
PÁLYI ANDRÁS

Hatalom és áldozat

Kós Károly-bemutató Kőszegen

Államalapító királyunk halálának kilenc-
százötvenedik évfordulója kiváló alkalmat
kínált a Kőszegi Várszínháznak, hogy mű-
sorra tűzze I. István, az országépítő cím-
mel azt a drámát, amely Száraz György
adaptálásában Kós Károly ismert regé-
nyéből, Az országépítóből készült a Gyu-
lai Várszínház szorgalmazására, ahol 1971
nyarán be is mutatták. Nem lényegtelen,
hogy e tizenhét esztendő utáni felújítást
jelentősen más társadalmi-politikai akusz-
tika veszi körül, s ez mintegy megerősíti -
vagy inkább így kellene fogalmaznunk:
megerősíthette volna - a kőszegiek alkal-
mi választását. Egyrészt a mai magyar
államiság korszerű formájáról folyó ki-
terjedt társadalmi vitára kell itt utalnunk,
ami magától értetődően új megvilágításba
helyezi a történelmi István alakját is,
másrészt arra az „üzenetre", amit Kós
Károly küld a mának, vagyis az az alkotó
és irodalomszervező, akiből a Trianon
utáni Erdélyben „az íróhiány és a bizony-
talan egzisztencia" csinált harminchét esz-
tendős korában írót (eredetileg ugyanis
építész volt). Igaz, azt is mindjárt megálla-
píthatjuk, hogy a kőszegi előadás - minden
erényével és fogyatékosságával - alig-alig
nyújt többet, mint amit áldott középszer-
nek lehet nevezni; a recenzensnek mégis
kiváló alkalmat kínál arra, hogy az író és a
mű időszerűségén eltűnődjék.

Érdemes e tekintetben megemlíteni azt a
levelet, amelyet Kós Károly még 1934-
ben, regénye megjelenése után írt Sík Sán-
dornak, és amelyet a Vigilia épp a kőszegi
bemutató idején, ez évi augusztusi szá-
mában publikált a Sík Sándor-hagyaték-
ból. Sík, aki annak idején a szegedi egye-
tem magyar irodalmi professzora volt, „a
magyar irodalom kiemelkedő új értéke-
ként" méltatta a Pásztortűz hasábjain Kós
regényét, s az író voltaképp erre reflek-
tált, ám eszmefuttatása - különösen mai
szemmel olvasva - igen érdekes írói tanú-
ságtétel. A harmincas évek magyar szel-
lemi életében még ugyancsak meghatá-
rozó tényező volt a katolikus-protestáns
torzsalkodás, ami időnként egészen heves
összecsapásokat eredményezett. Nincs
tehát semmi különös abban, hogy Sík
Sándor, a pap-költő és esztéta fájlalja,
hogy a kálvinista Kós Károly felfogásá-

ból, aki Istvánban „kevésbé rokonszen-
vesen érezteti meg a szentet", valójában
„a kereszténység életmozzanata majd-
nem mindenestül kiesett", s azon sincs
mit csodálkoznunk, hogy Szekfű Gyula
hasonlóképp vélekedett a regényről, mert
szerinte is „a király szent volta segítette
át az embert olyan nehézségeken, me-
lyeken szentsége nélkül el kellett volna
buknia". Az igazán érdekes az, hogy Kós,
miközben megállapítja, hogy „én ezt (... )
nem is tudtam megírni, mert akkor csal-
tam volna (...) magamat hamisítottam
volna meg", továbbá hogy véleménye
szerint István „életében a szentség segít-
sége nélkül is, igazi emberi hittel tudott
akarni és cselekedni", s épp ezért lett úgy-
mond „szent" a halála után, mindjárt túl
is lép ezen a katolikus-kálvinista polé-
mián, s így ír: „Úgy gondolom, hogy az
én látásom nem pogány látás, nem is rideg
protestáns látás, de jórészt, talán egészé-
ben - erdélyi látás. Gyökeres erdélyi em-
ber nem láthatja úgy István királyt, mint
gyökeres túladunai, illetve magyarországi
ember. Úgy gondolom, az erdélyi katoli-
kus ember is inkább úgy látja Istvánt, mint
én, nem pedig úgy, mint Te, avagy Szekfű
Gyula. Mint ahogy magyarországi histori-
kus soha úgy meg nem érti, olyan termé-
szetesen nem vállalhatja Bethlen Gábort
vagy már Martinuzzit is, mint az erdélyi
ember. Ezt a mi más-fajta szemléletünket
nem a vallás determinálja, hanem a mi
másfajta lelki adottságunk", s ez az érzés
- fűzi hozzá az író - akkor is felébred
benne, „ha erdélyi románnal vagy
szásszal találkozom össze például Buda-
pesten".

Mindebből nemcsak az derül ki, amit
életrajzi adataiból is tudunk, nevezetesen,
hogy az író az Erdélyi Szépmíves Céh
igazgatójaként, az Erdélyi Helikon
szerkesztőjeként az erdélyi nemzetiségek
testvériségének gyakorlati apostola volt,
hanem az is, hogy a patetizmus
„korigényével" szemben következetesen
a maga lélektani léptékű, az ember belső
drámájára koncentráló realizmusát kép-
viselte. s épp ez rokonítja István királyról
szóló regényét a néhány évvel később
Budai Nagy Antalról írt drámájával, amely
nem annyira a történelemből ismert,
kezében karddal eleső parasztvezért ál-
lítja elénk, mint inkább egy mártírsorsra
ítélt „békességes" reformert, aki két tűz
közé szorulva, saját feldühödött hívei-nek
áldozata lesz. István is hasonlóképp két
tűz közé kerül Az országépítőben, bár
inkább jelképes és lélektani értelemben,
hisz valójában a szíve ellenére lesz politi-

kus, és mintegy akarata ellenére kell leti-
pornia az őseik „pogány" hitéhez ragasz-
kodó magyarokat. Száraz György, aki a
regényt dramatizálva nem ismerhette
még Kós Károly fentebb idézett levelét,
de nyilván ismerte a Budai Nagy Antal
című drámát, a színpadi változatban e
mai szemmel azért nagyon is romantikus
színezetű történetben az író deheroizáló
hangsúlyait erősítette fel. Igaz, így el kel-
lett hagynia sok mindent, már csak terje-
delmi okokból is, ami a regényben a ko-
rabeli Erdély panorámáját színesítette,
annak ellenére, hogy Az országépitő több
kritikusa épp e történelmi epizódokban
látja a mű fő értékét; ám ugyanakkor
megajándékozott bennünket egy olyan
történelmi drámával, amely az e műfaj
iránt saját írói munkásságával is mélyen
elkötelezett Száraz György igényeinek
(és nem csupán az ő igényeinek) is meg-
felelt. E mai normatívákat ő így fogal-
mazta meg: „Nem hatnak a félistenek,
nem hat immár a pátosz; emberarcú
hősök kellenek, egyszerű, értelmes sza-
vak és világos gondolatok."

E felfogásnak az István király-drámá-
ban két kulcsfogalma van: a hatalom és
az áldozat. István nem arra született,
hogy a hatalom embere legyen. Épp
ellenkezőleg, ifjúkorában természetes
vágyai és életszeretete már-már szembe
is fordítják az uralkodói hivatással.
Ennek az Istvánnak nincs sok köze az
„életszentséghez", felfogását a
természetes jó iránti vonzalma és
humanista beállítottsága határozza meg.
Ettől drámai a választás, amely elé kerül:
történelmi szerepe szerint arra ítéltetett,
hogy rendületlenül haladjon a kijelölt
úton, ami a magyar államiság
megteremtését, a hatalom köz-
pontosítását, az uralkodói hajlíthatatlan-
ságot is jelenti. Azaz a hatalmat. Jól érzi
azonban előre, hogy ha a hatalmat vá-
lasztja, áldozat lesz belőle, saját törté-
nelmi szerepének áldozata: ifjúsága esz-
ményeit kell elégetnie az oltáron. Mégis
úgy dönt, hogy vállalja ezt az utat. Es
amikor végigment rajta, valóban nem
lehet más jutalomban része, minta bizo-
nyosság, hogy consummatum est. Azaz,
hogy „elvégeztetett". Ő a hatalomé lett,
és a hatalom elvette tőle az életet. Bele-
rokkan saját dicsőségébe. De megterem-
tette a magyar államiságot, kész a tör-
ténelmi mű. István király - sugallja a
dráma - épp attól lett a magyar történe-
lem sorsfordító nagy egyénisége, hogy
vállalta az áldozat sorsát.

Száraz György adaptációjából érzék-
letesen kirajzolódik az a dialektikus, még;



is kissé apologetikus szemlélet, amely a
hetvenes évek magyar paraboladrámáit,
„történelmietlenül történelmi" színpadi
játékait általában jellemzi, s amely való-
jában a megidézett historikus alakok de-
mitizálását igen hatásosan kapcsolta össze
egy nemzedék politikai apológiájával, ne-
vezetesen annak az értelmiségi nemze-
déknek közéleti önarcképével, amely az
1956 utáni konszolidáció (részbeni) tár-
sadalmi bázisa volt. Napjainkra már nyil-
vánvalóvá lett, hogy az a nemzedék, vagy
inkább azok a nemzedékek, amelyek a
gazdasági és politikai konjunktúra idején
nem léphettek még színre, vagy nem jut-
hattak számottevő pozícióba (magyarán:
a „mai fiatalok", ami persze elég széles

társadalmi és életkori skála) bizonyos
szkepszissel és iróniával tekintenek az
előttük járóknak erre az „önigazolására".
De akár így vélekednek, akár úgy, ha van
bennük történelmi érzék, látniok kell elő-
deik sorsában a drámát. S éppen ezt az
attitűdöt érzem Merő Béla kőszegi ren-
dezésében, ami egyúttal igen nagy lehető-
ség, hisz egy valóban nagyszabású, köz-
életi töltésű színházi estét lehetett volna
alapozni rá. De nem így történt. Úgy
érzem, Merő nem egyszerűen „alkalmi"
drámaként vette elő ezt a művet, vagy ha
volt is a darabválasztásnak némi alkalmi
jellege, ezen abban a pillanatban túllé-
pett, amikor a szereposztásról kezdett
gondolkozni. Kár azonban, hogy ennél

többre nem is igen jutott, s végső soron
egy korrekt, tisztességes, jó átlagos szín-
vonalon mozgó előadást produkált.

Az, hogy Máté Gábor játssza Kőszegen
István királyt, aligha tekinthető vé-
letlennek. Nemcsak Máté korábbi szere-
pei miatt (gondoljunk csak a Marat/Sade-
ra, a Hamletra, a Catullusra! - megannyi
lehetőség a színész és a szerep közti dis-
tancia, az ironikus távlat alkalmazására),
hanem alkati szempontokból is. Máté, ha
akarná se tudná eljátszani azt a drámát,
amelyet tizenhét esztendővel ezelőtt Gyu-
lán láttunk. Úgy tűnik, az idő felgyorsult.
Száraz György szemével nézve Kós Ká-
rolynak a harmincas évek elején írt regé-
nye, mint utaltunk rá, túl romantikus volt,
ami bizonyos hangsúlyeltolódásokat vont
maga után a dramatizálásban; Merő és
Máté szemével viszont a Száraz-féle
szemlélet tetszik túl „heroikusnak",
annak ellenére, hogy Száraz következe-
tesen küzdött a hamis történelmi pátosz
ellen. De az „új nemzedék", ha szabad
így fogalmaznom, némileg leegyszerűsít-
ve napjaink társadalmi átalakulását, most
nem a történelemszemlélet patetizmusát
vitatja, hanem az értelmiség „heroikus"
önarcképét. Ami természetesen -
legalábbis ebben az előadásban, Máté
Gábor szerepértelmezésében - nem jelenti
azt, hogy István áldozata értelmet-len lett
volna. Csupán bizonyos (lényegi)
hangsúlyeltolódást jelent: Istvánnak nem
nyújt erkölcsi mentséget és igazolást az a
körülmény, hogy a hatalmat birtokolván a
hatalom áldozata lett. Itt most sorsának
beteljesedése válik végzetessé: bűnhődnie
kell, amiért feláldozta önmagát, és a
hatalmat választotta, noha nem volt előtte
más lehetőség. Máté Gábor értelmezé-
sében a történelmietlen történelmi drá-
mából erőteljesen mai hangsúlyokat hor-
dozó tragédia lett.

Nagy kár, hogy csak Máté alakításában.
Az előadás egyébként teljesen adós
marad a főszerepből kiolvasható koncep-
ció megvalósításával, s így valójában azt
sem tudjuk pontosan, hogy e felfogásban
mennyi a színész és mennyi a rendező
érdeme. Holott István körül a három női
szerepben három értékes alakítást látunk.
Fekete Gizi érzéki Irénéje, Szoboszlai
Éva rideg Gizellája mellett Molnár Pi-
roska Saroltja a legerőteljesebb: az ő
tragikus sorsa valamiképp reflektálja is a
fiáét. Az egész produkcióból mégis
hiányzik az az isteni szikra, amely a mai
gondolatot, az elég szerencsésnek
nevezhető szereposztási megoldásokat
öntörvényű, újszerű színházi minőséggé

I. István: Máté Gábor a kőszegi előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



szervezné. Így aztán az első részben alig-
alig kapunk többet, mint ami egy iskolai
ismeretterjesztő előadástól is elvárható, s
a második felvonásban is, amikor István
körül már valóban fel-felforrósodik a
levegő, mindegyre csak várjuk-várjuk,
hogy ez az egyébként világos vonalve-
zetésű, a természetes környezetbe jól
illeszkedő és jól funkcionáló játéktérben
(Laczó Henriette) játszódó István király-
dráma végre az legyen, aminek állandóan
ígéri, de csak ígéri magát: rólunk és
nekünk szóló historikus színjáték. De e
várakozásunkban végül is csalódnunk kell.

Kós Károly: I. István, az országépító' (Kőszegi
Várszínház)

Az eredeti művet dramatizálta: Száraz György.
Dalszövegek: Csengey Dénes. Díszlet és jel-
mez: Laczó Henriette. Zeneszerző: Cseh Ta-
más. A rendező munkatársa: Stefán Gábor.
Rendezte: Merő Béla.

Szereplők: Cseh Tamás, Máté Gábor,
Szoboszlai Éva, Siménfalvi Lajos, Molnár
Piroska, Trokán Péter, Rácz Tibor, Fekete
Gizi, Welmann György, Farkas Ignác,
Nádházy Péter, Borhy Gergely, Horváth
Valéria, Jager András, Lengyel Ferenc,
Molnár Árpád, Andics Tibor, Bánáti
Károly.

E számunk szerzői:

BÓTA GÁBOR újságíró,
az Egyetemi Lapok munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő
DELSÉNYI PÉTER

a miskolci Nemzeti Színház rendezője

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatvezetője

MÜLLER, ANDRÉ újságíró

NAGY ANDRÁS író

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

SÍVÓ EMIL nyugdíjas
STUBER ANDREA újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszéke adjunktusa

VIOLA GYÖRGY zenekritikus

MIHÁLYI GÁBOR

Médeia az Anna-udvarban

Euripidész-dráma Pécsett

Pécs július derekán, a ragyogó, vendég-
váró nyárban legszebb arcát mutatta. A
régi város újjávarázsolt épületei a valaha
volt polgári jómód hangulatát idézték, a
Káptalan utca kis múzeumai Európa
szellemiségét árasztották, az éttermek zöld
lugasai, a tarka színekben virító
eszpresszók és cukrászdák teraszai ebé-
delésre, feketére, fagylaltra csábítottak.

A városban kószálva azonban semmi
nyomát nem láttuk, hogy este kaposvári
színészek egy csoportja Euripidész Mé-
deiájának a bemutatására készül. Csak
többszöri kérdezősködés után találtuk meg
az Anna utcát s benne a 17. számú házat,
amely az Anna-udvart, az előadás
színhelyét rejtette. A szó szoros értelmé-
ben rejtette az érdeklődők elől - mert sehol
egy plakát, egy útmutató tábla, egy
transzparens. Így nem csodálkozhattunk,
hogy a negyedik előadásra sem telt meg a
kis nézőtér.

Azonban igazságtalanok lennénk, ha a
kaposvári vendégszereplések alkalmával
megszokott tolongás elmaradását kizárólag
a kellő propaganda hiányával ma-
gyaráznánk.

Valaha az istenített Jászai Mari fel-szállt
a vonatra, és leutazott az ország vidéki
városaiba, hogy ez alkalomra toborzott
társulattal eljátssza egyik-másik híres
szerepét, az Elektrát vagy a Médeiát. A
helybéli közönség azt sem bánta, ha a
többi szereplő csak végszavazik, tódultak,
hogy lássák a nagy tragikát.

Napjainkban azonban egyre kevesebb
az olyan színésznőnk, akinek a kedvéért, a
látásáért a közönség megrohamozza a
színházat.

A kaposvári színházban sohasem ked-
velték a csillogó sztárokat - akik ilyen
ambíciókat dédelgettek magukban, azok
hamar odébbálltak. E társulatban a sok-
oldalú, képlékeny színészeket favorizálják,
akik az együttes játékba illeszkedve
alkalmazkodni tudnak a rendezői kon-
cepcióhoz, s e koncepciót megértve, vál-
lalva tudják mély átéléssel megformálni
szerepüket. Ilyen színész a kaposvári tár-
sulat két kiválósága, Lázár Kati és Spind-
ler Béla, a pécsi Médeia két főszereplője
is. Ok ezúttal is a tőlük elvárhatót nyúj-
tották - nem is keveset. Gondosan ki-

munkált alakításukat Jordán Tamás el-
mélyült, színvonalas rendezői munkája
segítette.

Csak éppen - görög tragédiát színre
vinni a rendezői színház kaposvári igény-
szintjének megfelelően nagyon nehéz
feladat.

Zsámbéki Gábor is leverte a magasra
emelt lécet, amikor Euripidész Oresz-
teszével próbálkozott. Pedig a Katona
József Színházban összehasonlíthatatlanul
kedvezőbb feltételek közepette lát-hatott
munkához.

Úgyanis máig megoldatlan problémát
jelent, miként lehet az amfiteátrumok
szertartásjátékaihoz illeszkedő görög tra-
gédiák szerkezeti elemeit, játékstílusát
úgy módosítani, hogy azok megfelelje-
nek egy mai dobozszínház, a mai játékstí-
lus követelményeinek. A rendező kon-
cepciója viszont nem függetlenítheti ma-
gát az adott anyagi feltételektől, a ren-
delkezésre álló színészektől, a próbaidő-
től, a remélhető eredménytől.

Ilyen körülmények között a kaposvári
csapat majdhogynem a tőle telhetőt nyúj-
totta, amikor ha nem is hibátlan, mara-
déktalan, de igazi színházi élményt terem-
tett, a színház látszata helyett valódi
színházat. Euripidész tragédiája életre
kelt, története elhihető volt. Médeia tra-
gédiáját sikerült elfogadtatni, hihetővé
vált, hogy egy anya, aki imádja gyerme-
keit, a szenvedélyek és szenvedések olyan
fokára jut el, amelyben érthetővé válik,
hogy meg tudja ölni szeretteit.

Lázár Kati vállára hárult a legnehezebb
teher. Neki kellett mélyen átélt játékával
elfogadtatnia Médeia szörnyű
gyermekgyilkosságát, úgy, hogy néző-
ként mégis együtt érezzünk, rokonszen-
vezzünk a szerencsétlen asszonnyal, hogy
elfogadjuk: hasonló helyzetben talán mi
sem cselekedtünk volna másképpen.

A színésznő a kétségbeesés, az elkese-
redés, a szenvedés mélységes szakadéká-
ból indítja a házába bezárkózott, kínjában
üvöltő Médeiát, az indulatok olyan
felkorbácsolt végletéből, amely már to-
vább nem fokozható. Jordánék értelme-
zésében Médeia úgy érzi, szerelme,
Jaszón kedvéért mindent feláldozott, ami
addig szívéhez közel állt. Elárulta királyi
apját, megölte bátyját, vállalta a mene-
kültek bizonytalan sorsát, újabb gyilkos-
Ságba bonyolódott - megint csak Jaszón
kedvéért. Két gyermeket is szült férjé..

nek, aki szerelmét azzal viszonozta, hogy
Korinthoszban elhagyta, csak hogy egy
számára előnyösebb házasságot kössön a
korinthoszi király, Kreón lányával. Médeia


