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DRÁMAPÁLYÁZAT VESZPRÉMBEN
Mint a SZÍNHÁZ 1991. évi, augusztusi

számának

47. oldalán is közzétett kiírás

szövegéből kitűnik, a veszprémi Petőfi Színház

meghívásos drámapályázatot hirdetett állandó

társulata alapításának harmincadik évfordulója

tiszteletére. A részvételre fölkért hat szerző

közül a pályaművek benyújtásának határidejéül

megadott dátumig, 1991. december 31-ig négyen

adták le munkájukat. Legelébb Sultz Sándc Így

jó! című darabja érkezett be, ezt Grendel Lajos,

szlovákiai magyar író Átvilágítás című játéka

követte, majd Szilveszter napjára Békés Pál is

elkészült Leszámolás IV. című drámájával, Jeles

András pedig „A Nap már lement" című

misztériumjátékával. Minthogy Garaczi László

még az ősz folyamán haladékot kért hirtelen

közbejött New York-i utazása miatt, számára a

színház igazgatósága - méltányosságból - 1992.

január 31-ét jelölte meg új határ-idő gyanánt.

A hatodik meghívottat, az újvidéki illetőségű

Balázs Attilát sajnálatos esemény gátolta meg

pályaműve benyújtásában. A Népszava 1992.

január 11-i számának 8. oldalán Egy szerző ke-

resi honát és kéziratait címmel megjelent, Tom-

kai Csillának adott interjúja szerint: „A veszprémi

színháznak írott dráma és egy másik kötet elve-

szett!" A katonaszökevényként hazánkban tar-

tózkodó író kéziratait „sikeres átmentés után itt

vesztette el, Budapesten". Miután a sajtóban kö-

zölt fölhívás nem járt eredménnyel, s a balsze-

rencsés művek nem kerültek meg, a Petőfi Szín-

ház igazgatósága - tekintettel a szerző helyze-

tére - úgy döntött, hogy bár a pályázatot január

végén le kell zárnia, a továbbiakban is igényt tart

Balázs Attila drámájára. Tehát, ha 1992. decem-

ber 31-ig újraalkotja és leadja darabját, ő is

fölveheti érte a bruttó 56 500 forintos megírási

díjat (a kiírásban megjelölt félszázezer forintos

összeg ugyanis az eltelt fél év alatt egy

bankszámlán le-kötve kamatozott), amelyet öt

társa a pályázati föltételek teljesítése révén

január folyamán kézhez kapott.

A pályázat öt főből álló zsűrijében a Petőfi

Színház részéről Vándorfi László igazgató, Paál

István rendező és Duró Győző dramaturg vett

részt, az irodalmi és színházi élet szaktekintélyei

közül pedig Nádas Péter írót és Koltai Tamás

kri-

tikust kértük föl közreműködésre. Február hó fo-

lyamán a bírálóbizottság valamennyi tagja véle-

ményt formálta beérkező művekről. A zsűri egy-

hangú döntése alapján a Petőfi Színház dráma-

pályázatát Jeles András „A Nap már lement" cí-

mű misztériumjátéka nyerte. (A művet a mellék-

letben közöljük. A szerk.) Indoklásul hadd idéz-

zem Nádas Péter Egy zsüror beszámolója című

értékelésének részletét:

„A színházi napocska akkor kel fel a festett egek-

be, mikor odakünn lemegy. Jeles András mun-

kájában annyira lemegy, hogy a színházi égen fel

is kel. Ez őrületes, bődületes vízió. Ő is hozott

anyagból dolgozik, de komponensei nemcsak

elkülöníthetők, hanem az egymás melletti auto-

nóm működésük válik láthatóvá az elkülönítés-

től. Az válik láthatóvá, amiről nincsen írva, és a

színházon kívül még nem is láttuk.

Az egymás mellé rendelt rokokó és az evan-

gélium, kis auschwitzi utazásunk életképei és a

manökenek kórusa, a felvilágosodás erotikus

agressziója és a kapitalista századelő érzéki

regressziója, a részvét biblikus parancsa, a pol-

gári részvétlenség praxisa és a részvét tolsztojá-

nus gyakorlata, mindez csupán stiláris, kultúrtör-

téneti és filozófiai terét képezi annak, ami

egyet-len magára maradt és magára hagyott

ember-ben van. Ami egyik oldalról egy kultúra

egymásra vonatkozó hagyományait jelenti, az a

másik oldalról egyetlen ember indulatait,

vágyait, reménységeit és késztetéseit. S ez se

egyetlen emberben, se a kultúra egészében

nem ad és nem enged más utat, mint a téboly

színjátékait. Ebben a térben meg kell

tébolyodnom, hogy a józan eszemet ne

veszítsem el. Az egyetlen személy így kerül

kívül azon a kulturális téren, amelynek minden

komponense és összefüggése a tébolyba

kergeti. Mintha lenne valami kis rés a kultúra

valódi tébolya és az egyetlen elhagyott ember

megtébolyodási játéka között. Ez pedig

valóságos, nagy remény.

Jeles nyers, durva, gőgös és bárdolatlan,

gyöngéd, érzékeny, szerény és szelíd. Nem író,

mert minden mondatáról látom, hogy az európai

nyelvhasználatoknak melyik rétegéből vette el,

de egyetlen pillanatra sincsenek kétségeim afe-

lől, hogy ki beszél itt. Egy eleven, szenvedélyes,

szenvedő, elkeseredett és reménykedő, gőgö-

sen szelíd, bárdolatlanul szerény ember. Ez le-

hettem volna én. Ha meg tudtam volna írni így.

Mivel azonban nem én írtam meg, hanem ő, azt

kell mondanom, hogy ő az író, én pedig hasonló

látomásokkal küszködő szakbarbár, mindennek

melléfogó dilettáns vagy egyszerűen megren-

dült nézője ennek a nagyszabású előadásnak.

Egy ilyen előadásba, szerencsés esetben,

bele lehet pusztulni. Az összes többi pedig a mű-

vészeti maszlag."

A pályázati kiírás hangsúlyozta ugyan, hogy

„sem tematikus, sem műfaji megkötést nem tar-

talmaz", de megjegyezte, hogy „a színház sugal-

mazza a fölkért szerzőknek, hogy műveiket lehe-

tőleg Latinovits Zoltán példa értékű tragikus sor-

sa ihlesse", lévén hogy Latinovits 1991 őszén töl-

tötte volna be a hatvanadik életévét, s a Petőfi

Színház állandó társulata három évtizedes törté-

netének egy rövid szakaszában meghatározó

szerepet játszott. A pályamunkák közül Garaczi

László darabja nemcsak fölidézi a Színészkirály

alakját, hanem csekély kivétellel Latinovits-szö-

vegek montázsa. Sultz Sándor drámájában a fő-

hős életének döntő mozzanatai emlékeztetnek a

latinovitsi sors egyes motívumaira, Jeles András

alkotása pedig ihletésében hordozza Latinovits

szellemét. Mint Koltai Tamás megállapítja Drá-

mapályázati értékelésének: ,,...ahogy Nizsinszkij-

dráma, éppúgy Latinovits-dráma is;

az egzisztenciális állapot és a világhoz való vi-

szony, amit megfogalmaz, mindkettőjükre jel-

lemző."

Jeles András 1992. április 17-én vette át a

hatvanezer forintra fölkerekített első díjat a

veszprémi Petőfi Színházban, Dosztojevszkij

Karamazovok című, Dan Micu által színpadra

álmodott mű-vének premierje előtt. „A Nap már

lement" című misztériumjátékot 1992 őszén

mutatja be a Pető-fi Színház a szerző

rendezésében. (A pályázati kiírás ugyan a jelen

évad végére ígérte a nyertes darab színrevitelét„

ám egyeztetési okokból a következő szezon

elejére kellett azt halasztanunk.) A további négy

dráma előadási jogát a színház fölszabadította,

két-két példányukat pedig elhelyezte a Magyar

Színházi Intézet könyvtárában, ahol bárki

számára hozzáférhetők.


