
s asszonyi erő és határozottság helyett
szeszély és gyengeség, ideges feszültség
jellemezte alakításában az asszonyt. Ez-
zel Zoltán önfeladásának egyik legfőbb
indoka gyengült meg. Rozika szerepében
Kiss Andrea mintha nem is szerepet,
hanem önmagát alakította volna, olyan
természetességgel, közvetlenséggel vett
részt a játékban, jelenlétét báj, derű és
szépség jellemezte. Szakhmáry Zoltán
szerepében Spindler Béla nehéz feladatot
oldott meg sikeresen azzal, hogy a dráma
teljes szereplővilágával való szem-
benállását, ám ugyanakkor közibük tar-
tozását mindvégig érzékletesen fejezte ki.
A lelki folyamat, mely Zoltánban e fél nap
során lezajlott, Spindler játékában
fokozatosan bomlott ki, és noha nem sejt-
tette előre a véget, nem tette eleve eldön-
tötté a kimenetelt, végső tette mégsem
jelentett váratlan fordulatot.

Donáth Péter alakítható díszlete és É.
Kiss Piroska kifejező ruhái járultak hozzá
az előadás sikeréhez.

A Pécsi Nyári Színház mindkét prózai
bemutatójának műsorra tűzése elismerést
érdemel. De talán a Macbethet hasz-
nosabb lett volna a Szabadtéri Táncszín
nagyoperettre méretezett színpada és
nézőtere helyett a tettyei romok intimebb
közegében bemutatni. Az Úri muri
művészi színvonala és érvényessége vi-
szont kiemelkedő szerepet biztosít az
előadásnak - nemcsak a Pécsi Nyári
Színház tízéves történetében, hanem - a
magyar nyári színházak produkcióinak
sorában is.
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Őszelő Gyulán

Három előbemutatóról

Azt hiszem, túl sokat vártam Gyulától -
csalódnom kellett. Mindez a magán-
ügyem lenne, ha a nézők döntő többsége
nem hasonló kudarcélménnyel távozott
volna a Várszínház nézőteréről. Pedig a
Gyulai Nyár programja látszólag a
korábbi évekhez hasonlóan, az igényes
szórakoztatás szándékával állt össze.
Műsorát most is - mint az indulás óta
valamennyi évben - magyar darabok
alkották. Ősbemutatók, magyarországi
bemutatók, régen nem játszott művek.
Sánta Ferenc, Mikszáth Kálmán, Szent-
mihályi Szabó Péter, Victor Máté, Háy
Gyula, Sütő András, Vaszary Gábor neve
szerepelt a szerzők között. S a szervezők-
nek még arra is volt gondjuk, hogy a két
bemutató közötti üres hétvégét is kitölt-
sék: a Pécsi Balett három egyfelvonáso-
sát hívták vendégül. A várszínházi esték -
mert idén ez volt az egyetlen színházi
játszóhely - a Várfürdőben tartott gyer-
mekprogramokkal egészültek ki. Ez így
is van rendjén, hiszen Gyula fürdőváros,
és programjainak nagy részét a fürdőven-
dégei veszik meg. Ha megveszik.

Mert közönség híján nemigen érdemes
színházat csinálni. Idén a szervezők
valahogy elméretezték a nyarat. Június
első felében indították az évadot, és
augusztus második hetében a Vidám Szín-
pad Vaszary-bemutatójának tíz előadá-
sával zárták. Nem a záróprogrammal volt
baj, hanem a korai kezdéssel. Júniusban
még javában üzemeltek a kőszínházak, és
így a technikai apparátus, a műszaki
feltételek biztosítása is gondot okozott.
Ezt megoldották, a közönségszervezés
technikai problémáját már sokkal kevés-
bé. Így fordulhatott elő, hogy <, győri és a
békéscsabai színház három-három elő-
adására alig több mint egy-egy háznyi
közönség gyűlt össze.

A technikai gondok mellett a gazdasá-
giak is „begyűrűztek" a Gyulai Nyár
programjába. Ha ketten osztoznak egy
előadás költségein, nyilvánvalóan keve-
sebb jut egyre, ezért egytől egyig - vagy
inkább egytől ötig - olyan produkciók
kerültek színre, amelyek valamelyik kő-
színházban folytatják tovább életüket.
Csakhogy ezzel le is mondtak arról, hogy
a színpadra állítók Gyulában gondolkod-

janak. A gyulai Vár színpada hol túlsá-
gosan kicsinek, hol túl réginek, hol túl
idegennek bizonyult. Ügyetlen, oda nem
illő megoldásokkal, figyelmet elterelő
látványelemekkel próbálták áthidalni a
nehézségeket, vagy egyszerűen tudomást
sem vettek róluk.

Az állandó színházakhoz állandó tár-
sulat tartozik, tehát behatárolt azoknak a
köre, akik közül választani lehet. Ezzel
nemcsak az optimális kiosztás lehetősé-
gét szüntették meg, hanem az egy nyárra,
néhány előadásra összeállt és a sikerért
némi kockázatot is vállaló színészek
együtt gondolkodását is. Es helyébe a
biztonsági munka lépett. Egymást ismerő
(az egész évet együtt eltöltve egymást
unó) színészek és rendezők kőszínházi
évadának meghosszabbítása, mellyel egy-
ben az első őszi bemutató gondját is
letudhatják.

Ezen a ponton a mennyiségi jellemzők
minőségibe, a technikai kifogások szak-
maiba csapnak át. Mindegyik bemutató
előtt ott szerepel az elő jelző, mely egy-
ben felmentést is takar: még szabad nem
véglegesnek, nem tökéletesnek lennie a
produkciónak. Es ez nem azt jelenti, hogy
a rendező kipróbál a közönség előtt
néhány kísérletező jellegű megoldást,
hiszen a megszokottól egy tapodtat sem
térnek el. Sokkal inkább azt fedi, hogy
még nem építette fel a darab gondolati
vázát sem, a színész pedig jó, ha a bizton-
ságos szövegtudásig eljutott, és nem buk-
dácsol a nem a Vár színpadára tervezett
díszletek között. Igy a néző joggal érez-
heti, hogy valamelyik összpróbára tévedt
be, melyről nem nagyon illik véleményt
mondania. Nem etikus, hiszen a további
próbák eredményeként még minden le-
hetséges. Csakhogy ezeket a produkció-
kat a Gyulai Nyár programjába, fizető
közönség elé nevezték be, és ekképp a
felkészületlenség, az uborkaszezoni laza-
ság, a nézőbecsapás sem etikus. Hosszú
távon nem is gazdaságos.

Az általános kesergőt kövesse az első
három előbemutató konkrét panasza.

Éjszaka
Sánta Ferenc drámája igazi könyvdráma.
Székely János használta ezt a kifejezést a
Caligula helytartóját, a Protestánsokat, a
Képes krónika című kötet többi drámáját is
minősítve; és azt az aggályát fejezte ki,
hogy ezek az alkotások nem színpadra
valók. Szerencsére gyulai ősbemutatói - a
csak ott játszott Caligula helytartója, a
Protestánsok és a Vak Béla király pesti
színházbeli továbbélése bizonyította: té-



vedett. Ugyanis a tömény gondolatok is
megélnek a színen, ha egymáshoz kap-
csolódva, egymással csatázva zárt logikai
és színpadi rendbe illeszkednek. Csak a
kezdő láncszemet kell erősre kovácsolni,
és a néző figyelme némi rendezői segéd-
lettel mindvégig lebilincselhető.

Sánta műve nem ilyen. Már az alap-
művet, Az áruló című kisregényt olvasva
is vissza-vissza kell lapozgatni a történet-
filozófiai műben. Sok a kétely, a felvetés
szintjén megfogalmazott gondolat, és hi-
ányzik az eligazítást segítő írói állásfog-
lalás. Már annak megfejtése is problémát
okoz, hogy ki is a címszereplővé előlép-
tetett áruló. Talán maga az Író, aki egy
ihletett éjszakán megidézi a huszita há-
ború négy résztvevőjét, hogy kifaggassa,
felelősségre vonja őket, miközben saját
írói felelősségéről, tudatformáló szere-
péről semmit sem árul el? Vagy a meg-
idézettek? Es közülük is melyik? Vaclav,
a Zsiska-párti huszita, aki császári zsol-
dosból vált a népért és a nép nevében
cselekvő forradalmárrá? Vagy Jan
Zsitomir, aki ellentétes utat járt be
ugyanolyan meggyőződéssel, csupán
azzal a különbséggel, hogy nem a nép
nevét tűzte zászlajára? Vagy maga a nép,
az egyik és másik táborban is szolgáló
Paraszt, aki-nek nyomora enyhítése az
egyetlen célja, és a semmi sem fog változni
lemondásával mindenhonnan
megfutamodik? Netán Eusebius, a
dominikánus pap, aki cinikus
kívülállásával az igazságkeresés helyett
az élet élvezetébe fekteti erejét? Ezek a
dilemmák nem oldódnak meg az Éjszaka
című drámában sem, hiszen a regény
mondatai meghúzott formában, de
gyakorlatilag változatlanul kerültek át.
Az író cím-módosítása csak technikai,
nem pedig tar-talmi, és célja, hogy
elválassza Németh László azonos című
Görgey-drámájától.

A négy ember egymásba fonódó élet-
helyzetén keresztül az író nemcsak az
abszolút igazság kiderítésére törekszik,
hanem történelmi anomáliák egész sorát
dobja felszínre. Nemcsak magatartásfor-
mákat, viselkedési típusokat fogalmaz
meg hőseiben, hanem egy társadalmi
tablót is felvázol. Hogyan viselkedik és
hogyan beszél egy forradalmi helyzetről a
mindig harcra kész forradalmár, a csön-
desebben lángoló reformer, a hatalom
közelében lebzselő egyházi ember és a
mindig a rövidebbet húzó elnyomott.
Csakhogy ennek körüljárásához a ren-
delkezésre bocsátott élethelyzet túlságo-
san szűkre méretezett. Épp csak annyi
idejük marad a szereplőknek, hogy Vac-
lav és Zsitomir egymás vérét ontsa, és a
Paraszt őket közös sírba temesse el.
Ezzel azt kívánja az író általános érvé-
nyűvé emelni, hogy a forradalmak az
alullévők szemszögéből nézve értelmet-
lenek, hiszen miközben állandóan temet-
nek, a helyzetük semmit sem változik?
Vagy éppen az ellenkezőjét, azzal, hogy a
beszélgetés végén Vaclavot hagyja élni,
hogy most már a mában vívja meg saját
forradalmát? Nem döntetett el. Mint
ahogy az sem derül ki, hogy az írónak mi
az álláspontja a forradalmi elhivatottság-
ról. Hiszen Vaclav először ugyanolyan
meggyőződéssel szolgálta a császárt, mint
amilyen harciassággal szegődött Tabor-
nál Jan Zsiska hívévé. És éppen Zsitomir
meggyőzőmunkája nyomán. De Zsitomir
meggyőződése is változott, csak őt
Eusebius térítette huszitából császárivá.
De lehet-e egyik nap hinni valamiben és
másnap ugyanolyan erővel az ellenkező-
jében? És ilyen pálfordulás esetén miért
a később gondolt az igazabb? Es ebben a
köpönyegforgató szituációban nem elfo-
gadhatóbb-e Eusebius viselkedése, aki

mindezt látva csak cinikus szemlélője és
nem alakító részese a világ dolgainak? Es
mi a szerepe ebben a tényfeltáró, törté-
nelemanalizáló eljárásban az Írónak? Ki-
deríteni a teljes igazságot, képviselni
valamelyikük álláspontját, megtalálni az
üdvözítő, boldoggá tévő megoldást? De
kinek a boldogságát? Vaclavét, Janét, a
Parasztét vagy Eusebiusét? Es papírra
vetett választása valóban az abszolút
igazság? Es hogyan él, hogyan alakít a
leírt szó tovább, immár a jelen Zsitomir-
jei, Vaclavjai, Parasztjai és Eusebiusai
között? Csupa-csupa olyan kérdés, melyet
Sánta Ferenc megválaszolatlanul hagyott.

Egy ilyen nyitott drámát akkor van
értelme színpadra állítani, ha a rendező-
nek válaszai vannak. Az 1968-as Katona
József színházbeli ősbemutató idején,
nem sokkal a dráma keletkezése után még
megélhettek ezek a dilemmák a
színpadon, elég volt a puszta megfogal-
mazásuk. Ma már önmagukban érdekte-
lenek, sokszor feltettek és sokszor meg-
válaszolatlanul hagyottak. S ha Illés Ist-
ván úgy gondolta, hogy a mű a mához is
szólhat, akkor túl kellett volna lépnie az
író kételyein. Megfogalmaznia a saját
igazságát. Nem biztos, hogy az abszolú-
tat, de mindenképpen olyat, amelyik a
nézőnek segít, hogyne kelljen az előadás
során folyton-folyvást „visszalapoznia"; a
„ki kicsoda?" és „mit akar?" kérdést fel-
tennie. Néhány változtatással, hangsúly-
kijelöléssel a szerző is - ha akar - irányt
szabhatott volna a színpadi munkának.
Nem így történt.

Ahhoz, hogy ezen az éjszakán bármi is
tisztázódhasson, a határozott rendezői
koncepción kívül öt jó színészi teljesít-
ményre lenne szükség. Nemcsak azért,
mert Sánta öt egyenrangú férfiszerepet
írt, hanem azért is, mert mindegyikük-nek
egyfajta világlátást kellene közvetítenie.
Ha a rendező úgy kívánja, akkor némi
kritikát belevive az alakba, ha másképp,
akkor teljes hittel képviselve az igazát.
Úgy tűnik, hogy kellő instrukció hi-
ányában a színészek inkább csak lapoz-
gatnak a szerepükben. Csak néha-néha
találják el azt a filozofikus, mégis hét-
köznapi, századokkal ezelőtti, de mához
szóló hangot, amelyet a darab megkíván.
Ilyenkor fel is izzik a dráma, de csak
azért, hogy utána újból a felmondott sza-
vak unalmába fulladjon. Egyedül Patassy
Tibor tölti meg mához kapcsolódó élet-tel
Eusebius alakját, bár néha ő is túl-játssza
a pap egyébként kétségtelenül meglévő
pózait. A színész együtt hozza színre
Eusebius múltját és jelenét. Ciniz-

Sánta Ferenc: Éjszaka (Gyulai Várszínház). Bács Ferenc (Író) és Paláncz Ferenc (Paraszt)



musába belefoglalja azt az élettapaszta-
latot, mely a világalakítás helyett a földi
gyönyörök élvezete felé terelte. Alakítá-
sának humora, bölcs iróniája van, és ige-
hirdetéséhez is jól választja meg azt a hol
monoton, hol patetikus, de mindenképpen
felvett, hamis hangot, melyből egy-
értelműen kiderül, hogy mennyire nem
hisz abban, amit mond. Rezignált kívül-
állása segítségével kapcsolódási pontokat
talál a többi szereplőhöz is, s ez rajta
kívül másról nem mondható el. Paláncz
Ferenc Parasztja belemerül a semmibe
vett, meghunyászkodó kisember portré-
jának megalkotásába. Ezt sikerül kialakí-
tania bizonytalan, meggörnyedt járásával,
kalapját morzsolgató, idegességét
kifejező kéztartásával, félve kiejtett sza-
vaival, de az egyedül maradva talpra-
esetté váló, a jég hátán is megélő, a zava-
rosból a jussát mindig kihalászó ember
ábrázolása elmarad. Igy az állandó osto-
rozás elleni kifakadása nemcsak előké-
szítetlen, hanem súlytalan is marad. Vac-
lav Ats Gyula alakításában ezzel szem-
ben csupa erő, dinamizmus. Ügy is fogal-
mazhatnánk, hogy egy lendületből lefu-
tott; nincsenek váltásai, színei, minden-
kit elsöpör. Erőteljes gesztusaival, harcias
szavaival abszolút egyeduralkodó. Nem
egy minden korban hasznosan élni akaró,
tettvágytól fűtött típust testesít meg,
hanem valami nem szimpatikus
forradalmiságot. Lehet, hogy a szándéka
is ez, csak akkor az nem fejthető meg,
hogy miért éppen őt élteti tovább az Iró,
miért ő jelenti a történelmi folytonossá-
got. Mert győzhetne akár Jan Zsitomir
fontolva haladó alternatívája is, ám ehhez
Lamanda László hitelesítő játéka kel-
lene. A színész azonban túlontúl vissza-
fogottan közvetíti Jan sok ponton elfo-
gadható nézeteit. Egy értelmiségi böl-
csességével érvel, s közben megfeledke-
zik arról, hogy ez az ember egyben a
hitéért a testvérét is képes megölni, halál-
tusája során is szitkokat szór, kemény, har-
cos ember. E népoktatói lágyság következ-
tében nem egyenrangú ellenfele Vaclav-
nak, gyűlölködő egymásmarásuk hatásta-
lan marad. Bács Ferenc Írójának a múlt és a
jelen között kellene kapcsolatot teremte-
nie. Ehelyett azonban csak a vizsgálóbíró
szerepét tölti be mindenkinél több infor-
mációjával. Figyel, közvetít a „vádlottak"
között, ellentényállást fogalmaz meg, és
közben eljátssza a házigazda udvarias
úriemberségét is. Játékából azonban hi-
ányzik az utókor bölcsessége, és az az iró-
nia, mellyel e többlettudás birtokában a
múltra visszatekint.

A végiggondolatlanság, a puszta köz-
vetítés, az egyenetlen, szertefutó színészi
munka jellemzi a győri Kisfaludy
Színház előadásának egészét is.

Új Zrínyiász

A békéscsabai Jókai Színház áltörténelmi
drámája még ennél is gyengébb lábakon
áll. Pedig több szerzővel is igyekeznek
megtámogatni. Mikszáth Kálmán az
egyik, aki a századelő, a „boldog
békeidők" elkényelmesedett, eltorzult
erkölcsű, bankjegyek uralta világáról
mond kritikát azzal, hogy a szigetvári
hőst, Zrínyi Miklóst belecsöppenti, és
tunya, élvhajhász, pénzét szóró egyen-
polgárrá teszi. Szellemes az indítás,
ahogy az unatkozó úristen a legbalsze-
rencsésebb nemzet hősi halottait egy
eltévesztett világvégi napon felébreszti
majd négyszáz éves Csipkerózsika-
álmukból, hogy egy konszolidáltabb
társadalomban folytassák életüket.
Humorforrást rejt magában a múlt
gondolkodásának, harcias embereinek
szembesítése a modern technika
vívmányaival és lassúbb tempóban élő
magyarjaival. S e mikszáthi humort át
meg átszövi a bírálat. Milyen könnyen
integrálódhat egy lapos, semmitmondó
életformába egy többre hivatott, sőt
egykor értelmesen élő ember. Jó tehát a
szüzsé, mégsem tartjuk az Új Zrínyiászt
az író legsikerültebb regényei között
számon. Igazán érvényes önkritikája,
miszerint „majd minden író után marad
olyan munka,

melyről az a vélemény, hogy ha kidol-
gozza, szépet adhatott volna".

A mai szerzőtárs, Szentmihályi Szabó
Péter a drámai változat elkészítésével
talán erre a kidolgozásra törekedett.
Kapóra jött az is, hogy a századelő han-
gulata, életstílusa kapcsolatba hozható
korunk elzrínyietlenedésével. Csakhogy
míg egy regénynél megengedhető, hogy
az olvasó kedve szerint válogasson, hogy
melyik szálat és melyik hangot, a kritiku-
sabbat vagy a kedélyeskedőbbet tekinti
magához közelebb állónak, egy drámai
alkotásnál ezt az alaphangot az alkotó-
nak kell megadnia. Szentmihályi Szabó
Péter azonban nemigen tudott válasz-tani.
Széles skálán mozgott, a könnyed
poenkodástól, a mához való verbális kap-
csolatkeresésen keresztül (van itt számí-
tógépes adatfeldolgozás, paprika, fokos,
csikós, gulyás meg Rubik-kocka) a társa-
dalomkritikáig vezet. De hibádzik a drá-
maépítkezés is. Túlságosan is hosszú időt
és nagy teret szentelt a csodának, a
szigetvári hősök felélesztésének, és annak
az egymásra csodálkozásnak, melyet a
XVI. és a XX. század magyarjainak talál-
kozása kiváltott. Bár a szituáció kétségte-
lenül szellemes dialógusokra ad lehető-
séget, mégsem ér annyit, hogy egy fél fel-
vonásnyit rágódjunk rajta. Ehhez képest
villámgyorsan megtörténik Zrínyi és Szi-
getvár többi neves és névtelen hősének
beépítése a társadalmi gépezetbe. Zrínyi
Miklós nem magáért, hanem társaiért
válik bankigazgatóvá, mert - mint meg-
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tudhatjuk - manapság ő a legjobb hadve-
zér. S miután a munka, vagyis a pozíciók
kiosztása oly sikeresen bevégeztetett,
jöhet az élvezet. Jelen esetben a nők, aki-
ket még Zrínyi Miklós harcedzett kato-
nái sem vetnek meg. Ezt követően
hosszú-hosszú ideig körülöttük forog az
Új Zrínyiász. Radován deákot Piroska
boldog papucsférjjé teszi, Juranics Lőrinc
is megtalálja a párját a szép, de anyagi
vonzataiban sem megvetendő Rózer
Annában, csak szegény Zrínyi Miklósnak
kell a szerető szerepét eljátszania a
vonzó Boborné mellett. S ebből támad
minden bonyodalom. Amilyen könnyen
elfeledte a biztos-kényelmes pozíció
kedvéért hajdani eseménydús életét, oly
vehemenciával veszi elő „barbár" eszkö-
zeit szíve választottja megszerzéséért.
Hogy eltussolják a kényes helyzetet, Fe-
renc József egy újabb várba, ezúttal Vaj-
dahunyadra telepíti ki a civilizáció elől
Szigetvár katonáit. S itt ismét találkozhat
a múlt és a századelő jelene. Zrínyi Mik-
lós és katonái, csakúgy, mint Szigetvár
védelme során, most az I. világháború
csatájában pusztulnak el. Ezzel a meg-
ismételt történelemmel ismét a mélyebb
rétegek, filozofikus gondolatok felé ka-
csint a szerző, de még inkább a társ-
szerző, Szentmihályi Szabó Péter.

Mikszáth Kálmán és Szentmihályi Sza-
bó Péter mellé csatlakozott harmadik
auktorként Victor Máté, aki megalkotta a
„Miklós, a Zrínyi" zenei anyagát. Hol
mélabús sanzon formájában, hol kuplé-
ként, hol kicsit, hol nagyon is operette-

sen, úgy, ahogy azt az események sodra
megkívánta. Semmi esetre sem mélyítve,
hanem inkább oldva a dráma feszültsé-
gét, segítséget nyújtva a jelenetek átköté-
séhez. Hogy az ilyenfajta történelmi vagy
féltörténelmi művek megzenésítése a
békéscsabaiak egyik törekvése, és beleil-
leszkedik a Jókai Színház műsortervébe,
az köztudott. De hogy miként került be a
Gyulai Nyár eddig egészen más profilú
műsortervébe, annak a program összeál-
lítói a megmondhatói. Hacsaknem a hár-
mas magyar szerzőség és az a tény pré-
selte be, hogy az Új Zrínyiász egy része is
várban játszódik.

Hogy a hely szelleme mennyire kevés
az üdvösséghez, azt az előadás igazolta.
Rencz Antal rendező valósággal bepré-
selte a bizonyára a békéscsabai színpadra
méretezett díszleteket a várba. A népes
szereplőgárdának a mozgás nem kis gon-
dot okozott. Az átdíszítéshez otthon ren-
delkezésre áll a függöny, de itt, Gyulán
eddig nem volt. Most van, mégpedig di-
vatos, sárga brokát. Egyetlen ember
mozgatni tudja, valamint a szél is.

Ami a színpadi adaptáció olvasásakor
nehezen dönthető el, az az előadásban
egyértelműsödik. A rendezés a könnye-
den szórakoztató darabok közé sorolja az
Új Zrínyiászt. Bugyuta játékként, külső-
ségekben megnyilvánuló mennybéli szer-
tartásként ábrázolja a feltámadást. Zrínyi
Miklóst igazán csárdáskirálynői hangu-
latban fogadják koszorús harcossá, olyan
ünnepséget rendezve a tiszteletére, mely-
től a sok mindent átélt Zrínyi is megriad.

Ettől kezdve az előadás könnyed ope-
rettstílusban folyik tovább. Ez önmagá-
ban nem lenne baj, ha a rendező nem
próbálna meg egy-egy kormányhelyzetet
taglaló mondat, beosztotti talpnyaloga-
tás, újságírói kotnyeleskedés formájában
élesebb, kritikusabb hangot megütni. Az
előadás egészét eluraló könnyed hangvé-
telben ezek a próbálkozások hamisan
hangzanak. Szintén csak disszonanciájá-
val, nem pedig a szándékolt céllal hat az
utolsó kép. Zrínyi katonái és a Vajdahu-
nyadra velük tartó századeleji magyarok
elkomorulnak, s igazi történelmi hősök-
ként sorakoznak fel a végső küzdelem-
hez. Egy „magyarságpusztulás" víziója
rajzolódik meg a színen. Ez az emelke-
dettség nemcsak hogy a korábbiakból
nem következik, de utólag sem teszi filo-
zofikussá az addigi sekélyességet - pusz-
tán stílusrontó.

Egy ilyen, önmagánál többnek látszani
akaró, ráadásul még elkészületlen elő-
adásban a színészi munka alig értékel-
hető. A népes szereplőgárdából igazság-
talan lenne bárkit is kiemelni. Ugyanis
mindenki csak bizonytalan lépéseket
tesz be nem határolt szerepe felé, aztán
belemerevül a bonviván, a primadonna,
a komikus pózába.

S ezek után minden tisztelet a nézőé,
aki tűrte a kísérletezést, megvárta a vaj-
dahunyadi pusztulást, és nem rohant ki
már jóval előbb.

Mohács
Az előbbiekhez képest már nem is
akkora színpadi tragédia. Elsősorban
azért nem, mert Háy Gyula jó színpadi
szerző. Pontosan tudja, hogy a színpadon
mi mennyit ér, mire érdemes időt ál-
dozni, és milyen távolságból lehet az
eseményekhez viszonylagos
objektivitással közeledni.

Háy ezt a drámát 1956 után, börtön-
évei alatt írta. Ennek okán a Mohács
lehetne mementó, tele túlfűtött indula-
tokkal, kiérleletlen, még nem helyükre
került gondolatokkal, direkt történelmi
párhuzamokkal, a mára utaló nyelvezet-
tel. De a Mohács nem ilyen. Háy másik
két nagy drámájához, a tavaly éppen
Gyulán bemutatott Attila éjszakáihoz és a
Madách Színház által korábban játszott
Isten, császár, paraszthoz hasonlóan igazi
történelmi dráma, a történelmi drámának
a Háy által használt értelmezésében. Egy
olyan szerző alkotó módszerével készült,
aki „minden erejével igyekszik elkerülni
a történelem állóképszerű ábrázolását, a
ma visszavetítését a múltba,

Mikszáth-Szentmihályi Szabó: Új Zrínyiász (Gyulai Várszínház).
Kincses Károly (Zrínyi Miklós) és Morvay Pálma (Boborné)



vagy múltbéli események maivá vará-
zsolását".

Az író nagyvonalúan ábrázolja a kort,
hitelesnek tűnően vázolja azokat a belső és
külső politikai erőviszonyokat, melyek az
országot Mohács felé sodorják. Mert a
dráma Mohácsnál érvéget, s az író II.
Lajossal együtt járja végig azt az utat,
mely a fiatal, politikai tapasztalatokkal alig
bíró, rendkívül érzékeny uralkodót az
öngyilkos csatáig elvezeti. Lajos belső
hangja hiába súgja az áhított célt: erős
szövetség létrehozásával elfoglaljuk
Konstantinápolyt. Hiú remény, mert
szövetséges nincs se kinn, se benn. A
magyar urak egy újabb Dózsától rettegve,
pénztelenségre, ősi jogokra hivatkozva
mondanak nemet. Zápolya János Lajos
magtalan halálában bízik, a királynénak
csapja a szelet, miközben nem titkoltan
egy Zápolya-dinasztia megalapításában
reménykedik. De kitérnek a kül-földi
rokonok, Mária fivérei is. Az oszt-rák
herceg, Habsburg Ferdinánd saját
trónöröklésében bízva utasítja vissza a
fegyveres támogatást. V. Károlyt a világ-
császárság távlati és a francia királlyal
folytatott nagyon is közeli háborúja fog-
lalkoztatja, mit érdekli Magyarország csip-
csup ügye. A pápa őszentsége is csak
eszmei támogatást, atyai áldást, meg-
szentelt zászlót ajánl fel. A várva várt
keresztes sereg csak a magyar parasztok-
ból állhatna össze, mint Nándorfehérvárnál
egykoron. A külföldiek után újra a magyar
oligarchák mondanak nemet. Az addig
álmokban ringatózó Lajosnak fel kell
ébrednie: vállalnia az önfeláldozást. Amit
az urak nem adtak önként, elveszi tőlük az
ősi jog erejével. Ha ugyanis a seregek élén
a magyar király áll, „minden magyar úrnak
megmásíthatatlan kötelessége sietve sietni
a király táborába", s húszezernek vele
együtt sírba szállnia.

Ehhez az úthoz Háy csak egyetlen társat
ad a királynak, szerelemmel szeretett
feleségét, Máriát. Együtt játsszák végig
királyságuk gyermekéveit, együtt szen-
vedik meg azt a kínt, hogy a fiú utód nem
akar megérkezni, együtt határozzák el,
hogy uralkodni fognak a nemzeten, együtt
szövik világmegváltó álmaikat, együtt kell
rádöbbenniük, hogy az ország sorsa
mennyire nem az ő akaratukon múlik, s
együtt kell szembekerülniök azzal a
ténnyel, hogy Lajosnak a nemzetért Mária
nélkül kell sírba szállnia. E lírai hanggal és
meleg színekkel oldja-gazdagítja Háy azt a
szikár dramaturgíát, mely a férfias
történelmi drámákat jellemzi, mégpedig
úgy, hogy közben egyiket

sem rendeli a másik alá. E tényeken
nyugvó objektívebb és saját érzések ve-
zérelte szubjektívebb hang mellé társít egy
harmadikat: az íróniáét. A királyi pár
idilljébe is becsempész belőle egy keveset,
de még inkább abba az „adj katonát"
küzdelembe, melyet Lajos Magyarország
meg-mentéséért folytat. Hogy a
felhasznált eszközök közül miből mennyi
kerül be az elő-adásba, az már a
rendezésen múlik.

Mint ahogy az is, hogy mit kezd az elő-
adás azzal az egyetlen paraszttal, aki a sok

úr között mozog. Mert ahogy a Mohács
előtti nemesurak, úgy Háy sem vesz
tudomást az alsó régiókról, és az orszá-
gos ügyeket kizárólag magas szinten
kívánja megoldatni. Így az árva Csikasz
mint a Dózsa-parasztháborúból megma-
radt múzeumi tárgy jelenik meg Lajos
udvarában, s a királyi kutyák dédelgeté-
sén kívül semmi egyébbel nem foglalko-
zik. Kell-e egyáltalán, s ha igen, akkor a
sok erőteljes úri szó mellett hogyan
tehető erőteljesebbé a hangja'?

Háy Gyula: Mohács (Gyulai Várszínház). Tóth Tamás (II. Lajos) és Ráckevei Anna (Mária)
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De ezek előtt a nagy összefüggéseket
kell a rendezőnek tisztáznia. Mindenek-
előtt azt, hogy miért is tartja fontosnak
Háy Gyula nálunk eddig még nem játszott
drámáját. Remélhetőleg, nem csupán a
mű puszta megismertetése a cél. Még az
sem elég, hogy történelmi isme-
retterjesztés formájában, színes kifestő-
könyvként elevenedjenek meg a magyar
történelem eme lapjai, ehhez ugyanis
Mohácsról elég sokat tudunk. Valamivel
meg kell érintenie a mát. S ennek az
aktualizálási igénynek nem mond ellent,
hogy Háy Gyula nem akart aktualizálni.
Megfogalmazott ugyanis egy olyan gon-
dolatot, mely a művet érvényessé és
nemcsak históriává tette a megírás ide-
jén, az ötvenes évek végén, és azzá teheti
ma is. Ez pedig a „bajban van az ország"
motívum.

Háynál mindenki mellébeszél. Maga II.
Lajos, aki fényes jövőről álmodozik, és
közben napi gondjain nem tud úrrá lenni.
De ezt teszi minden kis- és közepes király
is. Jelentéktelen kérdéseken vitáznak,
önös érdekeiknek próbálnak érvényt sze-
rezni, s e marakodásba belepusztul az
ország. Még az önfeláldozás is csak a szé-
gyentől, nem pedig a végső katasztrófától
mentheti meg.

Szirtes Tamás rendezése csak Mo-
hácshoz közelít, azt a fajta Madách szín-
házi hagyományt folytatva, mely meg-
tartja a néző és a színház közötti távolsá-
got, nem veszi felnőttszámba a közönsé-
get, hanem édesdeden mesél neki. Ez-
úttal egy fiatal szerelmespárról, neveze-
tesen Habsburg Máriáról és II. (Jagelló)
Lajosról, akik hiába kapaszkodnak egy-
másba, nem tudják legyőzni az előttük
tornyosuló akadályokat. Mert Szirtes
Tamás rendezésében övék a tér. Már azzal
is jelzi ezt, hogy a vár fokáról mind-végig
hatalmas portréjuk néz velünk far-
kasszemet. Nagy gondot fordít arra, hogy
jól követhető legyen, ahogy gondtalan,
egymás nyakában csüngő kamaszokból
felnőtté érve felvállalják az ország nyű-
geit, majd azok alakítójává próbálnak
előlépni.

Sikertelenségükbe nemcsak a törté-
nelmi helyzet játszik bele, hanem a szín-
padi is. A rendező ugyanis légüres térben
mozgatja őket. Miközben megkísérli el-
hitetni, hogy milyen grandiózus feladatok
várnak rájuk, csupa jelentéktelen,
könnyen elsöpörhető emberrel bástyázza
őket körül. Báthory, Brodarics, Borne-
missza és a többiek súlytalanná, csaknem
észrevétlenné válnak Szirtes rendezésé-
ben. Nehéz róluk elhinni, hogy megbék

lyózzák Lajos kezét. A királyné szerel-
méért kilincselő erdélyi vajda, Zápolya
János inkább férfiúi értékeivel tisztában
lévő hímként jelenik meg, semmint olyan
potenciális szövetségesként, aki sokat
tehetne Mohács ellen. Ferdinánd és Ká-
roly két főiskolai hallgató jelentékeny
alakításában úgy válik jelentéktelenné,
hogy a rendező idézőjelbe teszi alakjukat,
és ezzel reflektorfénybe állítja politikai
kicsinyességüket. Ez önmagában jó ötlet,
önmagában az előadás legszebben
megoldott jelenete, csak az nem fejthető
meg, hogy kerülnek Szirtes Tamás rea-
lista előadásába. Olyanok, mintha Ke-
rényi Imre valamelyik királydráma-ren-
dezéséből érkeztek volna, csakhogy ott
valamennyi szereplő ilyen pamfletsze-
rűen hozza önmagát. Így kettecskén -
bizony kevés.

S a rendező a saját maga kreálta lég-
üres térben nem tud mit kezdeni a való-
ságos térrel sem. Nem nyújtanak segítsé-
get Székely László kazettás paravánjai,
amelyek nemcsak a dráma atmoszféráját
nem közvetítik, de funkciótlanok is. Mint
ahogy funkciótlanná válnak azok a
járások is, melyeken a rendező egyné-
mely szereplőjét végigvezeti. Nehezen
tudják kiszámolni, mennyi idő kell ahhoz,
hogy a vár lépcsőjén lejöjjenek vagy a vár
kapuján keresztül nagy dübörgések köze-
pette megérkezzenek. Így belépőjükig az
éppen színen lévők kivárnak, hogy a
végszó idejében érkezzék. S ez a kivárás
azért is feltűnő, mert a bejövőknek nem
egy mozgalmas akcióba kell berobban-
niuk, hanem állóképbe. Mert Szirtes kö-
vetve a történelmi drámák rendezésének
rossz hagyományait, színpadi freskókat
helyez egymás mellé, középen a főala-
kokkal, Máriával és Lajossal. Es két szí-
nésszel, Ráckevei Annával és Tóth Ta-
mással, akik megpróbálják életre kelteni
a királyi párt. Tóth Tamásé a nagyobb
feladat, mert Lajoskáját - így nevezi több
ízben a királyné - kell a tiszteletet paran-
csoló, nagy királyok rangjára emelnie.
Rossz úton indul el. Lajos gyermekiségét
állandó izgés-mozgásban, nyughatatlan-
ságban fogalmazza meg. E külsőségek
mögött elvész a kamasz király álmodozó
lénye és az a félelemérzés, ami a valóság-
gal való szembenézéstől visszarettenti. E
belső motívumok kidolgozatlansága miatt
nemigen tudható, miért dönt úgy, hogy
uralkodni fog. Ettől a ki tudja miért
meghozott döntéstől kezdve Tóth Tamás
játéka fokozatosan fölfelé ível. Elmarad-
nak a fölösleges mozgások, és előtérbe
kerülnek a lelki folyamatok. A színész

szépen egyesíti a király belső bizonyta-
lanságát, önmagával való harcát és azt a
lépésről lépésre megtanult határozottsá-
got, melyet a külvilág felé mutat. Tóth
Tamás fájdalmas szép líraisággal játssza
el az élettől való búcsút: a tudatosan fel-
vállalt halállal naggyá téve az uralkodó
alakját.

Ráckevei Anna Mária királynéja nem
ilyen álmodozó gyerek. Már kezdetben
sem az. Inkább azt játssza el, hogy igazo-
dik Lajos igényeihez, s ha ura úgy kí-
vánja, játszótársat alakít. Csakhogy ezzel a
színészi közelítéssel szerelmük helye-
ződik hazug alapokra. S a színésznő ezt a
megjátszott gyermekiséget sem viszi
végig következetesen. Amikor Csikasz a
királyi kutyakölykök születéséről hoz hírt,
fickándozó kamasz lánnyá válik. Melyik
arca az igazi? A hatalmat gyakorló ki-
rályné portréjához egyértelműbbek, gaz-
dagabbak is Ráckevei Anna színei. Érzék-
letesen hozza a megfontolt, némi rafiné-
riával rendelkező, erőskezű királynét.
Minden mozdulatában elevenen él a nő
is. A meddő asszony fájdalma, az ország-
ügyek intézésébe szépségét is bevonó nő
taktikázása, a Lajosért áldozatokra képes,
de őt feláldozni is tudó feleség egyként
jelen van a színésznő szerepformálásában.

Rajtuk kívül csak egyetlen összetettebb,
nem egy vonásra építkező alak jelenik
meg Szirtes Tamás tablóján: V. Károly
császár Schnell Ádám főiskolai hallgató
alakításában. Meglepő váltásokat
produkáló, kontrasztos vonásokkal építi
fel szerepét. Eljátssza a nagy Miksa, a
nagy Ferdinánd, a nagy Izabella unokáját,
de édesanyjának, őrült Johannának
édesfiát is. Játéka a nagyság átkának iró-
niája, de egyben jelzése annak is, hogy az
őrület milyen egyeduralkodó lehet. Hozzá
hasonlóan, de kevésbé színesen közeledik
Ferdinánd alakjához László Zsolt
főiskolai hallgató. Duzzogó vazallusa a
császárnak, de egyben testvére is, aki -
mint gyermekkorában - most is mer
nemet mondani. Családi perpatvarukból a
harmadik, Lajos kerül ki vesztesen.

Hogy mennyire félrevihet az irónia egy
realista előadásban, azt Nagy Anna
Kanizsai Dorottya-alakítása bizonyítja:
hamisan kántáló hangjával, bicegő járá-
sával, arcára fagyasztott mosolyával in-
kább egy falusi fúria, mint az ország
második asszonya. A nagyasszonyiság, a
király mellé anyaként odaálló, egy orszá-
got fiaként temetni kész matriarcha job-
ban megélne a színen. De realistán is
lehet tévedni. Mint teszi ezt Csernák
János Zápolya Jánosként. A színész -



vélhetően nem önszántából - a hódítót
helyezi előtérbe. Liheg Mária kegyeiért, s
közben megfeledkezik arról a nem
elhanyagolható tényről, hogy Erdély első
embereként nem kizárólag a szépet tenni,
de egyezkedni is érkezett a királynéhoz.

Szirtes Tamás sajátosan oldja meg Háy
Gyula mellékesként kezelt népkérdését is.
Csíkos Gábor rezignáltan háttérben
maradó Csikaszát megerősíti egy Dózsa
Györgyként megjelenő Tomori érsekkel.
Koncz Gábor a ferences barátok csuhájá-
ban, de egy parasztvezérre jellemző dac-
cal, elszántsággal és morgolódó kívülál-
lással képviseli a nemzet ügyét. Mind-
egy, hogy hogyan, de ő legalább meg-
teszi. Ellentétben a püspökökkel, udvar-
mesterekkel, várkapitányokkal, pápai kö-
vetekkel, akik jószerivel csak a szövegfel-
mondásra koncentrálnak.

Persze, őszig még sok minden változ-
hat. Akár jó előadásokat is láthatunk
Győrben, Békéscsabán és a Madách Szín-
házban. Reménykedjünk.

Háy Gyula: Mohács (a Gyulai Várszínház és a
Madách Színház közös produkciója)

Rendezőasszisztensek: Dezsényi Péter f. h.
és Tímár Béla. Díszlet: Székely László. Jelmez:
Vágó Nelly. Zene: Vukán György. Rendezte:
Szirtes Tamás.

Szereplők: Tóth Tamás, Ráckevei Anna,
Schnell Ádám f. h., László Zsolt f. h., Fazekas
Anna, Koltai János, Tyll Attila, Huszár
László, Koncz Gábor, Csernák János, Nagy
Zsuzsanna, Horváth Lajos f. h., Ferenczy
Csongor, Fillár István, Kelemen József f. h.,
Tímár Béla, Balogh András f. h., Kökényessy
Ági f. II., Györgyi Anna f. h., Für Anikó f. h.,
Csíkos Gábor, ifj. Fillár István f. h., Kautzky
Armand f. h., Dezsényi Péter.

Sánta Ferenc: Éjszaka (a Gyulai Várszínház és a
győri Kisfaludy Színház közös produkciója)

A rendező munkatársa: Őri Rózsa. Díszlet:
Fehér Miklós m.v. Jelmez: Hruby Mária. Ren-
dezte: Illés István.

Szereplők: Bács Ferenc, Áts Gyula, Patassy
Tibor, Lamanda László, Paláncz Ferenc.

Szentmihályi Szabó Péter: Új Zrinyiász (a
Gyulai Várszínház és a békéscsabai Jókai
Színház közös produkciója)

Mikszáth Kálmán azonos című regénye alap-
ján színpadra igazította: Rencz Antal. Zene:
Victor Máté. Dramaturg: Dévényi Róbert.
Díszlet és jelmez: Rátkai Erzsébet. Koreográ-
fus: Gesler György m.v. Zenei vezető: Victor
Máté. Rendezőasszisztens: Simon József. Ren-
dezte: Rencz Antal.

Szereplők: Gálfy László, Kincses Károly,
Beratin Gábor, Dávid Sándor, Tamás Simon,
Mester László, Ardeleán László, Józsa Mi-
hály, Dariday Róbert, Gyurcsek Sándor, Len-
gyel István, Farkas Tamás, Kalapos László,
Pál János, Morvay Pálma, Nagy Mari, Kovács
Edit, Csizmadia Eva.

PÁLYl ANDRÁS

A kamaszkor apoteózisa?

Az Übü király Boglárlellén

Azt hiszem, amióta a kaposvári színház
Boglárlellén, a Vörös Kápolna előtti sza-
badtéri színpadon nyaranta bemutatókat
tart, ehhez hasonló sikert itt nem ért meg.
A kilenc előadásból álló széria hatodik
előadását láttam, s a nézőtérre való
bejutás nehézségei némiképp a hetvenes
évek pesti vendégjátékai körüli
tolongásokra emlékeztettek (noha ne fe-
ledjük, hogy a boglári fák alatt épült kis
nézőtér sokszorta kisebb bármely pesti-
nél, de ne feledjük azt sem, hogy Boglár
nyaralóhely és nem kétmilliós főváros).
Szó, ami szó, a siker indokolt. Azt eddig
is tudtuk, hogy egy-egy boglárlellei be-
mutatót előkelő rang illet meg az országos
nyári szezonban; most ehhez nyugodtan
hozzáfűzhetem, hogy az Übü király mint
„igazi" - mondjuk, kőszínházi - kaposvári
produkció is feltétlenül a rangosak közül
való. Szükséges ezt hangsúlyozni már
csak azért is, mert a kaposvári szín-
házépület rekonstrukciója meglehetősen
„átmenetivé" tette a kőszínházi évadot, s
vannak, akik máris az együttes hanyatlá-
sát emlegetik; de szükséges hangsúlyoz-
ni azért is, mert alább inkább Lukáts
Andor Übü-rendezésének problemati-
kusságáról szeretnék szólni. Tudniillik ez
az előadás ígér valamit, amit aztán nem
tud valóra váltani. Az első jelenetek alatt
úgy érezzük, hogy közönséges néző-ként
is sajátos színházi kvintesszencia
születésének, a Jarry-féle farce sajátos
önleleplezésének leszünk tanúi, amiben a
színpadi mutatvány (mint jelenség) és az
írói attitűd „mélylélektana" (mint lényeg)
új fénytörésben világítják meg egymást.
De ez elmarad. A felfedezés, a művészi
kaland beletorkollik a „jól meg-
csináltságba".

Belejátszhat ebbe az a körülmény is,
ami ma már színháztörténeti tény, hogy
az Übü király igen nagy késéssel jutott el
hozzánk (tíz évvel ezelőtt került először
magyar színpadra), s az efféle megké-
settség többnyire paradox helyzetet hív
létre: még csak épp ízlelgetjük a művet,
keressük a benne rejlő lehetőségeket,
amikor a már klasszikussá vált alkotás
elkerülhetetlen „átértékelődése" is eljut
hozzánk, vagy legalábbis felmerül ben-
nünk ennek a lehetősége. Úgy tűnik, az

Übü király esetében különösen fontos,
milyen „helyzeti értéket" tulajdonítunk
neki a modern dráma fejlődésében. Előbb
a legtöbben csak közönséges diáktréfának
tartották, közéjük számítva magát az írót
is, aki végtére is tizenöt esztendősen a
rennes-i líceum egy köznevetség tárgyául
szolgáló tanárát figurázta ki (bizonyos
Hébert nevűt, akit Pére Hébnek, Pére
Hébének, majd Ubunek gúnyoltak), s
amikor pajtásainak bábjáték formájában
előadta, azok jót mulattak rajta. S habár
később Jarry az Übü királyt többször
átdolgozta, és minden áldozatot meg-
hozott azért, hogy műve „igazi" színpad-
ra kerüljön (sokak szerint kizárólag ezért
áll be titkárnak és statisztának Lugné-
Poe, a Théatre de l'Ouvre igazgatója
mellé), amit sikerült is elérnie, noha csak
egyetlen, botrányba fulladó előadás ere-
jéig, mégis amikor harmincnégy eszten-
dősen, 1907-ben meghalt, még kortársai
se láttak benne többet, mint a párizsi
bohémvilág bizarr alakját. Az, hogy a
francia irodalom „elátkozott költői" közé
tartozik, Baudelaire, Rimbaud és főként
Mallarmé örökösének, aki Rabelais ple-
bejus és pajzán hangját Lautréamont li-
dérces álomvilágával ötvözi, csak később
derült ki róla. Ehhez már szükség volt
egyrészt az Übü-legendára, másrészt az
abszurd dráma megszületésére, amivel
Jarry posztumusz karrierje csúcsára ju-
tott, hisz méltán tekintették az abszurd
„zseniális előfutárának". Igy őrzi emlékét
máig a Patafizika Kollégiuma, amely-nek
vezető tagjai közt ott van maga lonesco
is.

Jellemző, hogy az Übü király meg-jelent
ugyan könyvformában, de még a Théátre
de l'Ouvre bemutatója előtt, s olyan kis
példányszámban, hogy a premier nyomán
rövid időn belül a könyv-gyűjtők
valósággal elsüllyesztették a forgalomban
lévő példányokat. Az 1896 decemberében
lezajlott színházi előadást - amelyen azért
ott volt Arthur Symons, Jules Renard,
W.B. Yeats és Mallarmé is - a francia
színháztörténet „az Hernani csatája"
mellett tartja számon, mint kor-fordulót
jelentő színházi botrányt. Az Übü
legközelebb a húszas évek elején jelent
meg nyomtatásban, így negyedszázadon
át gyakorlatilag megkaphatatlan volt,
miközben állandóan nőtt azoknak a
„szemtanúknak" a száma, akik állítólag
ott voltak a premieren. Egy neves színi-
kritikusnak, Henry Bauernek, aki az Echo
de Paris hasábjain védelmébe találta venni
Jarryt, ezzel derékba tört a pályája. De
nemsokára már egy másik jó tollú közíró,


