
KOVÁCS DEZSŐ

A képtelenség
természetrajza

A Császári futam Gyulán

Természetesen tiszteletben kell tarta-
nunk a színpadi szerző merészségét.
Nincs jogunk kétségbe vonni írói szuve-
renitását, mikor kijelenti : „ .. . kérdéses,
lehet-e olyan színpadi művet írni, mely-
nek első fele messzi századokkal nap-
jaink előtt történik, a másik fele pedig
ma. Józan színházismerettel nézve, nem
lehet. Ez a felismerés sarkallt arra, hogy
a Császári futam megírásához fogjak."

(Gyárfás Miklós: Az élet mulatságairól.
A Gyulai Várszínház műsorfüzete, 1986.
21. o.)

Á darab, c kétrészes „ironikus játék"
tiszteletre méltó mottójának érvényessé-
gét sem lehet semmi okunk megkérdő-
jelezni: „Credo, quia absurdum." Ám
próbáljuk meg komolyan venni, amit a
szerző , Gyárfás Miklós mond: „ .. . egy
színdarab addig úgyszólván nem létezik,
amíg a színész-rendező-közönség hármas
nem dönt sorsáról."

A Császári futam úgy kezdődik, mint egy
„szabályos" történelmi dráma. Marcus
Aurelius, a fi lozófus római császár
életének utolsó éjszakáján önvizsgálatra
kényszerül: szembe kell néznie elhibázott
döntései sorozatával, megváltónak hitt
eszméi érvénytelenülésével a polit ikai
gyakorlatban, sőt egyéni életének
kudarcával. Rajongva szeretett fiáról ki-
derül ugyanis, hogy alkalmatlan az ural-
kodói posztra, erőszakosan és idő előtt
hatalma után nyúl, s különben is, nem
tő le, hanem egy gladiátortól származik.
Marcus Aurelius víziójában megjelenik
egykori hitvese, Faustina, aki Charon
ladikján áthajózva az alvilágból árny-
alakként a környezetébe toppan, majd
nagyon is hús-vér szenvedélyektő l vezé-
relve minden viselt dolgáról beszámol az
agg császárnak, természetesen azt sem
titkolva el az elképedt férj előtt , hogy
megcsalta őt. Marcus Aurelius nem-csak
cselekedeteinek mozgatórugóira nem kap
választ, hanem önmaga személyisége is
valójában ismeretlen marad előtte: nem
képes megfejteni a jellem titkát, s
feloldani személyisége ama paradoxonát,
hogy béketűrő és kifejezetten pacifista
szemléletű uralkodó lévén szüntelenül
véres és pusztító háborúkba

keveredett. Az utolsó éjszakán hírhedett
ellenségei, a marcomannok közül hirte-
len lakosztályában terem egy fegyveres,
az őrséget kiküldi a császár, s megadóan
tűri , hogy az idegen megkorbácsolja:
ezzel is bizonyítva ellenségének, hogy
nincs szándékában eltetetni láb alól,
azaz békére törekszik a marcomannokkal.
Egy másik jelenetsorban a fiának hitt
Commodus kötélen ereszkedik alá az
uralkodói lakosztályba, hogy meglepve a
császárt végezzen vele, majd átvegye a
hatalmat. Marcus Aurelius könnyedén
elhárít ja a gyilkos mozdulatot, majd
megbocsátó, fi lozofikus dorgálásban ré-
szesít i a trónörököst.

Á játék első részének fenti summázata
eléggé vázlatos ahhoz, hogy bizonyítani
tudná: a dráma építkezésmódja hihetet-
lenül laza, epizodikus szerkezetű. A lazán
fölskiccelt jelenetsorokból nemcsak drá-
mai feszültség nem indukálódik, hanem
épkézláb történetsor sem kerekedik ki.
Pedig erős és jól megírt dialógusokat
hallunk, amelyek, formájukat tekintve,
fölkelteni hivatottak a dráma illúzióját.
Ám a figurák vértelenek, egyéni karak-
tervonásokkal alig-alig rendelkeznek,
ugyancsak megnehezítve ezzel a szín-
padra állítás rendezői-színészi munkáját.

A dráma második felvonása megerő-
síteni látszik, hogy e színpadi mű alapo-
sabb dramaturgiai átgondoltság nélkül
került a Várszínház színpadára. Az író
az antik külsőségek között fölvezetett
gondolatsort mai környezetbe helyezve
folytatja, az ellenpontozó szerkesztéssel
groteszkbe, iróniába kívánván átlendí-
teni a játékot. Á sajátos drámaszerkezet,
melyet alkalmaz, se nem elég eredeti , se
nem elég szuggesztív ahhoz, hogy

a kettészakadó drámatestet egységes
logikai rendbe fogja össze. A második
részben a korosodó drámaíró, Varsányi
Ákos egykori ifjúkorát, diákkori eszmé-
nyeit és játékait igyekszik egy új drámá-
ban megidézni. E darabot hajdani, azóta
sem látott, s egy újságcikk révén össze-
hívott diáktársainak kívánja fölolvasni,
akikkel annak idején római szenátust
alakítva játszottak történelmet. Ám a
sebtében összetrombitált diáktársak sa-
ját , megoldatlan életükkel vannak el-
foglalva, s egy röpke órára sem mutat-
nak hajlandóságot, hogy visszaszálljanak
a múltba, nemigen kíváncsiak hajdani
önmagukra, csupán egykori sérelmeik
buknak elő belő lük. A felolvasóest
hűden közönsége előbb összevész, majd
szép csendben elillan, s a drámaíró mind-
össze bájos, ifjú és megértő feleségének,
múzsájának, a nőalakjait életre keltő szí-
nésznőnek olvashatja föl újra a drámát,
aminek víziója tulajdonképpen az első
felvonásban inkarnálódott.

Zárt és körkörös cselekményszerkezet
elevenedik meg előttünk, ami igazából
nem is drámai indíttatású, sokkal inkább
epikus fogantatású jelenetek füzére: a
cselekvések spirálja egy ponton visszatér
a kiindulóponthoz, a textus meg-jelenít i
önmagát, amint születik. E szer-
kesztésmód, az irodalmi műnek mint
szövegnek reflektálttá tétele a fiatal
magyar próza nem egy alkotójának mű-
veiben feltűnik, s a módszernek, termé-
szetszerű leg, megvannak a világirodalmi
előzményei. Ettő l persze még kitűnően
funkcionálhatna e különleges dráma-
szerkezet Gyárfás Miklós színpadán. Ám
itt a dramaturgiai összekötő szálak
túlságosan is kuszára sikerültek, a drá-

Fülöp Zsigmond (Kelemen Csaba) és Győry Emil (Varsányi Ákos) a Császári futam gyulai előadásán
(MTI-fotó, l lovszky Béla felvétele)



ma nagyvonalúan átsiklik valóság és ir-
realitás, jelen idejű cselekvés, képzelet és
vízió idő-tér síkjain. Ha az első felvonás a
darabbeli író művészi víziójának meg-
testesülése, akkor túlságosan leválik a
jelen idejű dráma szövetéről, s az „antik"

jelenetsor önmagában sem elég kö-
vetkezetesen végigvitt; ha a kortársi
környezetben játszódó dráma gondolati
sugallatát valós történelmi cselekvéssorral
kívánta előkészíteni az író, akkor a
kontrasztos szerkezet túlságosan sok
helyütt bizonytalanságban hagyja a nézőt.
Mindezektől persze a Császári futam még
mindig remekmű lehetne, elég, mondjuk,
Shakespeare dramaturgiai
,,következetlenségeire" gondolnunk. Ám a
darab s még inkább az előadás arról
győzött meg, hogy kellően ki nem érlelt s
alapos műhelymunkával színpadképessé
alig tett mű került bemutatásra Gyulán. Az
első rész pergő dialógusai vagy a második
felvonás életesebb szituációi is arra
engedtek következtetni, hogy e drámai
nyersanyagban számos ötlet, írói lelemény
maradt kiaknázatlanul vagy maradt
vázlatos ötletszinten.

Az előadás, Tordy Géza rendezése
szinte a lehetetlenre vállalkozott, mikor
kidolgozatlan szituációkból, megíratlan
jellemekből s a nagyvonalúan fölvázolt
konfliktusszerkezetből akart élet-szerű
játékot varázsolni a Gyulai Vár-színház
színpadára. A rendező s a színészek sem
tehettek mást, mint a szcenírozásában s
logikai rendjében is ketté-hasadó drámát
megpróbálták a figurák elmélyítésével,
kiegészítésével életre galvanizálni; persze
mindezt csak a darab szerkezeti
adottságainak figyelembevételével
tehették. Az előadás még így is színészi
remekléssel ajándékozza meg a nézőt:
Győry Emil hallatlanul kifinomult,
intellektuális színészi eszközeivel szinte
újraírja Marcus Aurelius és a szkeptikus
drámaíró, Varsányi Ákos figuráját.
Beteges, kiégett, cinikus császára túl van
jón és rosszon, leszámolt életével, hiú
ábrándjaival, megkettőzött tudattal,
mintegy önelemző kísérleteket végezve
szemléli önmagát. E szkepszisből,
cinizmusból, iróniából táplálkozó
távolságtartás, mellyel önmaga életét,
cselekedeteit analizálja, nagyobb élvezetet
okoz számára, mint a valóságos élet
valóságos gyönyörei: egyfajta vizionárius
álomvilágba süllyed. Varsányi Ákosa
elsősorban önironikus fintoraitól válik
életszerűvé: nemcsak a babonásan tisztelt
hivatás fonák élethelyzeteit jeleníti meg
plasztikusan, hanem egy ki-

üresedésre hajlamos művészattitűd
vitriolos kritikáját is képes megjeleníteni.
Játékostársaira sajnos már alig-alig
jellemző ez az alkotó elmélyültség, a
hiányos figurák teljes világának felépí-
tése. Még leginkább Miklósy György és
Fülöp Zsigmond tud Győry partnerévé
válni: Miklósy az élet csapásaitól
érzéketlenné, sőt gonosszá kalapált revi-
zora s Fülöp önelégült kispolgára hoz
némi eleven színt, üdítő életszerűséget a
játékba, bár az utóbbi színész némiképp
túl is dimenzionálja a karakter vonásait,
harsánysága burleszkbe csúsztatja át a
figurát. A többiek legtöbbször csak
asszisztálnak a játékban, megíratlan
szerepüket olyannak hozzák, amilyen.
Ráckevei Anna Faustina alakjában
fennkölt, méltóságteljes és némiképp
emelkedett császári hitvest formái.
Csordás Mariként is sokat megőriz e
karaktervonásaiból, emelkedetten reto-
rikus; pózzá, modorrá merevítve e stí-
lusjegyeket: kár lenne, ha a fiatal színész-
nő nem ügyelne orgánumának veszélyeire.

Fehér Miklós díszlete érvényesülni
hagyta a gyulai vár históriai miliőjét, s
miként Kemenes Fanny jelmezei, a
játéktérben is az antik-modern jelenet-
sorok logikai kapcsolódásait kereste. Az
előadást koreográfusként Sík Ferenc
jegyezte, az oroszlánokkal való beszél-
getés tolmácsolása látni engedte ilyetén
működését.

Tétova futamokként őrzi majd egy ideig
a gyorsan illanó emlékezet e kevéssé
kidolgozott dráma színpadi botladozásait.
A vállalkozás tiszteletre méltó
szándékához kétség nem férhet, a meg-
valósulás a néző hiányérzetét erősíti. S
föltéteti újra az ismerős kérdést: a fél-
századik bemutatóján túljutott Gyulai
Várszínház az életképes magyar (törté-
nelmi) drámák életre hívója kíván marad-
ni vagy visszasüllyed a történelmi panop-
tikumok illusztratív sorozataihoz?

Gyárfás Miklós: Császári futam (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Kemenes
Fanny. Zenei vezető: Simon Zoltán. Koreog-
ráfus: Sík Ferenc. A rendező munkatársa:
Putnoki Ilona. Rendező: Tordy Géza.

Szereplők: Győry Emil, Ráckevei Anna,
Fülöp Zsigmond, Lukács József, Miklósy
György, Somhegyi György, Bozóky István,
Tóth Tamás, Tordy Géza, Csurka László.

CSÁKI JUDIT

Megannyi átkozott

Páskándi-ősbemutató Kőszegen

A Kőszegi Várszínház immár hagyomá-
nyosan ősbemutatóval jelentkezik minden
nyáron. Páskándi Gézából ugyan két
esztendő szünetet tartottak, de idén ismét
ő a szerző; Átkozottak című történelmi
játékát mutatták be.

Páskándi Géza pedig - szintén ha-
gyományosan - a magyar történelem
viszonylag ismertnek tudott szakaszát
veszi műve tárgyául, hogy eleddig nem
vagy kevésbé ismert motívumokat mu-
tasson meg benne. Szabadságot kér a
szerzői képzeletnek - ez jár is neki -, s így
felmenti-felmenteti magát a történelmi
hűség követelménye alól, miközben egy
másik, csöppet sem engedékenyebb vagy
nagyvonalúbb hűség béklyó-ját fogadja
el.

Nem érdemes és nem is ildomos tehát
számon kérni néhány esztendőt ide vagy
oda az Átkozottak cselekményében; vagy
néhány jellemvonást a szereplők karak-
terében. Helyette azt érdemes csupán
megvizsgálni, vajon sikerül-e megmutat-
ni: miképpen s miért átkozottak az át-
kozottak, ha azok egyáltalán?

Idő: a Báthoryak kora, a tizenhetedik
század eleje. Hely: Erdély. Az alapvető
történelmi összefüggéseket könnyű hoz-
zágondolni, ha másképpen nem, hát a
történelemkönyvek kliséi alapján: a há-
rom részre szakadt ország belső és külső
viaskodását, mindebben a független Er-
dély szerepét, melynek függetlensége
sajátos szemszögből mutatja magát a vál-
ságban és Páskándi drámájában is.

Könnyebb megfejteni, miről szól az
Átkozottak, mint felfejteni a mű szöve-
vényes cselekményét. Nem a történet
többszálúsága okoz gondot, hanem a
„szálak" dramaturgiai egyenetlensége.
Még a többszálúság is virtuális, hiszen
egyszerre mindig egyetlen fordulat áll a
középpontban, egyetlen főhőssel, egyet-
len nézőpontból. Aztán más kerül elő,
más helyzetben, más szemszögből. A
minidrámák egymásutánjában föl lehet
ugyan fedezni némi refrénszerűséget,
egy-egy szereplőt, aki többé-kevésbé
végigvonul a mű történetén, de mégis-
csak megannyi indítás, bonyolítás és
lezárás szabja meg a dráma szerkezetét.


