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Katona József: Pártütés

"Párt ütnek" a Józsefvárosi Színházban,
közölte jó előre bizalmasan bennfentes
barátom (nem az, akire most a tisztelt
olvasó gondol), vagyis „egy csapásra két
legyet": Katona József egy - igen rövid -
előadásba összevont kettős drámáját.

Giricz Mátyás átdolgozásáról, rende-
zéséről lepereg ez a szellemeskedés, mert
bár az általa színre vitt "eredeti nézőjáték"
eszméje, szándéka sokkal megragadóbb,
mint a kimunkálás, a vállalkozás etikai
érdeme és színháztörténeti, drá-
matörténeti haszna nem vitatható el.

Giricz és a társulat a Pesti Magyar
Színház százötven évvel ezelőtt kezdett
első, 1837/38-as évada, azaz a Nemzeti
Színház születésnapja tiszteletére is szán-
ta, játssza a darabot. A színházépítés
körüli irritáló huzavona és számos más
gond hamar elterelte a figyelmet a Nem-
zeti ünnepéről, s az ország vezető szín-
háza is abba a párját ritkító helyzetbe
kényszerült (és nyugodott bele), hogy
éppen ebben a szezonban csupán egyet-
lenegy bemutatóra futotta az erejéből,
lehetőségeiből (az viszont szerencsére
pontosan Katona József a repertoárról
már hiányzó Bánk bánja volt). Jöhetett
önkény, háború, gazdasági válság, újabb
háború, ilyen eset nem fordulhatott elő!
Az 1914/15-ös csonka évadban, az I. világ-
háború kitörése miatt január végéig zárva
tartották az épületet, de Schiller, Gár-
donyi, Hevesi, Dóczy egy-egy művének
premierjére és további három újdonságra
azért sor kerülhetett. 1944 őszén Bánffy,
Szigligeti, Sardou, Gárdonyi drámáit tűz-
ték műsorra, 1945 áprilisában pedig már
ment a Major Tamás-féle Bánk bán, má-
jusban Háy Tiszazugja. 1956/57-ben a
nagyszínház valamennyi premierje tavasz-
ra csúszott, ám három így is kitellett:
Racine-tól a Phaedra, García Lorcától a
Vérnász, Nagy Ignáctól a Tisztújítás.

A Pártütés tehát ünnepkultúránk fo-
gyatékosságaira, színházi életünk ano-
máliáira is figyelmeztet. A főváros egyik
legkisebb, az íratlan rangsorban sem a leg-
előkelőbb műhelyét dicséri az a nemes
gesztus, amely esetleg másnak is eszébe
juthatott volna. Mindezen túl közvetlen
szellemi gyarapodás, hogy a B á n k bánt a
Nemzetiben (vagy Kecskeméten) meg-
tekintő néző arról is tájékozódhat, mi-

ként készülődött a fiatal Katona legje-
lentékenyebb drámájának megalkotására.
Huszonkét-huszonhárom esztendős ko-
rában, egy-két évvel a Bánk bán első vál-
tozatának 1815. július 30-án történt befe-
jezése előtt vetette papírra ikerdarabját,
melynek két része: Ziska. vagyis a huszi-
ták első pártütése Csehországban és Ziska

a calice, a táboriták vezére (a jelző köztu-
dottan azt jelenti: Ziska, a kelyhest.

A megnyesett fa kizöldül - vélhette
Giricz Mátyás, midőn munkába vette az
ifjú Katona másként-másként drámaiat-
lan, terjengős, forrásokból és előzmények-
ből túl sokat merítő kísérleteit. A rendező
olyan "hála-áldozatot" mutat be, amely az
e kifejezéssel élő Hubay Miklós szerint
kötelessége a kései céhbelinek. Az áhítat
és alázat jegyében is bátran nyúlt a két
Ziskához. Az a meggyőződés vezette,
hogy a zabolátlan, áradó tehetség kordá-
ban tartható az átigazítás eszközeivel, s
„a magyar nyelv pallérosodásának temp-
loma" is megnyitható. Ebben a reményé-
ben a közönséggel együtt nem is csalat-
kozott. A. radikális metszések eredmé-
nyeként áttekinthető cselekményű szín-
mű keletkezett. Ám ami kettő volt, kettő
is maradt, az első és a második rész alig
ízesül egymáshoz. S Giricz nem lelt elő-
nyösebb dramaturgiai megoldást, mint
hogy gyors, éles váltásokkal sorjáztatja az
erősen kurtított jelenetképet. Hiányzik az
átélhetőség, az érzelmi sodrás a szín-padi
regulákba fegyelmezett Pártütésből. Mint
oly sokszor előfordul, szinte vissza is
kívánjuk Katona szövegének burjánzását,
elavult szófordulatainak néhányát - mert
az átdolgozás racionális gyakorla-

tiassága a saját lelket is kifújta a Ziskából.
Maradt a nem érdektelen és nem tanulsá-
gok nélküli krónikás játék, amelynek sakk-
tábláján elnagyolt figurák lépkednek, s
nem is mindig úgy, ahogy a teljesebb jel-
lem szabályai előírnák. A Ziskával eddig
próbálkozó rendezők és Katona József
monográfusai is mind észrevették, hogy
a címszereplő következetlenül ábrázolt,
személye szerint és az író által is eldön-
tetlen alak, akinek egymásból logikusan
nem eredő tetteit, döntéseit, igényeit,
terveit némileg zavartan, megütközve
nézzük. (A két dráma színvonala nem
azonos, a második érettebb mű, ettől a
részletezéstől azonban most bizonyára
eltekinthetünk.) Giricz Mátyás adaptá-
ciójában sem egészen érteni, hogyan fej-
lik, s miért éppen oda a figura? Bizonyos
vonások, tények, összefüggések elsik-
kadtak a javítgatás, csiszolás során (pél-
dául késve kap súlyt, hogy Ziska
gyógyít-hatatlan pestisbetegségét
titkolja), s az összevonás óhatatlanul
azzal is együtt járt, hogy hosszas kifejtő-
elmesélő szemelvényekre van szükség.
Horzsoló, föl-vérző drámaiság nem
nagyon mutatkozik, hat a Pártütőkben.
Inkább a dramaturgiai szabásmintát
látjuk, melynek nyomán éppen most
kellene következnie az írói alakító
munkának.

Ha a XV. század elejének a huszita
mozgalomtól, vallásháborútól, pártviszá-
lyoktól, trónharcoktól fölbolydított Cseh-
országát a XIII. század elejének magyar-
országi térképére vetítjük, ha a Bánk bán

előjeleit keressük a romantikusan kavar-
gó, eszményeket hullámoztató, zengzetes
szavaktól ittasult drámában, könnyen
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rábukkanunk a nemzeti függetlenség
ideájára, a törvény előtti egyenlő jogok, a
szólás-és vallásszabadság Katona korá-
ban óhajtott formáira, s a nemzeti tárgy,
az országos sorskérdés mögül az is kitet-
szik, miként kereste az író az uralkodásra
termettség karakterbeli, pszichikai je-
gyeit. Monumentális a tabló, de kidolgo-
zatlanok, vázlatosak a szereplők. „Bánki
áthallások" kellenek, hogy a textust iga-
zán becsüljük (például az ily mondato-
kat, a nyomtatott szövegből idézve: „A
becsületes hazafiak gyalázatos halálra hur-
coltatnak, hogy az idegen kígyók annál
könnyebben rághassák cseh kardjainkat,
melyekkel a fejöket kellene elhasítani.
Felséged maga cselekszi mindezeket;
pénzért eladja az igazságot, hogy legyen
mivel gyomrát megtölteni - csupa időtöl-
tésből az örökkévalóságba küldi azon lel-
keket, melyeket a gazabbak semmirevaló
haszonkeresésből felségednek a fülébe
súgnak, hogy annál megelégedettebben
ihassa meg kedvelt kancsó borát. . ." Gert-
rudist nem lehetne falánksággal és iszá-

kossággal vádolni, mint a római császár-
ságból letett Vencel cseh királyt, egyéb-
ként viszont a bánki, peturi indulat vil-
lámlik Ziska tirádáiból).

E jól ismert hazafias, romantikus drá-
matípusnak mondhatni matériája van.
Jellegzetes gyúanyag, amelynek zsinórja
alá ma is bátran tarthatja a lángot a szín-
ház, noha a robbanás nem fog olyan
nagyot szólni. Matériája van a műfajnak
képzeletünk színpadán is: historikusan
fölidéző erejű, de a jelenből ismerős
anyagokat és formákat kívánunk. Gyar-
mathy Ágnes díszlet- és jelmeztervei igen-
csak megfelelnek e kívánalomnak. A dur-
ván ácsolt, létrákon nyugvó, hídszerű
építmény magasságban jól tagolja a ki-
csiny játékteret, épp hogy el lehet férni
alatta és rajta. A fa egyszerűsége, nyerse-
sége, kortalansága a kulisszák durván
sodort, amorf, tépett textilborításával,
kötelékeivel társul. Ahogyan a rendezés,
a szövegkezelés is igyekszik visszafogni
a kettős darab elkalandozásait, úgy a
szürke, kékes, barnás tónusok is fegyel

meznek. A falfelületek fonal-fonadék
kompozíciói önmagukban is képzőmű-
vészeti értéket képviselnének.

Harmadik, egyben legfontosabb elem a
lenyűgözően, plasztikusan alakított,
domborított, hajlított, szabott bőr, amely
rásimul, ráterül, ránehezedik, ráég a tar-
tózkodó színű alapruhákra. Kifejező masz-
kok is készültek tompokra rávitt barnás
bőrből. Nem mindig tudni és érteni, ép-
pen kik és miért viselik az álarcokat, de
egyes szereplők kórusos elhelyezése és a
maszkok méltósága vagy groteszksége
görögösséget kölcsönöz a műnek.

A Józsefvárosi Színház látni valóan
rangjához méltón kezelte a szerzőt, s
rangja fölötti becsüléssel a drámát. Leg-
kiválóbb erőinek többségét csatasorba
állította. Csakhogy a Pártütés sok szerepe
között alig akad hálás feladat. Sokak
színpadi léte az alkalmankénti megjele-
nésre korlátozódik. Ez már Katonánál is
így volt, az átdolgozás jellegéből faka-
dóan pedig még inkább így lett. Giricz
filmszerű eszközökkel montírozta, szer-
kesztette az előadást a színházi vágóasz-
talon. A jelenetek végén elkiáltott, eldör-
dített, elsikoltott, elsuttogott szavaknak
nem akarta visszhangját is hallani, hal-
latni; hirtelen sötétekkel, gyors metszé-
sekkel vette elejét a romantikus sodorta-
tásnak. Ezekben a rövid epizódokban,
melyek általában in medias res kezdőd-
nek, és hamar végük szakad, a színészek
nemigen tudhatnak jellemet építeni, vagy-
is személyes adottságaikkal, figurateremtő
készségükkel nem pótolhatják, nem fokoz-
hatják, amivel Katona adós, vagy csak
feleútig jutott. Nincs mód nagy lélegzetet
venni, és nincs idő utánapillantani az
elröpülő igéknek. Giricz Mátyás ezt a
pattogós, feszes, katonás ritmust Katona, a
szertelenkedő író ellenében - és érde-
kében - nem ok nélkül parancsolja rá az
előadásra, ám a különben sem egyenes
vonalú, folyamatszerű cselekmény ettől
még töredezettebbé válik, a néző folyvást
kipenderül azonosuló, beleélő szán-
dékából, sőt olykor nem is egészen érti,
épp hol és mi zajlik, akkorák az ugrások,
váltások, ékelések.

A főszerepet formázó Szélyes Imre
eleinte tanácstalan, mit is kezdjen Ziská-
val - hiszen ekkor és még jó ideig a figu-
rának nincsen megfelelő jellemtámpontja,
amire rábízhatná magát. Sokszor a ki-
mondásban is csak az elmondás kér teret.
A fél szemére vak nagyúr - eredeti nevén
Trocnova János, kamarás; úgynevezett
Ziska - kezdetben nem képes a történet, a
színtér középpontjába vergődni. Bizony
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nem könnyű olyan hőst eljátszani, akinek
életét a sorsdöntő események a szünet
ideje alatt rendezik át - most ugyanis előbb
az országlásra való mind komolyabb, el-
szántabb készülődést, majd a nagy tervek-
ről történő lassú lemondás drámáját kö-
vethetjük a két részben, a két Ziskában.

Szélyes az öregedő, beteg, harcaiba
belefáradt - bár csatáiban még mindig
győztes - vezér ábrázolásával kap meg.
Amikor Ziska a másik szemére is elveszti
látását, a Szélyes Imre teremtette vak
emberre rászáll az a benső világosság..
amely gazdagabb lelki tartalmakkal, sú-
lyosuló bölcsességgel ajándékozhatja meg
a fényekre és formákra már érzéketlene-
ket. A színész nem csupán kellő technikai
érettséget és mértékletességet tanúsít az
ábrázolásban, de most már ezt a rejtettebb,
velejéig érzékeny terrénumot is föl-tárja.
Ziskáról, akit egy helyben állni készte t a
világtalanság, feküdni a betegség, ekkor
derül ki: idegember volt, akinek minden
rándulásába hazájának búja-baja sajdult
bele. Belátja -- mert belül látja - az ország
fölemelkedéséért, szabadságáért vívott
küzdelmének csődjét, tudja, mily arányban
terheli felelősség őt magát az ígéretes
történelmi pillanat elszalasztásáért.
Haldoklásában bocsánatot nyer egykori
indulatára, mellyel kis híján leányának a
vesztét okozta, s bár ez a szerencsére
visszafogott vérengző tett csupán a
romantikus dráma semmivel sem indokolt
tobzódása, Szélyes utólag sejteti, hogy
Ziskában mily elementáris erők dolgoztak.

Ziska halála után komor, dübörgő dob-
pergés hangzik föl, amibe a csatadal és a
díszsortűz is belehallható. Fenséges és
figyelmeztető zárókép, történelmi és
erkölcsi dobaj. Ziskából, ha megéri, nagy
király vált volna még? Az a tragédiája, hogy
megéri nagyságát, mégis kevés ahhoz,
hogy király legyen, lehessen.

A halott vezér helyére Prokop lép. Krá-
nitz Lajos képes arra, hogy a kevés szavú
szerepben egyszerűen csak jelen legyen,
de alakjában egy egész nép ereje érződjék.

Vencelnek, Csehország királyának a fi-
gurája harsány indulatokra és széles gesz-
tusokra ragadtatja Tyll Attilát, ám e ha-
nyatló alak karikírozása elfogadható; Kato-
na József is ebbe az irányba indult, amikor
a koronás ember italosságát hangsúlyozta.
Tóth Judit egyéniségében és tehetségében
megvan a fejedelmi tartás, a ki nem mon-
dottat is éreztetni tudja (a férjénél sokkal
fiatalabb királynénak, Zsófiának bizonyára
szeretője akadt), egészében azonban nem
neki találták ki az olyan szerepet, amely-
ben nem világítani kell, hanem időnként
egy-egy fénypontot kigyújtani.

Varga Kata Ziska leánya, „utóbb Jaro-
mir, a kis dobos". Ebből a szerepinstruk-
cióból a kettős dráma fordulataira is lehet
következtetni. A leányon, akit apja kis
híján megöl, nincs mit eljátszani. A dobo-
son annál inkább, mert a teljes második
részt ő tartja a kezében, hihetetlen esemé-
nyek és különös következmények történ-
nek, zajlanak vele, általa, körülötte. A szö-
veg sietőssége, zaklatottsága nem enged
többet annál, hogy a színésznő is sietős,
zaklatott, áthevült legyen. A kis dobos, ez
az ismerős jel-figura nem születik meg.

A kisebb szerepek alakitói közül haj-
lékony jellemábrázolás köszönhető O.
Szabó Istvánnak (Huszinec Miklós föl-
desúr), aki a legtöbb alázatta;, értéssel
hangolódott a Katona József-i stílre is.
Nagybátyjáról, Kralovecről csak foltszerű
képet adott Orbán Károly, hasonlóképp
árnyékban maradt Rosta Sándor
(Misztecky, kastélyos úr) és Jakab Csaba
(Svammberg Bohuszláv, hadi vezér) játé-
ka. Dávid Kiss Ferenc már fanyarabbul,
intellektuálisabban formázta Vartemberg
Zdenko prágai tanácsost és kommendást.
A szép nevű hősök sorában a vendég
Garay József volt Rokycána János, Prá-
gának szószólója - s a hófehér szakállas,
zengő dikciójú öregről legalább tudni
lehetett, miért szóba és szórja a prófétai
szót Kölgyesi György: Voda, Ziska anyjá-
nak bátyja és egyben Prokop nevelőatyja.
E minőségei helyett egy kedves, serte-
pertélő, borpárti aggot mutatott be. Bata
János mint kövér, fürge strázsa derekasan
igyekezett, hogy élénk, fölösleges
közbekotyogásokkal a párbeszéd, a jelenet
látszatát keltse, holott társa csak az
elhagyhatatlan információkat mondja föl.
Gyürki István Szélyes Imre mellett az
egyetlen, aki fejleszti, satírozza, telíti a
hajdú figuráját, noha annak fölbukkanása
eleinte nem ígért semmit. A játék más
pontjait és közreműködőit szemlélve, érté-
kelve elégedetlenségre van bőséges okunk.

Végül is a megnyesett fa, Katona József
kettős Ziska-drámája valóban kizöldült.
Nem ítéletként, tényként rögzítjük: néhány
levelet hozott az ághegyeken.
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Tizenhatodik szín:
a zenekari árokban

Az ember tragédiája Győrött

Miután Ádám 1. a Tragédia tizenötödik
színében - kiábrándulván a végigálmodott
történelemből - le akarja vetni ma-gát a
zenekari árokba, az Úr biztatására, Lucifer
gúnyos mosolya és Éva I, kíséretében,
lesétál az odavezető lépcsősoron.

Ez, a színpad teljes szélessegében végig-
húzódó lépcsősor már a nyitójelenetben is
jelentős szerepet játszik: ezen áll - két
sorban, a közönségnek háttal - az angyalok
kara. Az összkar helyett itt egy szó-lista
adja elő az Urat dicsöítő köszöntőt. Balra,
a lépcsősor tetején áll a fiúangyal, és mint
arra érdemes kispajtás, aki a kongresszust
elnökségben ülő bácsikat vagy az
Erzsébet-napozó néniket szokta
köszönteni, spontán elszavalja az
alkalomhoz illő verset A hálaadó
rituáléban az elnökseg tagjai következnek:
a középütt vörösben trónoló Úrtól jobbra
és balra Gábor., Mihály és Ráfael. Amikor
a szárnytámlájú székekről sorra fölálló
vezetőségben Luciferre kerül a sor, ő úgy
viselkedik, mint aki nem ismeri a
konszolidált közmegegyezést: elrontja az
ünnepi hangulatot. Ennek a
hangulatrontásnak nem oka és nem is
magyarázata, hogy Lucifer ez alkalommal:
nő. A szereposztási ötletnek, mely a
tagadás szellemének szerepét színésznőre,
itt Berek Katalinra osztja, a győri
előadásban semmiféle koncepcionális
hozadéka, következménye nincsen. A
megoldás egyébkent nem zavaró, és á
színészi alakítás hitelesíti a megvalósítást -
mint szerepet. Az elő-adás egészében
ugyanakkor nem kap értelmet az alak
nemének kérdése - csupán magyarázatot
kap a rendezői és művészi
nyilatkozatokban.

A feminizált Lucifer ötletéhez egy másik
- szintén indokolatlan és legfeljebb
megmagyarázott - tényező társul: Ádám és
Éva szerepének megkettőzése. De nem
abban az értelemben, ahogyan Ruszt
József zalaegerszegi rendezésében Ádám
„megsokasodott", hanem egy mechanikus
megoldás formájában. Ádám I. és Éva I. a
fiatalok, Ádám II. és Éva II. az öregek. A
konstantinápolyi szín végén (melynek
Győrött bizánci szín a neve) a fiatal párt,
Lamanda Lászlót és Nyakó Júliát fölváltja
Patassy Tibor és Baranyai Ibolya. Lehet,
hogy a rendezőnek azért


