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gy roppant élmény- és tényanyagot fel-
almozó regény színpadra alkalmazásánál el
ell dönteni, hogy mely rétegeit kívánják
lőtérbe állítani az alkotók: nevezetesen
opjáss és a hatalom (városi vezetőség),
opjáss és felesége, valamint Kopjáss és a

okonok konfliktusa kecsegtet-e a legtöbb
rámai helyzettel? Az adaptációkban ezek a

eghangsúlyosabban végigvezetett szálak. A
atalmas epikus anyag dramatikus sűrítése
zonban elkerülhetetlenül sematizál, az eredeti
ű komplexitása valamilyen szinten szinte biz-

osan csorbát szenved. Talán ez az oka, hogy
bből a lenyűgözően színes és sokrétű prózai re-
ekműből aktualitása és a gondos szakmai bá-

áskodás ellenére is csak érdekes, ám jórészt ki-
zámíthatóan bonyolódó, és árnyalatlanságuk
olytán kissé didaktikus színpadi produkciók szü-
ettek.

Gigantikus leporelló

lyes játékot ígér. Mese ez vagy inkább moralitás.
Az előadás logikája szerint, ha Kopjáss hófehér
jellemét nem szennyezné egy-két fekete pötty, a
törvény biztosította keretek között diadalmas-
kodna a sokszoros túlerővel szemben is. Gyen-
geségei - szerelme, rokonai iránt érzett felelős-
sége - bármennyire emberiek is, végzetesnek
bizonyulnak, hiszen a döntő pillanatban kijátsz-
hatók ellene. Az absztrakt mesefigura itt telik (tel-
nék) meg meleg, lüktető vérrel, a moralitás itt vá-
lik (válnék) keserű tragédiává. Ezek szerint nem
egyértelműen a világgal van baj, hanem velünk,
mert képtelenek vagyunk megfelelni a saját
magunk által kreált ideáknak. De hát nem
szerethetünk? Nem eshet meg a szívünk
nyomorgó húgunkon, az öngyilkosság
gondolatával foglalkozó bátyánkon? És ha
szerzünk nekik állást - ké-

Mihályi Győző (dr. Kopjáss) és Fehér Anna
(Magdaléna) a József Attila Színház előadásá-
ban (Koncz Zsuzsa felvétele)

tes értékű titoktartás fejében -, vagy a bányá-
jukból rendeljük az egész városnak a szenet,
nem válunk-e mindjárt hasonlatossá azokhoz,
akik villát húznak fel a középítkezésről elsikkasz-
tott anyagból? Szóval a jó államhivatalnok gép?
Vagy érdekeket ügyesen egyeztető, rafinált pa-
namista? Móricz tehetetlen dühe ezek szerint
nem is a protekcionizmus és a korrupció ellen
szól elsősorban - ezek örök érvényű jelenségek,
amelyek nélkül életképtelen lenne bármely
államszervezet(?) -, hanem a világ lehangoló
kisszerűsége ellen. Ha valakitől sorsok függnek,
azé ugyan a hatalom, de a hatalom rögtön a ma-
ga függvényévé is teszi. Senki nem maradhat ár-
tatlan. A siker biztos erkölcsi bukás.

Léner Péter rendezésében ezek a kérdések
és válaszok éppen csak körvonalazódnak. Ő in-
kább „fekete-fehér kópiában" gondolkodik,
programdarabot csinál, mesejátékot felnőttek-
nek. Ebben partnerei a színészek, akik szem-
látomást élvezik az árnyalatlan karakteralakítá-
sok könnyebbségét. Az előadás így egyetlen
mondatban összefoglalható: a fekete „futók" és
„bástyák" mattot adnak a „parasztból" tisztté
avanzsált fehér „lónak" (pontosabban csak be
akarják törni, de mikor az látja, hogy semmikép-
pen sem nyerhet, belerohan a mattba).

Gálvölgyi János Kardics Soma szerepében, a
város leggazdagabb embereként, a Nagytaka-
rék vezérigazgatójaként boldog-boldogtalantól
szivart kunyerál. Erre a rendre visszatérő, komi-
kus mozzanatra fűzi fel a komor alaphangvételtől
némiképp elütő alakítását. Szilágyi Tibor játszi

rülhettek a József Attila Színház idős, bérletes
ölgynézői, hiszen mintha egy „háború előtti" fil-
et láttak volna - az átdíszítések alatt hosszú

ilmszakadásokkal. Scháffer Judit jelmezei és a
zámtalan szecessziós enteriőr, Szlávik István
arnás alaptónusú díszletei - intarziás asztalkák,
lüss klubfotelek, fehér zongora, patinás,
olitúrozott tölgyfa bútorok (vagy imitációik) -
azar korhűséggel idézték fel a polgári szalonok
ilágát (és egy bútorantikvárium míntatermét). De
ihályi Győző személyében született dzsentri

harmeur főszereplője is van a darabnak. Más-
or oly lehangolóan egyoldalú szerepértelmezé-
ét, modorosságát és zengő orgánumát itt siker-
el kamatoztatja, hogy - a szerzők szándékától
émiképp eltérően - Kopjáss István figurájából
gy, a jogért és az igazságért elbukott hérosztfa-
agjon.
Ő egyértelműen fehér, aztán van néhány

zürke: Lina, a felesége például, továbbá a régi,
orrupt vezetést kiszolgáló, de a leleplezést sür-
ető titkár, vagy a cselekvést halogató ellenzéki
épviselő, a többiek pedig koromfeketék, rom-
tt, gaz panamisták. Ez a „fekete-fehér kópia", a

zélsőséges, belső ellentmondásoktól mentes
llemek összecsapása látványos, szenvedé-
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könnyedséggel oldja meg a nagy konspirátor,
Zsarátnok polgármestere szerepét (vele kap-
csolatban csak az lehet zavaró, hogy a szeren-
csétlenül bevilágított súgóállás miatt - a gyen-
gén hallók nagy örömére, - az egyik bal oldali
kulisszán kifejező árnyjáték vezeti be minden
egyes megszólalását). Hegyi Barbara Kopjáss-
néja aggályos, változástól rettegő, cselédgon-
dokba fásult asszony. Az előadás legnagyobb
hatású, legszebben kidolgozott jelenete, mikor
az estélyről hazatérve a pezsgő bódulatában, az
újra fellobbant szenvedélyes szerelem hevében
szeretkezni készül a férjével, aztán egy rosszkor
jött mondat következtében a pillanat varázsa el-
oszlik, mindenki bebújik a maga paplana alá,
„esti puszi", lámpaoltás. Bakó Márta (Kati néni)
vérlázítóan jól formálja meg a kéretlen „altruiz-
musát" Kopjássékra erőszakoló, kellemetlen, pi-
kírt öreglányt. Józsa Imre Martiny doktora az el-
lenzék vezéreként gáncs nélküli lovag, jó pajtás,
derék hazafi - dimenziók nélküli papírmasé fi-
gura. Fehér Anna minta végzet frusztrált asszo-
nya bár dekoratív, meglehetősen halovány. Sza-
konyi Károly, aki a regényt színpadra alkalmazta,
felléptet egy, a regényben csak emlegetett figu-
rát, Boronkayt is (Újréti László). Neki mint becső-
dölt csalónak és semmibe vett férjnek megvan a
maga, egy egész jelenetet kitöltő személyes tra-
gédiája, ám hiába, nem tud a dráma szerves ré-
szévé válni.

Szakonyi adaptációja egyébként modern, kul-
turált szöveg, sűrű helyszínváltásaival azonban
megelőlegezte az előadás legbosszantóbb -
szcenikai - problémáját. Mivel minden egyes
helyszínhez külön enteriőr tartozik, a játékot
darabokra törik a hosszadalmas, nagy
apparátust igénylő átdíszítések. Az előadás így
impozáns tablóképek egymásutánjából áll.
Olyan, mint egy gigantikus leporelló, amelyen a
szereplők jellemző tartásukba merevedve
láthatók. A produkciót átlengi a hangsúlyozott
esztéticizmus, háttérbe szorítva a darab
alapvető kérdéskörét, a megtámadott, a
megingatott, a lehetetlenné tett etikát.

Lajstromozó dramaturgia

Schlanger András, a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház Rokonok-előadásának rendezője
úgy hidalja át a díszletváltás problémáját, hogy
lényegében egyetlen díszletben játszatja el a
darabot. Ez a megoldás valóban
gördülékenyebbé teszi a játékot, de ennek is
megvannak a maga hátulütői. Annak még akad
némi kaján pikantériája, hogy Kopjáss és
Boronkayné az eredetileg Kopjássék hitvesi
ágyának „bejátszott" kanapén flörtölnek a
búcsúestélyen, de a jobb oldali bútor-együttes
több funkciója (a polgármester asztala, Kopjáss
otthoni íróasztala, kaszinói kártyaasztal) már
kissé zavaró kényszermegoldásnak

Szigeti András (Martiny) és Gados Béla (Kop-
jáss) a nyíregyházi előadásban (Csutkai Csaba
felvétele)

tűnik. A színpadot a háttérben felállított hatalmas
Turul-szobor uralja. A szimbolikus és a konkrét
tér ilyenfajta keverése a hevenyészettség és a
végig nem gondoltság benyomását kelti, és ezt
csak erősíti az a következetlenség, hogy néhány
színváltásnál mégis előkerülnek új díszletelemek
(festmény, csillárok).

Ha a József Attila Színház előadása a kény-
szerszünetek miatt túl híg, a nyíregyházi Roko-
nok viszont túl zsúfolt, és ezért nem kis részben
az adaptáció a felelős (valószínűleg Móricz Virág
és Thurzó Gábor átiratát használták, bár ezt se-
hol sem tüntetik föl). A szövegkönyv elkészítésé-
nél az lehetett az elsődleges szempont, hogy a
regény fontosabb mozzanatait és fordulatait hi-
ánytalanul szerepeltessék. Terjedelmi okok mi-
att viszont néhány azonos helyszínen, de
különböző időpontban lezajló párbeszédet
összevontak, tekintet nélkül arra, hogy eredeti-
leg a regényben esetleg hatvan-hetven oldal,
időben pedig több hét választja el ezeket egy-
mástól. Ennek a „lajstromozó" dramaturgiának a
számlájára írható az is, hogy a színészek gyak-
ran kénytelenek több oldalnyi epikus anyagot
egyetlen gesztusba sűríteni - mi által ezek a
gesztusok nyilvánvalóan szimplák és túlkarikíro-
zottak. Hiányoznak a szöveg melletti, szövegek
közti, a szöveget erősítő vagy a szöveg ellen ját-

szó áru kodó rebbenések, a csöndek, mikor va-
lakiben megérhet valamilyen elhatározás, „le-
csenghet" az indulat, felderenghet egy felisme-
rés. Minden el van beszélve, s ezáltal túl van be-
szélve. A darab tandrámaszerű bölcsessége le-
köti ugyan a figyelmünket, de végig rideg szem-
lélők maradunk, pedig az előadás nyilvánvalóan
az érzelmeinkre .,utazik", felháborodásunkra,
részvétünkre apellál.

Gados Béla Kopjássa korántsem naiv, nagyra
nőtt kamasz. Legalább húsz évet lehúzott már
egy alagsori iroda apró íróasztala mögött, iskolák
meszeléséről rendelkezett, és naponta kilincselt
a polgármesternél csip-csup ügyekben, órák
hosszagy üldögélt az előszobájában bebocsátás-
ra várva. Ez a kinevezés hatalmas energiákat
mozgósít benne, imponál neki a magasabb körök
kenetteljesen fortélyos világa, hízeleg hiúságá-
nak az újfajta bánásmód, amelyben -- nyilván
nem minden érdek nélkül - azok az emberek ré-
szesítik, akik nemrég még átnéztek rajta, vagy
csak fanyalogva fogadták a köszönéséi. Izgága,
hiú, jelentős ambíciókkal megáldott (megvert?)
embert látunk, aki élete derekán üstökön akarja
ragadna szerencséjét, kiaknázni az ölébe pot-
tyant váratlan: lehetőséget az érvényesülésre.
Gados alakítását nézve felmerül a gyanú, vajon
Kopjáss nem azért forszírozza-e a nagy leleple-
zést, hogy ezzel saját előmenetelét egyenges-
se? Nem azért áll-e a jó oldalon, mert az igazság
bajnokaként esetleg nagyobb sikert zsebelhetne
be, mintha szemet huny egy-két stikli felett? De
mire ez: a gyanúnk meggyőződéssé érne, Kop-
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Csernák János (dr. Kopjáss) és Patassy Tibor
(Polgármester) a kecskeméti Rokonokban
(Ilovszky Béla felvétele)

jáss már egy másik arcát mutatja: a családja
iránt felelősséget érző, a hivatali kihágásokon
szívből felháborodó, egyenes, jóérzésű emberét.
Ez az eldöntetlenség nehézkessé teszi az in-
dítékok megértését, és megnehezíti az állásfog-
lalást. Az előadás csúcspontján Kopjáss öngyil-
kossága nem válthat ki belőlünk különösebb
megrendülést. Amit látunk, nem egyértelműen
egy megalázott, bepiszkolt tiszta ember meg-
semmisülése; lehet akár egy megszégyenült
gyenge ember menekülése is.

Zubor Ágnes Linája az előadás legérzéklete-
sebb alakítása. A színésznő visszafojtott indula-
tokkal, csendes alapossággal építi fel a kissé
korlátolt, csupán rendre és biztonságra vágyó
egykori úrilány alakját, a mai féltő asszonyt és
anyát, aki kifinomult női ösztönével már jó előre
megérzi a családot fenyegető, feltartóztathatat-
lanul közeledő csapást.

Egész estés szinopszis

A kecskeméti Katona József Színház Rokonok-
előadásának adaptációját a rendező, Illés István
készítette. Ő akkurátusan kiemeli azokat a jele-
neteket, amelyek elengedhetetlenek a történet

megértéséhez, de ez a drámai anyag is csak egy
egész estés szinopszishoz elegendő. Az első
felvonásban például egyáltalában nincs konflik-
tus, csak súrlódások, néhány apró malőr. Az
egyik súrlódásnál Kopjáss Lina szemére veti:
„Ötven korona miatt így elveszíti a fejét!" Ez a
„fejelvesztés" abban nyilvánul meg, hogy a Linát
alakító Bencze Ilona hatvan szó per percről fel-
gyorsít hetven szó per percre - de ezután az
„összezörrenés" után is gyorsan helyreáll a har-
mónia. Itt úgy látszik, a Kopjáss házaspár felhőt-
len boldogságban él, Lina egy szép, elkényezte-
tett gyerek, porcelánbaba, kikímélt úriasszony,
Kopjáss (Csernák János) rajongó férj, jó rokon,
karakán úriember. Körülöttük pedig pár tisztes-
ségben megaggott államférfi, egy kedves, habó-
kos nagybácsi... Még csak sejteni sem lehet, mi
rossz történhet ebben a lassan, de olajozottan
működő polgári világban.

A második felvonásban aztán felpörögnek az
események, de a túlságosan is Kopjáss hivatali
kanosszájára koncentráló rendezésben a pszi-
chológiai (emberi) elem háttérbe szorul, így a -
kissé didaktikus - politikai parabolában nem jö-
hetnek létre megélhető feszültségek. Boronkay-
né elméletileg Lina unokahúga, ám ez ebben a
szereposztásban genetikai abszurdum (Boron-
kayné itt jóval idősebb), ráadásul Bencze Ilona
nem hajlandó slampos és törődött lenni, úgy-
hogy nehezen lehetne Kopjáss meggondolatlan
szerződéskötését Boronkayné iránt érzett elva-
kult szerelmének rovására írni. Ezt nyilván a

rendező is érzi, így háta szerződéskötés előtt ki-
nyílik a terasz tolóajtaja, Kopjáss megpillantja a -
falra festett - kertet, szájtátva nézi egy ideig,
aztán aláfirkantja a szerződést. Az indok meg-
van, de a regényből egy fontos szál elsikkad. Az
sem világos, ha Kopjáss valóban olyan romlatlan
és jóhiszemű, mint amilyennek Csernák láttatja
velünk, mit akarhat akkor a szindikátus agyafúrt
ötletével, vagy hogy jön ahhoz, hogy testvéreit
ajánlgassa a város vezető testületeibe? A színes,
nokedliszaggatóhoz hasonlatos díszlet-falak és a
kopottas bútorok között kopottas alakításokban
elevenedik fel egy tanulságos dokumentumjáték
az úri Magyarországról, melynek viszolyogtató
anakronizmusában, az alkotói szándék szerint,
nyilvánvalóan a jelenre kellene ismernünk.

És valóban: egy identitását vesztett, hagyo-
mányait a (fél)múlt polgári miliőjében kereső, zi-
lált társadalom tagjaiban Móricz Zsigmond 1930-
as darabja nem csak a munkanélküliség, a
választások vagy a monetáris politika emlegetése
miatt keltheti a jelenidejűség benyomását. A
nyíregyházi előadás színpadán felállított hatal-
mas turulmadár képzeletbeli árnyéka rávetül az
irodákra, a szalonokra, a hálószobákra... Szo-
rongva töprenghetünk el rajta, hogy történelmünk
során nem ugyanaz a hamisítatlan, büszke szuicid
szellem reinkarnálódik-e különböző jel-képekben?
Hogy a világnak ezen a pontján nem
érzékcsalódás-e minden változás?

Móricz Zsigmond: Rokonok (József Attila Színház)
Színpadra alkalmazta: Szakonyi Károly. Díszlet: Szlá-
vik István. Jelmez: Scháffer Judit. Zene: Palásti Pál.
Dramaturg: Hársing Hilda. A rendező munkatársa:
Lehoczky Orsolya. Rendezte: Léner Péter.
Szereplők: Mihályi Győző, Hegyi Barbara, Szilágyi
Ti-bor, Gálvölgyi János, m. v., Újréti László, Fehér
Anna, Horváth Sándor, Bakó Márta, Katona János,
Láng József, Józsa Imre, Turgonyi Pál, Juhász Tóth
Frigyes, Vennes Emmi, Fabó Györgyi, Vámos Ilona,
Bacskó Tünde.

(Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház) Díszlet-
jelmez: Gyarmathy Ágnes. Zene: Tóth Péter m. v.
Dramaturg: Bán Zoltán András. A rendezőmun-
katársa: Fülöp Angéla. Rendezte: Schlanger András.
Szereplők: Gados Béla, Hetey László, Kocsis Antal,
Zubor Ágnes, Gábos Katalin, Szigeti András, Simor
Ottó, Csudai Csaba, Horváth László Attila, Bajomi
Nagy György, Korcsmáros Gábor, Fekete István,
Mészáros Árpád, ifj. Szigeti András.

(Kecskeméti Katona József Színház)
Színpadra alkalmazta: Illés István. Díszlet: Szegő
György. Jelmez: Hruby Mária m. v.
Rendezőasszisztens: Jablonkay Mária. Rendezte:
Illés István. Szereplők: Csernák János, Bencze
Ilona m. v., Borbáth Ottilia, Patassy Tibor, Fekete
Tibor, Csiszár Nándor, Guttin András, Horváth Károly,
Kovács Gyula, Zelei Gábor, Budai László.


