
passióra emlékeztet, csak épp annak ki-
egyenlített, derűs méltósága helyett -
amely Kerényi Imre kézjegye - Vándorfi
sokkal vadabb, idegesebb, zaklatottabb
módján, ami persze ehhez az anyaghoz
sokkal jobban is illik.

Ha eltekintünk Götz Béla - igaz, ván-
dorló, s a veszprémi várhoz alkalmilag
adaptált - díszletének fölösleges tautoló-
giájától, amely egy papírmasé s ráadásul
nem is játszó templomocskát rak az amúgy
is az egyház szupremáciáját hirdető, temp-
lomtornyokkal, keresztekkel, Szenthá-
romság-szoborral ékes gyönyörű „natúr"
háttér elé, akkor - Rátkai Erzsébet fan-
táziadús, a korhűséget merészen eredeti
színekkel és formákkal megbolondító jel-
mezei révén is - makulátlanul szépnek
mondhatjuk az előadás látványvilágát,
amely ekképp a néző első számú, megha-
tározó élményévé válik. Vándorfi - Novák
Ferenc koreográfusi közreműködésével-
egyforma erővel és találékonysággal
komponál tömeg- és párjeleneteket. Kivált
az apácák mozgatásában remekel:
mozgással tudja kifejezni az áhítatot, a
rettegést, a gúnyt, a hisztériát, az eksztázist,
a lassú, ünnepélyes vonulásokban is irónia
vagy szkepszis bujkál, a gyűlölködő
körtáncokban is sunyító félelem; statisz-
tákból varázsol közösséget, közhelyes
reagálásokból tömegpszichózist. Négy
rózsaszín ruhás szerzetes boschi hangu-
latokat, apokaliptikus iszonyt képes kife-
jezni; György barátot, Margit pártfogolt-
ját, a magyar nyelvű kódexek üldözött
szerzőjét pokolbéli ördögök s más fan-
tasztikus figurák gyötrése kényszeríti bű-
nösnek nyilvánított tanai visszavonására.
Es még Margitból is mozgása, illetve
mozdulatlansága marad meg emlékeze-
tünkben: fanatikus áhítattól izzó imád-
kozása, már-már erotikusan gyönyörteli
vonaglása, mikor korbácsolják, őrjöngő
kerengése, mikor üldözői sarokba szorít-
ják, kódexek metszeteit idéző haldoklása a
színpadra merőleges, ferdén megemelt
fekhelyén.

Való igaz: ebben a színházban jeles szí-
nészi teljesítmények nem születnek - a
színészek inkább csak elmozogják a drá-
mát, a további kifejezési eszközök terén
közhelyes jelzésekre szorítkoznak. Akik-
nek több módjuk lenne a játékra, már csak
azért is, mert ők keveset mozognak, azok
is beérik a szűk minimummal: Borbiczki
Ferenc (György fráter) lelkesült, a máskor
oly érdekes és finom Fazekas István (pápai
követ) a felismerhetetlenségig
jelentéktelen, Spányik Éva (Olimpiádisz)
kettős kötöttségű szerepében csak
sápítozik, Lukács József (Marcellus fráter)
konvencionálisan vált át sötét dog-
matikusból hisztérikus neofitára, Czikéli

László (Béla király) teljesen üres, Jászai
László pedig Fülöp esztergomi érsekként
csak méltóságteljes, holott neki, mint
egyszerre papnak és magyarnak, bizonyos
belső konfliktusa is lenne. Még a
címszereplő Fazekas Zsuzsa legfőbb di-
cséretére is csak annyit mondhatunk, hogy
színészi eszközei nem cáfolják (de nem is
gazdagítják) azt, amit mozgásával kifejez.
Talán csak az egy Hullan Zsuzsa
alkalmaz, a féltékeny és intrikus Csenge
nővér szerepében, komplexebb jellem-
ábrázolást, és bíz valamit, mozgása mel-
lett, például mimikájára is. Hihetnénk a
látottak alapján, hogy Vándorfi László, a
színpadi képek, látomások és mozgások
mágusa, nem mestere a színészvezetés-
nek, vagy tán ez nem is érdekli igazán, de
ezt cáfolja például a Veszprémben tőle
látott Lila akác, amely telve volt pompás
színészi munkákkal, többek között az itt
fellépett színészek egynémelyikéével is.

Valószínű hát, hogy úgy érezte: ebben a
darabban a színészi eszközök gyakorlá-
sához szűk a terep, sőt a dúsabb ember-
ábrázolás esetleg megzavarná (ami el-
képzelhető, bár azért ki lehetett volna
próbálni) látványnak és mozgásnak azt a
primátusát, ami adott esetben ezt az elő-
adást megmentette, sőt bizonyos érte-
lemben emlékezetessé tette. Valószínű,
hogy a legtöbb néző ösztönösen el is fo-
gadta ezt az álláspontot.

Csak a kritikus viaskodik még a haza-
úton a látottakkal, lázasan próbálva ma-
gában valamiféle rendet teremteni pápáink
és királyaink, szentjeink és mártírjaink
között. Aztán feladja.

Kocsis István: Árpád-házi Szent Margit
(Veszprémi Nyári Színház)

Zene: Rossa László. Szcenikus: Perlaki Ró-
bert. Koreográfus: Novák Ferenc. Díszletter-
vező: Götz Béla. Jelmeztervező: Rátkai Erzsé-
bet. Rendezőasszisztens: Perlaki Ilona. Ren-
dezte: Vándorfi László.

Szereplők: Fazekas Zsuzsa, Czikéli László,
Jászai László, Spányik Éva, Lukács József,
Fazekas István, Borbiczki Ferenc, Antal Olga,
Hullan Zsuzsa, Újhelyi Olga, Oravecz Edit,
Homoki Magdolna, Jámbor Erzsébet, Szafner
Györgyi, Perjési Hilda, Bajzáth Edit, Jámpa
Krisztina, Udvari Emese, Perlaki Rita,
továbbá Horváth György, Kőrösi Csaba,
Nyirkó István, Simon Aladár.

KOVÁCS DEZSŐ

Jolán és a konszolidáció

Eörsi-bemutató Gyulán

Ha van történelmi „alulnézet", úgy Eörsi
István újonnan bemutatott drámája bizo-
nyára azt kínálja. „Nagypolitikának" és
magántörténelemnek olyan szembesülését
és kölcsönhatását mutatja föl e mű, amely
csak ritka történelmi pillanatokban
képzelhető el. Az ötvenhat utáni
konszolidációs éra eleje mindenképpen
ilyen pillanat: a nemzeti tragédia rettenete
átszivárog az egyéni sorsokba, s meg-
határozójává lesz sorsválasztásoknak, er-
kölcsi helytállásnak vagy morális meg-
semmisülésnek, aszerint, hogy ki-ki mi-
lyen léthelyzetet él át, vagy éppen fogad el
kényszerűen.

A Jolán és a férfiak című, 1977-ben
született s eddig színpadra nem kerülhetett
dráma hősnője például magánéleté-ben
„modellezi" végig a konszolidáció
erkölcsi-politikai stációit. Első férje, Iván
börtönben ül, sorsa immár kiszámíthatóan
megpecsételődött, s csak az idő és a
„nemzetközi helyzet" függvénye, hogy
mikor mondják ki fölötte a halálos ítéletet.
Jolán - talán mert az életet szenvedélyesen
élni akaró nő, s mert erkölcsileg nem
megvesztegethetetlen karakter - időközben
alkalmazkodott a kor „realitásaihoz": új
férjjel az oldalán néz szem-be egykori
önmagával és hajdani szerelmével, ám új
házastársa történetesen bel-ügyes
alezredes, aki Jolán kedvéért hajlandó
lenne kihozni Ivánt a börtönből: Jolánnak
verseket olvas, virággal kedveskedik. Az
egykori önmagát és morális tartását
elveszített nő újabb és újabb kap-
csolatokba bonyolódik, az önvizsgálat
kényszere és saját lelkiismerete elől férfi-
karokban és ágyakban keres és talál „po-
litikai menedékjogot": mind alább és alább
csúszik a konszolidáció züllesztő amorális
lépcsőin, könnyűvérű prosti lesz, már
homokosokkal is beéri, míg végül kiköt a
kor újsütetű hősének, egy Casco-ügynöknek
a jól beszabályozott, biztonságos
életformájánál.

Jolán erkölcsi szétesésének drámai
története kusza emlékfolyamban eleve-
nedik meg a színen: a játékot keretbe
foglaló csúfondáros-szomorkás-frivol
eseménysor közepette tárulkozik fel
előttünk az asszony múltja, magántörté-
nelme, mely sajátos lenyomata a nemzeti
történelem állapotának: Jolán egy enervált,
cinikus fiúcska, Ernő társaságában
jéghideg, fűtetlen faházban didergi végig



az alkalmi légyottokat, miközben igyek-
szik terápiásan kibeszélni magából elté-
kozolt-elhazudott életét - ha már az igazi
szerelem veszve, mindegy, ki jön, csak
szüntelenül jöjjön valaki.

Eörsi drámájának - paradox módon -
legnagyobb erénye és legnagyobb műfaji
csapdája az emlékfolyamat drámai cse-
lekvéssorrá alakításából adódik. A hősnő
az önszembesülés katartikus pillanatait is
mint emlékképek sorozatát éli meg, a je-
len idejű cselekvések közé beúszó, felvil-
lanó emlékképek szükségképpen csak
ritkán kínálhatják számára a szembesítés
drámai erejű katarzisát. Mindennek persze
számos következménye lesz az elő-
adásban: halovány drámai cselekményt át-
meg átindázó epikus jelenetek füzére
olykor frivol társalgási színművé, olykor
vizionárius emlékképek sorozatává teszi a
szembesülés drámáját. Persze a drámai
anyag, amit az író feldolgoz, történeti
értelemben véve van annyira hiteles és
sajátos, hogy e különleges drámai formát
elevenséggel és színpadi élettel töltse
meg: Jolán úgy éli újra és idézi föl egykori
élete stációit legutolsó szeretőjének, mint
ami vele - jórészt személyiségének lé-
nyegi erői ellenében - csak megtörtént, s a
drámai forma a múlt tragédiáinak epikussá
tételével pontosan ezt konstituálja: a
személyiség lényegi elmozdulása, cse-
lekvése ellenében, mintegy a történéseket
elszenvedve jön és jöhet létre a hősnő
jelenbeli állapota. Kissé frivolan és sema-
tizálva: Jolán önmaga számára is észre-
vétlenül züllik arctalan, könnyűvérű és
könnyen megkapható nőcskévé, míg végül
beevez a Casco-ügynökkel való kapcsolat
heti háromszori szeretkezéssel fű-szerezett
boldogságába. Az egykori nemzeti
sorstragédia árnyékában észrevétlenül és
kitapinthatatlan alattomossággal megy
végbe a hősnő individuális meg-
semmisülése: egy ember erkölcsi szétzi-
lálódása.

É korántsem veszélytelen és koránt-
sem minden drámai felfedezést és izgal-
mat nélkülöző játék kibontása és megér-
zékítése várt volna a Gyulai Várszínház
játékosaira és rendezőjére, amikor Eörsi
tizenkét éves drámájának színpadi életre
keltésére vállalkoztak. Ám a vállalkozás
baljós előjelekkel indult: az eredeti sze-
reposztás Jolánját játszó színésznő, Vári
Éva a próbák idején lábát törte, s a végzős
főiskolás rendező, Balikó Tamás, ke-
vésnek találva a maradék időt a beugrás-
hoz, inkább elállt az egész vállalkozástól.
A Várszínház vezetősége azonban ra-
gaszkodott az eredeti bemutató megtar-
tásához, s Ács János személyében rálelt a
kockázatot is vállaló rendezőre, így - a
Gyulai Várjátékok történetében bizo

és történelmi léptékkel mérve is „levegős"
ez a tér, míg a Jolán és a férfiak világa
kényszerűen beszűkített, kisszerűen
léghiányos. (Az előadás egyszerű díszlete
önmagában bármennyire helytálló és
funkcionális, meg sem próbálja „semle-
gesíteni" a komor várfalak alkotta játék-
teret.)

Ács hármas tagolású térben játszatja a
drámát. A színpad bal oldali előterének
időről időre megvilágosodó szegletében
peregnek le a jelenteni történések: Jolán
és Ernő fogvacogva kucorog a takaró alatt
a hideglelős faházban, pálinkával és
régmúlt történetek felidézésével melen-
getve egymást, s az egykori alkalmi kap-
csolatok és házasságok felvillanásakor
Jolán szűk szoknyában, rikító zöld blúzba
bújva egyszerűen átsétál a múltba, majd a
színpad hátterében megelevenedő
börtönrácsok előtt s a jobb oldali szoba-
belső Iván-képe alatt szembesül a tudat
mélyére száműzött múlttal, Iván fizikai és
erkölcsi jelenlétével. Az előadás lineáris
komótossággal követi az emlékképek
megelevenedését, érzelemmentes szenv-
telenséggel, olykor menthetetlenül unal-
masan. Az igazán drámai töltetű epizó-
dokat sem aknázza ki - például Iván és
Győző lefojtott robbanásveszélyes szem-
besülését -, mintha csak a női főszereplő
darabnyitó emlékfoszlányát terjesztené ki
az egész játékra: „Az idő, gondoltam, a
Lúdtollban lötyög az idő."

Az előadás legjobbja kétségkívül Máté
Gábor Ivánja, illetve homoszexuális ide-
genjének megformálása. Máté nemcsak a
halállal farkasszemet néző ember erkölcsi
méltóságát és tartását jeleníti meg roppant
plaszticitással, hanem az érzelmileg is
kisemmizett egykori társ néma fájdalmát,
közönybe burkolózó belső tragédiáját is.
Amikor Jolán futó kocsmai

Eörsi István: Jolán és a férfiak (Gyulai Várszínház). Jolán: Margitai Ági és Ernő: Mertz Tibor

nyára egyedülálló módon - alig két hét
alatt szinte egy egész új társulat lépett be a
produkcióba: rendező, főszereplő s hozzá
még hét fontosabb szerepet játszó színész.

Az vitathatatlan, hogy Margitai Ági
személyében olyan főszereplőt talált a
rendező, akinek a figura szinte a testére
volt írva: Margitai Jolánja nagyszabású
kísérlet egy nagyszabású, archetipikus
nőalak megformálására. Az is vitathatat-
lan, hogy a férjeket s szeretőket majdnem
maradéktalan érvényű szereposztásban
tudta a színpadra küldeni Ács: szinte ki-
vétel nélkül hiteles és adekvát férfifigurák
jelennek meg időről időre Jolán körül.
Hogy az előadás mégsem nyújt hiánytalan
élményt, és mégsem tudja hitelesen
fölidézni a konszolidációs évek ellent-
mondásos történelmi léthelyzeteit, az talán
nem is a próbafolyamat kényszerű rö-
vidségével magyarázható, inkább a drá-
maértelmezés elnagyoltságával és nagy-
vonalúságával, a dráma speciális műfaji
sajátosságainak figyelmen kívül hagyásá-
val. (E feltevésünk igazolódik vagy cáfol-
tatik majd a játékszínbeli, az eredeti fel-
állás szerinti előadáson - ha lesz ilyen be-
mutató.) A rendezést vállaló Ács János-
nak ugyanis nemcsak az alig kéthétnyi
sietős próbafolyamat buktatóival kellett
megbirkóznia, s nem is csak a dráma im-
manens műfaji sajátosságaiból adódó ve-
szélyekkel kellett szembenéznie, hanem a
helyszín, a játéktér adottságait is le kel-lett
gyűrnie. A nagyszabású történelmi miliő,
amely ihletett és ihlető közege históriai
vizsgálódásoknak és meghatározó kerete
lehet bizonyos típusú drámák szcenikai
megoldásainak, mindenre alkalmas inkább,
mint egy finom, apró lelki rezdüléseket is
magában foglaló színpadi játék
intimitásainak visszaadására. Tágas



kapcsolatként az ő alteregójában - egy
agresszív, homokos férfiban - ismerné fel
az elveszejtett és elveszített férjet, cini-
kusan és kegyetlen számítással megy bele
a játékba, megsejtetve, hogy az önnön
devianciájával elfoglalt férfi miként
képes ráérezni hasonmásának egykori
politikai helytállására és tartására.

Margitai Ági Jolánja akkor jó igazán,
amikor egy öregedő nő - világnézeti-po-
litikai okoktól csaknem független - két-
ségbeesett kapkodását, menekülését és
kicsinyes praktikáit is képes bemutatni.
Olyan sodródó nőt látunk megelevened-
ni, aki már nyomtalanul elveszítette egy-
kori énjét: a lecsúszott, erkölcsileg szét-
züllött nő figuráján már nem csillog át az
egykori szerelmes szenvedélye; ahogy az
egyik férfi mondja róla, „kihunyt belőle a
fény". Ez a jobb sorsra érdemes nő azért
maradt kissé talányos az előadásban,
mert egy végső, amorális állapot jellem-
vonásaiból kellene az egykori karaktert
visszamenőleg megértenünk: Jolán - leg-
alábbis az általam látott előadáson - adós
maradt az önmaga jobbik énjével lefoly-
tatott küzdelemmel, valamint az Iván-
szerelem katartikusan önszembesítő él-
ményével, s ekként a morális szétesettség
közönségességével is. (Mindez persze
inkább vonatkozik a figurának az
előadásban elfoglalt helyére és a
rendezés hang-súlyaira, semmint
Margitai Ági szerep-formálására.)

Á hatvanas évek kallódó-lötyögő férfi-
figuráinak galériájában Vallai Péteré a
legerősebb kontúrokkal megrajzolt alak:
az elvetélt filozófus, Brassó cinikusan
egyensúlyoz a kívüllét és belül maradás
pengeélén; ironikusan elrajzolt figurájá-
nak modorosságain is átsüt esendő alak-
jának történeti hitelessége. Hasonlót
mondhatunk a többiekről is: Hajnal úr

ról (Hollósi Frigyes), a csendesen, akku-
rátusan rámenős cipész kisiparosról; Si-
miről (Szacsvay László), az enervált, ki-
égett arctalan udvarlóról, Ernőről (Mertz
Tibor), a nagy időket szimatoló közönyös
szépfiúról, a viráglelkű belügyes tiszt,
Győző (Katona János) kimért, rezzenés-
telen arcú második férjéről - árnyképek
és ködlovagok ők valamennyien a hatva-
nas évekből.

Eörsi drámájának szociológiai újdon-
sága persze ma már a múlté, a történelem
újraírása és újrafelfedezése idején eszté-
tikai élmény kiváltásához - mint az író is
megjegyzi a műsorfüzetben közölt vallo-
másában - mindez már kevés. Ám darab-
jának van annyi történetileg is hitelesített
drámai gyúanyaga, hogy valós konfliktu-
sok felszikráztatására adjon alkalmat.
Hogy az előadásban ez mégsem történik
meg, az nem elsősorban a dráma terhére
róható fel.

Kárpáti Enikő történeti hitelességű ru-
hái - Jolán rikító zöld blúza, kitaposott
cipője, viseltes szűk szoknyája, s a töb-
biek, börtönbe zártak és börtönön kívü-
liek nyűtt öltözékei - kort festenek, em-
lékképeket idéznek. Karácsony Ágnes
vibrálóan drámai s olykor szívbemarko-
lóan fájdalmas zenéje pillanatokra föl-
idézni képes a drámát - amely a játékszíni
előadás intimebb közegében remélhe-
tőleg a színpadon is megszületik.

Eörsi István: Jolán és a férfiak (Gyulai Vár-
színház)

Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Kárpáti
Enikő. A rendező munkatársai: Czipó Gab-
riella, Vörös Róbert. Rendezte: Ács János.

Szereplők: Margitai Ági, Mertz Tibor, Máté
Gábor, Vallai Péter, Katona János, Szacsvay
László, Hollósi Frigyes, ifj. Kőmíves Sándor,
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CS. I.

Szoborsirató

A nagyszerű halál Gyulán

A drámáknak sorsuk van, melyet meg-
írójuk csak ideig-óráig befolyásolhat.
Száraz György azzal, hogy „saját" drámát
írt a gyulaiaknak, művének irányt szabott.
1974-ben, az aradi tizenhárom
kivégzésének százhuszonötödik évében, a
Várszínházban volt az ősbemutatója a
szabadságharc bukása utáni időszak gyu-
lai eseményeit feldolgozó A nagyszerű
halál című művének. Tizenöt év elteltével
a dráma újrajátszásához az adott apropót,
hogy a város az 1848/49-es honvédtiszti
emlékhely avatására készült - s mivel
ünnepelhetett volna méltóbban, mint a
gyulai Wenckheim-kastélyban ját-szódó
történelmi drámával? (Azt már az
évfordulók különös egybeesése hozta,
hogy a francia forradalom bicentenáriu-
mát is egy Száraz-művel, A megközelíthe-
tetlennel köszöntötték.) Az emlékhely
avatása elmaradt, csupán az alapkőleté-
telre került sor, de a bemutatót megtar-
tották. Az előadást most is - akárcsak az
1974-es ősbemutatót - Sík Ferenc ren-
dezte (aki alig egy hónappal korábban
Tamási Áron népi játékát, az ördögölő
Józsiást vitte ugyanitt színpadra).

Prolongált gondolatok kelnek hát élet-re
a gyulai vár színpadán. Holott az sem lett
volna érdektelen, hogy az időmúlás,
illetve egy másik rendező elképzelése ho-
gyan alakítja Száraz György gondolatait.
Vagy az sem lett volna rossz, ha Sík Fe-
renc gondolja újra a drámát. Éhhez azon-
ban talán a rendelkezésére álló idő volt
kevés, s ilyen helyzetben maradt a legké-
zenfekvőbb megoldás: a régi kotta elővé-
tele. A dráma pedig ennél többet érde-
melne.

Drámai utójáték egy történelmi tra-
gédiához - ezt a meghatározást az író ad-
ta, jelezve, hogy műve a szabadságharc
eseményeinek záró fejezetét idézi fel.
Történelmi tény, hogy a világosi fegyver-
letétel után a főtisztek egy része Gyulán,
orosz felügyelet alatt várta, hogy milyen
döntést hoznak sorsukról. Legendák ke-
ringtek arról, hogy a cár saját foglyainak
tekinti őket, s majdan cári zsoldosként
folytathatják katonai pályafutásukat. De
kirajzolódott a számukra kedvezőtlenebb
megoldás is, miszerint az osztrák
uralkodó fog ítélni felettük.

Egy ilyen bizonytalan jogi helyzetben,
az összezártság szituációjában óhatatlanul
felmerül a „ki mennyire felelős?" és a
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