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Gáspár Margit színműve*

Aligha van mai olvasó, akinek ne lett
volna Jókai-korszaka. Persze ifjabb évei-
ben, hiszen a Jókai-regények egyre me-
sésebb világba távolodnak, s mint meg-
születésük idején is, a kezdőnél kicsit
gyakorlottabb olvasóhoz szólnak. Éhesen
a cselekményre szívesen ugortuk át a
tájleírásokat, a hosszasabb fejtegetéseket,
a korrajzot és az érzemények ecse-
telgetését. Mire ezekre is érettek lettünk,
már túl voltunk a Jókai-korszakon, s így
gyakorta teljesen kimaradtunk abból, ami a
nagy mesemondó halhatatlanabbik fele: a
hitelességéből. Mert igaz, hogy sokat
álmodozott, a tényeket is átigazította, ám
ő is csak abból komponálhatott, amit
megélt: kora valóságából. Bizony, kevés
hitelesebb, a reformkor atmoszféráját
hívebben festő forrásunk maradt, mint az
ő Kárpáthy Zoltánja; a szabadságharc
légkörét sem idézi fel szebben más
regény, mint ő A kőszívű ember faiban; s
talán a magyar megyei viszonyokról,
közigazgatási állapotokról is nehéz
ötletesebb kor- és körképet szereznünk,
mint amilyet ő rajzolt a Rab Rábyban.
Alighanem Gáspár Margitnak is első
ihletője a maga ifjúkori Jókai-kor-szaka
volt, s ennek engedett, amikor nemcsak a
regényt, de Ráby életírását is elolvasta, s
benne inspiráló mesét talált.

Gáspár Margit azonban nemcsak az
írott emlékekből vette a drámai késztetést.
Műveltsége, egész gondolkodás-módja
mindig is vonzotta a tizennyolcadik
század felvilágosult és felvilágosító
személyiségeihez - számos kiadást élt
meg a nagy francia forradalom idején ját-
szódó regénye, az Isteni szikra, ekkortájt
játszódik jutalomjáték-számba menő da-
rabja, Az állam én vagyok is - és bár távoli
századokat, hősöket elevenített föl, min-
dig kora valóságáról is akart beszélni.

Ráby Mátyás történetére rátalálva
minden szívbéli vonzódását kiélhette.

Ráby mint jó ürügy

Ráby Mátyás saját följegyzései és az eze-
ket is fölhasználó Jókai-regény szerint
nemesi származású szentendrei polgár
volt, aki II. József magyar király kancel-

* A császár messze van szövegét a 88/10. szá-
munkban közöltük.

láriájához tartozott. Tudjuk, a felvilágo-
sodás eszméit uralkodói gyakorlatában
érvényesíteni törekvő Kalapos király tíz
kerületre osztotta Magyarországot, élükre
komisszáriusokat állított, s azon volt,
hogy a kiskirálykodó megyei nemesség
hatalmát megtörje. A rendi alkotmányra
fel nem esküdött király nem volt nép-
szerű a nemesség körében, és ha voltak is
nemesi hívei, azok aufklerista gondolko-
dók, értelmiségiek voltak elsősorban s
csak másodsorban magyar nemesek. Ma-
gyarság és maradiság, idegen befolyás és
haladás eszméje ekként kettévált, s bi-
zony később, a reformországgyűléseken,
a kiegyezéskor, de még a millenniumi
években is gyakorta egymásnak feszült a
XVIII. század nyolcvanas-kilencvenes
éveiben létrejött ellentét.

Ráby, mint bizalmas belső ember, azt a
föladatot kapja, hogy szülőföldjén vizs-
gálja meg a megyei urak királykijátszó
manipulációit. Valójában így volt-e vagy
sem, nem lehet bizonyosan tudni, hiszen
a titkos megbízatásról csak ketten tudtak:
a küldetést megszabó király s a kül-
detésbe belebukó Ráby, aki a királyi
megbízatást konspirációs okokból nem
akarja leleplezni. Tény viszont, hogy amit
a szentendrei urak korrupcióiról,
cselvetéseiről megörökített, az nemcsak
hihető, de másutt is érvényesülő mód-
szer, jellegzetes kiskirályi hatalomgya-
korlás volt.

Gáspár Margitot ez érdekelte elsősor-
ban. Ebben látta meg azt a cselekmény-
sort, amely mai összefüggések hordozója
lehet. Reformok korát éljük, ahol refor-
mokat belső bajok sürgetnek, s e sürge-
tésre hajlandóságot is tanúsít az országos
szintű vezetés, ámde a megyék határán
megállnak a reformintézkedések. Ma elég
egy kiskirályt reflektorfénybe állítani a
rádió nyilvánossága előtt, s menten
áramszünet lesz abban a megyében,
amelyben a kiskirály tetteiért felelni
volna köteles; Ráby idejében leégett a
jogtalan fairtást bizonyító erdő. Ma tör-
vénytelenségek bizonyítását kísérli meg
egy történész, s menten kiderül, hogy az
okiratok elkallódtak, elégtek, kideríthe-
tetlen helyen tartózkodnak, esetleg az
inkriminált matrikulák nem is léteztek;
Ráby kutatásainak eredményeképp cson-
kított okmányok, kikaparásokkal elékte-
lenített jegyző- és számlakönyvek kerül-
tek, illetve nem is kerültek többé napvi-
lágra. Ha rejtélyes építkezések után nyo-
moz egy mai újságíró, elvontatják az
autóját, véletlenül őt tartóztatja le garáz-
daságért a helybeli rendőr, esetleg vadá

szat alkalmával éri baleset, szerencsésebb
esetben baráti figyelmeztetésben részesül,
tán épp saját főnökétől; Rábyval sem esett
másként. Karinthy Ferenc a
Házszentelőben a mai állapotokat írta le;
Gáspár Margit A császár messze vanban a
történelmi előképet. Hogy a kétféle, de
egyelvű kiskirálykodásban egyazon ma-
gyar szellem szolgáltatná az ideológiát?
Erre már nem mernék megesküdni. A mai
kiskirályok szájában ugyanaz a szó-
használat, ugyanaz az érvrendszer, ugyan-
az a marxista ideológia forog, mint a
reformerekéban. A felsőbb, hazai vagy
külhoni szövetségest dehogyis bírálnák.
Csak éppen nem veszik figyelembe:
messze van.

Szerzőnket persze nem valami óvatos-
kodás késztette arra, hogy történeti jel-
mezbe bújtassa a mai mondanivalót.
Mindössze - nagy tapasztalatú színházi
ember - tudta, hogy szórakoztatóbb is,
nagyobb mozgósítóerejű is a néző szá-
mára, ha maga fedezheti föl az analógiá-
kat. Ezzel érhető el, hogy „történeti táv-
latot" kapjanak a mai jelenségek, érvé-
nyes mondanivalót hordozzanak a haj-
danvolt helyzetek. Gáspár Margit nem
akart romantikus példabeszédet kerekí-
teni mondandójából: az epikus szerkeze-
tet - Ráby negatív karriertörténetét -
megbontotta a Figurással, egy korokon
túli, örök szereplővel. Ő az, aki a színját-
szás megtestesítője, a színpadi szerző és
valamennyi szereplő bizalmasa, narrátor,
rezonőr és confident egy személy-ben.
Ezzel nemcsak a mai néző véleményező
jelenlétét tudta a színpadra át-tenni,
hanem olyan dramaturgiai fontosságú
játékmestert is mozgásba hozott, akinek
szabadságában áll az eseményeket
felgyorsítani, véleményező intermé-
diumokkal hangsúlyozni, vagy éppen az
idő múlását kifejező, szórakoztató dal-
betétekkel pezsdíteni a fejtegetések, ok-
nyomozások menetét.

Nagyon valószínű, hogy a commedia
dell'arte színpadán is működött már efféle
funkciót betöltő Truffaldino, de az újabb
kori dramaturgiába Brecht révén
származott vissza. Gondoljunk csak a
Kaukázusi krétakör énekesére vagy az
eseményeket bejelentő-kommentáló táb-
lákra és dalokra a Kurázsi mamában.

Gáspár Margit azonban még annál is
többre vágyott, mint hogy a romantikus-
epikus példabeszédet modern narrációval
kösse a mai korhoz. Keretjátékkal is
körülfogta színművét: Ráby, a megvert,
kitaszított magyar aufklerista francia
földre menekül császára halála után,



hogy a harcban álló forradalmárok végre
befogadják. Persze nem fogadják kitörő
lelkesedéssel: arról a földről érkezett, ahol
gyűlölt királynéjuk született, ahol a fran-
ciák leverésére seregeket szerveznek, s ő
maga németes kiejtésével éppenséggel
spionnak látszik. Övéi sem ismernék fől
tehát? Nos, némi raboskodás után Saint-
Just elvbarátra ismer benne, s a drámaíró
költői képzelete szerint még saját följegy-
zéseit is rábízza. Ráby honára lelhet. Ez a
költői szépségű álomkép azt sugallja, hogy
a forradalmi haladás mártírjainak végül is
van, lehet egy mennyországa: a szabadság,
egyenlőség, testvériség eszméit vállaló
birodalom. A keretjáték s a dráma ezzel az
álomszép reménnyel ér véget, amelyet
Saint-Just szövege hitelesít: „Reményem
horgonyát a jövőbe vetem, és szívemhez
ölelem az utókort, amely nem felelős a
jelen bűneiért." Ráby ígéretföldje tehát
nem a francia forradalom országa, hanem
a megálmodott jövendő. Nagyobb bizo-
nyossága a ma emberének sem lehet.

A szépívű eszmét kifejező keret s a cse-
lekmény bonyolítását jól szolgáló Figurás
személye azonban csak alkalmat és lehető-
ségeket kínál: ezeket ki kell tölteni jelle-
mekkel és helyzetekkel. Gáspár Margit
szabadon kezeli a memoárokat és Jókai
ötleteit is. Megtartja Roteisel figuráját, és
újrakölti a szerelmes asszonyt, Krisztinát.
Összevonja Ráby nyomozásainak fordula-
tait, és néhány drámai jelenetbe sűríti azt a
hosszasan tartó vegzatúrát, amelynek so-
rán Rábyt a vármegye ellehetetleníti. Hő-
sünk zsinóregyenes léptekkel száguld a fal-
nak, sőt a börtönfalnak. A háborúzó, bete-
geskedő császárhoz nem jutnak el segély-
kérő levelei, a vármegye pedig épp elég
tör-

vényes okot ismer és gyárt, hogy a rab rab
maradjon.

Az előre is látható eseményeket azzal
teszi színesebbé az író, hogy kitűnő dia-
lógusokat ad szereplői szájába. Krisztina
színre lépése, Ráby asszonykérésének tör-
ténete önmagában is csattanós jelenet,
már-már anekdota. Ráby és a komisszárius
vitái pedig plasztikus megjelenítései az
álmodó reformernek és a reálpolitikusnak.
Gáspár Margit mindvégig ura és irányítója
a cselekmény bonyolításának, tolla azon-
ban mégis ott válik igazán könnyed röp-
tűvé, ahol a Figurást, írói önmagát szólal-
tathatja meg - leheletfinom szerelmet is
költ kedvenc Figurása számára a hősnő,
Krisztina iránt -, s amikor másik kedven-
cét, a színházi világot festheti. Ráby szerel-
méből színésznő lesz, a Rondellában ját-
szó magyar társulat dívája, akit persze
Figurás szerzett be a társulatba. Krisztina
többé nem felvágott nyelvű nemesasz-
szony, nem szerelméért küzdő nő, hanem
művész. Epednek érte, s ő is szívesen el-
mereng a tűnt szerelem parazsába révedve,
de csak addig, amíg a két jelenése közötti
szünet engedi. Amikor ennek vége, pózoló
könnyedséggel hessenti el magától a privát
életet. Élete a színpad. A csipetnyi
iróniával és nagy bölcsességgel megfor-
mált jelenet erős rokonságot tart Gáspár
Margit, a hajdani színidirektor s a Clairont
színpadra álmodó író tapasztalataival: le-
het, hogy a színház festett világ, de mégis
igazi, mert az egész világot jelenti.

Mi fér a játékba?

Úgy tetszik, a keret és a leporellólapon-
ként összeálló jelenetek mozgékony cse-

lekményvezetést éppen úgy megenged-
nek, mint betéteket. Ez csábíthatta arra az
írót és a rendező Iglódi Istvánt, hogy dalbe-
tétekkel is színesítsék a játékot, ami jó
dolog, ha a szövegek szellemesek, és ha a
dalokból sláger lesz. A dalszövegeket Da-
los László szerzette, a zenét Selmeczi
György; ám egyetlen melódiafoszlány sem
maradt a fülemben, pedig többször is lát-
tam az előadást. Fáradt rutinnal, sokfelől
összecsipegetett sokféle elemmel gazdál-
kodott mindkét társalkotó. Igazán szem-
beszökő az ötlettelenség a Haláltánc-bal-
lada esetében. Az addigra már kissé
fáradtka publikumot nem igazán szóra-
koztatja az irodalmi utalások felvillantása,
s kifejezetten monoton a zene is. Máskor
meg drasztikus: valahányszor a megyei
urak bundás indulatai, magyaros
gerjedelmei kerülnek terítékre, fölzeng a
Monti csárdás. A hisztérikussá fokozott
zene szignálként szól, kritikai érzékünket
van hivatva fölkelteni. A fölcsapó he-
gedűfutamok hallatán azonban csak saj-
nálni tudtam, hogy ez a jó muzsika staf-
fázzsá züllött kisebb kaliberű komponisták
kényelmes kezén. A játék szellemes anak-
ronizmusokat tudott volna szárnyra bocsá-
tani zenében, dalszövegben is, és a kitűnő
musicalszínésznek, a Figurást alakító Sza-
kácsi Sándornak egyik sem jelentett volna
erejét meghaladó próbatételt.

Rendezői „dúsításnak" tetszett a ke-
retjáték árnyképpé formálása is. Ez a
gyulai várszínpadon igen nehézkesnek
hatott. Gyulán már megszoktuk, elfo-
gadtuk, hogy a színpadfenéken csak a
felső galéria és a kapu járható. A vetítés-
hez használt hatalmas paraván takarta az
egészet, végig színen volt, jóllehet alig
funkcionál. A helyszínek váltakozását
kevéssé fejezte ki az olykor odavetített
girland vagy ámbitus. Szlávik István
díszlettervében a mindkét színházban
megtartott bádog-krisztus éppúgy nem
funkcionált, mint a várszínházban egy
indokolatlan ötlet nyomán a bástyafokon
megszólaltatott Figurás sem. A kő-
színházi előadás terében is, rendezői
instrukcióiban is összefogottabb volt. S ha
eredeti ötletnek nem is találhattuk a
forradalmi zászló szerepeltetését, hatása
kétségtelenül szomorkás szépségűnek ha-
tott a befejező pillanatokban. A szceníro-
zás azonban egyik helyen sem látszott teli-
találatnak. (Kemenes Fanny jelmeztervei
sem tudtak leleményt igazolni. A megyei
urak folyvást téli prémes viseletben fe-
szítettek, holott csak a korabeli festmé-
nyeken vannak így öltöztetve, hiszen
legdrágább mezükben örökíttették meg

Gáspár Margit: A császár messze van (József Attila Színház). Láng József (Leányfalvi)
és Bánsági Ildikó (Krisztina)



magukat. Különben nyári verőn nem jártak
vastag posztómentében. A postamester
keresztapa sem igen fogadott volna
vendéget kék surccal a nyakában.) Azt
hiszem, Iglódi István nem hitt eléggé a
darabban. Nem hitte, hogy ezzel az elő-
adással ünnepelni tudja a színház a nagy
francia forradalom kétszázadik évfordu-
lóját. Mindenesetre képzeletét ez sem
gyújtotta föl, vagy éppen a rendezői fá-
radtság bénította meg.

Leginkább azonban a főszerep kiosz-
tásában tévedett. Rátóti Zoltánra nem illett
Ráby mérete. Talán életkora is akadályozta
abban, hogy kellő súlyt adjon a figurának,
illetve a felvilágosult eszmék-nek.
Mindvégig rajongó sihedernek hatott, akit
császárral és anélkül is fél bajszára
tűzhetett a megyei nagyságok bármelyike.
Mint sok rendezőnk kívánja és színészünk
hiszi, úgy vélte ő is, hogy akkor kap ritmust
a játéka, ha a lehető legrövidebb időn belül
abszolválja a szövegét. A sebesség azon-
ban nem ritmus. Gyorsabb és lassabb, han-
gosabb és halkabb, kiemelt és ki nem emelt
szövegek, pauzák váltakozása kelti a ritmu-
sosság érzetét, s hogy mikor melyik van
helyén, azt helyzet, lelkiállapot, szándék -
szerepé, rendezőé, íróé - dönti el.

Bánsági Ildikó ebben is kiemelkedő volt.
Megjelenése, temperamentuma, a szí-
nészmesterség tudásáról árulkodó csillogó
iróniája is - a színésznévé lett Krisztina
megjelenítése - mindenkor illeszkedett a
szerephez, helyzethez, a cselekmény egé-
széhez. Azon kevés színésznőinkhez tar-
tozik, akik tudják viselni a ruhákat. Krino-
linban nem lesz se oltárkép, se slafrokos
mosónő. Úgy fesztelen, hogy mozgásával
megadja a korabeli viselet gráciáját. Igazán
kár, hogy a színház nem ügyel műsorvá-
lasztásakor arra, hogy többet és minél jobb
szerepekben láthassa őt a publikum. Ko-
misszáriusként Újréti László lépett szín-
padra mindkét előadásban. Elsősorban az ő
erőteljes alakítása folytán éreztük úgy,
hogy Ráby esélytelen küzdelemnek vágott
neki, még akkor is, ha ügyének (az egyre
korpulensebbnek ható) Andorai Péter II.
Józsefe adott nyomatékot. Újréti okos, ele-
gáns, a reformot alkalmi szélfúvásnak mi-
nősítő politikust formált, aki nemcsak a
bécsi udvarig lát - tudja, hogy a király
egészségi állapota ingatag, s ingatag a
reformált birodalom is a franciaországi
változások kontextusában -, de túllát
mindenik nemes-úr viselkedésén, azért
tudja felhasználni, ujja körül forgatni őket.
Ennek az országló kiskirálynak nem is
lehet igazi ellenfele más, csakis a császár.
De ő messze van. Rosszul van. Korona
sincsen a fején.

Az est igazi játékörömét a Figurást
megjelenítő Szakácsi Sándor jelentette.
Bízvást elmondható, hogy ezt a szerepet
neki írta Gáspár Margit. Könnyed mozgá-
sa, mindvégig jól érthető beszéde, ének-
lése (ámbár mintha playbackről szólt
volna), kitűnően árnyalt színeváltozásai
betöltötték a megírt szerepet, sőt azon is
túlmutattak. Vibráló kedve alján nemcsak
bölcsesség, de szomorúság is fénylett:
ugyan létezik-e egyáltalán más, mint az
üdvözítő játék? Többre jutnak-e a refor-
mátorok, mint a kócevő komédiások? A
hősies halál vagy a leleményes élet viszi-e
előbbre a világot? Mindezen persze a néző
tűnődik el, de Szakácsi játékától inspirálva.
S ez valóban több, mint amire a szöveg-
könyv predesztinálta. Úgy tetszik, ő is a
kellően nem foglalkoztatott színészekhez
tartozik. A nyári szabadtéri műsorokra
emlékezve: alig is volt teátrum, amelyik-
ben ne játszott volna. s mégis! Mintha
kihasználatlan volna. Mintha tehetségé-
nek java nem kapna elég - vagy kellő - ki-
élési terepet. Pedig lehetne Mercutio, a
Lear király Bolondja, de akár Jágó vagy
Asztrov, esetleg Tanner John is, ha.. .

Szép pátosszal játszotta szerepét Bor-
bély László, aki az igazmondó zsidó
borkereskedőt keltette életre. Kár, hogy a
zene-

szerző nem talált éppen olyan szép zenét a
többi jelenetéhez, mint Roteisel Ábrahám
esküjéhez. Talán a zeneileg is megemelt
jelenet vált annyira hangsúlyossá, hogy
úgy érezhettük: a bölcs kereskedő egy-
maga is elég helybéli támasza lehet Ráby
Mátyásnak. Mert bizony a Bánffy György
alakította főjegyzőt - aki szintén Ráby mel-
lett áll - akár el is lehetne hagyni, nem a szí-
nész alakítása, hanem a szerep drámai
funkciója miatt. A többi alakítás korrekt,
még inkább sablonos volt. Sem Tolnai
Miklós, sem Láng József nem törekedett
egyénítésre. Szövegüket sem lehetett ma-
radéktalanul megérteni. De a publikum így
is lelkesen megtapsolta őket. Talán mert
örült a játéknak, s nem tudja, hogy többet is
elvárhat kedves színművészeitől.

Gáspár Margit: A császár messze van (József
Attila Színház)

Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Kemenes
Fanny. Zene: Selmeczi György. Versek: Da-
los László. Rendezte: Iglódi István.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Rátóti Zoltán,
Bánsági Ildikó, Újréti László, Andorai Péter,
Bánffy György, Láng József, Tolnai Miklós,
Borbély László, Zsolnay András, Haás Van-
der Péter f. h., Nagy Miklós, Vogt Károly,
Győri Péter, Váry Károly, Eless Béla, Incze
Ildikó, Paór Lilla, Hegyi Barbara f. h., Kon-
koly Kármen, Pásztor Gábor, Tóth G. Zoltán.

Rátóti Zoltán (Ráby Mátyás) és Szakácsi Sándor (Figurás) (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)


