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Van egy speciálisan szívderítő pillanat A kassai
polgárok nemzeti színházi előadásában. Azért
speciális, mert lehet, hogy egyedül az én szíve-
met deríti.

Áll a kőfaragó műhelyben János mester, a
felesége és Gergely páter. János lerántja a
leplet készülő szobráról, hogy annak látványá-
val győzze meg a papot. Azt kívánja bizonyítani,
hogy neki a kőfaragásban kell helyt állnia, nem
pedig Kassa város védelmében. A páter tűnőd-
ve szemléli a követ, majd hirtelen felismeri
Szent Erzsébet alakjában Genovévát, János
nevelt lányát. Hevesen ostorozni kezdi a szob-
rászt, sátánt és gonosz szenvedélyt emleget.
János - illetve Bessenyei Ferenc - dühödten
reagál a leleplezésre. Ellenkezik, tiltakozik. S
miközben meggyőzően hőbörög és han-
dabandázik - elpirul. Ez a pirulás jelentheti akár
azt is, hogy Bessenyei mélyen belülről éli át
János mester sorsát. De inkább arról van szó,
hogy színészi eszköztárából könnyedén vesz
elő még egy hamisítatlan pirulást is. Akár így,
akár úgy, ez lelkes elismerésre késztet.

Más, magával ragadó momentumról nem-igen
számolhatok be az előadás kapcsán. Bár-
milyen drámai és tragikus események történ-
nek is a szereplőkkel, az ember meglehetősen
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közömbösen nézi. Hűvös marad a produkció.
jóllehet Márai Sándor szenvedélyből gyúrta hő-
seit. Könnyű lenne ezt a rendező, Sik Ferenc
nyakába varrni, de nem volna egészen igaz-
ságos. Mert a bajok a darabbal kezdődnek.
Márai drámája ugyanis - alig merem kimonda-ni
- nem jó. Mondhatni: rossz. Olyan, mint egy
egészen fiatal, kezdő író szép szavú, nagy ívű,
nagy igényű, ám félresikerült drámakísérlete.
Tartalmaz - a biztonság kedvéért - két drámára
való alapkonfliktust. Az egyik a szerelmi
háromszög János, Ágnes és Genovéva között.
a másik János problémája: a „mi a dolgom?'
kérdés háttere. S van még egy harmadik is --
ezzel indul a darab -: a Genovéva, János és
fia, Kristóf közötti újabb szerelmi háromszög,
melyről Márai menetközben lemond. Nem oldja
fel hármójuk drámáját, sőt úgy teszi félre, mint-
ha az első felvonás óta el is felejtette volna:
Kristófot könnyedén kiiktatja a játékból és a
színen maradók viszonyaiból, s - bár várjuk a
végén - vissza sem hozza többé. Mindeneset-
re azt gondolhatnánk, hogy ennyi súlyos dilem-
mától majd csak megáll a lábán a dráma. De
nem így van. Mert a bőség zavarában Márai
elmulasztotta egyenként megerősíteni a konflik-
tusokat, míg végül is valamennyi elnagyolt, fel-
színes és megíratlan maradt. Sok-sok megma-
gyarázhatatlan motívumot, következetlenséget,
pontatlanságot és homályt rejt a szöveg, amely

épp ezért percenként kérdéseket vet fel a néző-
ben. Néhányat felsorolok. Miért idegen és ért-
hetetlen a férjét alaposan ismerő Ágnes számára
az, hogy János mindenekfelett a szobor elké-
szítését tartja feladatának? Hol marad az Omo-
dé elleni harcban Gergely páter, aki a szobrászt
csatába hívta? Miként lehet, hogy a kőfaragóék
házában még nem ismerték ki Genovévát, aki
pedig oly rutinosan kacérkodik Jánossal? (Ge-
novéva és János kettőséből az szűrhető le,
hogy kapcsolatuk már túljutott azon a ponton,
ahol bemutatásnak dramaturgiailag helye len-
ne a darabban.) Miért nem próbálja János tisz-
tázni Genovéva és a fia viszonyát? Ha Omodé
emberei galádul megölik Ágnest a nyakláncá-
ért, akkor miért hagyják mégis - megható be-
látással - a nyakán az ékszert? Genovéva, aki
látványosan diadalmaskodik Ágnes felett, miért
mond le Jánosról, miért választja az öreg
aranyművest? Egyedül erre az utolsó kérdésre
tudom a választ. Genovéva lépése ugyan meg-
lehetősen indokolatlan, de Márainak muszáj
volt megszabadulnia a szerelmes lánytól, hogy
János tragikusan magára maradhasson.

Megértem, hal Sik Ferenc kísérletet sem tett
arra, hogy rendet teremtsen a darabban. Nem
vállalkozott többre, mint hogy színre teszi a
cselekményt, s eligazítja a szereplők lép te i t - a
színészek pedig kezdjenek a hősökkel, amit
tudnak. Annyi segítséget adott hozzá, hogy a
színváltásokat gördülékenyre sikerítette. Ügye-
sen és tetszetősen oldotta meg az átdíszlete-
zést a fáklyás fiúk és vízhordó lányok átmenő
forgalmával. Bakó József díszlete atmoszférá-
val igyekezett megtámogatni a játszókat: János
házának archaikus levegője van, a rengeteg
fagerenda puritán és patinás hatást kelt. Igaz,
sem Bakó sem rendező nem tudta tökéletesen
megoldani a helyszínek problémáját (ennek
következtében az Albertust alakító Raksányi
Gellértnek a házból kell beosonnia a házba),
mégis elfogadható színhelyajánlatot tettek, Má-
rai megvalósíthatatlan színhelyelképzeléseivel
szemben. (ldézem Márait: „Szín: erdei tisztás,
őserdő közepet e, magasan a Kassa városát
Északról övező hegyek között. A tisztásról,
amint fordul a vándor, hegyláncokat lát, ame-
lyek mögött Északon a Tátra hegycsúcsai de-
rengnek. A völgyben a középkori Kassa pihen,
négy magas templomtornyával.") Schäffer Judit
jelmezei nem feltűnőek, szolidan belesimulnak
a háttérbe, s a színészi jellemformálást szolgál-
ják. (Egy nyilatkozatból tudom például, hogy
Béres llonát mennyire segítette a főkötő, ame-
lyet Schäffer Judit Ágnesre adott.)

Márait annyi minden foglalkoztatja ebben a
művében, hogy: - az örök érvényű morális
kérdéseken túl - néhány olyan témát is felvet,
amely ma különösen aktuálisnak tetszhet. Két
jelenetben érzékeltem, hogy amit megpendít,
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az most rendkívül izgalmasan is szólhatna. (Ha
nem lenne oly reménytelenül „kőkorszaki" az
előadás.) Az egyik Jakab mester, János és
Ágnes vitája a „menni vagy maradni" kérdésé-
ről. Az aranyműves „disszidálásra" próbálja
rábírni a kőfaragót. „Munkád első mestere vagy
az országban - mondja neki. - Mit kaptál itthon?
Kontárok sétálnak aranylánccal nyakukban. A
földön, ahová hívlak, értik, becsülik és
megfizetik a szépet." „Nem az a dolgom, hogy
kapjak tőlük - feleli János. - Az a dolgom, hogy
adjak nekik." Sik Ferenc nem vette észre - vagy
nem akarta észrevenni -, hogy ennek alapján
közelebb kerülhetne hozzánk az előadás, netán
feladhatná muzeális jellegét. A másik
kulcsjelenet az lehetne, amikor a harmadik
felvonás közepén a kassai tanács üléstermé-
ben beszélget egymással az addig nem látott
két jegyző, Angelus és Zakariás. Zakariás azt
magyarázza kollégájának, hogy a világ megvál-
tozott. S bár a szövegrész jelentősen megcson-
kult az előadásban - Márai sok passzusát
elhagyták a dialógusból -, mégis hangsúlyos
lehetne ma. Nyáron a gyulai előadásban ez
még érződött is, de úgy látszik, csak a véletlen-
nek volt köszönhető. Annak a véletlennek, hogy
akkor a fiatal és fiatalos hangú Kiss József
játszotta Zakariást. Ő kirítt az általános emelke-
dettségből, s ettől nyomatékot kapott az, amiről
beszélt. Arra figyelmeztette jegyzőtársát, hogy
más időket kezdünk élni; a polgárok jogot köve-
telnek, s egyre kevésbé lehet nem megadni
nekik. Jog. Régi szó és új értelme van. „Ezt a
szót most különös erővel mondják ki a városok-
ban. Északon és Nyugaton" - s magyarázná
Zakariás tovább is, ha szövegével nem bántak
volna oly szűkmarkúan a színpadra alkalmazók.
Kiss József alakítása mégis felhívta a figyelmet
erre az eszmefuttatásra, s többiekétől eltérő
stílusa maga volt a „más idő". A Nemzeti
Színházban azonban lzsóf Vilmos játssza a
szerepét, aki olyannyira beleolvad az előadás
összképébe, hogy (maradék) szövegének a vi-
lágon semmi súlya nincs.

Ideje, hogy rátérjünk a színészekre, végtére
is ez a produkció őket mutatja fel, mint valami
értékes régiségeket. Az itt látható nagy öregek
ódonsága lenyűgöző. Biztos szaktudásukkal,
akadémikus színjátszásukkal elmúlt színháztör-
téneti korszakokat idéznek. Vegyük például
Bessenyeit. Mesterien adja János drámájának
külsőségeit. Erőteljes, zengzetes, zabolátlanul
gesztikuláló. Figyelem játéka részleteit: ahogy a
kezét zsebre dugja, ahogy inge zsinórjával
játszik, ahogy összeszorított fogain keresztül
kizúdulnak belőle az indulatok. Ezernyi eszköz
fölött rendelkezik (az a bámulatos pirulás...),
mindent meg mer csinálni, és semmi sem hat
soknak tőle. Jellemet nem ábrázol, de komplett
tragikus hőst állít ki. Béres Ilona szintén taníta-

János mester: Bessenyei Ferenc (Sárkőzi
Marianna felvételei)

nivalóan működik Ágnes szerepében, s benső-
ségességével túl is lép a puszta illusztráláson.
Csupa nyugalom, alázat és bölcsesség. Megtar-
tó szeretet, gondoskodó figyelem. Klasszikus
figura, ereje és tartása van. Hadd említsem
egyik apró játékát: egy óvatlan pillanatban
megpróbál-ja betakarni a köpenyével Dyles
molnár meg-csonkított kezét. Mert ez a véres
félkar nem illhet bele Ágnes (látvány) világába.
Kállai Ferenc megszokott, helyén való
sablonjait hozza Jakab polgár szerepében.
Agárdi Gábor ugyancsak ki-fogástalan szakmai
formalitásokkal alakítja Dyles molnárt. Sinkovits
Imre pátere, Raksányi Gellért Albertusa és
Kohut Magda dajkája is jól beválik, betölti
előadásbeli hivatását. Akik kínosan nem találják
helyüket ebben az antikváriumban, azok a
fiatalok: Götz Anna (Genovéva) és Rubold

Ödön (Kristóf). Különösen a nyári előadásban
vergődtek; mindketten egyértelműen csütörtököt
mondtak. Azóta javult a teljesítményük, de a
konzervatív színjátszásban még mindig nem
versenyképesek. A színészmesterség
fogásaiból a régi gárda többet tud náluk. Ők
meg mást.
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