motívum megfelelő ponton
való alkalmazásával és újraalkalmazásá-
val. Számomra ezek az itt sajnos végig
nem elemezhető megoldások fontosab-
baknak is tűnnek, mint az a kézenfekvő
ötlet, hogy a két főalak zenei stílusa eltér
egymástól: István zenei világa dallamos,
érzelmes, néha fennkölt, néhol himnikus,
néhol dalszerű, Koppányé meg
szenvedélyes és eruptív rock. Ahogy
Szörényi egy-egy jelenetben az azonos
érzelmeket vagy indulatokat zeneileg
összekapcsolja, vagy egy motívumot
átemel egy távolabbi jelenet fontos
jellemző mozzanatául, ahogy a hang-
szerelésben is utal lelkiállapotokra, belső

konfliktusokra, cselekvés és gondolat
kapcsolatára vagy ellentétére, az legalább
olyan dicséretes teljesítmény, mint hogy
eksztatikus jelenetté tudja fokozni Torda,
a táltos látomását, vagy a gúnyos
groteszk eszközeivel, valami fara-muci
foxtrottzenével és -ritmussal jellemzi a
köpönyegforgató magyar urakat. Formai
megoldásai éppily változatosak és
meggyőzőek: kórustétel, induló, ária,
kettős, sajátos énekbeszéd, dal és románc
váltogatja egymást, s még a tánctételek
(vagy annak is kidolgozható zenei
jelenetek) sem hiányoznak. A jó zenei
memóriájú néző persze felfedezhet itt-ott
némi beütést a rockopera vagy
rockmusical alapműveinek megoldásaiból
vagy éppen Orff Carmina Buranájából -
de Szörényi zenéjének eredetiségéhez,
stílusa honi karakteréhez, gyökerei hazai
zenei talajba mélyedéséhez kétség nem
férhet. (Ha helyünk lenne hozzá, s zenei
kérdésekben autentikusak lennénk, igen
érdekes összehasonlítást tehetnénk az
István, a király és az ugyancsak a Nemzeti
színpadán vendég-szerepelt moszkvai
Komszomol Színház társulatának
előadásában látott Ribnyikov-
Voznyeszenszkij-rockopera, a Juno és
Avosz zenéjének nemzeti karaktere
között. Mindenesetre: rokon jelensé-
gekről van szó.)

S ha már a hazai karakterről van szó,
meg kell említeni a zárójelenet sokat
vitatott Himnusz-applikációját. Nemigen
figyeltünk fel rá, hogy a mű lemezki-
adásából ez a Himnusz-kóda teljességgel
hiányzik. (Mint ahogyan ott a Beethoven-
nyitány sem szerepel; mindjárt a „Mondd,
kit választanál ?"-lal indul a zene.) Csak a
korábban is több helyen felbukkanó, a
Himnusz ismert előjátékát idéző hármas
akkord hangzik fel a lemezen (kétszer is),
majd a „Felkelt a napunk" kezdetű,
himnikus dallamnak egy a barokk
(Händel) anthčme-re emlékeztető
hangszerelésű változatát halljuk, s ezzel

ér véget a darab. A Himnusz tehát csak a
Királydombon került a kódába, meg a
szegedi szabadtéri előadásban. Kimaradt a
filmből is. Most a Nemzetiben egy újabb
variációval találkozunk. Nem a
nagyzenekari Himnusz-felvétel szólal
meg, hanem egy szintetizátorra áttett
parafrázis, s míg a zene szól, játszódik le
István alább említendő „pantomim-
monológ"-ja. Ez sokkal finomabb, sokkal
kevésbé presszionáló megoldás - de a
nézők még így is zavarba jönnek, s
bizonytalankodva felállnak. Talán lehet-ne
módosítani ezen a kódán, mert a más
irányú reflexekre ható Himnusz-zene itt
már túlviszi a közönséget a színházi
kereteken. István drámája viszont akár a
lemez szép kódazenéjére is lejátszód-
hatna, ugyanolyan erővel, vagy tán még
meggyőzőbben, hiszen a „Felkelt a na-
punk" himnikus diadalával szembesülne a
súlyos emberi és uralkodói tragédia.

*

Már most végül is milyen az István a
király előadása a Nemzetiben? Miről szól?
(Hogy ezt az obligát kérdést tegyük fel.)
Arról, amiről mindig is szólt, de a
görögtűz meg a nemzetiszín drapériák
mögött nem mindig látszott: a választásról.
A lehetőségekről. Arról, hogy dönteni
kell, s a döntés mindig fájdalmas, néha
drámai, gyakran tragikus. Hogy a döntés:
felelősség, s hogy a döntést át kell érezni,
át kell élni. És hogy néha a népszerűtlen
döntést is vállalni kell egy távolabbi,
nagyobb cél érdekében. Ez az István itt
úgy diadalmaskodik, hogy győztesként is
veszít - legalábbis a hitét az éles
konfliktusok békés elsimításának le-
hetőségében. Királlyá koronázzák a pápa
által küldött koronával - de a halottai (ez is
Kerényi szituációt kitágító-értelmező,
elmélyítő ötlete) ott állnak fent egy
aranyosan csillogó ikonosztáz,
mélyedéseiben: Koppány, Géza, Laborc -
s nekik mutatja fel a nyitójelenetből most
visszatérő fiúcska (az ártatlanság? Imre
herceg?) szőnyegbe burkolt holttestét:
íme, lássátok, az én tragédiám még
folytatódik, s íme, lássátok: véget ért az
ártatlanság kora, elpusztult a
küzdelmekben valami visszahozhatatlan
is. És ez olyan dráma, ami már túlmutat a
konkrét szituáción.

Kerényi rendezése és Novák Ferenc
koreográfiája, meg Götz Béla sokoldalúan
használható, a megállás nélkül hömpölygő
zene kiszabta kurta időközökben is

Vikidál Gyula (Koppány) az István, a királyban (Iklády László felvételei)



változtatható, remek színpadképe végül is
a színészi munka által teljesedik ki. Két
szerep - Koppány és Torda kivé-telével
kettős szereposztásban játsszák a művet. A
főbb alakok eltérő színészi és hangbeli
karaktere miatt ez a két szereposztás egy
kicsit a rendezői elképzeléseken is
módosít. Bubik István Istvánja például
keményebben és határozottabban
fogalmazott királyt mutat, hangban is,
játékban is. Benne erőteljesebb az a vonás,
ami a drámában és a zenében is benne
rejlik: az érzelmi-gondolati gazdagsággal
párosuló céltudatosság. Hirtling István
inkább a töprengő, az elhivatottságát
felismerő, de céljait lehetőleg szelíd
eszközökkel elérni kívánó Istvánt rajzolja.
Gyötrődőbb, szenvedőbb, tán esendőbb is.
Császár Angela Saroltja asszonyosabb
vonások mögé rejti a fejedelemasszony
kérlelhetetlenségét. Szemes Mari
direktebben és zabolátlanabbul
nagyasszony. Kubik Anna Rékája
kiszolgáltatottabb, Götz Annáé
szenvedőbb és tragikusabb. Juhász Róza
Gizellája érdesebb és okosabb, Kováts
Adélé törékenyebb és idegenebb. Nagy
Zoltán Asztrikja méltóságosabb, Rubold
Ödöné politikusabb és jobb hely-
zetfelismerésű. Tahi József Laborca
hetykébb, nyeglébb, Funtek Frigyesé
egzaltáltabb, zaklatottabb. Csák György
Fiatal regőse átszellemültebb, Tahi Józsefé
sodródóbb. Koppány asszonyai -
Papadimitriu Athina, Peremartoni Krisz-
tina, Pregitzer Fruzsina - Kerényi rendezői
ötlete jóvoltából nem csak enyelgő
nőstények, hanem a Koppány jeleneteit
kísérő kultikus-mitikus mozzanatok fontos
figurái is. Csurka László, Botár Endre és
Szersén Gyula köpönyegforgató urai (akik
Vágó Nelly kifordítom-befordítom
köpönyegeit viselik) egy kevés
vidámságot hoznak az egyébként elég
komor előadásba.

Vikidál Gyula, aki a testére szabott
Koppányt itt is szuggesztív erővel énekli,
színészként sem rí ki a társulatból. De
most nem róla, nem Koppányról szól az
előadás. Helyére került, s csak azokban a
jelenetekben kap különös hangsúlyt,
melyekben valóban ő áll a központban.
Egyenrangú társa lett Istvánnak, és ezzel
az egész mű kicsengése megváltozott.
Kitűnő arányérzéke attól is megóvja, hogy
bárkit „leénekeljen". Vele egyenrangú az
énekes-teljesítményben is Ivánka Csaba
Torda táltosa. A Ill. rész varázsolás- és jö-
vendölés-jelenetében elementáris erővel
szólal meg, s nemcsak az eksztázist

hiteti el, hanem azt is érzékeltetni képes,
hogy látomása a fényes jövőről túlfűtött és
légvárakat építő ábrándozás, valamiről,
ami sosem létezett, mert sosem létezhetett.
Ez a Torda az előadás egyik meglepetése,
s ezen csak keveset ront, hogy Ivánka
számára nem sikerült elég kifejező
mozgásrendszert kitalálni, s hogy egy
fontos pillanatban Kerényi a mondák
világfáját idéző göcsörtös fatörzsre
mászatja, s percekig ott is felejti.

Sok mindenben más tehát ez az István, a
király, mint amilyennek eddig is-mertük.
Igazi dimenzióit valószínűleg most kapta
meg, egy szerencsés pillanatban,
amelyben egy megfelelő adottságokkal
rendelkező fiatal színészgárda, egy igen jó
passzban lévő rendező és egy hasonlóképp
jó szériát produkáló koreográfus, meg egy
sok szempontból korszakos
jelentőségűnek tekinthető mű találkozott
egymással s egy meglévő
közönségigénnyel.

Az előadás egyik rokonszenves vonása
épp ennek a találkozásnak a felisme-rése
és az általa kínált lehetőségek okos
kibontása. Ezzel függ össze az az eléggé
nem hangsúlyozható tény is, hogy a Nem-
zetiben ez a produkció olyan energiákat
szabadított fel, olyan eddig nem igényelt
képességeket hozott felszínre, amelyekről
nem is igen sejtettük, hogy léteznek.
Hatalmas munka kellett ehhez, de
megérte.

Egy kiemelkedően sikerült előadásnak
mindig társulatfelrázó és művészetpeda-
gógiai hatása is van. Feltehetőleg így lesz
ez most is. Legfeljebb azt sajnál-hatjuk,
hogy az ilyen kivételes pillanatok csak
ritkán adatnak meg, s nem a folytonosan
és egyenletesen magas szintű teljesítmény
produktumai, hanem az el-vétve és
kiszámíthatatlanul kicsúszó nagy dobások
eredményei.

Szörényi Levente-Bródy János: István, a király
(Nemzeti Színház)

Dramaturg: Márai Enikő. Díszlet: Götz
Béla m. v. Jelmez: Vágó Nelly. Koreográfus:
Novák Ferenc m. v. Zenei rendező: Szörényi
Szabolcs. Rendező: Kerényi Imre.

Szereplők: Hirtling István, Bubik István,
Császár Angela, Szemes Mari, Kováts Adél,
Juhász Róza m. v., Nagy Zoltán, Rubold
Ödön, Baranyi László, lzsóf Vilmos,
Mácsai Pál, Bagó Bertalan f. h., Funtek
Frigyes,
Kaszás Géza f. h., Győr i Péter f. h., Vikidál
Gyula m. v., Ivánka Csaba, Tahi József,
Götz Anna, Kubik Anna, Papadimitriu
Athina, Peremartoni Krisztina, Pregitzer
Fruzsina, Csurka László, Botár Endre, Szer-
sén Gyula, Csák György, Ferenczy Cson-
gor.

FÖLDES ANNA

A századik Macskajáték

Tizenegy évvel a Macskajáték szolnoki
ősbemutatója után beszélgettem har-
madszor a szerepek szerepéről az Örkény
elképzeléseit a világszínházban
leghitelesebben megvalósító Orbánnéval,
Sulyok Máriával. Ennek az interjúnak
záróakkordjaként hangzott cl Sulyok
színháztörténeti jóslata: „Biztos vagyok
benne, hogy ha újabb tizenegy év el-
teltével felújítják a darabot, és egy
egészen más színészgárda veszi elő, a
Macskajáték talán mást jelent majd, meg-
változhat a darab hangvétele, üzenete is,
de a siker nem pártol el tőle. Orbán-né
mindannyiunkat túlél."

A több mint egy évtizeden át tartó pesti
színházi sikerszéria folytatására nem is
kellett tizenegy évig várni. A Játékszín az
idén - huszonkét évvel a kisregény
születése és másfél évtizeddel az
ősbemutató után -- újra műsorra tűz-te és
„egészen más színészgárdával" el-
játszotta kortárs drámairodalmunk első-
számú, klasszikussá avatott sikerdarab-
ját.

A Macskajáték műsorra tűzését a magyar
drámák színházában, a tegnapi kor-társ
művekre is figyelő repertoárban
felesleges külön indokolni. Valójában a
tizenöt éves „jubileum" is elhanyagol-
ható színháztörténeti véletlen; akárcsak
az, hogy a Játékszínben látott felújítás,
Makk Károly filmjével együtt, a tizedik a
hazai Macskajáték-variációk között.
(Feltéve, hogy a magyar Szabó István
nálunk is játszott nyugatnémet tévé-
filmjét átengedjük a produkciót létre-
hozó német stábnak.) Meglehet, szeren-
csés véletlen az is, hogy a Szerzői Jog-
védő Iroda nyilvántartása szerint a vi-
lágszínházban ez a századik Macskajáték.
Bár ennek a színháztörténeti adaléknak
azért van némi szimbolikus jelentése is:
mintha a magyar színház ezzel (is) dek-
larálná, hogy Örkény világhódító élet-
művét folyamatosan magáénak vallja.

Majdnem szükségszerű az is, hogy
Berényi Gábor igazgatói ténykedése
színterén, a Játékszínben Berényi Gábor
rendező vállalkozott Örkény tragikomé-
diájának felújítására. Hiszen tizenkét
esztendős szolnoki direktorságának


