
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,



érvényre juttatva annak bátorságát és el-
kierejét; végül pedig arra, hogy a
templomi zárókép elején belesimuljon a
négy remegő lány finoman ironikus
kvartettjébe, ismét csak kontraszthatással
emelve ki az elkülönülve, magányosan
térdeplő, fekete ruhás özvegy királyné
finséges gyászának valőrjét. Ehhez képest
Háy Erzsébetjét - mint megtudjuk,
Pemflingen grófnőt - csak egyetlen jele-
netben látjuk, nem követel magának sok
figyelmet, mégis, a színésznő pontosan
tudhatja, milyen figurát mintázzon: a
királynénál valamivel idősebb, már-már
vénlányszámba menő s ezért nyugtalan s
kissé pikírt idegen kisasszonyt, aki csak
úrnője engedélyével tarthatja meg lagzi-
ját, s ezért indulatait visszafojtva próbál
rászolgálni a kegyre. S ha a színésznő s
nyomában a néző felidézi magában az
Egri csillagok enyingi Török Bálintját - ő
ugyanis a vőlegény -, akkora német frajla
türelmetlensége még érthetőbbé válik!

Nagyon fájlalnám, ha az eddigiek a
legcsekélyebb mértékben is valamiféle
értékítéletet sejtetnének. Nem, értékek
összevetésére itt se szükség, se lehetőség;
mindössze két jelentős (és számom-ra
különösen kedves), de alapvetően kü-
lönböző író szuverén világának és drá-
matechnikájának egynémely jellegzetes-
ségét kívántam megragadni. Ha Háy drá-
májának legfőbb értéke egy adott tragikus
nemzeti-társadalmi szituáció hajszál-
pontos, feszült és élvezetes analízise, ágy
Szomory művének lelke a király és a
fokozatosan mellé emelkedő királyné
kettős magányának, magára ismerő
szerel-mének és tragikus elszakadásának
szív-szorítóan szép, költői ábrázolása.
Mind-két megközelítés egyaránt jogosult,
de természetesen azt implikálja, hogy a
két dráma előadása merőben különböző
esz-közöket kíván.

Épp ezért néhány szóval érintenem kell
a „másik" előadást is. A Madách Színház
Mohácsa nem kiemelkedő produkció, ám
egyvalami kétségtelen: itt Háy drámája
adatik elő, legföljebb nem elég
nagystílűen, nem elég ellenpontosan, nem
elég szellemesen, de a hiányérzet
legalább tudatosodhat: a néző nagyjából
érzékelheti, milyen drámát írt Háy Gyula,
és elképzelheti, milyen lehetne e mű
igazán kongeniális előadása. Miskolcon
viszont Dezsényi Péter rendezésé-ben egy
szokványos történelmi drámát (nem
Háyét, annál sokkal konvencionálisabbat)
adnak elő Szomory szövegével, amely
ettől a játékstílustól oly idegen, hogy a
néző az eredeti drámát sem

rekonstruálni, sem előadását gondolatban
korrigálni nem tudhatja, más szóval alig
gyaníthatja, mitől fosztatott meg. A
rendező szaván fogja Szomoryt, sze-
gényt, és a nemzeti tragédia bemutatását
várja tőle; komolyan veszi hát az óriási
apparátust, a dialógusokban a couleur
locale s a hitelesség kedvéért feldobott
országos érdekű problémákat. és elha-
nyagolja, ami a legfontosabb, ami a drá-
ma voltaképpeni szervező ereje: a királyi
duettet.

A Mohács esetében minden egyes szí-
nésztől számon lehet kérni a figurát, s a

Madách színházi előadás egyik komoly
fogyatékossága épp a fontos epizódszere-
peket játszó színészek szürkesége, egy-
bemosódása, a pompás "ziccerek" ki-
használatlansága. Nem mondhatni, hogy
a miskolci gárda második vonala
rosszabb lenne a Madách Színházénál, de
azt sem, hogy szereplésük sikerültebb
lenne, viszont a hiba itt elsősorban nem
bennük rejlik, hanem a rendezőben, aki
legföljebb valami konvencionális „egyé-
nítést" kérhetett tőlük, holott itt elsősor-
ban a kollektív stiláris gesztus lenne a
fontos, egyénítésre csak azon belül kerül-

I I . La jos : Mi há l y i Győző



vezésével a rendező nem sokat bíbelődött,
láthatóan fontosabbnak tartva a történelmi
dráma hagyománya szerinti „le-leplező"
funkciójukat, mint jelenlétük itteni
létjogosultságát. (Ha ehhez képest túl sok
a szöveg, sokkal bátrabban lehetett volna
húzni belőle.)

Tudom, igényeim irreálisak: nincs ma
magyar színház, amely kéttucatnyinál is
népesebb, ilyen feladatokra alkalmas szí-
nészgarnitúrával rendelkeznék, s arányo-
san alig van olyan rendezőnk, akit a cso-
port- vagy épp tömegjelenetek mesteré-
nek mondhatnánk (vagy akinek módja lett
volna azzá fejlődni); emlékeimből csupán,
egész más típusú drámák kapcsán persze,
a kaposvári Marat halála
tömegmozgatása vagy a Halleluja egyet-
len csoportos jelenete ugrik elő. Másfelől
viszont Szomory voltaképp, miközben
megnehezíti, meg is könnyíti a színház, a
rendező dolgát, mert a II. Lajos király
előadását lényegében „elviszi" az is, ha
Lajos és Mária szerepére megfelelő szí-
nészei akadnak. Elvégre a Madách Szín-
ház előadását is Huszti Péter és Almási
Éva szép és stílusérzékeny kettőse ara-
nyozta be - s nekik, szerencsére, van
utánpótlásuk.

Csak tán nem éppen Miskolcon. Mi-
hályi Győző és Molnár Zsuzsa nem tudott
találkozni a két különleges szereppel.
Hogy ez a találkozás potenciálisan
létrejöhetett volna-e, aligha dönthető el;
mindenesetre elmaradásának okai mis-
kolci múltjukban is keresendők. Egyet-len
fiatal színésznek sem tesz jót, ha sze-
repkörében huzamosabb ideig egyedül
van (később, megérve, önmagára találva

Mihályi Győző (II. Lajos) és Molnár Zsuzsa (Mária) a Szomory-előadásban (Jármay György felvételei)

már elbírhatja ezt a súlyt). Ha ifjú hős- és
hősnőszerepről van szó, Mihályi és Mol-
nár immár hosszú évek óta automatikus
szereposztási tippjei a miskolci színház
művészeti vezetésének (amely persze alig-
ha tehet mást - de ennek fejtegetése már
túl messzire vinne). Túl sok ifjú szerel-
mespárt kellett már szériában legyárta-
niok, nincsenek titkaik se önmaguk, se
egymás előtt. Ezen belül Mihályi a kép-
lékenyebb, tanulékonyabb, különböző
rendezői stílusokhoz készségesebben ido-
muló színész, aki, ha jól vezetik, mindig a
helyén van; ő tehát, megfelelő rendezői
irányítással, Szomory hőséhez is közel
férkőzhetett volna. Dezsényi Péter azon-
ban kiszűrte Lajos-elképzeléséből a lírát -
s mert a lírát, hát annak játszi visszáját, az
iróniát, a leheletnyi groteszket is -, s
maradt egy örökké durcás, ideges, hiszté-
riára hajlamos suhanc, aki rosszul viseli
koronájának súlyos terhét, és hálás, ami-
ért a végjátékban legalább a házassága
rendbe jön. Pedig Mihályinak lett volna
mit előhívnia színészi emlékeiből; min-
denesetre sokkal inkább Leonce király-fit,
mint Lars Norén izgága sihederét. Molnár
Zsuzsa kevésbé rugalmas alkat, s túl
korán megadta magát modorosságai-nak;
ahogy szögletesen himbálja felső-testét,
ahogy rettegés helyett szepeg, vita helyett
kotnyeleskedik, indulat helyett rikácsol,
szubrett (vagyis szobalány) inkább, nem
királyné, s még kevésbé Szomory
királynéja. Mihályi is, ő is többnyire
helyzeteket játszanak, amelyek külső
hatásokra alakulnak ki; a Szomoryfigurák
azonban elsősorban belső csendjükre
figyelnek, s e csendből fakadnak
érzelmeik, illetve azok zenei megszó-
lamlásai. Különösen érződik ez a meg
nem felelés a kerti jelenetben, amely a
darabban „az igazság pillanata"; illik rá,
amit Szomory hősválasztásai indokául
felhozott, hogy tudniillik e történelmi
figurák „állottak legközelebb a végzetük
titkához". A jelenet nagyon tudatosan épül
a kert mögött gyülekező, egymást hívó
csapatok, a kitörőben lévő „vész" s az éji
kertben végképp egymásra találó s
egymást ugyanakkor végleg el is veszítő
két elhagyott gyermek kontrasztjára; ám
adott esetben a háttér elevenebb, mint
aminek kiemelésére hivatott, a királyi
duettből hiányzik a láz, a minden szerelmi
aktusénál forróbb, a halál eksztázisáig
fokozódó mámor.

Összefügg mindez azzal is, hogy a sze-
replők - valamennyi szereplő - dikciója
fogyatékos; gyakran érteni sem lehet, amit
mondanak, nemhogy a drámai poé-

hetne sor. (1972-ben, Ádám Ottó szép
emlékezetű II. Lajos-rendezésében erre
nem egy példaértékű megoldás született;
nem véletlenül emelte ki minden kritika a
négy udvarhölgy remekbe sikerült, reb-
benő költőiségében egyszersmind játé-
kosan ironikus templomi kvartettjét.)
Szomorynál a három főszereplőt leszá-
mítva a többiek elsősorban kórusként
élnek (s még Szapolyainak is a legfőbb
funkciója az, hogy nyerseségével, durva
célratörésével kiemelje a királyi pár vilá-
giatlan, kifinomult és szinte már metafo-
rikus ártatlanságát). Kórustagnak lenni
persze nem túl hálás feladat; nem könnyű
egy profilírozott színésznek belenyugodni
abba, hogy Szálkán prímás egyénisége
például alig markánsabb, mint mondjuk a
„másik Bakics" nevű majdnem-statisztáé.
S mégis, a rendező tudatos döntései-nek
függvényében, a feladat ugyanakkor
rendkívül igényes: elsősorban olyan moz-
gáskultúrát és dikciót, a zene és a költőiség
iránti olyan érzékenységet kíván, amelyek
birtokában más drámákban szólószere-
peket lehetne magas fokon megoldani;
kíván továbbá igen kifinomult jellemáb-
rázolási készséget, amelynek birtokában
a színész a kórus tagjaként is képes az
adott szerep alapgesztusát felmutatni.
Ehelyett Miskolcon a színészek vagy füg-
getlen egyéniségeket próbálnak előállí-
tani, megfelelő szövegbeli támasz híján
történelmi ismeretekből és sok-sok ősi
sablonból összegyúrva, vagy - a másik
végleten - operett-előadások statisztái-
ként csak beáradnak a színpadra, majd
nyomot nem hagyva kivonulnak onnan -
lásd a Szapolyai-párti köznemesek ama-
tőrízű csapatát. Igaz, mozgásuk megter-



zisnak, a fokozódásnak, az ellenpontozás
és a felelgetés ritmusának kellő figyelem
juthatna. (S egy zárójel erejéig hadd le-
gyem szóvá, ami, mint minden hasonló,
színpadainkon oly nonchalance-szal fől-
vállalt provincializmus, különösen sér-
tette a fülem: a latinos-keményen pat-
togtatott Sarl-Kvint, a nyújtott-franciás,
hangzásában egész más jelentéstartalmú
„Ken" helyett, elvégre a közönség nagy
része az egyiket éppúgy nem érti, mint a
másikat, lehetne hát helyesen is, vagy a
hasonló lezserséggel elpöttyentett Mon-
morency, alias Monmorenszi,
Monmorenszi helyett - megrögzött hitem,
hogy e jelek egy nem is oly mellékes
attitűd-ről vallanak.) A legszebben
Körtvélyessy Zsolt beszél Szapolyai
Jánosként, kár, hogy játéka túl szenvtelen.
Kezdetben a vajda titokzatosságának
avagy mesteri taktikájának vélhető, hogy
nem adja ki magát, de ha a királyi pár
előtt okkal kendőzi is el lelke redőit, a
közönséggel lehetne jóval őszintébb.

Ha magyarul nem értő néző látná a
szokványos színpadi középkort idéző dísz-
letet - hangulata csak a kerti képnek van,
mély ürességével -, figyelné az esemé-
nyeket, hallgatná a szövegmondást, azt
hihetné: történelmét celebrálja itt, kissé
ásatag eszközökkel, bárha tisztes színvo-
nalon, egy magyar színház. Soha el nem
hinné, hogy az európai szecesszió egyik
nagymesterének utánozhatatlanul egyedi
színpadi költészetével volt találkozása,
hogy szerelem és halál prerafaelita ízű
látomásával szembesülhetett (volna) S ez
tán a legnagyobb baj: az előadásból nem
derül ki, mi vonzhatta a színházat, mi a
rendezőt Szomory Dezsőhöz, mikor a
választott stílushoz régi és újabb drá-
mairodalmunkból oly nagyszámú mű áll
rendelkezésre.

Szomory Dezső: II. Lajos király (miskolci
Nemzeti Színház)
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Fejedelmi út

A II. Rákóczi Ferenc fogsága
Kisvárdán és Nyíregyházán

Szigligeti Ede nem mérte fukar kézzel
témáit, ötleteit, szavait. Mintha a magyar
drámairodalom több évszázados lemara-
dását igyekezett volna behozni azzal a
több mint tíz tucat művével, mely alkotói
műhelyéből kikerült. Volt közöttük gyen-
gécske, közepes, ám olyan, amelyik hosszú
távon megrengette volna a magyar színpa-
dot, nem akadt. Legalábbis utólag vissza-
tekintve nem. Mert megírásuk idején el-
vitathatatlanjelentőségük volt. Szigligeti
folytatta ugyanis azt a Kisfaludy Károly
által megkezdett utat, melynek célja a
nemzeti érzés felizzítása, a magyar törté-
nelmi dráma újjáélesztése volt. Így aztán
csaknem mindegyik művébe becsempé-
szett néhány hazafias mondatot, s ezek-
kel jószerivel sikerült is elfednie, hogy
dikciói akadoznak, jellemrajzai kimun-
kálatlanok, történetei inkább képszerűek,
mint drámaiak. Népszínművei is azért
arathattak sikert, mert közönsége mintha
tükörbe nézett volna, úgy szemlélhette
kicsit felületes, de azért „jópofa" ön-
magát.

A színpadi szerző Szigligeti mellett
létezett egy másik is; a titkár, a drama-
turg, a drámai szakigazgató Szigligeti, aki
a magyar dráma ügyének felkarolásával,
fiatal drámaírók színpadra segítésével,
olyan nagy tragikák elindításával, mint
Jászai Mari vagy Márkus Emília mintegy
előkészítette Paulay Ede Nemzeti Szín-
házának aranykorát.

S lám, mily hálátlan az utókor. Szigli-
geti Ede neve hallatán a nézőnek és a
színházi szakembernek egyaránt a
Liliomfi ugrik be. Talán nem is véletlenül.
Amellett, hogy a színészélet - pláne, ha
vándor - mindig hálás színpadi téma, el-
nagyolt és ezért tetszés szerint tovább-
építhető jellemrajzaival, szépen kidol-
gozható helyzeteivel olyan nyersanyagot
kínál, melyből egy jó formában lévő alko-
tógárda a finomabb és a könnyed szóra-
koztatás igényét egyaránt kielégítheti.

A II. Rákóczi Ferenc. fogsága nem ilyen!
Nem bármikor elővehető dráma, hanem
amolyan „ünnepre való". Bizonyára Szig-
ligeti is annak szánta, amikor 1848 őszén
benyújtotta a drámabíráló bizottmánynak.
Hiszen mi szebb kellett akkor a for-
radalom hevében égő pesti népnek, mint

hogy „hazánk szentje, szabadság vezére"
a dráma végén Tokaj lankáin kibontsa a
„Pro patria et libertate" zászlaját, és egy
országot vezessen az oly nagyon áhított
szabadság felé. Szinkronban lévő gondo-
latok társulhattak szinkron hangulatok-
hoz, s ezért követhette a Nemzeti Szín-
ház 1848. november 4-i ősbemutatóját -
ameddig csak lehetett - minden este
zajos sikert hozó előadás. A Bach-kor-
szakban a dráma izgató, a kormányzattal
szembeni ellenséges tartalma miatt el-
tűnt. 1861-ben ismét műsorra tűzhették -
ezúttal a Budai Népszínházban -, s ettől
kezdve közel fél évszázadon át ezzel a
darabbal emlékezett március 15-re a ma-
gyar színjátszás. Ebben az időszakban
tehát mementószerepet töltött be a II.
Rákóczi Ferenc fogsága. Petőfi szavaival
élve a néző lángolhatott és sírva fakadha-
tott, immáron nemcsak a Rákóczi-, ha-
nem a 48-49-es szabadságharc rész- és
végeredményeinek teljes tudatában.

És ünnep volt a Magyar Néphadsereg
Színház 1951. december 24-i megnyitása
is. A színház vezetése Szigligeti drámáját
választotta nyitódarabul. A műnek a ren-
dező, Várkonyi Zoltán a Magyar Nem-
zetben megjelent - és a nyíregyházi mű-
sorfüzetben idézett - cikkében érdekes
aktualitást tulajdonított: „Mi a szabadság
levegőjében beszélhetünk az elért sza-
badságról, és előadásunkkal ennyit sze-
retnénk átadni esténként 1200 nézőnek:
hazát építettél magadnak - szeresd, vi-
gyázz rá. Hazát építettél magadnak verej-
tékkel, készülj fel hát, hogy megvédd, ha
kell. Ezért a hazáért harcoltak őseid,
amely mosta tied. Békében építsd, béké-
jét építsd."

Patetikus szavak egy pátosszal teli drá-
ma elé a hidegháború éveiben, az ország-
építés nehéz időszakában. Mindenesetre
hosszú asszociációs láncra van szükség
ahhoz, hogy Szigligeti Ede történelmi
képei ezt a hangulati hatást kiváltsák.

De milyen ünnepre készült a nyíregy-
házi társulat, amikor először Kisvárdán a
nyári játékok keretében, majd ősztől a
Móricz Zsigmond Színházban is műso-
rára tűzte a II. Rákóczi Ferenc fogságát?
Hol vannak azok a kapcsolódási pontok,
melyeken keresztül a dráma a mához szól?
Mert talmi remény azt a magas hőfokú
érzelmi azonosulást elvárni 1987-ben,
mint az ősbemutató idején. Belemagya-
rázható ugyan, hogy arról szól a mű: ne-
héz helyzetben nagy elhatározásokra, fe-
lelősségteljes döntésekre, formátumos
vezetőkre van szükség, de ennek kibon-
tásához, az általánosságoknál mélyebb


