
maszk pedig a mimikus eszközök lehető-
ségeit csökkenti. Az ily módon elsősor-
ban a szövegmondásra korlátozott és csak
bizonyos térbeli mozgásokkal és testtar-
tással kifejezhető alakítás még így is az
előadás legjobbja, a leginkább felelősség-
gel és következetességgel végiggondolt és
megvalósított szerepformálás. Nyakó
Júlia a fiatal Éva alakjában' szereposztás-
beli tévedés. Alkata és orgánuma teljesen
idegen Madách Évájától. A szerep-ben
használt eszköztára lényegében ki-merül
egy emelt, kérlelő intonációjú hang-
hordozásban, mely sem az alak naivitásá-
nak, sem sokszínű gazdagságának felmu-
tatásához nem elegendő. Baranyai Ibolya
- az érettebb Évaként - beleolvad az
előadásba, jelenléte sem jó, sem rossz
értelemben nem kelt figyelmet. Lamanda
László, az ifjú Ádám, rajongó és csodál-
kozó statiszta Lucifer mellett. A színpa-
don mindig csak akkor játszik, amikor szö-
vege van. Patassy Tibor, az idősb Ádám,
megfontolt és rezignált. Ő az egyetlen,
aki a néző számára is átélhető jellemet
formál meg. Noha a közeg alakításának
erejét elveszi, a szerep arculatából valami
mégis megmarad. Az Úr szerepében Áts
Gyula bölcs és higgadt, olyan fontolva
haladó, aki a küzdést határozottan, a biza-
kodást már kétkedve tanácsolja Ádámnak.

Az 1988. január 29-én Győrött bemuta-
tott Az ember tragédiája-előadás szomorú
jele annak, hogy mi történhet egy drámai
költeménnyel a színpadon. Annak is ki-
ábrándító tanúságtétele ez a produkció,
hogy - noha a rendező a műsorfüzetben
hivatkozik ezekre az interpretációkra - az
1980-as szolnoki (Paál István), az 1983-as
zalaegerszegi (Ruszt József) és az 1984-es
miskolci (Csiszár Imre) rendezések után
még mindig készülnek ilyen Tragédia-
bemutatók. S ebben a helyzetben még az
sem vigasz, hogy - az itt említett három
előadásssal szemben, amelyeket nemcsak
a színháztörténet, hanem a néző is meg-
őriz emlékezetében - ez a győri produkció
eltűnik a színháztörténet és a nézői
emlékezet süllyesztőjében. Illetve, hogy
az előadásnak megfelelően fogalmaz-
zunk: eltűnik a zenekari árokban.
Madách Imre: Az ember tragédiája (győri
Kisfaludy Színház)

Dramaturg: Z. Szabó László. Díszlet-, jel-
meztervező: Gombár Judit. Zene: Váradi Lász-
ló. Rendező: Illés István.

Szereplők: Áts Gyula, Berek Katalin, La-
manda László, Patassy Tibor, Nyakó Júlia,
Baranyai Ibolya, Maszlay István, Simon Géza,
Paláncz Ferenc, Kuna Károly, Práts Sándor-
Horváth Gergő, Török András, Rékai Nándor,
Ballai István, Tunyogi István, Buday István,
Szűcs István, Zakar Ági, Bács Kati, Jáky
György, Kocsis Mária, Guttin András, Gardi
Tamás, Bicskei Kiss László, Csehi Katalin,
Török Katalin, Ajtay Julianna, Brancsik Vil-
mos, Némedi Árpád, Károly Szabolcs, Bende
Ildikó, Hosztafi József, Koppány Zoltán.

FÖLDES ANNA
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Kegyencek

Teleki László századik születésnapjára
főhajtásnak szánta Illyés Gyula az átigazí-
tott, leporolt és színre juttatott Kegyencet.
Mégsem hihető, hogy csakis kegyeletből
kívánta „a siker csillagútjára" segíteni a
magyar drámairodalom háttérbe szorult
értékét. Hiszen ha így lett volna, talán
valóban beéri a korrekcióval, és nem dol-
gozik olyan szenvedéllyel, kitartással a
szövegen, mint ahogy tette; míg végül is
csak a mű címe, a szereplők neve és Te-
leki közlendője maradt meg az eredetiből.
Az új Kegyencnek - írója szerint - nincs
sokkal több köze az eredetihez, „mint a

Faustnak a Faust-legendához, a rengeteg
Oidipusznak, Trisztánnak, Jeanne d'Arc-
nak első változataikhoz, illetve ősi
történetmagvukhoz". Teleki Lászlót
mégsem érte sérelem: Gibbon római
történelméből drámává formált története
ily módon, Illyés legjobb drámájának
forrásműveként, örökre részévé lett a
nemzeti mitológiának is.

Akárhány értékelése és értelmezése,
megfejtése és kommentárja született az új
Kegyencnek, az irodalomtörténet, a
kritika és a színház reprezentánsai is
egyetértenek abban, hogy Illyés drámai
életművét a Kegyenc koronázza meg. A
dráma kolozsvári előadásának kritikusa
ezen az evidencián túl még azt is meg-
kockáztatja, hogy a Kegyenc „a modern
magyar dráma egyik legnagyobb megva-
lósítása". Nemcsak „a Fáklyalángot és a
Dózsát is fölülmúló írói teljesítménynek,
hanem az egész magyar drámairodalom
Katona, Madách és Németh László nevé-
vel fémjelzett vonalába tartozó nagy mű-
nek" érzi. (Utunk, 1968. XII. 6.) Dráma-
irodalmunk relatív szegénysége, a kivé-
teles értékek megbecsülésének szándéka,
a nemzeti-szakmai büszkeség is ma-
gyarázza, hogy a dráma irodalma terjede-
lemben sokszorosan meghaladja a műét.
Nevezték a hatalom, a zsarnokság drá-
májának, a vakság és a hamis tudat tra-
gédiájának, az elszabadult hatalomvágy
analízisének és jelentős magatartásdrá-
mának is; de értékelték modern erkölcs-
drámaként és a hűség drámájának.
Eljátszották - a mű tartalmát sajnálatosan
redukálva - szerelmiháromszög-törté-
netnek, majd pedig parabolikus tartal

mának elhalványulása után végre indivi-
duális emberi drámának. Rokonították a
magyar drámai hagyomány alappilléreit
alkotó klasszikusokkal, mindenekelőtt a
Bánk bánnal, azután a hatalmi tébolynak
félelmetes emlékoszlopot állító, Camus
teremtette Caligulával, és valamivel tá-
volabbról, de ugyanolyan meggyőződés-
sel, az Antigonéval. Mert a Kegyenc -
maga is változott az időben.

Illyés a dráma három legfontosabb -
párizsi, budapesti és kolozsvári - bemu-
tatója alkalmából is előzékenyen kulcsot
kínált a színházaknak a darabhoz. Ezek
egy része vallomás, értelmezés, más része
a szöveghez mellékelt szerzői utasítás.
Az utóbbiak közül a legfontosabb: „ez
nem történelmi darab, a tógák s a római
köszönés ellenére sem. Minden erre
helyezett hangsúly eltérítene a játék
céljától". A dráma (külső) történetét az
író a Hornyik Miklóssal folytatott beszél-
getésben foglalja össze:

„A Kegyenc körül már akkor volt huza-
vona, amikor meg kellett jelennie az Új
Írásban. Az volt a kifogás - amit írásba is
foglaltak -, hogy túl pesszimista, és min-
den hatalmat elítél. A dráma arról szól,
hogy a hatalom önmagában megront;
mindenki, aki hatalomhoz jut, fertőzet
veszélyébe kerül, s ha ez ellen védekezik,
akkor szükségszerűen tönkremegy, még
akkor is, ha rokonszenves, értékes ember.

Folytatásokban jelent meg, később
könyv alakban is, és így szóba került a
színpadra vitele. Néhány éven át minden
évadnyitáskor azt a hírt kaptam, hogy elő
fogják adni, kisebb dramaturgiai változ-
tatásokkal. Kétszer fölkészültem az elő-
adására, de harmadszor már én nem
kívántam, hogy előadják. Egy különleges
dolog is közrejátszhatott itt, ugyanis köz-
ben Párizsban már előadták. Újra fölme-
rült az a probléma, hogy a dráma azért
sötét, mert minden hatalom ellen szól.
Ám ha egy tragédia a végső kicsengésé-
ben ilyen is, ha mondjuk a végén min-
denkit megölnek, az azt jelentené, hogy a
nézőtéren is mindenkinek meg kell hal-
nia? Lehet, hogy épp azért ilyen a befeje-
zése, hogy elkerüljük ezt az eshetőséget. .
. Ekörül folyt a vita, de aztán elintéződött
ez is." (Hajszálgyökerek)

Valóban, a sors - vagy a kultúrpolitika -
keserves fintora, hogy ennek a magyar
drámai hagyomány becsületét visszaperlő
huszadik századi drámának az ősbe-
mutatóját nem a budapesti Nemzeti Szín-
házban, hanem Párizsban tartották. Igaz,
nem a Comédie Francaise-ben, csak a
térben, rangban kisebb, inkább kísérleti



színháznak számító Vieux Colombier
színpadán. A magyar kultúra iránt (csa-
ládi okból is) szenvedélyesen érdeklődő
francia Georges Charaire-é az érdem,
hogy 1965-ben kiállt Illyés drámájával
Párizs, a világ elé.

A szöveget - a francia közönség kívá-
nalmai szerint - a szerző beleegyezésével
a rendező némileg megkurtította. A siker
azonban nem ezen múlt. Illyéstől tudjuk,
hogy a premierrel egy időben elterjedt
Párizsban az a hír, hogy a darabban,
illetve az előadásban élő személyekre,
köztük De Gaulle tábornokra történnek
célzások. Erre természetesen meg-
rohanták a színházat a pletykára éhes
kíváncsiak. Csakhogy Illyés nem nekik
szánta a Kegyencet.

A hibátlanul rendezett párizsi bemu-
tatóra utalva, de már a kolozsvári elő-
adásra tekintve magyarázta el Illyés ké-
sőbb Szabó József rendezőnek: „A Teleki
László eszméi nyomán írt Kegyenc-ben
azt az egy - de sajnos örök - gondolatot
akartam kifejezni: meddig lehet egy
abszolút monarchiát szolgálni, aki nem a
közt szolgálja, akinek nem az ember,
hanem csak egy ember, saját maga az esz-
ménye".

Viták, vélemények kereszttüzében

Hogyan jelent meg, és hogyan hatott
Illyés időszerű történelmi figyelmezte-
tése a későbbiekben, a Kevenc színpadi
megvalósításakor? Ez a korántsem csak
színháztörténeti kérdés a megkésett Ma-
dách színházi ősbemutató, 1968 óta szin-
te folyamatosan jelen van a hazai szín-
házi vitákban. A Kegyenc színpadi sorsa a
példázat erejével rendelkezik, s ezért
érdemes arra, hogy nyomon kövessük.

A nagyon is várt, sürgetett Madách
színházi bemutató ténye a progresszió
diadala volt. De nem feltétlenül Illyés
Gyuláé! Mert bár a premieren lelkesen
ünnepelték - ünnepeltük -, már a szünet-
ben, a ruhatárban és később a sajtóban is
megfogalmazódtak a kételyek: vajon
túlélte-e a magyar drámairodalom eljö-
vendő klasszikusa a színpad nélküli éle-
tet, vagy hét esztendő alatt kieresztett,
elszállt a szövegben felhalmozódott fe-
szültség? Esztétikailag igazolható-e a po-
litikai okból történt halasztás? Mit jelent
a megkésett hazai ősbemutató a dráma és
mit a színház szempontjából?

Az előadás fogadtatása szinte hívebben
tükrözi a kritika polarizálódását, ponto-
sabb képet ad a korabeli politikai, esztéti

kai vélekedésekről, mint az előadásról.
Pándi Pál a Népszabadságban nyíltan fel-
teszi és a maga meggyőződése szerint
meg is válaszolja a kérdést: Mi az oka
annak, hogy a nagy erejű darab - amely-
nek folyóiratbeli közléséért annak idején
mint az Új Írás szerkesztője maga is síkra
szállt - ilyen nagy késéssel jutott szín-
padra? A magyarázat: a kultúrpolitikának
a dráma ideológiai tartalmával, Illyés
hatalomszemléletével való éles vitája.
Bírálatában Pándi azt fejtegeti, hogy „az
ötödik században játszódó történet alig-
ha teszi lehetővé egy pozitív hatalom és
annak súlyos eltorzítása közti lényegbe-
vágó distinkció drámai kimunkálását", s
ezért előadása „olyan eszmei és lelki örvé-
nyeket kavart volna fel, amelyek nemcsak
a szocializmus érdekeit, de Illyés szándé-
kait is sértették volna". (1968. V. 5.)

Ebből (szerinte) logikusan következik,
hogy a darab előadása mindaddig nem
kívánatos, amíg a közönség egy
progresszív hatalom ellen is fordítható
történelmi parabolát láthatott a darabban.
Nemcsak Pándi, több marxista kritikus is
úgy vélte, hogy csakis az akusztikai kö-
rülmények változása tette lehetővé és
elfogadhatóvá a tompíthatatlanul zsarnok-
ellenes dráma bemutatását.

Illyés Gyula: Kegyenc (székesfehérvári Vörösmarty Színház).
Nagy Zoltán (Fulgentius) és Gálvölgyi János (Maximus) Tóth Éva (Júlia) és Iglódi István (Valentinianus) a Kegyencben



A dráma védelmezőinek - ebből kö-
vetkezően - legfőbb érvük a mű hatalom-
ellenességének tagadása volt. Ezek a kri-
tikusok a Valentinianus-Maximus konf-
liktus elemzésével és a tömeg magatartá-
sának a drámán belüli változásával azt
kívánták igazolni, hogy Illyés nem a ha-
talom, hanem csak a zsarnoki hatalom
felett ítélkezik.

Hermann István például tanulmányá-
ban (Kritika, 1968. 8.) azt bizonygatja,
hogy Illyés nem a minden körülmények
közt elembertelenedő hatalomról, hanem
a hatalom rossz döntéseinek láncreak-
cióiról ír. Pánditól eltérően ő felesleges-
nek, sőt skolasztikusnak ítéli azt vitatni,
hogy mi lett volna a bemutató megfelelő
időpontja. Fontosabbnak véli annak ki-
nyilvánítását, hogy az eltelt idő próbára
tette Illyés művét, de az fényesen kiállta.
Hermann konklúziójával jól rímel Almási
Miklós bírálatának kiindulópontja, amely
szerint „a többéves várakozás nem halvá-
nyította el a mű erényeit", és az előadás
az évad sikere és szenzációja. (Kortárs,
1968. 8.)

Illés Jenő is megkönnyebbült lelkese-
déssel fogadja a görcsoldó premiert, mond-
ván: ha nincs benne és körülötte az a
feszültség, mint a megírás pillanatában,
ez nyeresége lehet a bemutatónak, mert
„lehetetlenné teszi a mű, hogy különböző
belemagyarázások, félrehallások a san-
daság gyanújába keverjék". (Film
Színház Muzsika, 1968. V. 18.)

A szokottnál gazdagabb, sokszólamú
sajtóvisszhang ismeretében megkockáz-
tathatjuk azt a megállapítást, hogy a meg-
késett premier igazolása együtt járt az
előadás (lényegi) dicséretével is. A bírá-
lók egy része elfogadta, hogy Vámos
László rendező - Almási Miklós megfo-
galmazása szerint - „történelmi áttételre
hangolta" a játékot. Mások viszont - a
szerzővel együtt - a rendezésnek éppen
ezt a törekvését vitatták. Illyés Gyula
szerint a kitűnő színészeket felvonultató
pesti előadás „a párizsihoz képest túlsá-
gosan korba rögződött. A kosztümökkel,
díszletekkel épp csak jelezni kellett volna
az időt; mert a szereplők eszmeváltása
olyan, hogy ma is megtörténhetne".

Létay Vera úgy véli, azzal, hogy a ren-
dező „Illyés modern alaphangú drámáját
hangsúlyozottan történelmi foglalatba he-
lyezte, a nézőkre bízta, ki mit, mikor és
mennyit emel gondolatában a cselekmény
idősíkja fölé". (Élet és Irodalom, 1968. V.
4.) A néző azonban nyilván több és
másfajta szellemi segítséget, támaszt
igényelt volna az előadástól. Bernáth

László például a konkrét elemzés hiá-
nyában, a reális viszonyok hálója nélkül
mondott ítélet erőtlenségében keresi a
magyarázatot arra, hogy a néző - az
utolsó félóráig - lényegében kívül reked a
dráma konfliktusán. (Esti Hírlap, 1968.
IV. 29.)

A kritikusi vélemények nemcsak a lé-
nyeg, de a részletek megítélésében is
szembekerülnek egymással. Míg Bernáth
László csak az utolsó félórában hangoló-
dott rá az előadásra, Létayt éppen az ked-
vetlenítette el. Szerinte „a dráma utolsó
részében a sűrűsödő fordulatok, a hihe-
tetlen számban összetorlódott patetikus
vagy szörnyűséges halál, a kivont kardú
katonák tömegjelenetei elhalványították a
modern lélektani ábrázolást. Előbukkant
a Victor Hugót idéző, eredeti romantikus
alapozás, s a befejező színpad-kép
akarva-akaratlan múlt századi történelmi
tablóba merevült".

A nézetek (utólagos) szembesítése élén-
kebb és izgalmasabb vitát sejtet, mint
amilyennek valójában tanúi, részesei le-
hettünk. Hiszen a vélemények a mi kriti-
kai életünkben nemigen ütköznek meg,
legfeljebb az olvasók tudatában. A Ke-
gyenc bemutatója azonban - érthető mó-
don - kizárólag a szakmai közvéleményt
borzolta fel; a közönség úgy fogadta,
mint a többi profi szinten megjelenített
Madách színházi klasszikust. Az előadás
(szerintem: a mű!) megérdemeltnél gyen-
gébb társadalmi visszhangjára a Jelenkor
kritikusa, Taxner-Tóth Ernő figyelt fel. A
kritikus, aki lényegében elismeréssel szól
az előadásról, a reakcióhiány okát abban
látja, hogy a színpadon nincs kiért
lelkesedni, a drámai akciókat nem a fő-
hős hajtja végre, és az események alaku-
lásában nincs lényeges szerepe, csak
alkalmazkodik hozzájuk, vagy mérlegeli
azokat. (Jelenkor, 1968. 6.) Ez az érvelés
logikus, bár nem teljesen meggyőző.

Én magam inkább azokkal a bírálatok-
kal értettem és értek egyet, akik szerint
nem a mű , hanem az előadás maradt a
közönség adósa. Ezt a meggyőződését
fejezte ki - többek között - Rigó Béla is.
„Irodalmi színházat láttunk. A produkció
alkotói korszerűtlenül hűek voltak egy
évtizede a hűtlen korszerűség jegyében
fogant darabhoz, és ha kitekintettek be-
lőle, az inkább hátrapislogás volt Teleki-
hez. Az igazi színház minden darabot az
előadás korával szembesít." (Tiszatáj,
1968. 12.)

Kritikai közéletünk iróniájának tűnik -
pedig nem az -, hogy az előadás legsú-
lyosabb, legidőállóbb elemző kritikája a
Pest Megyei Hírlapban jelent meg. Szer-

zője Nádas Péter, aki cikkében arra keres
választ, vajon történelmi dráma-e a Ke-
gyenc, vagy „korunk drámája, amely a tör-
ténelem álruhájába öltözött". A kérdésre
azért nem könnyű felelni, mert Illyés
„hézagtalanul és egyszerűen történelmi
drámát épít, nem alkalmazza a -divatos
jelzésrendszert és elidegenítést". S hogy
lehetséges-e, célravezető-e ez a megol-
dás? A Madách színházi előadás - Nádas
szerint - azt bizonyítja, hogy nem; az Új
Írásban olvasható dráma, hogy igen. A z

olvasott mű „ráébreszt az egyszerű és
érvényes igazságra - nem lehet olyan
hatalmat szolgálni, amely nem az embert
szolgálja, hanem önmagát. Az előadott
Kegyencben erre nem jövünk rá, ezt az
igazságot csak kimondják, azt is mond-
hatnánk, hogy a szánkba rágják, tehát az
igazság nem drámai". Az olvasott dráma
a fékevesztett hatalom őrjöngéséről, ví-
vódó, egérutat kereső emberekről szól,
a z előadott darab lényege viszont egy tör-
ténelmi díszletek között megjelenített
szerelmi háromszög. Igaz, „ez a három-
szög benne van az olvasott darabban is,
alaptétele, de ott különös társadalmi-
politikai töltést kap - előadva viszont
leszűkül erre".

Az emlékeimben élő Madách színházi
előadás rászolgált Nádas Péter kritikájára.

Kolozsvártól Kaposvárig

A Kolozsvári Állami Magyar Színház
műsorfüzetébe Illyés Gyula írt ajánlóso-
rokat. Ennek az indítását és végső követ-
keztetését idézzük: „Ez a darab az elsza-
badult hatalomvágyról szól.. . Csak lát-
szólag történelmi darab. Ezek a szenve-
délyek, ezek az elszabadulások mindnyá-
junkat fenyegetnek."

A Szabó József rendezte előadás alkal-
mat adott a legkiválóbb erdélyi kritiku-
soknak a dráma elemzésére, a társulat
legjobbjainak (László Győzőnek, Sen-
kálszky Endrének és Vitályos Ildikónak)
tehetségük megmutatására.

Az előadás születésének körülményei-
ről a műsorfüzetben a rendező elárulja,
hogy a vendégtervező Köpeczi Bócz Ist-
ván két díszletváltozatot készített. Az
első a hanyatló Róma korabeli látványát
idézte a forgószínpadon, a másik jóval
elvontabb, időtlen térszínpadra képzelte
az előadást. A rendező az utóbbit válasz-
totta. De amikor a jelmeztervező jelen-
kori ruhákat javasolt - ellenállt. A darab
maiságát nem jelmezekkel, hanem mo-
dernül játszó színészek alakításán ke-
resztül kívánta érzékeltetni.



Jelenet a Kegyenc székesfehérvári előadásából (Kabáczy Szilárd felvételei)

Ugyanitt, a műsorfüzetben olvasható
Balogh Edgárnak a régi és új Kegy en ch ez
fűzött néhány elmemozdító gondolata.
Ennek középpontjában Illyés élő, félre-
érthetetlen népi és egyetemes huma-
nizmusa áll. A drámaelemzések termé-
szetesen megint csak a hatalom ábrázo-
lását járják körül. Rácz Győző kimondat-
lanul is Pándi Pállal vitázik, amikor ki-
fejti, hogy a dráma nemcsak a hatalom
elvont kritikáját nem tartalmazza, de még
a szükségszerűségét vesztett zsarnoki
hatalomét sem egészen általánosítja. Rácz
korántsem hiszi azt, hogy Illyés minden
hatalmat ab ovo elutasítana.
Meggyőződése szerint a K e g y e n c
konklúziója az, hogy „a hatalom szükség-
szerűen emberi szituáció, amit tartalma
szerint kell védeni vagy elítélni". Páll
Árpád Rácz tanulmányához kapcsolódva
és azzal polemizálva síkraszáll amellett,
hogy a darab nem a hatalom általános
kritikáját tartalmazza, hanem azt a drámai
pillanatot, amikor a zsarnokságellenes
magatartás válik általánossá. (Igaz Szó,
1969. 1.) Véleménye szerint Szabó József
„annyit és úgy elevenített meg a
történelmi keretből, ahogy és amennyi
szükséges volt a példázathoz, de a hang-
súlyt a dráma általános mondanivalójára
helyezte", és eredményesen törekedett a
darab gondolati tartalmának kiaknázá-
sára. Sikerült elérnie, hogy az előadás
alkotóelemei - a díszlet, a jelmez és a

zene - „nem annyira külön-külön képvi-
selték történetiség és időszerűség egyen-
súlyi helyzetének arányait, hanem a vi-
zuális és auditív elemek összhatásukban
sugározták ezt a levegőt".

A főszereplők teljesítményével a bírá-
lók nagyon is elégedettek. Különösen
Rácz Győző soraiból érződik az elragad-
tatás. Páll Arpád csak azt kifogásolja,
hogy a rendező túl kevés figyelmet fordít a
„szöveg mögöttiségre", nem használja ki
eléggé a nagy drámai jelenetek lélek-tani
lehetőségét és a kínálkozó érzelmi
hatásokat. Bírálja a játékstílus egyenet-
lenségét is, hogy egyes szereplők hagyo-
mányos módon, mások viszont a figurán
kívülre tekintve, már-már karikírozva
építik fel szerepüket, pedig ez utóbbi
közelítés jobban illik Dürrenmatthoz,
mint Illyéshez.

A részletek mélyreható kritikája azon-
ban ezúttal nem árnyékolja be a vállal-
kozás és az összteljesítmény értékelését.
Bár érvelésük és néhány lényegi meglá-
tásuk különbözik, abban az Utunk és az
Igaz Szó kritikusa is egyetért, hogy a

K e gy enc az elmúlt esztendők legjobb ko-
lozsvári előadása, a színház legigénye-
sebb és legeredményesebb vállalkozása.

A következő esztendőben, 1969-ben, a

K e g y e n c Debrecenbe költözik. Az első
magyar felújítást az ősbemutatóval foly-
tatott kimondatlan polémia teszi máig
jelentőssé. A rendező, Giricz Mátyás

munkahipotézise, hogy a darab nem játsz-
ható oly módon, mint egy klasszikus mű,
mindenáron el kell kerülni az archaizá-
lást. „Mondanivalója, ahogy bennem meg-
fogalmazódott, időszerű és időálló: a
személyi hatalom elszabadulása semmi-
lyen formában vagy cél érdekében sem
tűrhető. Erről szól majd a mi előadá-
sunk." (M. Lázár Magda: Szabálytalan
naplójegyzetek egy előadás születéséről,
SZÍNHÁZ, 1969. 8.) Egy másik nyilatko-
zatában a rendező így fogalmaz: „A szín-
padra nem szabadítjuk rá a múzeumot.
Nem korhűségre és korhű színhely ábrá-
zolására törekszünk, hanem arra, hogy a
színpadi eszközök kiváltsák a nézőből azt
az érzelmet, ami a darab jobb megér-
téséhez szükséges." (Hajdú-Bihar Megyei
Népújság, 1969. II. 15.)

Az előadás kritikusa, Bényei József rá-
érez a rendező (mindenkori) dilemmájára.
Hogy az előadás, ha megmarad római
környezetben, könnyen elvesztheti hite-
lét, jelentőségét a mai ember számára.
Ám ha a rendező túlságosan közelít az
előadással a mi korunkhoz, félő, hogy a
dráma elveszti általános érvényét. (Al-
föld, 1969. 5.) Giricz, mint jeleztük, egy-
értelműen a második, a modern változat
mellett kötelezte el magát.

Ennek perdöntő bizonyítéka - és leg-
főbb művészi eszköze - a debreceni szín-
padkép. Az a nagy erejű látomás, amit a
díszlettervező, Gyarmathy Ágnes kom-



ponált a Hungária Kamaraszínházba. Már
a színpad felépítése, a nézőtér első soraiba
ék alakban benyúló, fekete műanyaggal
borított játszóhely is eltér a megszokottól.
De a lényeg, a viszonylag kis színpadot
kitágító szürreális színpadkép az, ami nem
egyszerűen dekorálja, keretezi, de meg is
határozza az előadást.

Szó sincs már az ötödik századról,
Rómáról. Gyarmathy időtlen sorsszín-
padán a hátteret feszülő, csüngő, össze-
fonódó hálók alkotják, köztük itt is, ott is
rugók, fogaskerekek, az időből kiszakadt
óraszerkezetek. A jelképes díszletmegol-
dás legfontosabb eleme egy korhadó, a
rozsdától már-már széthulló vasoszlop,
amelynek letöredezett tetejéből és tátongó
hézagaiból - Lázár Magda leírása szerint -
emberi kezek, karok, fejek és lábak
sejlettek elő. Ebből a nyomasztó fa- és
vasvilágból, a lebegő hálók szorításából
nem lehet menekülni. A szétesett világ
tárgyaival-kötelékeivel a hatalom belső
lényegére, feszültségére utal, és fogva
tartja, agyonnyomja a kortalan jelmezek-
be - testreszabott, kötött és batikolt tri-
kókba, páncélhatású, szürke pulóverek-be
és lebegő muszlinokba, úgynevezett
„karakterruhákba" - öltöztetett embereket.
Ébben a világban még a dekoráció
akantuszlevelei is levágott kezeket, emberi
ujjakat idéznek. Foglyok, áldozatok csont-
jain nyugszik a színpad legfontosabb be-
rendezési tárgya, a terjedelmes trónus.

Ha negyedszázaddal a dráma megszü-
letése után elképzeljük a mű (korábbi elő-
adásokból kölcsönzött) optimális alkotó-
elemeiből komponált, eszményi előadását
- a társulatok feletti Kegyenc látványát
nyilván Debrecenből kölcsönöznénk. És
szívesen elképzelnénk azt is, hogy az
ilyenfajta művészi kísérletek és eredmé-
nyek megtermékenyítően hatnak az egy
úton járókra.

De a valóság az, hogy a hetvenes évek-
ben a Kegyenc szinte kimarad a reper-
toárból.

Sándor János, az 1985-ös miskolci elő-
adás rendezője - a műsorfüzet tanúsága
szerint - helyesen ismerte fel, hogy nem a
történelem, és már nem is az ötvenes évek
megszenvedett tanulsága a fontos, hanem
a példa, a történelmi következtetés. Az a
drámából kiolvasható figyelmeztetés,
hogy „a torzzá való világ nem egyszerre
és nem észrevétlenül fordul ki sarkából.
Nemcsak az a felelős a bajért, aki teremti,
hanem felelősek vagyunk mi is, mind,
akik tétlenül nézzük, hogy ránk
szabadítsa".

Nem véletlenül idézi a program Illyés
Gyula a Nouvelles Litteraires munkatár-
sának adott interjújából a darab legidő-
szerűbb értelmezését. Hogy drámája „iga-
zából a diktatúra elfogadásának folyamatá-
ról szól. Mert nem lehet korlátlan a ha-
talma, ha az elnyomott nem vállal bizo-
nyos alantas cinkosságot a zsarnokkal".

Az érdekes koncepció színházi megva-
lósítása azonban (a kritikák fényében) nem
eredményezett igazán jelentős előadást.
Illés Jenő az Új Tükörben (1985. XI. 3.)
néhány udvarias, elismerő mondattal
nyugtázza a vállalkozást, de már Ablonczy
László szerint - az általam idézettek elle-
nére - hiányzott a színre vivés újraértel-
mező, meggyőző érve. (Film Színház
Muzsika, 1985. X. 26.) A helybéli kritikus
a Déli Hírlapban tapintatosan úgy fogal-
maz, hogy „színpadi csoda nem szüle-
tett", de hát nagyon erős Illyés Gyula,
nagyon erős a matéria, s az előadás végül
is leköti a nézőt. Berkes Erzsébet meg-
győző érvvel támasztja alá a maga csaló-
dását, amikor a rendező szemére veti,
hogy „a szöveg megkurtításával, a hang-
súlyok kitételével, illetve ki nem tételével
Sándor János szerelmi drámát rendezett".
(Magyar Nemzet, 1985. XI. 6.)

A Kegyenc azonban még a félsikereket
és kudarcokat is túlélte. Egy (újabb) évti-
zed elteltével Szegő György puritán, vég-
sőkig stilizált, átrium- vagy porondszerű
díszletében poraiból feltámadó Phoénix-
ként született újjá - ezúttal Kaposvárott.

Hogy lehet az, hogy a megírását köve-
tő esztendők során kihűlt és megkésett
dráma - a történelmi körülmények radi-
kális változása nélkül - újra lélekindítóan
élővé, égetően időszerűvé lett? Hiszen az
előadás feltételei nem igazán jók. A tár-
sadalom éppen most nem túlságosan fo-
gékony a Kegyenc igazságára. Szántó Ju-
dit „két évtized szemléleti és légkörvál-
tozását" bizonygatva úgy véli, hogy „a
Kegyenc mára elvesztette minden csik-
landós pikantériáját (sic!), és alig hasonlít
jobban az ötvenes évekhez, minta tör-
ténelem sok más, jól ismert, típusában
hasonló konstellációjához. (Egy roman-
tikus parabola, SZÍNHÁZ, 1982. 12.) Csak-
hogy a téma, a drámabeli vádlott már
régen nemcsak az ötvenes évek szellemi-
sége, struktúrája.

Koltai Tamás szerint a megírás idő-
pontjában a cselekmény még közvetlenül,
allegorikusan utalt az ötvenes évek-ben
uralkodó törvénytelenségekre, de 1968-ra
ez a mondanivaló kihűlt. Így az
allegorikus értelmezést fel kellett hogy
váltsa a parabolikus. De mivel ez a közve

títésmód is olyan időhöz kötött élményt
vált ki, ami napjainkra elhalványodott,
eljött a műben rejlő individuális emberi
dráma felfedezésének, feltárásának kora.
Babarczy László kiváló elemzőmunkával,
a színpadi erővonalak átrendezésével a
három hős új viszonyát és egyéni
drámáját állította reflektorfénybe. Olva-
satában a Kegyenc a morális és politikai
értelemben vett hűség drámája. Ez a hű-
ség pedig többdimenziós: belefér Maxi-
musnak a császár iránti és önmagához való
hűsége is, hasonlóképpen Júliának Maxi-
mus melletti szerelmes kitartása. (Jelen-
kor, 1983. 3.)

S hogy mitől lett a Kegyenc ismét remek-
mű Illyés színpadán? Major Ottó szerint -
a költő érintésétől és attól, hogy Illyést
jobban izgatták az emberek, a helyzetek
és a karakterek, mint maga a történelem.
(Egy dráma a zsarnokságról, Új Tükör,
1982. X. 31.)

Valójában a történelem nagyon is jelen
volt a kaposváriak előadásában: jelen volt
a maga kegyetlen, jellemőrlő, örök való-
ságában, a Kegyenc és a zsarnok sokféle-
képpen ismétlődő párharcában és azok-
ban a koronként újrafogalmazott érvek-
ben, amelyekkel Maximus meggyőzte
magát, hogy tisztaságát feladva szolgálja
a zsarnokot, és a felismerésben, amely
végül is lehetetlenné tette és berekesztette
a kompromisszumok útját. Értelmezés és
színészi játék kérdése, hogy a megtett út
ily módon a jelenbe vezet, s így ez a
Kegyenc végre rólunk szól.

Ezt a megélt és nagyon is intenzíven
megélt személyességet emeli ki - a szí-
nészi játékról szólván - Zappe László a
Kritikában. „A Kegyencnek ugyanis csak
a történelmi helyzetképe lesz többé-ke-
vésbé időtlen és egyúttal elvont is. Az
emberi dráma, amely a szemünk előtt ját-
szódik, nagyon is konkrét, nagyon is egye-
di, éppen akkor és ott jelen levő embe-
reké. Szinte már nem is Maximus Petro-
niusé, Júliáé, Valentinianusé a tragédia,
hanem Jordán Tamásé, Lázár Katié, Lu-
káts Andoré. Az egyik oldalon a külsősé-
gek terén végbevitt elvonatkoztatás, a
másik oldalon a színészi játék tekinteté-
ben nagyon is erős konkretizálással, rend-
kívül intenzív személyességgel térül meg."
(1982. 12.)

Az előadásnak ezt az egyszeri értékét és
érvényét még akkor is érdemes beírni
jelenünk színháztörténetébe, ha nem min-
den alakítás volt ennyire meggyőző, s ha
Major Ottó teljes joggal ostorozta is bírá-
latában a színpadi szövegmondás feltűnő
fogyatékosságait, követhetetlenségét.



Vámos László rendezői pályáján nem
számít kivételnek a visszakanyarodás, a
visszatérés a már magáévá tett remekmű-
vekhez, egy korábbi pályaszakasz ered-
ményeihez vagy megoldatlan feladatai-
hoz. Másfél évtizeddel az ősbemutató
után nemcsak ígéretes szereposztásban,
de egészen új közegben támasztotta fel -
lényegében - saját Kegyencét.

Zappe László szerint a tévéváltozat
szép volt, helyenként erőteljes, ám aki
látta, aligha tudta meg belőle, hogy mi
keltett bennük (bennünk) annak idején
izgalmat. (Népszabadság, 1983. X. 25.)
De ha csak a hajdani, tegnapi izgalom,
fűtöttség sikkadt volna el! Nagyobb prob-
lémát okozott a kritikusnak, és talán a
nézőknek is, hogy az új, az időszerű -
meg sem született. Hogy a képernyővel
szembenézők „nemigen érzékelhették sa-
játjuknak sem a helyzetet, sem a hősök kín-
jait". Az akkori kritika szerint Vámos erő-
teljes, nagyszabású képernyő- Kegyencét
is elérte az allegóriák örök végzete: ami-
kor a hasonló és hasonlított sorrendje
megfordul, és a jelenből eltávolított tör-
ténet egy időközben sterillé lett modell-
helyzetben zajlik. A politikai méregfogá-
tól megszabadított parabola megőrizhet
ugyan bizonyos esztétikai értékeket, de
lényegi tulajdonságát és így igazi közön-
ségét és igazi hatását is általában elveszti.

A képernyő - több millió ember szín-
háza - nagyon gyakran végállomás. A
Kegyenc színháztörténeti útja azonban,
szerencsére, 1983 után is folytatódott.

Székesfehérvár '87

Valószínűleg nincs még egy magyar ren-
dező, aki annyi Illyés-drámát rendezett
volna, mint Sík Ferenc. De az egészen
biztos, hogy egyetlen pályatársa életmű-
vében sem töltött be olyan meghatározó
szerepet az Illyéssel való találkozás, mint
Síkében.

Bizonyára erre gondolhattak a székes-
fehérvári Vörösmarty Színház vezetői,
amikor az intézmény huszonötödik szü-
letésnapjára tervezett ünnepi előadás meg-
rendezésére, a Kegyenc színpadra állítá-
sára Sík Ferencet kérték fel. A vállalkozás
az eddigi legnagyobb a nálunk rend-
hagyó struktúrájúnak számító befogadó
színház történetében. (Feltételezhetően
ezért s talán a szükséges anyagi feltételek
megteremtésére szövetkezett a Vörös-
marty Színház a Komárom Megyei Já-
tékszínnel a jubileumi produkció létre-
hozására.)

Amikor a megyei lap munkatársa, Me-
kis János megkérdezte Sík Ferencet,
vajon mit készül hozzáadni a színház a
dráma eddigi értelmezéséhez, a rendező
röviden ezt felelte: „A szerző értelmezé-
sét." (Fejér Megyei Hírlap, 1987. XI. 21.)

A válasz poénnak hatásosabb, mint ren-
dezői koncepciónak. Sík Ferenc a továb-
biakban, természetesen, kifejti, hogy mit
láthatott Illyés Teleki művében, miért
nem tekinti ő Maximust a huszadik szá-
zad Bánk bánjának, de ami ennél is lénye-
gesebb: először állítja - legalább elmélet-
ben - előtérbe a konfliktus közép-európai
jellegét. Felismerését azzal támasztja alá,
hogy a történelemnek sehol sincs ekkora
és ilyen közvetlen befolyása a
magánszférára, mint Közép-Európában.
A közönségtől a rendező azt várja, hogy
rétegenként hántsa le az előadás és a
történet egymást fedő, egymásra boruló
elemeit, a történettől a lényegig.

Az elvárás jogos, csakhogy az előadás
az ehhez szükséges színházi feltételeket
nem tudja teljes egészében megteremteni.
Lényegében minden a helyén van a
székesfehérvári előadásban, csak a dráma
lényege, mozgósító ereje, katartikus
hatása sikkad el.

Bakó József egyszerű, elvont, geomet-
rikus díszlete egyszerre történelmi és
időtlen. A felsorakoztatott stilizált már-
ványoszlopok megfelelően tagolják a te-
ret, a falak könnyen mozgathatók, és a
színpadi világítást kiegészítő természetes
fények, lobogó gyertyák élettel töltik meg
a színpadot. Azt, hogy a díszlet anyaga
mennyire olcsó, hogy kivitelezése
szembetűnően gyenge - amit a hely-béli
lap kritikusa is szóvá tesz -, azért vesszük
észre, mert a szereplők sorsa által nem
érintve, szemlélőként tekintünk csak fel a
színpadra.

A Kegyenc Illyés legerőteljesebben fo-
galmazott szerepdrámája is. Nem egy-
szerűen jó színészeket, de sugárzó egyé-
niségeket kell hogy ütköztessen a ren-
dező. Gálvölgyi János nagy igyekezettel
játssza el a bölcs és a maga méltóságához
is ragaszkodó Maximust, de úgy járja
végig a neki kiszabott utat, hogy képtelen
elhitetni velünk a lelkében dúló viharo-
kat. Még az őt legközelebbről érintő híre-
ket, tényeket is szinte faarccal fogadja.
Alig látjuk nyomát, hogy mi mehet benne
végbe, amikor megtudja: feleségét a csá-
szárnő lakosztályában maga a császár
fogadta. Félelem, féltékenység, büszke-
ség, a kiszolgáltatottság felismerése? -
szinte csak találgathatunk. S ha egyszer a
hős nem győz meg arról, hogy ereiben

valódi vér folyik, akkor kudarcának, tra-
gédiájának sem érezzük igazán a tétjét.
Fokozatosan, nagyon lassan kapcsolódik
csak be Gálvölgyi János Maximus drá-
májának áramkörébe. Még amikor kézbe
kapja a neki küldött s a végzetét jelentő
kardot, döbbenete akkor sem elég erőtel-
jes ahhoz, hogy megálljon körötte a levegő.

Iglódi István császárából a legfonto-
sabb, a méltóság hiányzik, s ezenkívül
talán még a szerep követelte önbizalom
is. Gonoszságával mintha csak jelenték-
telenségét kívánná kompenzálni, hata-
lomvágya nem egy trónon ülő, rettegett
római császár, hanem egy felkapaszkod-
ni akaró Arturo Ui megszállottságát idézi.
Iglódi nagyszerű színész, ezért képes a
lehetetlenre is: elhitetni, hogy Maximus-
nak egy ilyen jelentéktelen, minden iste-
nit, sőt még férfivarázst is nélkülöző,
elszánt fickó az ellenfele lehet. Ebben a
hisztériás, szeszélyesen kegyetlen csá-
szárban Maximus nem fedezheti fel, ön-
magától iszonyodva, a maga tükörképét; s
ezáltal a benne ébredő önvád is erőt-
lenebb.

A szereposztást beárnyékoló arány-
tévesztés következtében ingataggá vál-
nak a dráma eredeti, lélektani evidenciái.
Alig képzelhető el például, hogy Tóth
Éva Júliáját bármilyen módon megérin-
tené a császár szenvedélye; alakítása saj-
nos eléggé lélektelen. Asszonyi méltó-
sága, tisztasága teljességgel hihető, ám
adósunk marad azzal a megrendítő belső
drámával, amit az elárult feleség, a ret-
tegő anya átél.

Nem tudom, inkább csak sejtem, hogy
Sík Ferenc maga is küszködött a szerep-
osztás korlátaival. Meglehet, hogy a pró-
baidő volt túlságosan rövid ahhoz, hogy
az össze nem szokott színészek között
valódi kapcsolat szülessen, és ez az oka
annak, hogy még a központi figurák is
jobbára egymástól függetlenül haladnak
a maguk végzete felé. S mivel a rendező
érezte, hogy színészei nem igazán képe-
sek arra, hogy a közönséget bevonják a
tragédia áramkörébe, kétszeres erőt for-
dított arra, amiről azt érezte, hogy csak
rajta, illetve az instrukciókon múlik. A
történelmi szinten túli, időszerű elemek -
szövegbéli utalások, anakronisztikus
megfogalmazások és színpadi megoldá-
sok - kiemelésére. Ez a törekvés önma-
gában se nem dicsérhető, se nem hibáz-
tatható. Csak akkor kérdőjelezhető meg,
amikor már didaktikussá egyszerűsíti a
drámai szituációt. A jelszavakat skan-
dáló tömeg megjelenése és a vörös plüss-
terítő nyílt színi megcsonkítása például



túlságosan megkönnyíti, ugyanakkor be is
határolja a néző számára az asszociációt.
Hatásosabb és hitelesebb az udvarban egy-
re erősödő terror légkörének és a tanács-
adók között elharapódzott, intrikába ful-
ladó féltékenységnek az érzékeltetése.

Az elmondottakból következik, hogy a
Kegyenc legújabb színpadi változatáról
szólva inkább csak a szándékot dicsér-
hetjük, nem a megvalósítást. Es abban is
bízhatunk, hogy nem a történelmi, ha-
nem csak a személyi és tárgyi feltételek
hiányoztak ahhoz, hogy a kudarcok és fél-
sikerek után 1987-ben új fejezet kezdőd-
hessék a Kegyenc színpadi történetében.

A Dupla vagy semmi
„A világ folyása azt látszik igazolni saj-
nos, hogy az elmepezsdítő tanácsok alig

fogtak; bármily megrázó volt is mögöttük
az érv és a hitelesítés: a remekmű, a
föláldozott élet, a képletes és valóságos
keresztfa.

Ennek a darabnak ez az alapeszméje. És
hozzá a kérdések rajzása: mi az oka
ennek, ki felelős azért, hogy lehetne más-
ként?

...Alig volt pályavégző író, aki ne nézett
volna bele abba a félelmetes tükör-be:
mit is ért a műve az emberiség szem-
szögéből? Mit ér egyáltalán az egyén erő-
feszítése az emberi végzetben? Milyen is
az a Végzet? Értelmes-e, érdemes-e az
emberi lét? Felelősen erre bizony csak
alapos tapasztalatok birtokában, vagyis
akármiféle pályának a vége felé van mó-
dunk felelni. Viszont a feleletben ekkor
már ítélet is van. Ha nincs értelem és

érdem, akkor ezért az egy életért is kár
volt; ha pedig van, akkor ide legalább még
egy létet, hogy a tapasztalatot méltón
hasznosíthassuk - köszönetül az eddi-
giekért. Innen a darab címe, hogy Dupla
vagy semmi."

Illyés Gyula drámaírói pályájának való-
színűleg említetlenül hagyott harminc-
éves jubileumán, 1974-ben fogalmazta
meg a pécsi Nemzeti Színházban bemu-
tatott dráma alapeszméjét és summázatát.
Ő maga állította fel a mércét is, amikor a
maga merész fausti adójának, szerény
madáchi kísérletének nevezte a művész-
lét legnagyobb kérdéseire adott válaszát.
Hozzátéve, hogy ez a felelet - a „másként
élni!" parancsát hirdető, reményt fenn-
tartó filozófia - nem a mondatokban van,
hanem a fölrázás megkísérlésében.

Választott hőse nem az általános ember,
Ádám vagy Faust, nem Jedermann és
Peer Gynt vagy az európai mitológia
valamely reprezentánsa, hanem maga a
művész, aki életének, tanításának értel-
mét a közösségnek adott segítségben, az
emberek érdekét szolgáló, rossz ösztö-
neiket kordában tartó, jobb érzékeiket
ébresztgető tanításban leli meg.

A téma és az írói vallomás tételdrámát,
színpadra szánt filozófiai költeményt
ígér. A darab azonban - ahogy Czímer
József, a dráma születésében bábaszere-
pet betöltő dramaturg ígéri - Illyés „leg-
színházibb műve". Ha úgy tetszik, az
alkotó dilemmáját világra kiáltó vallo-
más, ha úgy tetszik, színpadi példázat,
szerkezetét tekintve pedig színház a szín-
házban. Naiv játékban elbeszélt, komor
balladában megjelenített ars poetica.

A két szálon szőtt történet expozíció-ját
a keretdráma kínálja. Az egykor virágzó
fogadó gazdáját aggasztja, hogy a
tanyavilágban elharapózott békétlenség,
az alsótanyasiak és felsőtanyasiak gyű-
lölködése távol tartja az embereket egy-
mástól és a kocsmától. Ezért fordul a
Bábjátékoshoz, hogy a nézőit gyakran
megríkató és megnevettető komédiás
ébressze rá a környékbelieket marakodá-
suk értelmetlen voltára. A bábos először
vonakodik, tiltakozik, elhárítja magától
az illetékességét meghaladó beavatko-
zást. Csak amikor a Zsoldos jelmezében
színre lépő Halál mellének szögezi az
utolsó ítéletet, akkor ismeri fel, hogy a
visszautasított ajánlat még életcélt és
mentséget kínálhat neki, ha teljesítésére
haladékot kap a Haláltól. Egyetlen éjsza-
kát kér, de a Halál örök életet ígér, fel-
téve, ha sikerül művészetével észre térí-
teni az embereket.

Illyés Gyula: Dupla vagy semmi (veszprémi Petőfi Színház). Márta: Kakuts Ágnes



A Bábjátékos, miután zsákjából elő-
varázsolja mesterségének kellékeit, az
életre keltett bábukat, a tanyasiakkal
jeleníti meg a békétlenek megbékítésére
hivatott tanmesét. Ettől kezdve színházat
látunk a színházban, naiv és keserves
szerelmi históriát arról, hogy a családi
érdekből eltervezett, nem kívánt házasság
hogyan édesedik az akadályokat fur-
fanggal legyőző igaz szerelemmé. A Báb-
játékos közben a favágók és a gazda érdek-
ellentétének felmutatásával figyelmezteti
a nézőket: a sorstársak gyűlölködése, az
egymás ellen való acsarkodás, az erők
megosztása nem a szegények, hanem a
gazdagok malmára hajtja a vizet. A meg-
szakításokkal előadott tanmesében elsőd-
leges érzelmek, lemeztelenített szenve-
délyek kavarognak, de mögötte ott izzik a
még nagyobb dráma: a Bábjátékosnak a
Zsoldos-Halállal, az alkotó művésznek az
elmúlással vívott küzdelme.

Sajátos dráma ez, ahol az ellenfél néma,
hiszen a Halál a játékban csak tanúként
szerepel. Pohara emelésével, az egymás
után kiürülő kupák elhajításával jelzi csak
az idő múlását. Ám jelenléte fenyegetőbb
minden szónoklatnál. Érzékelteti, hogy a
művész a haladékért, az életéért játszik.
A küzdelem egy másik, a főszólamot
kísérő síkján ez a konfrontáció szavakban
is megfogalmazódik. A Bábjátékos
ugyanis minduntalan ellentétbe kerül
saját, szerepjátszó teremtményeivel.
Hiába kíván olyan tükröt tartani az em-
berek elé, „amelyben nemcsak a kíntól
rángó száj, a vicsorgó fog látszik, de
amely az utat is megmutatja" - humánus
igazsága, javító szándéka megbukik te-
remtményeinek gyűlölködésén. Az embe-
rekben és a maga művészetében egyszerre
csalódott Bábjátékos megbukik, testben,
lélekben belerokkan a kudarcba, és most
már megadással fogadja a Halált.

De Illyés drámája nem ér véget hősei
tragédiájának beteljesülésével. A Bábjá-
tékos teremtményei a kudarc katarzisát
át-élve megpróbálják maguk kiigazítani
sorsukat, újrarendezni az elrontott
játékot, igazolva ezzel a Bábjátékos
áldozatát, a halandó művész halhatatlan
művészetét.

Annak idején, amikor a dráma pécsi
ős-bemutatójáról beszámoltam
(SZÍNHÁZ, 1975. 1.), hatásában
felrázónak és felzaklatónak éreztem Illyés
drámaí játékát. Kételyem arra
szorítkozott, hogy vajon a színházon
belüli színház cselekmény-gazdagsága
nem von-e el túl sok figyelmet az
előadásban és a nézőtérről.

Ezzel az aggályommal nem voltam
egyedül. A többi között Molnár Gál Pé-

ter is szóvá tette, hogy a bizonyító mese
- akárcsak Pirandellónál - kisebb hord-
erejű a keretdrámánál.

Az Illyés drámai életművéből kirívó,
kilógó, időtlenségében is modern művész-
dráma meghökkenti, ugyanakkor költői
nyelvével, személyes hitelével lenyűgözi a
kritikát. Tüskés Tibor talányos műnek
nevezi, amit nyilvánvalóan különálló, kü-
lönös hely illet meg a drámaíró pályáján.
(Élet és Irodalom, 1974. XI. 2.) Tarján
Tamás kritikája bevezetőjében az Illyés-
drámák sorába nem illeszkedő eredeti
alkotás korábbi, igazolható és felmutat-
ható előzményeit keresi az életműben.
(Kritika, 1974. 12.) Sziládi János egyér-
telműen a leggazdagabb és legsokolda-
lúbb művészi eszközökkel élő, ható Illyés-
drámának ítéli a Dupla vagy semmit.

(Magyar Nemzet, 1974. X. 13.)
Nem igazán drámai a téma - fejtegeti

Molnár Gál Péter -, mert nem a harc,
hanem a megbékélés áll a mű középpont-
jában. A cél az ütköző nézetek egymás-
hoz csiszolása. Ugyanakkor mindvégig
jelen van a műben Illyés személyes indu-
latokkal, hévvel hitelesített, megélt drá-
mája is, és az ő személye ad igazán súlyt,
hitelt a dráma befejezésének. A hatni
akarás reményét emeli ki elemzésében
Sziládi János is.

A mű értelmezésekor a bírálók érthető
módon a kerettörténetre koncentrálnak, a
művész cselekvési lehetőségét vizsgálják.
A hatni akarás reményét a fausti téma
reinkarnációjaként taglalják. Hiszen az
ördög és az ember fogadását Illyésnél (is)
az ördög nyeri meg, de a győztes mégis az
ember, aki ha személyében csatát veszt
is, tovább él azokban és azokon keresz-
tül, akiket képvisel (Magyar Nemzet, 1974.
VIII. 27.; Népszabadság, 1974. X. 12.).

Többen kiemelik, tárgyalják a bábjáték
immanens tanulságát is. Méghozzá azt,
ami nemcsak a szereplőknek szól! Hiszen
a békétlenség kárhoztatásával, az érdekeik
szerint egy táborba tartozók egymás
elleni acsarkodásának leleplezésével
Illyés saját kortársait inti. Tüskés Tibor
még a Duna-menti népek összefogásának
gondolatát is kihallja a példázatból: hogy
szót kellene érteniök végre az emberiség
közös dolgairól.

Ugyanezen a vágányon halad egy másik
értelmezés, Futaky Hajnáé. Ő azt emeli ki,
hogy Illyés nem különböző társadalmi
érdekű és helyzetű csoportokat juttat el a
testvérharcig, hanem egyérdekű, azonos
helyzetű, dolgozó csoportokat, akik
éppen lényegi érdekeiket feledik a szűkebb
érdekellentét, hiúság és bosszú miatt. A

konfliktus elemzése során a kritikus egy -
számomra legalábbis - frappáns követ-
keztetésre jut. Illyés gondolatmenetét
megfejtve, konkretizálva a minden részt-
vevőnek csak ártó, urbánus népi vitát
említi fel. (Jelenkor, 1974. 12.)

Más műveivel ellentétben Illyés a Dupla
vagy semmit a premiert megelőzően nem
jelentette meg. A pécsi Nemzeti Színház
hagyományai szerint megrendezett au-
gusztusi olvasópróba mindenki számára
meglepetés volt, amelynek folytatása és
élményadó betetőzése lett a bemutató.
Tarján Tamás mégis felteszi a kérdést:
nem lehetséges-e, hogy egy színpadra
szánt könyvdrámát láttunk? „Szinte egy
új műfaj születését" köszönti, és éppen a
darab gondolati rétegeinek nyomasztó
gazdagsága láttán ötlik fel benne, hogy a
darab olvasva új távlatokat kínál, és
éppen ezért erősebben is hat, mint egy
bármennyire tökéletes színházi előadás-
ban. Hiszen az olvasott műnek a játszot-
tal szembeni primátusát nem a pécsi elő-
adás sikerületlensége, hanem éppen si-
kere bizonyította számára. Tanúsítja, hogy
Sík Ferenc „Illyés iránti föltétlen tiszte-
lettel, de egyéni teremtő elképzeléssel"
állította színpadra a darabot, ugyanakkor
úgy érzi, hogy a népi játék hangsúlyozása
által tudatosan vállalta a dráma leszűkí-
tését is. Így azután „a ledugaszolt palack-
ban maradnak mindazok az asszociációk,
gondolatok, amelyek szellemét egy
kevésbé konkrét térbe helyezett, inkább a
filozofikumra figyelő előadás fölsza-
badíthatta volna". (Kritika, 1974. XI. 12.)

A Dupla vagy semmi színpadra állításá-
nak különleges nehézségei - és ebben
minden bíráló egyetért - a dráma többré-
tegűségéből következnek. De ez a logika
ezúttal meg is fordítható. Mert az sem
vitatható, hogy az előadás legfőbb érde-
me éppen ennek a nehézségnek a leküz-
dése, a mű többrétegűségének hatásos
tolmácsolása. Hogy sikerült a cselek-
ményt oly módon eltávolítani a konkrét
történéstől, hogy segítségével előtérbe
kerüljön, tisztán kirajzolódjon a gon-
dolat. A pécsi előadás stilizált, de csak
annyira, hogy a külsőségek hol látványos,
hol mesebeli kerete és a hatásos népi
játék ne terelje el a figyelmet a fausti
problémáról.

Futaky Hajna ezzel kapcsolatban két,
az előadást fenyegető veszélyre mutat rá.
Az egyik, hogy a rendező „egy az egyben"
parasztdrámának tekinti a felidézett tör-
ténetet, s ily módon a dráma népszín-
művé szimplifikálódik. A másik buktató
akkor elkerülhetetlen, ha a klasszikus



dráma igézetében „eldrámázzák" a me-
sét, és a történet „operává cifrázódik".
Sík mindkét veszélyt elkerülve népballa-
dai stílusban jelenítette meg Illyés drá-
máját. Választása helyes volt, azonban -
és ezt Futaky Hajna is szóvá teszi - ez a
megoldás sem hordott magában sokkal
kisebb hibalehetőséget, lévén, hogy a
szokatlan játékmódban Sík színészei-nek
nem volt kellő gyakorlatuk.

Sík Ferenc mindig is a mozgáscentri-
kus, koreográfikus játékmód mestere volt.
Ezért is juttatott a prózai színházban
megszokottnál nagyobb szerepet előadá-
saiban a színpadi mozgásrendszernek, a
kellékek, színek és mozdulatok nyelvén
beszélő képkompozícióknak. Ez a rende-
zői stílus ezúttal kiváló eredményt ho-
zott. S ez még akkor is színháztörténeti
tény, ha Sík - több bíráló meglátása sze-
rint - némileg „túlgazdagította" a játékot,
és például a drámába iktatott, felesleges
balett-betéttel megzavarta annak hangu-
lati egységét. De aki látta, mégsem fogja
elfelejteni a pécsi Nemzeti Színház hős-
korának egyik legszebb Illyés-estjét.

A mű önértéke és a pécsi előadás si-
kere alapján joggal hihettük, hogy a Báb-
játékos hamarosan bejárja az országot.

Ehelyett, mintha Illyés drámája teljes
feledésre ítéltetett volna. Azaz: még-
sem. A dokumentumok a hetvenes évek
derekáról két, határon túli előadás hírét,
emlékét őrzik. Budapest, Debrecen, Sze-
ged, Kaposvár és Békéscsaba adósságát -
Sepsiszentgyörgyön és Komáromban
törlesztették.

Sepsiszentgyörgyön a Romániai Ál-
lami Magyar Színház még az ősbemuta-
tót követő esztendőben vállalkozott a
dráma színpadra állítására. Illyés Gyula a
színháznak írott üdvözlő sorai vezérfona-
lává is lehettek a felújításnak: „Á Dupla
vagy semmi pécsi bemutatója nyomán
volt szíves találgatás, hogy borúlátó-e a
darab, vagy épp - a ború annyi fölidézése
után is, és épp azáltal - derűlátó. Hálából
s viszonzásul a megtiszteltetésért, örü-
lök, hogy épp a sepsiszentgyörgyieknek
mondhatom meg: szívósan derűlátó, olt-
hatatlanul reménypárti ez az írásom,
mint különben, végső tanulságul, vala-
mennyi."

Az erősen stilizált, költői előadás ren-
dezője, Seprődi Kiss Attila - a kritikák
tanúsága szerint - megszívlelte a szerző
útmutatását, és valóban reménypárti elő-
adást állított Kemény Árpád látványos és
kifejező színpadára.

Á következő esztendő tavaszán Cseh-
szlovákiában ugyancsak magyar színé

szek előadásában hangzott el a Bábjáté-
kos igazsága. Á komáromi MATESZ tár-
sulata számára igen nehéz erőpróbát
jelenthetett a darab, de Konrád József-
nek szép balladai sűrítésű játékban sike-
rült összefogni az együttest. Érdemes
megemlíteni, hogy az Új Szó kritikusa,
Szilvássy József legfőképpen az ember-
csoportok - nemzetek - közötti megbé-
kélés gondolatát hallotta ki az előadás-
ból. (1976. II. 27.)

Kié az igazság?" - Veszprémben

A veszprémi Petőfi Színháznak - akár-
csak a pécsi Nemzetinek - idestova két
évtizede megvan a maga Illyés-hagyo-
mánya. Sor került ezen a színpadon több
jelentős ősbemutatóra; itt játszották elő-
ször a Malom a Sédent, az Ünnepeltet és a
Különcöt is, a címszerepben Latinovits
Zoltánnal. De szerepelt a színház mű-
sorában a Fáklyaláng és a Kegyenc is, a
komédiák közül a Tűvétevők és a Bölcsek
a fán.

Nem okozott tehát meglepetést, hogy
tizenhárom évvel megszületése után a
Dupla vagy semmit is a veszprémiek ásták
elő a drámakötetek lapjairól. Kézenfekvő
volt az előadás rendezőjének a személye
is. Szabó Józsefnek, a kolozsvári Kegyenc
rendezőjének nyilvánvalóan megvolt az
affinitása a legtalányosabb Illyés-drá-
mához is.

A bemutató előtti nyilatkozatában
(Napló, 1987. XI. 19.) Szabó József arról
beszélt, hogy a hetvenesztendős költő
testamentumdrámáját most, az előadás-
ra készülvén, sokkal időszerűbbnek érzi,
mint amikor először olvasta. Mintha az
idő megérlelte volna a dráma üzene-
té t . . . E sokat ígérő gondolatnak azon-
ban az interjúban nincs folytatása. Es saj-
nos a megvalósított előadás sem fejezte
be igazán meggyőzően a mondatot. A
részleteiben megkapó, sőt megrendítő
előadás éppen a dráma üzenetének új és
időszerű értelmezésével maradt adósunk.

Pedig az előadás felépítése, a színész-
vezetés és a rendező stílusérzéke - kifo-
gástalan. De mintha mindez egyelőre
túlságosan lekötötte volna Szabó József
energiáit. A részletekre figyelve nem
vette észre, hogy a megjelenítés arányai
eltolódtak. Kacsir Mária A Hétben a
sepsiszentgyörgyi előadásról állapította
meg, hogy a keretjáték jóval halványabb-
ra sikerült, mint a példázat. Á veszprémi
változatban ez az eltolódás megismétlő-
dött. Á színészek annyi színnel, gonddal
építik fel a Bábjátékos produkcióját, a

Kié az igazság? című tandrámát, hogy a
darab lényegi konfliktusát magában fog-
laló keretjáték ehhez képest színtelen
polémia. Márpedig az Illyés-dráma nyom-
tatott vagy akár Pécsett látott változatá-
ban a Bábjátékos és a Halál alkuja vagy a
művész kudarca a legmegrendítőbb.

Őszintén szólva nem hiszem, hogy a
dráma epikus és filozófiai rétegének ez
az átértékelése rendezői koncepció lenne.
Sokkal valószínűbb, hogy mindez a sze-
reposztásnak, a társulaton belül adott
erőviszonyoknak az alig kikerülhető kö-
vetkezménye. Szabó József előzetes nyi-
latkozatában is szólt arról, hogy Illyés-
nek ebben a drámájában a színészeknek
is duplán kell élni, hol élő embereket, hol
játszó személyeket kell egyik énjükből a
másikba átlépve felidézni. Ez a többszöri
átlényegülés egyszerre jelent a színé-
szeknek nehézséget is, lehetőséget is. És
nem minden tehetséges színész rendel-
kezik a folytonos váltásokhoz elenged-
hetetlen színpadi lélekjelenléttel, külön-
leges tempóérzékkel sem. A veszprémi
előadásban bebizonyosodott, hogy az is
megbonthatja egy előadás kompozíció-
ját, ha az alakítások rangsora, a színpa-
don megvalósult művészi teljesítmény
nem egyezik a szerepek súlyával, hierar-
chiájával.

A veszprémi társulat Budapesten látott
előadásán azt tapasztaltuk, hogy amíg a
Zsoldos-Halált játszó Háromszéki Péter
becsülettel fölmondta a maga költői szö-
vegét, a betétdrámában főszerepet játszó
Kakuts Ágnes (Márta) a színjátszás kivé-
teles magasiskoláját nyújtotta. Stilizált
parasztdrámában a hitelesség kétes érté-
kű dicséret lehet, magában hordja a szö-
vegidegen naturalizmus veszélyét. Ka-
kuts Ágnes játékának hitelessége nem a
hétköznapok megszólalásig hű, meglesett
valószerűsége, hanem valamiféle sűrített,
megemelt szintű, elementáris létezés.
Könnyen lehet, hogy egy igazi faluban
egyetlen valóságos parasztasszony sem
él a színpadon látott kifejező
gesztusokkal, de a színésznő az általa
teremtett, örökölt vagy vérévé vált moz-
dulatokkal, a mélyen megélt érzelmek,
szenvedélyek és magatartásminták meg-
jelenítésével - soha nem látott kézmoz-
dulatokkal és soha nem hallott hanghor-
dozással - olyan idős parasztasszonyt
teremtett, akiben bizonyára Illyés Gyu-
lának is kedve tellett volna. De úgy sej-
tem, hogy lett volna a szerzőnek néhány
jó szava a szíve titkát gondosan őrző, vá-
gyait makacsul féken tartó és csak lassan-
ként oldódó, természete szerint szenve-



Jelenet a Dupla vagy semmi veszprémi előadásából (Badacsonyi Éva felvételei)

délyes Eszterhez is, akit Tarján Györgyi
keltett életre.

Az olvasó számára nem kétséges, hogy
a drámának a költő személyes sorsát,
problémáját hordozó Bábjátékos a fősze-
replője. Czikéli Lászlót hősi alkata, for-
mátuma, az erdélyi színészeknél mindig
megcsodált beszédkultúrája is alkalmassá
teszi a szerepre. Játéka azonban - talán a
kapott rendezői instrukciónak megfele-
lően - túlságosan visszafogott volt. Nem
győzött meg arról, amit pedig a játék
minden percében érzékeltetnie kellett
volna, hogy a szereplők valamennyien az
ő teremtményei, s a végső küzdelemben
az ő élete a tét. Játékmesterként, a bábu-
kat igazgatva, a szereplőket instruálva
még meggyőzően lép fel, de a végső le-
számolás óráján hiányzik belőle az a sze-
mélyes sugárzás, az az elementáris szen-
vedély, aminek hitelesítéséhez már nem is
csak a Bábjátékos, hanem az embereket
másként élni tanító költő, a minden-kori
művész személyisége szükségeltetik.

Illyés Gyula egyetlen drámájában sem
nyújt ilyen tág teret a játéktér megterve-
zőjének, mint a Dupla vagy semmiben.
Pécsett Vata Emil egyetlen hatalmas,
kettészelt fatönkre telepítette a játékot,
felette csak az égbolt feszült, s a háttér-
ben néhány szürke felhővé halványodott
hegy sziluettje. Kemény Árpád sepsi-
szentgyörgyi színpadán falépcső vezetett
fel, talán a fogadó szobáiba, talán a sem-
mibe. A bútorok nyers fakéreggel bevont
lábaira a néző csak akkor figyelt fel, ami-

kor a fogadóbeli randalírozáskor sorra fel-
fordították a székeket, az asztalt, és a ta-
nyasi fogadó egyszer csak erdővé vadult.

Veszprémben Perlaki Róbert minden
reális és minden mesebeli fogódzót meg-
tagad a képzeletünktől. Ha Szabó József
világot jelentő, tiszta térszínpadot igé-
nyel, ő a rendező társaként szinte teljesen
lemeztelenített látványt komponál a
színpadra. Vasvázas, rideg lépcsői, fehér
szegélyű barna emelvényei geometrikus
szigorukkal nem az erdőt, hanem korunk
kietlen világát idézik. A veszprémi Napló
kritikusa, Balogh Ödön szerint „így az
erdei fogadó elvesztette sajátos arcát, ám
a játéktér kitágult - a világ kocsmájává".
(1987. XI. 26.)

Játéktérnek elég képlékeny és alakít-
ható ez a konstrukció, és különösen a fél-
sötét jelenetekben, megfelelő világításban
érdekes és szép grafikai kompozíció-nak
is látszik. Mégis úgy tűnik, hogy a
darabtól függetlenedő díszletmegoldás-
nak ez a hivalkodó szegénysége, a szín-
padi látvány szépségéről való tudatos
lemondás inkább tehertétele, mint nye-
resége az előadásnak.

Füzy Sári jelmezei szorosabban kap-
csolódnak a történethez, és pontosan
követik annak kétszólamúságát is. Tehát
a szakállas Bábjátékos inkább mai értel-
miségi, mint népi figura: pulóvert, nyaka
köré tekert művészsálat visel, és talán
nemcsak a tanyasi fogadóban, de egy
városi művészkávéházban is otthonosan
rendezkedne. A Halál nejlonba, orkánba

burkolt, idegenségében riasztó jelenség,
akit a maszkja is elidegenít, és aki stilizált
SS-katonának éppúgy elfogadható, mint
valamiféle közénk tévedt, fenyegető üze-
netet hozó Mars-lakónak. A betétjáték
szereplői viszont szimpla paraszti vise-
letben játsszák szerepüket. Ezek a ruhák
nyilván hitelesek, csak éppen a jelmezek
lényegi funkcióját, a jellemzést nem na-
gyon segítik. Közös viszont a szereplők
öltöztetésében az élénkebb színektől való
szigorú tartózkodás. Ennek csak a játék
második felében derül ki a színpadi hasz-
na. Ezáltal sokszoros nyomatékot kap a
dráma csúcspontján a háttérbe vetített
vörös hold, és félelmetesebbé válik a
végső leszámolás félig sötétben robbanó
jelenetében alkalmazott rőt fény is.

Illyés Gyula, amikor elkötelezte ma-gát
a „színpadi tapasztalatátadás" mellett,
megvallja, hogy riasztja is, csábítja is a
vállalkozás. Költői remekműveket
szembesít a színpadi alkotás csüggesztő
didaktikus helybenjárásával, és számon
kéri „Az ember tragédiája is várja a Pau-
lay méretű rendezőt, aki színpadra veze-
tés után megvalósítja a színpadról való
sugárzás teljességét. A megértendő szü-
netlen szárnyalását."

Ez az eszményi találkozás még Illyés
Gyulának sem adatott meg. De minden
megtett lépés, minden színpadi kísérlet és
vállalkozás segít elkerülni a feledés
szakadékát, és a távoli, vágyott magasla-
tok felé vezet.



Illyés Gyula: Kegyenc (székesfehérvári Vörös-
marty Színház)

Díszlet: Bakó József. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Rendezőasszisztens: Kutschera Éva.
Rendező: Sík Ferenc.

Szereplők: Iglódi István, Incze Ildikó, Gál-
völgyi János, Tóth Éva, Haász Vander Péter f.
h., Szilágyi István, Csíkos Gábor, Nagy Zol-
tán, F. Horváth Gyula, Botár Endre, Cser-
halmi Géza, Koncz Károly, Rothauszki
György, Fertő László, Bóna István, Ádorján
Viktor.

Illyés Gyula: Dupla vagy semmi (veszprémi
Petőft Színház)

Díszlet: Szakácsi Márta. Jelmez: Füzy Sári.
Rendező: Szabó József.

Szereplők: Czikéli László, Benczédi Sán-
dor, Háromszéki Péter, Kakuts Ágnes, Bar-
biczki Ferenc, Palásthy Bea, Kiss László,
Nyirkó István, Kőmíves Sándor, Tarján Györ-
gyi, Sashalmi József, Losonczy Áriel, Zom-
bori Katalin, Álmási Álbert.

E számunk szerzői:

BUDAI KATALIN
az Akadémiai Kiadó szerkesztője

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

METZ KÁTALIN újságíró

TORRES MONREAL, FRANCISCO
irodalomtörténész

NÉMETH ÁKOS író

P. MÜLLER PÉTER
a pécsi JPTE Irodalomtudományi
Tanszéke adjunktusa

SZÁNTÓ JUDIT
a Színházi Intézet osztályvezetője

SZMELJANSZKIJ A. újságíró,
a moszkvai Tyeátr című folyóirat
munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszék adjunktusa

ZELKI JÁNOS szerkesztő

SZÁNTÓ JUDIT

A pesti Viktortól
a mesélő pénztárgépig

Molnár Ferenc-bemutatók

Kevés s egyre kevesebb a sokakat érdeklő
új darab, erős s egyre erősebb a szórako-
zási-szórakoztatási igény. Mindez hatá-
rozottan kedvez a minden rendű-rangú
régebbi írók, klasszikusok és szakavatott
színpadi szerzők kisebb rangú műveinek,
melyek ráadásul (vagy legalább) az új-
donság varázsát is ígérik. A Szerelem, ó!
már többszörösen megvolt, jöjjön a New
York körbe-körbe; ha a Hyppolit, a lakáj
bevált, miért ne jönne be a rokon fogan-
tatású Helyet az ifjúságnak; ha Alan
Ayckbourne erősebb darabjai nem igazán
váltak be, hátha elkel a Mese habbal. A
másodiknak említett művek körül ki-
alakult kritikai konszenzus azt jelzi, hogy
a régi, de múlt - vagyis említésre méltó
színpadi előtörténet - nélküli darabok-nak
ez a kultusza nem egyértelműen ter-
mékeny. Fiókban heverő, esetleg üldözött
vagy betiltott drámákról még idejében
kiderülhet, hogy jelentős érték rejtőzött a
homályban, de ha akadálytalanul
bemutatott művek merültek gyors fele-
désbe, az legalábbis gyanús, kivált a szó-
rakoztató műfaj területén, hiszen ott az
igény mindig is nagyobb és - igénytele-
nebb volt.

A nagy Molnár-darabok egy időre le-
futottak, A testőrt, a Liliomot, a Játék a
kastélybant, az Olympiát vagy A hattyút a
színházba járó nemzedékek legtöbbje élete
során már többször is láthatta - annál
nagyobb csábítást jelenthet szín-
házcsinálóknak és -élvezőknek egyaránt
egy „új" Molnár, melyet legföljebb a nyolc-
vanas-kilencvenes korosztály láthatott. S
mint ahogy a nagy klasszikusok csekély
hagyományú művei, a Titus Andronicustól
a Platonovig is azért vonzzák a művé-
szeket, mert általuk elszakadhatnak a nagy
művek tolmácsolására rárakódott
hagyományoktól, úgy csábíthat az isme-
retlen Molnár is: hátha egy korszerűbb
Molnár-játszás, sőt egy korszerűbb vígjá-
téki stílus is kitapogatható a darabok szűz
ösvényein járva.

Csak hát - legalábbis két „új" Molná-
runk közül az elsőben - ismét az derült ki:
nem mind arany, ami nem fénylik. Az
1904-ben bemutatott s azóta tudomásom
szerint sehol fel nem újított Józsit, mint
most, a nyíregyházi exhumáláskor ki-

tűnt, joggal borította a jótékony feledés. Á
Józsi nem ügyetlen, de azért határozottan
rossz darab. Éppoly szellemes, mint mély
volt Ignotus ítélete az ősbemutató
alkalmából: Molnárnak, írja, „a füttyel és
hagymakoszorúval járó bukás megbe-
csülhetetlen pedagógiai szolgálatot" tett
volna, ám „sajnos, a Józsi nem bukott
meg", sőt, bár a premieren zajos sikert
nem aratott, de „a többi esték közönsége
máris igen vidáman fogad(ja) s még sok
ideig... hálásan fog(ja) megtapsolni".

A Józsiban Molnár magyar környezet-be
próbált átültetni egy Feydeau-szabású
franciás bohózatot. Ez nem ígérkezett
könnyű feladatnak. Feydeau fantasztikus
ringlispíljein egy életformájában, er-
kölcseiben, rítusaiban évszázados előz-
ményekkel rendelkező, kiforrott polgárság
ült, s a humor e kialakult, de egyszersmind
kiüresedett hagyományok abszurd
kifordításán alapul; a szereplők alapgesz-
tusai a maguk közismert, egyezményes
mivoltukban éppúgy hozzátartoznak a
feydeau-i hatásmechanizmushoz, mint a
képtelen bonyodalom során bekövetkező
lelepleződésük. A pesti polgárságot
azonban, a maga heterogén, polgári habi-
tusát tekintve igencsak kiforratlan mivol-
tában nem volt miből kivetkőztetni, ezért
aztán a bohózati mechanizmust csak
kívülről, mesterségesen lehetett ráojtani
egy sokkal lagymatagabb, „spiszebb" és
nem utolsósorban érdektelenebb létezési
módra. És Molnár realista: míg Feydeau
például teljesen magától értetődően tette
volna meg az intrikus Csongrádyné francia
megfelelőjét az orvosprofesszor - pláne
nőgyógyász! - korábbi szeretőjének,
Molnár beéri egy az asszony lánykorában
elcsattant puszival; a közönség ezt így
fogadta csak el, csakhogy ily módon az
erényes Verpeléti unalmassá, a
leleplezéstől való félelme indokolatlanná
válik, Csongrádyné pedig el-veszti a
legfőbb motivációt: a női vonz-erejében
megsértett, érzékiségében meg-rövidített s
a vágy szenvedélyét a bosszú
szenvedélyébe fojtó szépasszonyét. Nem
arról van szó, ilyesmit csak egy nem túl
gusztusos honi kisebbségi érzés állíthat-
na, hogy a Lipótváros eleve érdektelenebb
Passynál, vagy Törökbálint trágyaszagúbb,
mint Compiégne, hanem több-ről és
kevesebbről: a pesti (vagy nyaraló-ként
Pest környéki) polgár életmódja mond
ellent a francia polgárénak, mert előbbi
még nem érte el nagykorúságát (és számos
szempontból sajnálatosan nem is volt rá
módja, hogy valaha is elérje), s ezért a
feydeau-i ringlispíl egyszerűen


