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A veszteség is fegyver

A tizedik Lócsiszár -
Sütő András drámája Egerben

Délutáni diákelőadáson találkozni egy, a
XVI. században játszódó, másfél évtized-
del ezelőtt írott, jó néhány színpadon már
játszott, tévében is sugárzott drámával - a
színházi álmoskönyv szerint nem sok jót
ígér. Különösen akkor, ha hozzá-tesszük,
hogy a találkozásra egy színházi
hagyományokkal alig rendelkező, direk-
torbuktató városban, tapasztalatokban
szegény, nemrégiben összetoborzott tár-
sulat előadásában kerül sor.

De ha a felsorolt körülmények ellenére
a fiatalokkal zsúfolásig megtelt néző-téren
az előadás tizedik percétől elül a zsongás,
vágni lehet a csöndet, érzékelni a művel
most ismerkedők fojtott izgalmát, ha a
taps nem gyors és udvarias, hanem lázas
és kitartó - akkor a kritikának is
nyugtáznia kell: valami történt Egerben
Sütő András Egy lócsiszár virág-
vasárnapja című művének bemutatásakor.

A bitófa előtt megdicsőült vesztes,
Kolhaas Mihály útjának legújabb állo-
mása megérdemli, hogy felmérjük 1973
óta megtett színházi útját.

„Kleist írásával egy negyedszázaddal ez-
előtt ismerkedtem meg a Budapesten
megjelent Olcsó Könyvtár kiadásából. Az
ragadott meg benne leginkább, hogy
Kolhaas Mihály jogos igazságkeresése
közben helytelen útra tévedt, és ezért
életével fizetett az elégtételért, megszer-
zett igazáért. Sok időbe telt, amíg ez a
drámai helyzet érzelemmel, gondolattal
töltődött fel, drámává érlelődött ben-nem,
aztán 1974-ben megírtam." (Film Színház
Muzsika, 1976. I. 3.)

Sütő András nyilatkozott így Gách
Marianne-nak a következő dráma, a Csil-
lag a máglyán bemutatása után.

Talán nem szentségtörés, ha megjegy-
zem: filológiailag alighanem pontosabb
Sütő András monográfusa, Görömbei
András, aki szerint a darab 1973 októbe-
rében, novemberében és decemberében
készült. A nyomdai átfutási idők isme-
retében másként aligha került volna a
darab a következő év márciusában az
olvasók kezébe. Ennek azonban a dráma-
történet szempontjából nincs különö-

sebb jelentősége. Lényegesebb, elvi kér-
dés, hogy Sütő drámája semmiképpen
nem tekinthető a kleisti krónika dramati-
zálásának. Ez ellen az író is joggal tiltako-
zik. Hiszen ő a parasztháborúk korában
lázadóvá lett lócsiszárról megőrzött tör-
ténet - 1810-ben irodalmi formát öltött -
eseménysorát majd minden döntő ponton,
értelmezését pedig teljes egészében
megváltoztatta. „Magam csupán a kora-
beli német krónika drámai alaphelyzetét
választottam építkezési helyül - saját
mondandóm számára. Ugyanis Kolhaas
Mihály szomorú történetének olvastán
egy másik ablak nyílt meg előttem. Azon
átnézve: nem a kleisti szemlélet égtája
gomolygott föl az idők távolából, hanem
a vérbe fojtott parasztforradalom kor-
mospernyés-akasztófája, újramoccanó vi-
lága; nagy szenvedések kényszerűföllán-
golása a látszólagos társadalmi és egyéni-
lelki nyugalom kínzókamráiban. Ezt az
ablakot pedig nem is magam vágtam: az
azóta eltelt idő nyitotta meg mind-
annyiunk előtt, akik e dráma hőseinek
arcvonásai között talán ismerős vonáso-
kat is fölfedezhetünk: a magunkéit."

Az Egy lócsiszár virágvasárnapjának
szövege a magyar drámatörténetben szo-
katlan gyorsasággal látott napvilágot.
1974. márciusi számában közölte a maros-
vásárhelyi Igaz Szó, és május 18-án már
hírt adott a tényről, irodalmunk esemé-
nyéről a Magyar Hírlap is. Ablonczy
László tárgyilagos ismertetésében már
elhangzik az első figyelemfelhívó bizta-
tás: „Sütő András drámáját ajánljuk a
hazai színházi emberek figyelmébe." Ami
ezúttal kivételesen nem maradt pusztába
kiáltott szó.

A dráma irodalma ma már sokszorosan
meghaladja annak terjedelmét. Számon
tartja, hogy Sütő András azért jegyezte be
a dráma címét még az ötvenes évek nagy
olvasásainak idején jegyzet-füzetébe,
mert a világra nyitott másik ablakon
mindenfelé az igazságkereső emberek
meghurcoltatását, kudarcát látta. Hogy a
koholt vádak alapján börtönbe zárt és
tizenhat évi rabság után őrületre ítéltetett
magyar nemzetiségi politikus, az igazság
fanatikusának megismert Kurkó Gyárfás
sorsa éppen úgy benne van a tragédiában,
mint a meghirdetett és be nem váltott
igazságok vesztén érzett fáj-dalom, az
elkerülhetetlennek és célszerűnek vélt
kompromisszumok, alkudozások
felismert kudarca, a kényszerűség
parancsa ellen való lázadás.

A bírálatok és elemzések sorra fel-
mutatták a tézisdráma jellegét, a vita-

dráma jelentőségét, a történelmi darab és a
parabola elválaszthatatlan egységét, a
modelldráma dramaturgiájának megha-
tározó jelenlétét. Kutatták és igazolták a
középpontdráma struktúráját és a végzet-
dráma működésének mechanizmusát is.

Magától értetődik, hogy az értelmezés
fókuszában többnyire a Kolhaas és Na-
gelschmidt, a Kolhaas és Luther közötti
vita, a sérelmeket egyaránt ismerő és fáj-
laló, de a követendő utat, a cselekvési
lehetőségeket eltérően megítélő rajongók
és reálpolitikusok konfliktusa állott.
Kritikájában Sziládi János utal a nagyon
is szembetűnő analógiára, hogy tudniillik
Sütő hősei között ugyanaz az ellentét
feszül, mint Illyés Gyula második Dózsa-
drámájában, a Testvérekben György és
Gergely között. Érdekes viszont, hogy
egyetlen (általam olvasott) bírálat sem
emeli ki Kolhaas Mihály és a Bánk bán
távoli, de a drámatörténetben tagad-
hatatlan rokonságát. Azt a drámai struk-
túrát, amelyben ismét a személyes,
„bánki sértődés" ébreszti rá az igazságá-
ban megbántott férfit az országosan fájó
sérelmekre.

Nagy Péter Sütő igazi mondandójának
hordozóját a dráma mélyebb dialektiká-
jában, „az igazság és megvalósítása, elvek
és gyakorlatuk, eszmék és a hatalom
vívódásában" ismeri fel, és abban, hogy
az író „egyaránt és egyszerre látja Kol-
haas igazságát és tévedését, Luther meg-
alkuvását s e megalkuvás mélyén mun-
káló mélyebb igazságot". (Élet és Iroda-
lom, 1976. I. 10.)

E. Fehér Pál Kemény Zsigmond „ra-
jongóira" és a körülményekkel számoló
„reálpolitikusokra" gondol, amikor a ko-
raszülött igazság érvényre juttatásának
ledönthetetlen gátját láttatja, Kolhaas
törvénytiszteletének szilárdságát és e
szilárdság feladását vitatja, amikor Sütő
Andrással együtt kérdezi: „Az ügyet le-
het-e úgy szolgálni, hogy az egyén föladja
magát? Meddig mehet el az egyén önnön
jogainak feladásában... Sütő azt mond-ja:
a szép szó, a jó szándék, a bölcs terv nem
elegendő. Az ügyet emberséggel és
tisztességgel kell szolgálni. Az ügyet úgy
lehet tisztességgel szolgálni, ha az ügy
törvényei mindenkire nézvést kötelező
érvényűek." (Népszabadság, 1974. X. 9.)
Ez azonban Kolhaas világában hiú re-
mény. Kolhaas Mihálynak azért kell el-
buknia, mert „a törvényt egy olyan világ-
ban akarta érvényesíteni, amelyikben a
törvények nem az igazságot, hanem a
hatalom érdekeit szolgálják". (Görömbei
András: Sütő András.)



A kaposvári Kolhaas dicsérete

Az ősbemutató sajtóvisszhangjában. a
megjelent kritikákban csak a közelítés, a
méltatások érzelmi fűtöttsége, esetleg az
érvelés tért el, de abban az újságcikkiek
jelen idejű drámatörténetében kezdettől
létrejött a konszenzus, hogy Sütő műve
nemcsak az író pályáján tekinthető mér-
földkőnek. Kimagasló értéke a kortárs
drámairodalomnak is. Paradox módon a
legkritikusabban Sütő művét az ősbemu-
tató - és a mű lényegét mindmáig a leg-
merészebben felmutató, színpadi formáját
a legplasztikusabban kialakító előadás -
rendezője, Zsámbéki Gábor értékelte.

És ezzel már eljutottunk az Egy lócsi-

szár virágvasárnapja színházi történeté-
nek fényes kiinduló állomásához.

Sütő Andrásnak nem az Egy lócsiszár
virágvasárnapja volt a legelső Kaposvá-
rott bemutatott darabja. Az 1971-72-es
évadban a legsikerültebbnek mondott
„pre-Sütő"-komédia (ahogy bírálói
nevezik), a Pompás Gedeon is színre
került a Csiky Gergely Színházban. De a
Lócsiszár mégis színháztörténeti
találkozás ígéretét hordta magában.

Zsámbéki Gábort, a darabot a maga
mélységében elemző rendezőt a törté-
nelmi dráma köntösében megjelenített
modellhelyzet izgatta. Rendezésében tu-
datosan a mű modelldrámajellegét erő-
sítette fel a történelmi dráma rovására. A
kaposvári előadás a cselekmény korát, a
XVI. századot szinte csak jelezte: a tör-
ténelem általános és egyetemes érvényét
viszont rendkívüli szuggesztivitással
mutatta fel.

A dráma elemzői rendszerint dicsérően
említik az arkangyaljellemű, béke-tűrő és
lojális lócsiszár személyes sérelmek
nyomán kirobbanó haragjának több-fázisú
metamorfózisát: a három felvonás három
vitájában tetten érhető átalakulás
történelmi és lélektani hitelét, drama-
turgiai logikáját. Zsámbéki Gábor ezzel
szemben a dráma őt aggasztó, irritáló
szerkezeti fogyatékosságait, a felgyorsult
cselekmény egyes stációinak elnagyolt-
ságát az előadás erőteljes megszerkeszté-
sével, az előadás rituális keretbe foglalá-
sával kívánta ellensúlyozni.

A bemutatót követő utólagos nyilatko-
zata mintegy felidézi a látványból leszűrt
tanulságot. Hogy a nádból font falakkal
keretezett, nyers deszkalapokból szer-
kesztett díszlet dörrenve lecsapódó hídjai
valóban Kolhaas végzetének
érzékeltetésére zárták mind szorosabbra,
szű-

kebbre életének terét, hogy a bitófa alatt
azután végérvényesen bezáruljon a négy-
szög, Kolhaas Mihály sorsának talpa-
latnyi börtöne. S a dráma kulcspillanatai-
ban legördített vörös futószőnyeg sem
pusztán a szürke színpadkép élénkítésére
szolgál. A szín, a látvány, a koreográfia
jelzi, kiemeli a konkrét események
rendkívüliségét, a végzet ünnepélyessé-
gét. (Díszlettervező: Pauer Gyula.)

A kaposvári előadás egyértelmű, mesz-
sze hangzó sikert aratott. Nyomtatásban
több változatban is megerősítést nyert,
hogy Sütő darabja nagy mű (Magyar Hír-
lap), rendkívül nagy erejű dráma (Kri-
tika), napjaink magyar drámatermésének
legjavához tartozik (Népszabadság), és
még az is kimondatott, hogy az Egy lócsi-
szár virágvasárnapja a remekmű köze-
lében mozgó darab.

Sütő András, aki akkor már az Anyám
könnyű álmot ígér tündökletes szavú író-
jaként élt a hazai olvasók tudatában, ezzel
a darabjával színházi csatát is nyert
Magyarországon. A kaposvári előadás az
író legjobb arcát mutatta meg.

Akkoriban még különösen kevés volt
nálunk az olyan színházi előadás, amely-
ben a gondolat és az érzelem, a szöveg és
a látvány egysége ilyen maradéktalanul
megvalósult. Zsámbéki kompozíciós kész-
sége, Pauernek a helyszín, a játéktér
megteremtésével az írói gondolat kifeje-
zésére, kiemelésére alkalmassá lett dísz-
letterve azért érvényesülhetett maradék-
talanul, mert a színészi játék intenzitása is
híven szolgálta a dráma minden gondosan
elemzett jelenetét. A szereposztás pedig -
a dráma majd minden posztján tökéletes;
mintha Zsámbéki nem a kaposváriak szűk
köréből, hanem egy elképzelt, eszményi
társulatból válogathatott volna.

Vajda László, a kaposvári előadás Kol-
haas Mihálya, egy csapásra ismert szí-
nésszé lesz. Zsámbéki szerint a színészt
„nagydarab, mackós lénye, eredendő,
naiv tisztasága szinte predesztinálta a
jóságos lócsiszár szerepére". Az igazság
az, hogy Vajda László alkatában valóban
benne volt egy lehetséges Kolhaasfigura.
(Azóta már egészen más külső-belső
habitusú lócsiszárokat is láttunk. Éppen
az egri előadás győzött meg arról, hogy
többféle Kolhaas Mihály is létezik...) De
tény, hogy Vajda, „akiben a nagyon erős
emberek mozdíthatatlan-nak látszó
szelídsége uralkodik", kiválóan alkalmas
a figurára. „Nemcsak a szó, a gesztus
segítségével építi fel Kolhaas

figuráját, de testével is. Lomha, mégis
erőt, határozottságot sugárzó járásával, a
mozdulatok zártságával, ösztönös taka-
rékosságával. Az ő Kolhaasa nem csap-
kod, csak üt rettenetest, nem kiabál, csak
halkan szól, de súlyosabban, minta fülre-
pesztő kiáltás." (Sziládi János, Magyar
Nemzet, 1974. X. 11.)

A kínálkozó teátrális hatások elkerülé-
sével, nagy bensőséggel játszotta Vajda
Kolhaas Mihályt, azt az embert, akit
valóban virágvasárnap-illat leng körül,
aki békességben élni, otthont teremteni,
szeretni született. Kolhaas és Lisbeth
szerelmi kettősét, az érzelmek és érzékek
egymást erősítő varázserejét, össze-
tartozásuk természetességét és boldog-
ságát azóta sem sikerült egyetlen elő-
adásban sem olyan lírai erővel, hitellel
felmutatni, mint Vajda Lászlónak Molnár
Piroskával.

Volt, aki csak „szerényen jónak" látta
Molnár Piroskát Lisbeth szerepében (E.
Fehér Pál), de olyan is, aki külön cikket
szentelt érzékenységében és visszafogott-
ságában rendkívüli, költőiségében meg-
indító alakításának (Szántó Erika).

A színházi játékrendnek megfelelően,
vagy a sikerre való tekintettel azon túl is,
Kaposváron kívül többfelé bemutatják az
előadást. Vendégszerepel vele a színház
Sopronban, Dunaújvárosban, Tolnában
is, ahol a megyei krónikás szerint
„vissza-várják a színházat". Akkoriban
még piros betűs ünnepnek számított a
fővárosban - méghozzá szezon kezdetén,
derekán - a vidéki vendégjáték. De a
kaposvári Lócsiszárt már megelőzte a
híre. A tervezett bemutatón kívül a
közönség kikövetelt egy rendkívüli,
éjszakai előadást is. A nézőtér ovációval,
a sajtó szuperlatívuszokkal fogadta a
jelenhez szóló, szokatlan hangvételű,
artisztikus előadást.

A jó szándék nem elég

Szeretném hinni: a kritikának is szerepe
volt abban, hogy a kaposvári produkció
1976-ban képernyőre került. Sokan örül-
tünk a televízió nyújtotta, a kritika köve-
telte országos nyilvánosságnak. De tény,
hogy ugyanaz az ismertség és elismerés,
amely felröpítette a produkciót, egyben
szárnyát is szegte a dráma további röpté-
nek. Hiszen előre látható ilyenkor, hogy a
már ismert dráma a következő - második,
harmadik s főként pesti - színházban már
nem hat a reveláció erejével. Fel-
tételezhető, hogy a kitűnő kaposvári elő-
adás kikényszeríti a pesti színház szá-



mára akkoriban már nem egyértelmű és
nem is mindig hízelgő összehasonlítást.
A trend, amely a fővárosban bemutatott
új magyar drámák országos, vidéki utó-
életét illeti, éppen akkoriban fordult
meg. A hetvenes évek második felében
már nem ritkaság, hogy egy-egy irodalmi
értékű, jelentős kortárs dráma először
kisebb színházban, vidéki városban kap
nyilvánosságot.

Sütő András drámájának a Nemzeti
Színházban lett volna a helye. De a dara-
bot Budapesten a hetvenes évek derekáig
nem játszották. Ezt a megállapítást há

rom évvel az ősbemutató után, a József
Attila Színház felújítása kapcsán sokan
megfogalmazták, a többi között Oszto-
vits Levente is. (SZÍNHÁZ, 1977. 5.) Ő
fogalmazza meg azt is, hogy a színház a
kezdeményező gesztus nagyszerűségé-
hez nem tudott felnőni.

A Magyar Nemzet cikkírója - Barta
András - a színház vállalkozókedvének
bátorítására inkább azt hangsúlyozza,
hogy a nézőtéren ülők - a kritikusokkal
ellentétben! - általában nem viszonyíta-
nak, nem hasonlítgatnak, hanem az adott
előadásról alkotnak véleményt. Ez pedig

alighanem az lesz, hogy a színház szán-
dékában színvonalasan vitte színre Sütő
drámáját. (1977. I11.12.)

Tarján Tamás ezzel szemben nem a
szándékot, inkább az eredményt nézi, s
kritikája legelső mondatában kimondja a
Sándor János rendezte produkció fölött
az ítéletet: „Nincs mit szépítgetni a dol-
gon: Sütő András drámájának előadása a
József Attila Színházban megbukott."
De nyomban hozzáteszi: nem a dráma,
az előadás. A dráma értékének tudatában
mérlegre téve az értelmezés felületessé-
gét, a szereposztás hiányosságait, a sze-
replők érthetetlenül kedvetlen játékát,
végül is arra a következtetésre jut, hogy
„az Egy lócsiszár virágvasárnapja eddig
hiányzott a fővárosi színpadokról: sajnos
- bár előadták -, hiányzik továbbra is".
(T. T. Kritika, 1977. 4.)

Sándor János a bemutatót megelőző
nyilatkozatában általánosságban hittel
szólt a készülő produkcióról és színé-
szeinek szándékáról (Film Színház Mu-
zsika, 1977. II. 12.), de magára az elő-
adásra - céljára, jellegére, értelmezésé-
nek sajátosságára, a rendező mondani-
valójára - a nyilatkozatból nemigen lehet
következtetni. Legfeljebb arra, hogy a
rendező a dráma egyik hőse mellett sem
kötelezi el magát, inkább valamiféle
egyensúlyt keres és teremt az általuk
elkövetett drámai vétségek között. Ez a
kiinduló koncepció önmagában nem
hibáztatható. De alighanem rendkívüli
intenzitású, koncentrált előadás kell
ahhoz, hogy az így kialakított, szimmet-
rikus drámai erőtérben is létrejöjjön a
szükséges feszültség, és a nézők kielégít-
hessék az érzelmi és intellektuális azo-
nosulásra való igényüket.

Az előadás amennyire az egyidejű
visszhangból megítélhető - egészében és
részleteiben is csalódást keltett. A kriti-
kusok, a szándékon kívül, legfeljebb a
rendezés és a színészi játék egyes szép,
őszinte pillanatait dicsérik. Hogy akad-
tak-e egyértelműen hamis hangok az elő-
adásban vagy sem, arra vonatkozóan
megoszlanak a vélemények. De egybe-
hangzó gond, hogy a József Attila Szín-
ház színpadán elsikkad a dráma torok-
szorító feszültsége és a hősök igazi tragé-
diája. Szántó Erika ezt a Rádió kritikai
rovatában azzal magyarázta, hogy a Jó-
zsef Attila Színházban - a kaposvári elő-
adással ellentétben - egy harag történetét
láttuk, nem pedig egy harag születésé-
nek drámáját. A Magyar Nemzet kriti-
kusa szerint „pontosan meg sem állapít-
ható, miért és hogyan történik, de az

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (Gárdonyi Géza Színház).
Kolhaas Mihály: Csendes László és Nagelschmidt: Sziki Károly



események sűrűsödésével, az igazságta-
lanságok halmozódásával együtt még-sem
növekszik kellő erővel az előadás
feszültsége, ezért a bosszú és az ítélet
jelenetei végül is hatástalanokká válnak.
A néző Kolhaas vesztét nem a torokszo-
rító rádöbbenés érzésével fogadja, ha-nem
a tragédia előrehaladtával - furcsa módon
- mindinkább kívül marad az ese-
ményeken." (Barta András, 1977. III. 12.)

A József Attila Színház lehetőségeit
nyilvánvalóan behatárolták a társulaton
belüli adottságok. Kránitz Lajost mackós
alkata (elvben) alkalmassá tette arra, hogy
Vajda László alakításának külsőségeit
kövesse, de hiányzott belőle a robbanást
hitelesítő, belülről jövő indulat. Szilágyi
Tibor akár nagyszerű Nagelschmidt is
lehetett volna, de ebben az előadásban ő
is kívül maradt a szerepen, a drámán.

A két színész teljesítményének meg-
ítélésétől majdnem független Osztovits
Leventének a szereposztásra vonatkozó
érdekes kritikai meglátása, hogy eleve
téves, esélytelen elgondolás a dráma két
pólusát úgy felépíteni, hogy a vitapart-
nereket fizikailag ennyire rokon alkatú,
egymáshoz indulati-pszichikai habitusban
is hasonlító színészek alakítsák. A bírálók
- a maguk ízlése, szigora szerint -
különböző mértékben, de lényegében
egybehangzóan elmarasztalták a rutinos
közhelyekben megnyilvánuló színészi
játékot, Borbás Gabi halvány, súlytalan,
szenvedélytelen Lisbethjét, Horváth Sán-
dor joviális Müller urát is.

A bukás soha nem önmagában veszé-
lyes. Sütő drámájának sikerületlen elő-
adása is azzal „tett keresztbe" a magyar
színházi életben, hogy (ha az 1984-es,
Zsurzs Éva rendezte tévéváltozatot nem
számítjuk) majd egy teljes évtizedre elvette
a hazai színházak kedvét a mű felújítását ól.

Egy lócsiszár türelmes lázadása
Mégis elhangzott az a kérdés, amelyre
pedig legkevésbé sem lehetett számítani,
és amely a műhöz méltó „második pre-
mier" kapcsán bizonyára meg sem fogant
volna. Hogy vajon „ennyi előadás után
érdemes-e ilyen gyorsan újra bemutatni?
Nem bölcsebb dolog-e hagyni, hogy meg-
teljék újabb korok újabb színeivel, s akkor
nagyobb idők eltelte után örömmel
csodálkozhatunk rá eddig fel nem fedezett
vagy feledésbe merült értékeire".
Köröspataki Kiss Sándor erre a kérdésre
kritikájában voltaképpen maga adja meg a
választ azzal, hogy kimondja: „Ádám
Ottó rendezése nem ébresztett rá a
remekmű újabb titkaira." (Új Tükör,
1986. II. 16.)

Márpedig a kritika is, a közönség is ezt
várta volna a budapesti Madách Színház
felújításától.

A felújítást a kritika egyszerre méri az
ősbemutató élményéhez és az olvasott,
mindnyájunk tudatában élő, kemény drá-
mai összecsapásokat tartalmazó dráma-
hoz. Igy született hiányérzetét fogalmaz-
za meg a kritikus, amikor felrója a
rendezőnek, hogy „a mi húsunkba is
vágó, fel-kavaró mű, a jog és a jogtalanság
drámája, a megcsalatott és kiszolgáltatott
becsületes ember tragédiája helyett -
romantikus meseleporellót és zene
nélküli operettlibrettót prezentál".
(Takács István, Népszava, 1986. II. 13.)

Már az új színpadi látvány is nyílt kihí-
vás, vita a Kolhaas-ház korábban - első-
sorban Kaposvárott - megidézett képé-
vel. Pauer Gyula és Szinte Gábor között
stílusban, látásmódban egy világ van, de
a két Kolhaas között nemkülönben. Ez a
Madách színházi Kolhaas talán nem is
lócsiszár, inkább gazdag kereskedő, aki
történetesen lovakkal (is) foglalkozik.
Alig érthető, hogyan sikerült az üldözött
Nagelschmidtnek csak úgy betörni, be-

szökni a feltételezhetően népes cseléd-
séggel is rendelkező polgár elegáns, fa-
burkolatos otthonába; oda, ahova még a
napfény is csak művészi módon kompo-
nált üveg-mozaik ablakokon, szűrve jut-
hat be. A ház ura, Kolhaas Mihály, mintha
nem is kiszolgáltatottja, inkább részese,
támasza lenne a hatalomnak. Természe-
tesen bölcs és türelmes, szelíd és meg-
bocsátó, aki csupán Nagelschmidt káros
befolyására veszítheti el - ideig-óráig -
polgári józanságát. Erre utal e fejezet
alcíme, Kállai Katalin Esti Hírlap-beli
tudósításának szellemes cégére. (1986.
II. 10.)

Az előadás kulcsát -kes (Berkes Erzsé-
bet) előzékenyen nyújtja át a Magyar
Nemzet olvasóinak: „Ez a Kolhaas nem
akkor követ el tragikus vétséget, amikor
hisz a jogszolgáltatásban, hanem akkor,
amikor nem bizonyul elég türelmesnek,
és maga siet elégtételt venni. A korábbi
felfogásokban az tetszett botorságnak,
hogy a lócsiszár elhitte, neki is terem
igazsága császár udvarában, ez a Kolhaas
azért kell hogy elbukjon, mert nem volt
türelme kivárni az általa is vállalt és
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támogatott rend nehézkes következetes-
ségét." (1986. II. 22.)

Nincs tehát igaza Kállai Katalinnak,
amikor bírálatában kialakulatlannak vagy
legalábbis nehezen tetten érhetőnek ne-
vezi Ádám Ottó koncepcióját. Valójában
mára szereposztás is érzékelteti a rende-
zőnek az erőviszonyokról alkotott képét
és történelmi állásfoglalását. A Kolhaas
Mihályt játszó Sztankay István jó színész,
de alkatát tekintve sem hősszínész. Igaz,
Vajda László sem volt az! Sztankay
orgánuma olyan telt, olyan szép, hogy azt
képzeltük: legjobban egy rádióközvetítés
győzne meg a rendező választásáról. De
az igazság az, hogy nemcsak a színész, a
szerepértelmezés is eltért attól, amit
hittünk, vártunk. A Sztankay megidézte
derék polgáremberről majdnem elkép-
zelhetetlen, hogy - akár a legszemé-
lyesebb sérelem hatására is - a münzeri
utat választhatná, méghozzá meggyőző-
désből.

Ádám Ottó sokkal tudatosabb, körül-
tekintőbb rendező és jobb pszichológus is
annál, mintsem ne gondolta volna azt
végig, hogy egy, az ő Kolhaasánál súlyo-
sabb színpadi egyéniséggel, jelentősebb
személyiséggel rendelkező Luther Márton
felléptetése nemcsak a történelmi
igazságot sugallja. Avar István Luther-
ként - a drámán belül is - megkülönböz-
tetett jelentőséget ad a szerepnek. Erre
utal a színésznek a bemutató idején adott
nyilatkozata is: „Luther Márton szerepe
körülbelül tízperces jelenet. Az elején
könnyebbnek hittem, mint amilyen való-
jában, mert ezalatt meg kell mutatnom
prédikátori erényeit, indulatosságát, böl-
csességét, szóval mindazt a tulajdonságát,
amiért Luthert habozás nélkül követték az
emberek." (Pesti Műsor, 1986. 5. sz.) Ez
utóbbi mondat a szerep, sőt a
drámaértelmezés kulcsa. A felújítás
Luther Mártona viszont nem az eszme
forradalmára, hanem a feltétlen törvény-
tisztelet nagy tekintélyű hirdetője, a kon-
szolidálódott reformáció politikus hely-
tartója, aki fellépése súlyával és érveivel
valóban képes visszafordítani Kolhaas
Mihályt a lázadás útjáról, a maga
igazának „alázatos és szorgalmas keresé-
séhez".

Koncz Gábor viszont Nagelschmidtet
(Zappe László találó megfogalmazása sze-
rint) „elvi lázadóból szenvedélyesen kö-
tekedő vagánnyá minősíti vissza". (Nép-
szabadság, 1986. II. 19.)

Nagelschmidtnek ez a degradálása -
tekinthető bár a kleisti hierarchiához,
jellemrajzokhoz való visszatérésnek is -

valószínűleg nem annyira irodalmi fo-
gantatású, hanem a színész alkatának
érvényesítésén túl rendezői sugallat, illet-
ve követelmény.

Sütő drámája jelentősebb mű annál,
hogy egyetlen érvényes értelmezése, elő-
adásmódja lenne. A Madách Színház
nézőterén ülve mégis úgy éreztem, hogy
ha az Egy lócsiszár virágvasárnapja mond-
juk a XIX. század végén íródott volna,
éppen ilyennek képzelném a mű méltó,
hiteles-veretes ősbemutatóját. Akkor leg-
feljebb az előadás naturalista momentu-
mait, egyes jeleneteinek hatásvadászó
lassítását kifogásoltam volna. Csakhogy
Sütő drámája - kortársi alkotás. Még csak
nem is történelmi dráma. Bár kétségkívül
felfogható annak is.. .

Ebből indult ki bírálatában Zappe
László is, amikor már-már elfogadta a
darabnak azt a külsőleges megközelítését,
idézőjelbe tett „értelmezését", amely „a
nyelvi kifejezés szépségeire, az érzelmi
ívek operai kijátszására helyezi a súlyt",
és amely által Sütő darabjának „mélysége
nem, de szépsége megszólal-hatna". Az
előadás azonban erre sem kínált a
színészeknek igazi lehetőséget. Zappe
ennek okát mindenekelőtt a díszletek és
jelmezek következetlenségében látta.
(Népszabadság, 1986. II. 19.)

A magam feltételezése szerint ennek a
Madách színházi koncepción belül
maradó „szép" előadásnak is feltétele lett
volna, hogy az összecsapásnak tétje
legyen. Hogy a rendezés és a színészi
játék megkönnyítse a nézőnek legalább a
hőssel való érzelmi azonosulását. Erre
azonban Sztankay István nem adott mó-
dot. Csalódást okozott az is, hogy nem-
csak a törvényt lábbal tipró hatalom, a
megbomlott világrend vitalitása, de a
veszélyben virrasztó szerelem is elsikkadt
az előadásban. A szó, a szöveg és az
érzelmek szépsége helyett inkább csak a
díszlet esztétikuma jött át a rivaldán, az
viszont inkább gyengítette, mint erősí-
tette a drámát.

Így azután a leckefelmondó színészek
és az időnként jólnevelten unatkozó
nézők is kívül maradtak Kolhaas Mihály
torokszorító tragédiáján. Márpedig ha az
előadás, az összecsapás nem a magunk
lelkiismeretének színpadán, hanem a le-
tűnt múltban játszódik, ha nem rendít
meg az emberi kiszolgáltatottság szörnyű
következménye, nem kényszerít
állásfoglalásra a józan kompromisszum
és az etikus lázadás konfrontációja, ha
nem szembesül a térdeplő reménység a
fölegyenesedett reménytelenséggel - akkor

marad a romantikus történelmi tucatdrá-
mák sztorija, a ráaggatott, elszavalt és
megjelenített klisékkel, megtépázott le-
gényekkel, érzelmes asszonyokkal, apá-
cát gyalázó, dáridózó hatalmasságokkal.

Csak a színháztörténetben megőrzött
kép színskálájának teljessége kedvéért
jegyzem meg, hogy egy beszámoló azért
akadt, amely az inkább csak érvelésben
és árnyalatokban eltérő, csalódott véle-
ményekkel szemben dicsérte, szépnek, át-
gondoltnak, híven értelmezettnek mondta
az előadást és nagyszerűnek a Kolhaast
játszó Sztankay Istvánt. (Vasárnapi Hí-
rek, 1986. II. 2.)

Sütő András és Harag György szövetsége
Merem állítani: ha Sütő András nem
magyarul írja meg Kolhaas Mihály drá-
máját, műve másfél évtizede folyamato-
san jelen lenne, vagy legalább időről idő-
re felbukkanna a világszínpadon.

De sajnos, az Egy lócsiszár virágvasár-
napjának (mostanáig) szívszorítóan kis,
szinte csak jelképes hely jutott ebben az
összeurópai színházban. A Színházi In-
tézet dokumentációja szerint a magyar-
országi ősbemutató óta csak a csehszlo-
vákiai Komáromban, a jugoszláviai Sza-
badkán és természetesen Romániában
került színre. Az 1979-es komáromi, ma-
gyar nyelvű előadást Takáts Emőd, a sza-
badkait, meghívott vendégként (1986-
ban) Sándor János rendezte. Román nyel-
ven a drámát Marosvásárhelyen és a buka-
resti Bulandra Színházban játszották.

A határainkon túli előadások közül,
minden valószínűség szerint, Taub János
bukaresti rendezése lehetett a legerede-
tibb. A Teatrul 1980. márciusi elemzése a
klasszikus téma újszerű értelmezését, az
előadás oratorikus formáját emeli ki. Az
antik tragédia által inspirált színpadi tér-
ben, a fekete varjakra emlékeztető nő-
alakokból szervezett kórus egyrészt narrá-
tora, másrészt kommentátora lehetett az
elbeszélt (de a kritika szerint sajnálatos
módon nem sűrített) tragédiának. Taub
Jánosnak szemére vetik, hogy a dekoratív
megoldást nem mindig tudta meg-felelő
dramaturgiai tartalommal megtölteni.
Ennek ellenére vállalkozását dicsérte az
eredetiség igénye és a Gálfalvi Zsolt
bírálatában kiemelt világos, félreérthe-
tetlen, tiszta rajzú értelmezés. (Előre,
1980. III. 16.)

Ha csak ennyiről tudnánk számot adni a
dráma határainkon túli életéből, talán el is
hagytam volna a kitekintést. De Sütő
András szerencsés drámaíró, mert anya-
nyelvén léphetett be a világszínházba:



szűkebb hazájában időben találkozhatott
és egész életre szóló alkotó szövetséget
köthetett az erdélyi magyar színház euró-
pai rangú mesterével, Harag Györggyel.

Harag György számára Sütő András
drámája - sőt, drámai életműve - nem egy
színházi feladat volt a sok közül, nem
alkalmilag kiválasztott, megrendezendő
darab, hanem - talán már a Pompás Ge-
deon színre hozatala óta - emelt fővel
vállalt művészi program, küldetés. Drá-
maírónak alig lehet nagyobb szerencséje,
mint ha pályája felfelé ívelő szakaszán
találkozik azzal a rendezővel, aki gondo-
latainak tolmácsa, mestere és szolgája
lehet a színpadon. Sütő Andrásnak Ha-
rag György ilyen, alkotásra ösztönző,
kipróbált társa lett. Folyamatos együtt
munkálkodásuk, színpadi együtt lélegzé-
sük nyilvánvalóan külön tanulmányt ér-
demel. A magyar sajtóban a legalaposab-
ban Illés Jenő világította meg, hogy
hogyan hangolódott Harag György teljes
szellemi nyíltsággal a Sütő-drámák hul-
lámhosszára, hogyan találta meg saját,
korszerű színházeszményének, renderői
mondanivalója kifejezésének optimális
anyagát a Sütő-drámákban. (Sütő András
és Harag György találkozása. Elet és Iro-
dalom, 1987. VI. 12.)

A Sütő-trilógia három drámája közül
kettőt - a reformáció korát idéző
Lócsiszárt és a Csillag a máglyánt - szoros
tematikai, történelmi kapcsolat fűzi össze.
A harmadik dráma, a Káin és Ábel csak az
írói üzenet és a két, egymással
életrehalálra vitázó főalakra komponált
drámai építmény jogán kötődik az
előbbiekhez. Mégis elmondható, hogy
még a hazai be-mutatók közt eltelt
esztendők sem szakították szét ezt a
szálat: az emberi méltóság védelmében
csatázó hősök felemelő bu kásának
történelmi és korok feletti üzenetét. De
sokszorosan felerősödött a három dráma
közös szívdobbanása, a kiszolgáltatottak
szabadságharcában újra meg újra csatába
induló ember jajkiáltása akkor, amikor - a
kolozsvári magyar színház vendégjátéka
során - három egymást követő napon
találkozhattunk Sütő hőseivel.

De maradjunk az öt évvel korábban,
1975-ben színpadra állított (és 1980-ban
megismert) Lócsiszár-előadásnál.

Akárcsak a korábban tárgyalt kapos-
vári változatban, a kolozsvári előadás ban
is meghatározó szerepe lett a világot és
atmoszférát teremtő képi megoldásnak,
Mircea Matcaboji díszlettervező és Edit
Schrancz-Kunovits jelmeztervező szug-
gesztív látványvilágának. „A színpadon
minden díszletelem vasból, gerendából,

durva anyagból volt kimunkálva. Minden
olyan matériából készült, amelynek súlya
van, nyomasztó hatása, sötét, komor tónu-
sa. Keményfa, vas, ón mindenütt. Az
ácsolt gerendázat betöltötte az egész szín-
padot. A roppant nagy kapun belül még
külön kiskapu is szerénykedett, jelezvén,
hogy ezt a »várat« csak kivételes pillana-
tokban teszik nyitottá, az emberek csak
rejtekajtón, titkosan közelednek. De a
ruhák is azt sugallták, hogy nehéz életű
emberek hordozzák őket. Csupa súlyos
kelméből, bőrből, láncból, vasból,
rongyból készültek. Harag György jól
tudta, hogy ezek a jelmezek,
díszletelemek a mondanivaló komorságát
erősítik. Ezért volt szerepe minden
döndülésnek, rengésnek, amikor kintről
kétségbeesetten vagy ellenségesen
közelítették ezt a roppant építményt."
(Élet és Irodalom, 1987. VI. 12.)

Ezen a színpadon - Mátrai-Betegh Béla
megfigyelése szerint - „még a húsvéti
ajándékul hozott hintaló is ólmos anyag-
ból van, mint az ágyúgolyó, mint a láb-
bilincsek labdanehezéke. A játékszer is
úgy gördül be a színre, lánctalpon szinte,
minta mennydörgő háború. Még a boros
ónkupák is fegyverek inkább a mulatozó
urak kezében forogva, semmint össze-
koccintható serlegek". (Magyar Nemzet,
1980. II. 5.)

Zsámbéki Gábor és Harag György ren-
dezésének másik, rokonítható eleme a
brutális világ és az embert emberségében
megtartó érzelmek összeszikráztatása. A
kolozsvári előadásnak sem pusztán az
esztétikum kedvéért válik tartópillérévé
Kolhaas Mihály és Lisbeth szerelmi ket-
tőse, hanem azért, hogy félreérthetet-
lenné tegye, színpadi fénybe állítsa Sütő
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politikai mondanivalóját: „A világ,
amely-ben a Tronkai Vencelek és
történelmi hasonmásaik erkölcse
uralkodik, legfennebb csak tünékeny
pillanatokra hagyja érvényesülni a
legmélyebb és legtisztább emberi
érzelmeket, a szerelmet, az alkotó
munkát, a játékot. A pallos, az akasztó-
fák, a börtönök és dogmatizált ideológiák
árnyékában nem marad egy talpalatnyi
hely sem a szabadság, a tisztaság és a
szépség számára." (Rácz Győző tanul-
mánya, A Hét, 1975. IV. 18.)

Ahhoz, hogy a tragédia mélysége és a
költészet magassága egyaránt megszólal-
jon az előadásban, Harag Györgynek
olyan társakra van szüksége, mint ami-
lyen a Kolhaas Mihályt játszó, kirobba-
nóan indulatos, de szerepének ívét mér-
nöki pontossággal megkomponáló, nagy
formátumú hősszínész, Héjja Sándor, és a
szép szavú, érzelmeit bensőségesen,
pátosz nélkül is kifejezésre juttató, lírai
alkatú Sebők Klára. Nekik - és a társulat
valamennyi tagjának - is köszönhető,
hogy az előadást, „ezt a színháztörténeti
jelentőségű két és fél órát", joggal említi
a kritika a romániai magyar színjátszás
nagy pillanatának.

A tizedik Lócsiszár

Gali László, az újjászervezett egri Gár-
donyi Géza Színház Debrecenből jött
igazgatója, Sütő András drámájával, az
Egy lócsiszár virágvasárnapjával mutat-
kozott be a városban, és - az elmúlt esz-
tendő előkészítő, szervező munkája után -
színházi életünkben.

Célkitűzéseit a műsorfüzetben (a többi
között) így fogalmazza meg: „induló
színházunk szeretné a közönség színházi
igényeit kielégíteni, és ugyanakkor fel-
adatának tartja, hogy újabb és újabb igé-
nyeket ébresszen. Használni akarunk,
nem tündökölni. Komolyan vesszük fel-
adatunkat, hogy tükröt tartsunk a világ, a
társadalom és az egyén elé. Kortárs szín-
ház kívánunk lenni, azaz: nem kitérni a
kor problémái elől, mondván, úgyis olyan
sok bajunk van, felejtsük a bút, »kapcso-
lódjunk ki«, hanem válaszolni szándéko-
zunk ezekre a kérdésekre, vitába szállni
velük, tisztázni, hogy hol a helyünk, mi a
feladatunk, kik vagyunk, mit akarunk".

Ezekre a kérdésekre az első választ
Gali László rendezőként Sütő András
drámájának bemutatásával kívánta meg-
adni.

Választása önmagában is helyes volt.
Jelezte, hogy a Gárdonyi Géza Színház
magasra emeli a mércét. Es nemcsak iro-
dalmi értelemben, a dráma önértékét

tekintve, hanem azzal is, hogy a kis lét-
számú, fiatal és együttesként tagadhatat-
lanul tapasztalatlan színészgárda vállára
rögtön ólomsúlyokat helyezett, és úgy
késztette őket - egyenként és együtt is -
szárnyalásra.

Nos, a nehéz terhelési próba - mint azt
tanulmányom bevezetőjében már előre-
bocsátottam - sikerült. Sikerült, mert az
egri előadás, ha nem is reveláció a dráma
színpadi történetében, minden tekintet-
ben - értelmezésben, színészi játékban, a
közönségre gyakorolt hatásában - méltó a
programhoz, a műhöz és a vállalkozás-
hoz. Legszívesebben korrektnek monda-
nám, ha nem járattuk volna le ezt a szót.
Gali rendezése ugyanis nem oly módon
korrekt, hogy zavartalanul, többé-kevés-
bé hibátlanul lebonyolítja a három fel-
vonás színpadi megjelenítését, hanem
abban, hogy gondosan-pontosan végig-
elemezte a szöveget, és következetesen
ügyelt arra, hogy a dráma magántörténete
érzelmi síkon is hatásos, követhető
legyen; ugyanakkor nem halványította el
a mű vitadrámajellegét. Jellemző az elő-
adásra, hogy Kolhaas Mihály érveinél ez-
úttal mintha hangosabbak, messzehang-
zóbbak lennének az előadásban a kérdé-
sek, amelyeket Kolhaas Nagelschmidt-
hez, Lutherhez, önmagához és az elfo-
gadott, majd megtagadott világrendhez
intéz. Milyen igazság az, amely saját hor-
dozóit akasztófára juttatja? Ki tehet róla,
hogy csak az Isten igazsága hatalmas, ám
az ember porszemenként kapta a maga
egyetlen életét? „Ki rendelte vajon, hogy a
porszem igazsága nélkül értelmetlenné
válik az egyetemes jog és igazság is, ame-
lyet nem keresnünk kellene, hajszolni,
mint gyermek a szivárványt, hanem ott
kellene lennie mindenütt, ahol meghir-
dették?" Kolhaas Mihály kérdése a meg-
hirdetett és be nem váltott igazság hívei-
nek és áldozatainak jajkiáltását is tartal-
mazza, s a kiáltásban az ítéletet, a vádat.

Nem tagadom, az egri előadás első har-
madában kételyeim jóval erősebbek vol-
tak, mint elragadtatásom. Csendes László
keményfából faragott, szinte szoborsze-
rűen férfias lócsiszárjából meghökkentően
hiányzott „a virágvasárnap-illat": nemcsak
határozott volt, de kezdettől jóval indu-
latosabb, mint ahogy Sütő András szö-
vege és a már látott előadások színpadi
hagyománya alapján vártam. Ez a Kol-
haas Mihály nem intette, óvta Nagel-
schmidtet, amikor arról beszélt, hogy a
fölkelést szítóknak nem volt igazuk, ő
dühösen vádolta Münzert, aki szerint a
világot minden második napon föl lehet

forgatni. Haragját egyre feljebb korbá-
csolja Nagelschmidt merészen hangoz-
tatott igazsága. Nem tűri, nem tűrheti el,
hogy a szemébe vágják: a kiegyezők, a
szabadlábon levők, a rabok - a rossz lel-
kiismeret rabjai. Hogy megvádolják: a
vámossal vitatkozva a maga „ötvengara-
sos nyugalmát" félti. Nagelschmidttel
szemben is - a maga emberméltóságát
hangsúlyozza: „Törvényes jogom, hogy
meg ne sérts a becsületemben! Istentől
nyert jogom, hogy megóvjam veled szem-
ben is a családom nyugalmát." Kettőjük
vitájából már-már arra következtethetünk,
hogy Kolhaas karddal válaszol, és
önérzetében megbántva kikergeti Nagel-
schmidtet a házból. De csak a szenvedély
fűti, valójában kezdettől férfi módra, in-
dulatait féken tartó öntudatos polgárhoz
illően viselkedik.

Lisbethtel való szerelmes találkozásá-
ban is kevesebb a líra, a poézis, több az
asszonyát birtokló férfi kielégülést váró
szenvedélye. A kaposvári és a kolozsvári
szerelmi jelenetben az Énekek éneke so-
raival tolmácsolt érzelmek mélyén, a szár-
nyaló szavak és meghitt érzelmek mögött
felsejlett az érzékek hatalma. Csendes
László és Bárdos Margit színpadi
kapcsolatában az utóbbi a meghatározó.

A magas hőfokról indított jellemrajz
láttán attól tartottam: Gali László eltor-
laszolta Kolhaas Mihály előtt a fejlődés,
az átalakulás útját, s ily módon lehetet-
lenné teszi a dráma ívének felrajzolását.
A cselekmény előrehaladtával azonban
világossá vált: Csendes László Kolhaas
Mihálya a maga fizikai és érzelmi reak-
cióiban más úton jár ugyan, de éppolyan
céltudatosan halad szerepének elkerül-
hetetlen csúcsa felé, mint a legjobb elő-
dök. Az őt ért sérelmek hatására végbe-
menő átalakulása, a megbántottság parti-
kularitásából az igazság egyetemessége
felé törekvő felismerése úgy megy végbe,
hogy haragja nem hangosabb, hanem
mélyebb, drámaibb lesz. Gesztusai
visszafogottabbak, de éppen a belső
fegyelmező erő látható jelenléte, erővel
tartott fékje érzékelteti a feszültség
fokozódását, Kolhaas eltökéltségének
energiáit. Csendes László - ezt
önéletrajzából tudom - huszonöt évi
városról városra, szín-házról színházra
való vándorlás után jutott el Egerbe. Es
estéről estére végigjárja a maga kálváriáját
a föloldozás reményében - ez a munkája.
Kolhaas Mihály szerepénél kevés
alkalmasabb van a kálváriajárásra, és a
színész valóban ön-emésztő dühvel,
fájdalommal járja végig, vállán a
családjáért vállalt felelősség



terhével a tragédiába vezető utat. „Nézd,
igazán sír!" -mondta a hátam mögött egy
diáklány. Összerezzentem. Én nem a
könnyeit figyeltem Csendes Lászlónak,
hanem a kezét. Hogy szorult ökölbe a
tehetetlenség pillanatában. Hogyan rán-
dult meg alig észrevehetően a nyakán az
ér. Magatartásának változásában, Csendes
László nagy erővel féken tartott gesz-
tusaiban pontosan nyomon követhető a
Kolhaas bensejében végbemenő változás.
A Lisbethet ért lándzsaütés hallatára nem
sír, nem őrjöng, nem átkozódik. A
bosszút is a jogai tudatában lévő polgár
fegyelmezett eltökéltségével forralja. De
azért amikor ingó és ingatlan vagyonát
hirtelen eladásra kínálja, Csendes László
fénytelen tekintetében felgyullad valami
eszelős fény. Korábbi józanságát, keres-
kedőmúltját és etikáját meghazudtoló
„tárgyalása" már a törvényen kívül kerü-
lő, birtokával, életével mit sem törődő,
lázadó Kolhaast sejteti.

A játék intenzitása, a feszültség olyan
erős, hogy a második felvonást záró szín-
padi puskalövés - amikor Kolhaas, már
felesége halálhírének vétele után a házába
törő poroszlóra lő - többé nem fokoz-
hatja, hanem hirtelen oldja. Amikor én
láttam az előadást, a dermesztő nézőtéri
csendbe belehasító durranásra valahonnan
hátulról disszonáns nevetés felelt. Ez
azonban nem a kamaszidétlenség meg-
nyilvánulásaként, hanem az elviselhetet-
lent elviselhetővé transzponáló megköny-
nyebbülés jeleként hangzott a nézőtéren.
Hogy Kolhaas Mihály végre azt tette, amit
a széksorokban ülők legelszántabbjai
elvártak tőle.

Csendes László alakításának csúcs-
pontja a bírósági jelenet. Ahol megint
csak kerüli az expozícióban alkalmazott
szélesebb gesztusokat. Mintha egész lénye
bilincsben, béklyóban, gúzsban lenne. De
ebben a természetellenes dermedtségben a
férfikönny és az ökölbe szorult kéz
hangosabb minden kulisszahasogató
kiáltásnál. Csendes fizikuma úgy szol-
gálta a megjelenítendő lelkiállapotot,
hogy a nézőtéren is érződött: Kolhaas
Mihály és a szerepét játszó színész egy és
ugyanazon személy. Nem a tronkai várúr
(hajdani) packázásáról van csak szó a
színpadon, hanem mindannyiunk száz -
jelenbeli - sérelméről. Es a belső dráma, a
választás dilemmája, amely elől sem
Kolhaas, sem Sütő András nem térhet ki,
folyamatosan jelen van a mi életünkben
is.

Abban, hogy a dráma minden kimódolt
rendezői, tervezői fogás nélkül ennyire

mainak, modernnek hatott, oroszlán-
része volt az előadás rendhagyó alkatú,
kitűnő Nagelschmidtjének. Sziki Károly-
tól távol áll a romantikus hősideál, távol
az is, hogy Nagelschmidtből szabály-
szerű, nagybetűs forradalmárt rajzoljon.
Ő az arkangyal oldalán a kételyek, a
tiltakozás képviselője, a minden
jogtalanságot tagadó, merészen
protestáló lázadó, a minden időkben
felnövekvő másként gondolkodó. Akinek
léte, a kompromisszumokat tagadó
eltökéltsége többnyire elfogadhatatlan
kihívásnak tűnik a józan reálpolitikusok
számára. Sziki Károly nem is törekszik
arra, hogy saját alkatát meghazudtolva
robusztus parasztforradalmárrá váljék.
Játékában, kitöréseiben inkább a lengyel
filmszínészek modern intellektuális
szuggesztióját érezzük. Ez a tudatosan
anakronisztikus szerepfölfogás nyilván
nem veszélytelen. De Sziki Károly elég
visszafogottan játszik ahhoz, hogy a
történelmi színre épített modellhelyzet-
ben se kövessen el stílustörést.

A rendezőtől tudom: a darabválasztás
pillanatában erre a két színészre képzel-
te, építette az előadást. Sütő drámája
azonban a többi között azért is jó darab,
mert nem két főszerepe van. Es a többit
Gali Lászlónak csak kisebb-nagyobb
kompromisszumok árán sikerült
kiosztania.

Az előadás Lisbethje, Bárdos Margit
bájos, szeretetre méltó, derék feleség, de
hiányzik belőle az a belső sugárzás,
amely hitelt ad a hozzá intézett bibliai
hevületű, pátoszú vallomásnak. Lisbeth

szerepét voltaképpen úgy kell, úgy érde-
mes eljátszani, hogy a nagy erejű szerel-
mi kettős jelenete után vállalását, helyt-
állását és halálát követően, a színész fizi-
kai, színpadi távollétében is sugárzóan
jelen legyen a drámában. Erre a csodára
azonban Bárdos Margit egyelőre még
nem képes.

Emlékszem, évtizedekkel ezelőtt visz-
szatérő gond volt, hogy színészeink nem
alkalmasak hiteles munkás- és
parasztflgurák ábrázolására; hogy
színpadon, filmen a traktoron is csupa
értelmiségi ül. Most mintha a helyzet
visszájára fordult volna: egyre
gyakrabban válik zavaróvá az
értelmiségi figurák intellektuális deg-
radálása. Különösen vidéki színházaink-
ban érezni ezt, ahol sok szerep megjele-
nítőjénél még az életkor kínálta tapaszta-
lat is hiányzik. Ez a probléma a Gali
László rendezte előadásban is kiütközött.
M. Horváth József (Müller Ferenc)
kupecintelligenciával, némi ravaszsággal
ruházza fel a jogtudort, de ezzel meg is
fosztja őt szerepének valódi súlyától. A
színész iróniája, nyílt cinizmusa ad némi
színt a figurának, de tartalmat nem. Es
mivel Lisbeth hajdani kérőjét ezúttal kez-
dettől kisszerű hivatalnoknak ismerjük
meg, a Kolhaasszal folytatott vitában ér-
veinek nincs súlya, a karrierhez vezető
útjának nincs tétje, konfliktusa és ára sem.

Hasonló hiányérzetet keltett a Luther-
jelenet megoldása is. Ahogyan a Madách
Színházban Avar István súlyos alakítása
- a kiegyezés felmagasztalásával - meg-

M. Horváth József (Müller) és Csendes László



ingatta, majd maga felé billentette a
drámai igazság mérlegét, a fiatal, kezdő
Szatmári György jelentéktelen, súlytalan
Luther Mártonja még a történelmi hite-
lességet is kikezdi. Az ő Luther Mártonja,
korábban, a wormsi birodalmi gyű-lés
előtt sem lehetett igazán lánglelkű vezér,
bátorságával nem forgathatta fel a világot.
Nem járhatta végig azt az eszmei utat,
amelynek végén a tanait meg nem tagadó
doktor azt mondta: Itt állok, más-ként
nem tehetek. Valószínű, hogy mind-az,
amit ilyen nyomatékkal szóvá teszek,
nem az ígéretes tehetségű színész fe-
lelőssége, még kevésbé hibája, és nem is
a szerep súlyát félreismerő rendező mu-
lasztása. Hanem - szereposztási kompro-
misszum. Ez azonban nem változtat azon,
hogy az előadás egyensúlya tagad-
hatatlanul megbillent általa.

A Sütő-dráma díszletét és jelmezeit
tervező Piros Sándor gondos, pontos
munkája stílusosan keretezi a színpadi
játékot, megfelelő mozgásteret biztosít a
színészeknek, de ennél többet a legjobb
akarattal sem mondhatunk róla. A tervező
egyetlen eredeti ötlete, a színpadra
helyezett jelképhordozó emblémák - talán
címerek? - felaggatása legalábbis
vitatható. A realista képben ugyanis
nemcsak valószínűtlen, disszonáns is,
hogy Kolhaasék otthonában a lócsiszár
cégéreként színes lóportré díszelegjen az
ajtó felett. Ugyszintén felesleges, már-
már groteszk a tárgyalóteremben elhe-
lyezett bekötött szemű Igazság. Szeren-
csére a dráma és az előadás enélkül is
pontosan érzékeltetné a hatalom szolgá-
latában alkalmazott törvény etikátlansá-
gát, a jogrend és az igazság jóvátehetetlen
sérelmét.

Sütő András drámájának tizedik be-
mutatója a mű változatlanul tovább élő
üzenetét, igazságát, színpadi erejét és a
fiatal egri társulat tehetségét, a vállalko-
zást hitelesítő érettségét bizonyítja.

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
(egri Gárdonyi Géza Színház)

Díszlet és jelmez: Piros Sándor. Zenei
összeállítás: Herczeg László és Szabó Viola.
Segédrendező: Kaposi Tamás. Rendezte: Gali
László.

Szereplők: Csendes László, Bárdos Margit,
Sziki Károly, Solymosi Tibor, Bókai Mária,
Tunyogi Péter, Lénárt András, M. Horváth
József, Horváth Ferenc, Havassy György,
Megyeri Zoltán, Győrvári János, Simon
Gyula, Fehér István, Kiss Árpád, Szatmári
György, Csonka Anikó, Csathó Csaba, Hor-
váth Ferenc, Kiss László.

SZÁNTÓ JUDIT

Szomory „egy az egyben"

A H. Lajos király miskolci előadásának
nem tett jót az az esetleges körülmény,
hogy Háy Gyula Mohácsával egyidejűleg
látható. Ami korántsem mondható szük-
ségszerűnek; egyáltalán nem arról van
szó, hogy „nemzeti nagylétünk bús te-
metője" két kiadásban már tautológia.
Amellett a két drámát, tematikai rokon-
ságuk ellenére, épp csak annyi fűzi össze,
hogy alkalmat - netán csak apropót -
szolgáltathatnak két írói alkat abszolút
különbözőségének illusztrálására. Annak
ellenére, hogy Háy nyilvánvalóan olvasta
Szomory négy évtizeddel korábbi művét,
és átvett jó néhány olyan ötletet, fordula-
tot, mozzanatot, melyeket aztán saját
céljaira szabott. Motívumok, sőt monda-
tok köszönnek vissza. Így például a ki-
rályi pár búcsújelenetében mindkét Lajos
felidézi a jövőt, amikor majd Mária
békés-bölcs öregségében visszagondol
boldogtalan gyermekkirály férjére. (Ez
egyébként hasznos példa, már a megfo-
galmazások is két írói világot revelálnak.
„De téli estéken, olykor, emlékezz rám,
anyuskám, s a tűz körül, ha mindenki
mesél, neked is lesz egy szép meséd" -
így Szomory, míg Háy: „Messze Brüsz-
szel városában valamikor egy ősz, bölcs
asszony... a hatalmas császár kemény-
kezű helytartója... [...] emlékezni fog egy
régvolt gyermek királyra, és megkérdi
önmagától: ki is volt az?... Talán... a
kisfiam...?") De ismétlődnek szituációk,
jelenetvázak is. Mindkét drámában fontos
funkció jut Bakics vajdának, aki első
ízben referál a török túlerőről személyes
tapasztalat alapján; Szomory leleménye
(a források nem tudnak róla), hogy a
királyné még utoljára fölkeresi a táborba
szállt királyt, s Háy átveszi a termékeny
elképzelést, mint ahogy mind-kettőjük
számára egyformán lényeges az egész
Lajos-Mária-Zápolya háromszög (amiről
a források ugyancsak nem tesz-nek
említést) - és még folytathatnánk.

Az alapvető mindazonáltal a különbség.
A Nagyasszony első kiadásához írott
előszavában Szomory kedvenc történelmi
hősének nevezi II. Józsefet, „ezt a
Habsburg Hamletet". S négy évvel ké-
sőbb sor kerül a „Jagelló Hamletre" is: II.
Lajosra, a bús ifjú királyra, aki álmaival,

poétalelkével, rebbenő érzékenységével
iszonyatosan egyedül él a durva, nagy-
hangú, haszonleső urak között, a véres
vesztébe rohanó országban, mert hiszen
Szomory, kora fiaként, így értelmezte a
hamleti archetípust. Az ő Lajosáról Ady
Szent Margitja juthat eszünkbe, aki
„Álom-leány volt: egy fojtott sikoly, /
Ájulva hullt egy durva szó miatt. / S
robogtak a királyi udvaron / Hajrázó,
vad, bozontos férfiak." Háyt viszont,
annak ellenére, hogy Lajos királya min-
den hősei közül a legtöbb empátiával és
lírával megformált, mégsem elsősorban
Hamlet, hanem Dánia érdekelte, ahol
„rohadt az államgépben valami", s amely-
nek ezért sorsává lett, hogy Fortinbras-
Szulejmán eltiporja. Háy azért tudja sze-
retni hősét, mert az, lerázva magáról a
hamleti mélabút, önmaga fölé nőve a
cselekvés útjára lép, s megpróbálja meg-
menteni az országot, amely nem hagyja
megmenteni magát. Szomory azért azo-
nosul hősével, mert az makacsul ragasz-
kodik a kietlen valósággal szemben a
maga szépséges álmához, és az álomból
egyenes úton a halálba emigrál.

Játsszunk még néhány sor erejéig az
összehasonlítással, olyan vonatkozások
kapcsán, melyek már közvetlenül átve-
zethetnek a miskolci előadás vizsgálatá-
hoz. Szomory drámájának negyvenkilenc
szereplője van (Miskolcon létszámukat
harminckettőre redukálták), Háyénak
huszonöt (s közülük tizenkettő jelenik
meg Szomory színpadán is). Am Szo-
mory a három főszereplőtől eltekintve
hálátlan szerepeket ír. A szereplők nagy
száma - a Mária Antóniában ötvenkilenc
van belőlük, A Nagyasszonyban meg ép-
penséggel kilencven! - két célt szolgál:
egyfelől a hős kivételes helyzetét hang-
súlyozza, személyisége kisugárzásának
biztosítva minél változatosabb visszave-
rődési felületet, másfelől viszont éppen-
séggel magányosságát emeli ki. Háynál
ezzel szemben a legkisebb epizodista is
markánsan körvonalazott figura, saját
sorssal és saját - természetesen az egészbe
illeszkedő, annak alárendelt - drámával.
Egyetlen apró példa. Mindkét Máriának
van Erzsébet nevű udvarhölgye. Am Szo-
mory Erzsébetje halk árnyék, aki csak
Mária kiemelésére szolgál, arra, hogy
három szótagú nevét, az utána jövő kur-
tább, kódaszerű „Klári"-val együtt, a
királyné többször is dallamosan elsikítsa,
arra, hogy lantot pengetve daloljon együtt
Máriával, Máriáról, még később arra,
hogy a szép tábori felvonásvégben
reszketve boruljon a királyné lábához,


