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dézőjelben, mert a labdarúgónyelvből köl-
sönöztem.)
A siker, minta Madách premierjein általában,

iharos volt; nem maradtak el a másutt is szo-
ássá vált rituális hujjogatások sem a törekvő nö-
endéksereg részéről. Megjósolható azonban,
ogy ez a siker, ha más hangfekvésben is,
stéről estére meg fog ismétlődni. A törzskö-
önség imádja ezt a műfajt, a West End vagy a
árizsi bulvár egyik jellegzetes műfajának e legi-
im, hézagpótló, bár némileg provinciális hazai
áltozatát. A kritikus nem először fogalmazza

Már megint egy olyan helyzet, mikor minden
gyütt lehetett volna ahhoz, hogy
rvendezzünk. Tehetséges, már többször
izonyított, népszerű szerző, az egyik legjobb
ramaturg, kiváló zeneszerző, a rendezőként is
gyre ígéretesebbnek mutatkozó színész,

isztes együttes. (Oldjuk fel az amúgy többekre
s illő megnevezéseket: Békés Pál, Radnóti
suzsa, Darvas Ferenc, Hegedűs D. Géza és
z egri társulat java.)

meg véleményét: csinálják csak, hiszen ezt is
csinálni kell. Csak hát csinálhatnák egy kicsit
jobban is.

Friedrich Schiller: Stuart Mária (Madách Színház)
Fordította: Pákolitz István. Díszlet: Horesnyi Balázs.
Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zenei szerkesztő: Aldobolyi
Nagy György. Dramaturg: Springer Márta. Rendező:
Kerényi Imre.
Szereplők: Piros Ildikó, Almási Éva, Psota Irén, Puskás
Tamás, Koltai János, Avar István, Lőte Attila, Kelemen
István, Benkő Gyula, Tóth Tamás, Szűcs Gábor,
Kautzky Armand, Laklóth Aladár, Kéry Gyula.

A téma meg aztán egyenesen lenyűgöző,
csoda, hogy még nem került másféle feldolgozók
kezére, s hogy még nem ihlette meg az emigráci-
ós téma nagy kedvelőit, mondjuk, többek közt,
Dobai Pétert. A szabadságharc leverése után jó
néhányan, akiket nem végeztek ki, nem kerültek
fogságba, nem őrültek meg, nem kínlódtak
európai kényszerlakhelyen, Amerikába
vándoroltak, így Újházy László, Komárom
védője, Madarász László, volt belügyminiszter,
Majthényi József, volt somogyi főispán, Kerényi
Frigyes, a költő, Petőfiék barátja. A New
Yorkban maradt vagy szerteszóródott
magyarok közül kiválva ők, ma-

roknyían, megalapították lowa államban („stá-
tusban") New-Buda települést, ami még a tér-
képre is rákerült, s Újházy maga lett az új helység
postamestere. Ez a néhány ember tovább szőtte
az otthon megszakított álmot: szabadság, de-
mokrácia, új Lánchíd, új Parlament... Kicsiben,
laboratóriumi körülmények között, mintatelepen
megvalósíthatónak tűnhetett, ami „egyenesben"
reménytelenül összeomlott. A szép ábránd leg-
valószerűtlenebb része Újházynak azon terve
volt, hogy majd ide, a szabadság e megvalósult
idilljébe hozzák ki a magyar fiatalokat, akik, tölte-
kezvén az amerikai alkotmányosság megta-
pasztalt áldásaival, egy kis másik Magyarország
példájával, hazatérnek és megforgatják otthon a
világot.

Míg az iowai fantaszták a prérit művelgetik,
otthoni és New York-i híreket lesnek, lóról le nem
szálló cowboyokkal és indiánokkal barátkoznak,
addig Kossuth titkára, Pulszky Ferenc kíséreté-
ben (egy újabb, legendás figura, egészen Ni-
zsinszkijig húzódó leágazással) New Yorkba ér-
kezik pénzt, fegyvert, szolidaritást, ünneplést
begyűjteni. Kossuth bizony már népszerűsége
foglya, sztár; kiábrándultabb és elrontottabb,
minta prérit törő Újházyék. De álmai neki is van-
nak: ő az új, a másik Magyarországot otthon
akarja politikai szövetségesekkel és azok anyagi
támogatásával ismét megteremteni. Egyre fá-
radtabban integet, egyre kimerültebb a beszé-
dektől és válaszbeszédektől - ám a pénz, a Ma-
gyar Kölcsön csak nem gyarapszik. S az iowai
magyarokhoz, egykor leghűségesebb társaihoz
már nincs útja Kossuthnak.

De nem épül föl New-Buda sem. Ki elhagyja
aranymosásért, ki meghal, ki feladja, ki Kubát fel-
szabadítani megy, ha már úgyis benne van a
szabadságharcban. Mindenesetre az ötvenes
évekbeli Magyarország két nagyszabású álom-
mal és jó néhány ábrándozó hőssel lesz szegé-
nyebb.

Fájdalmas, igaz, habár időleges érvényű, de a
mindig újra és újra megalkotott nemzetkarakte-
rológiába jól illeszkedő, fátumos magyar történet
ez, s mint a szerző írja, Jókai a maga alakjaival
bizony realistának számít, ha meggondoljuk,
hogy léteztek ezek az elképesztő sorsú, hányt-
vetett férfiak is.

Mármost lesz-e ebből a leleményesen feltalált
magyar történetből „színmű két részben"? Lesz,
kíméletlenül. Olyan hatékonyan, olyan olajozott
masinériával, hogy csak úgy suhan. Igaz, a gépi
működést hamar ki lehet ismerni, ezáltal a darab
hosszadalmasnak hat. Néhány hasonlóan épít-
kező színmű vagy amerikai film ismeretében tel-
jes biztonsággal meg lehet jósolni, mi követke-
zik. Végy egy embercsoportot, mutasd be egy-
egy vonással, ki kicsoda, gyorsan teremts köztük
valamilyen viszonyt. (Majthényi például hango-
san felolvassa feleségéhez írt leveleit, aki nem is

elenet az előadásból
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Kossuth Lajos: Sziki Károly

válaszol neki; ő tehát a levelekben jellemzi cso-
portjuk helyzetét, másrészt hírt ad érzelmi meg-
hasonlásáról is; továbbá Újházy lánya nem fo-
gadja egy amerikai fiú udvarlását, de Pomutz
tisztét sem, mert Kerényi után ácsingózik stb.)
Majd megjelenik a baljós véget előrevetítő „szí-
nes" elem: egy indián varázslónő rémségeket ol-
vas ki a hamuból a magyarokjövendőjéről. Mind-
eközben párhuzamosan, illetve ellenpontozva
látjuk - igaz, mintha léghajón lennének és nem
tengerjárón - Kossuthot és Pulszkyt. Kossuth
tengeribeteg, fáradt és unott: inhalál, integet, au-
togramot ad, míg Pulszky elzárja őt a new-budai
hírektől és harcostársaktól, protokollt protokollra
halmoz stb.

A csúcspont: Újházy és Kossuth találkozása
St. Louisban. Senki nem győz meg senkit, Kos-
suth nem megy Új-Budára kísérletezni, Újházy
nem látja be, hogy terve életképtelen. Két álom
robog el egymás mellett.

Ami felépült, azt le is kell bontani. A drámaírói
feladat: szétfoszlatni New-Budát. Meghal Új-
házyné, Kerényi elmegy aranyat mosni, a kiseb-
bik Újházy lány megszökik szerelmével, a Mada-
rász fiúval, aki az apja spórolt pénzét is magával
viszi, a nagyobbik lány mégis hozzámegy a te-
hénpásztorhoz - Újházy egyedül próbál mele-
gebb vidéken, jobb körülmények között új New-
Budába fogni.

Eközben természetesen abszurd képek és
dialógusok váltakoznak. Felesége koporsójával
ügyetlenkedik Újházy - hiszen azt mint egyetlen
értékét magával kell vinnie; Keokuk, az indián
törzsfőnökfi a Harvardon végzett, kifogástalan
úriember, Madarász rokonszenves cinikus, aki
élete végéig egyedül akar elmélkedni és az in-
diánnal kártyázni. A nagy álomfoszlatásban két-
szer is véget ér a darab, de erre nem ügyelnek.

Remek jelenetcsírák vannak pedig: Kossuth-
Pulszky illúziótlan kettősei, az egyszerű Jani
szolga megdöbbenése, amiért amerikai földön
józsizni kényszerül urát, az indián és Madarász
párbeszédei - mégis, az egész olyan gyakorla-
tias, üzemszerű magabiztossággal fut le, hogy
aligha tudunk mint valami gyönyörű láz-álomra
rácsodálkozni a magyar történelem e kuriozitás-
számba menő fejezetére. Nem is biztos, hogy a
mai színház alkalmas-e igazából az ilyen törté-
neti dokumentumok hiteles felidézésére, nem
avult-e el már ez a múltfaggató publicisztikai ri-
portázsstílus. Mindenesetre forró, átlelkesített
este nem lesz belőle, de még a példát, a szimbó-
lumot kiaknázó tanmese sem, pedig erre nyil-
vánvalóan történnek kísérletek.

Altorjai Attila (Keokuk) és Csendes László (Ma-
darász László) (Ilovszky Béla felvételei)

Nem kell bűnbakokat keresni: valami valahol
elveszett, írónál, történetnél, színpadra
alkalmazónál egyaránt. Hegedűs D. Géza
rendezése nem ront és nem javít: precízen
működtet, barna bőrben tartja a hátteret,
megoldja a kettős időt, megfelelően ráirányítja a
figyelmet olyan kedves művelődéstörténeti
mozzanatokra, mint a „spékölő tű", amit
Majthényi kér otthonról a feleségétől, mert hogy
az Amerikában nincs. Nem a nagy rendezői
trouvaille-t hiányolom, csak azt a közel-hozó
bensőségességet, azt a pluszt, amitől hirtelen
borzasztó fontos lesz, mit mond Kossuth, és mit
képzel Újházy...

A színészek egytől egyig végtelenül tisztessé-
gesen hozzák a figurákat: Áts Gyula derűs és bi-
zakodó Újházy, Csendes László kitűnően em-

bergyűlölő Madarász, Sziki Károly egyszerre ak

tív és kiszolgáltatott Kossuth; de a többiek is, va-
lamennyien jól oldják meg kisebb szerepeiket.

Nincs baj, minden rendben, nem volt stiláris
merénylet, agresszív belénk mászás, sőt, ízlés,
mértékletesség, gondolat és cikázó elmeél volt
jelen, de siker és öröm sem volt; a színműírás
iskolai kézikönyvének megfelelően haladt
meg-bízhatóan minden.

Békés Pál: New-Buda (egri Gárdonyi Géza Színház)
Dramaturg: Radnóti Zsuzsa m. v. Zene: Darvas Fe-
renc m. v. Díszlet: Kastner Péter. Jelmez: Szabó Ág-
nes m. v. Rendező: Hegedűs D. Géza m. v.
Szereplők: Áts Gyula, Bókai Mária, Deák Éva, Csonka
Anikó, Csendes László, Kancsár József, Fésüs Ta-
más, Tunyogi Péter, Kelemen Csaba, Sata Árpád,
Sziki Károly, Blaskó Balázs, Altorjai Attila, Moravek
Krisztina.


