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Újházy, a merész álmodozó Nagy Dezső alakí-
tásában egy nekikeseredett szenvedély alázatos
foglya. Szolgálni akarja hazáját, a szabadságot, a
nemzet lelki újjászületését, s ezenközben elve-
szít mindent, ami a realitáshoz köti: a földjét, csa-
ládját, feleségét. (Újházyné: Farkas Ibolya) Újabb
és újabb illúziókba menekül hát, hogy görcsösen
megóvja magát az ébredéstől. Ellenpárja, Mada-
rász Hunyadi László játékában minden illúzióját
elvesztett álmodozó, keserű cinizmusra kény-
szerült utópista. Szimbolikusan végrehajtott ott-
honi kivégzésének híre rádöbbenti, hogy régi énje
végképp halott. De annak sem látja értelmét,
hogy új életet kezdjen. Megfogalmazatlanul is
tudja: élni csak az ébrenlétben lehet, de az élet-
nek értelmet az álom adhatna. Sejti, hogy már
nincs mire várnia, de ez a hiábavalóságtudat
majd csak fél évszázad múltán űzi őt a halálba.
Addig életben tartja a lélek mélyére zárt álom: a
megokolhatatlan reménykedés. Madarász örök
kártyapartnere, tükörképre és ellenpontja, Keo-

ehet, hogy megcsalnak az érzékeim. Lát-
tam nyáron Gyulán egy színészileg erőtel-
jesen, összeszedetten megfogalmazott
előadást, csak éppen a darabbal szem-
ben voltak több mint súlyos fenntartásaim.
És láttam egy remek dráma halvány, a

színészek egy részétől alulfogalmazott, más
részétől félre-értelmezett megvalósítását. Az
okokat csak találgathatom, majd arra is
kísérletet teszek.

Kezdjük azzal, hogy mi is a bajom Hubay Mik-
lós negyedszázad múltán újra elővett, kicsit
megigazgatott művével, amely most A cethal há-

tán címen ment. A szerző két irodalmi mű felidé-
zésével szeretné egyszerre megfogalmazni a ti-
zenhatodik századi, egyszersmind az örök ma-
gyar sors tragédiáját, a Mohács után széthullott
és azóta is vergődő ország hányattatásait. A cím-
adó képet Adytól veszi, s föl kívánja támasztani
a tetszhalálból a drámai remeknek érzett névte-
len művet, a Balassi Menyhárt árultatásáról szó-
ló párbeszédes politikai pamfletet. Ezzel ráadá-
sul pótlólag, utólag meg szeretné teremteni a
magyar Erzsébet-kort, legalábbis a drámairoda-
lomban. Mondhatni, ahogyan Arany János a ti-
zenkilencedik században az elveszettnek vélt

kuk, az indián törzsfőnök Czintos József vissza-
fogott eszközökkel is sokértelmű alakításában a
bölcsek rendíthetetlenségével néz szembe a re-
ménytelenséggel. Illúziótlanul látja a jövőt, még-
sem tartja hiábavalónak az álmokat: egyetemi ta-
nulmányai után visszatért kihalásra ítélt népéhez,
a fizikai megmaradásért gyermekeket nemz, a
lelki túlélés érdekében egy néhány száz ember
által beszélt nyelv költőjévé válik. Aztán nyelvet
cserél, hogy nyom maradjon utána. Megteszi,
amit tehet, de nem vár a valóságtól igazolást,
hogy mindez reális álom-e vagy csupán illúzió?
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őseposzt, úgy Hubay az ismeretes történelmi kö-
rülmények folytán meg sem születhetett nagy
magyar reneszánsz-korabarokk drámát gondol-
ná megalkotni (újraalkotni?) a huszadik század
harmadik harmadában.

A vállalkozás természetesen abszurd, mind-
azonáltal, ahogyan Arany János szándékából ti-
zenkilencedik századi remekművek születtek,
Hubay lelkesedéséből, műveltségéből, alapjá-
ban tragikus, de a szarkazmust sem nélkülöző
történelemlátásából talán kijöhetett volna egy
szellemes huszadik századi történelmi parabola,
persziflázs. Ez elé talán az sem állított volna
leküzdhetetlen akadályt - legföljebb nagyon bo-
nyolult technikai-dramaturgiai feladatot jelentett
volna -, hogy a szerző a történelmet egyúttal a
dráma genezisének, születésének történeteként
is kívánta bemutatni. A Balassi-komédiát oda-
ajándékozta - nem minden alap nélkül - az első
valódi magyar drámaírónak, Bomemisza Pé-
ternek, aki mintegy korának hatalmasaival, ma-
gával Balassival, János királlyal, Oláh Miklós ér-
sekkel küszködve, azokat a nemzet ellen elköve-
tett bűneikre rádöbbentendő, szenvedi ki magá-
ból a színpadi művet.

Hubay azonban valójában nem darabot ír, ha-
nem esszét az általa elképzelt darabról. Megjele-
níthetetlen szerzői utalásai sokszor többet árul-
nak el szándékairól, mintadialógusok, hogy filoló-
giai közbevetéseiről ne is szóljak. Azt például hon-
nan fogja megtudni a néző, hogy egyik alkalom-
mal eredeti Bomemisza-szöveget hall? De persze
lehet, hogy ez nem is olyan fontos. Az viszont
igen, hogy az elhangzó szövegekből, a megjele-
níthető akciókból sokkal kevesebb derül ki a sze-
replők jelleméről, mint a szerző közbevetéseiből,
azaz a színpadon nem jelennek meg egységes,
erőteljes, világos karakterek. Következésképpen
a történet is meglehetősen nehezen követhető,
gyakran tetszik önkényesnek egy-egy fordulat,
nem érthető, ki, mikor, miért van éppen ott, ahol,
miért azt teszi és mondja, amit éppen. A nagy drá-
mai csúcspontoknak szánt jelenetek pedig hol za-
varosak, hol szájbarágón egyértelműek, hol meg
hatásuk éppen az ellenkezőjére fordul, megrázó,
megrendítő helyett inkább komikusnak érezzük
őket. A méltányosság kedvéért nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy ez a szerző egyik
legnagyralátóbb szándékából is fakad: szeretné
hatalmas groteszk képekben felmutatni az ország
helyzetét, az erkölcsök állapotát, azt a rettentő
szituációt, amikor minden az ellenkezőjére fordul,
amikor az állandó árulás az egyetlen állhatatos-
ság, hiszen csak a különféle erők közötti folytonos
ingajáratban lehet egyáltalán megmaradni.

Vélhetnénk úgyis, hogy Hubay reménytelenül
tévelyeg a két darab - Balassi drámája és a drá-
ma drámája -- között, az a gyanúm azonban,
hogy Hubaynak mégis igen nagy szüksége volt
arra, hogy egyetlen drámába két darabot próbál-
jon beleírni, külön-külön ugyanis nyilván egyiket
sem érezte volna eléggé erősnek, eléggé teljes-
nek. Azaz külön-külön egyikkel sem boldogulna.

Talán azért sem, mert makacsul ragaszkodik
egy alighanem félreértett költői képhez, amely a
darab címéül is szolgál. Az 1908-ban íródott Ady-
vers ugyanis nem az ország állapotáról szól,
hanem - ha úgy tetszik - sokkal általánosabb
emberi létérzékelésről, vagy éppen kifejezetten
individuális, személyes életérzésről. Ettől persze
még nyugodtan átértelmezhető- szűkíthető vagy
bővíthető - lenne e kép az ország helyzetére;
Hubay azonban hozzákapcsolja az elsüllyedt
sziget, a tengerbe merült világ képét, mintegy a
süllyedés, az alámerülés képzetével hozva
kapcsolatba az ország, a nemzet hanyatlását.
Ady nagy Cethala azonban nem süllyed, nem
merül le a mélybe. Síkos, undorító a háta, félő,
ha megmoccan, leesünk róla. A természet
közönye, a világmindenség rideg iszonyata mel-
lett a végpusztulás állandó fenyegetése is benne
van természetesen a versben. De nem a ténye.
Vacogó haláltánc a lét-nemlét határán - ez még
dráma. A nagy Cethallal tengerbe merülő ország
képe nem az. Az már legfeljebb apokaliptikus
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Méhes László (Angyali Péter) a
Hubay-darabban

borzalom, a halál, a bomlás, a nemlét képsora le-
hetne. Századunkban persze megírták a nemlét
drámáit is, Beckett valamennyi szereplőjét akár
halottaknak, rég meghaltaknak is tekinthetjük.
Hubay azonban kimondottan shakespeare-i
drámát próbál írni, nagy szenvedélyű, az élettel
keményen küzdeni akaró, eleven történelmi figu-
rákról. Ezek pedig a víz alatt nem élnek meg.

Iglódi Istvánnak szerencsére nem jut eszébe,
hogy a tenger fenekén vagyunk, noha a Gyulai
Várszínház játékterét a nézőtéren kívül leginkább
fölülről alászállva lehet megközelíteni. Szlávik
István e célból guruló létrát is iktat a díszletbe, nem
tudható, vajon szerencse-e, hogy ennek
lehetőségeit végül nemigen használják ki. A
színészek viszont hagyományos, de fegyelme-
zett teatralitással játszanak. Történelmi figurák-
hoz illő vad szenvedélyeket és archaikus méltó-
ságot ábrázolnak. A darab megoldatlan rétegei
elől visszavonulnak a múltba. Gáspár Sándor
(Balassi Menyhárt) és Varga Mária (Thurzó An-
na) súlyosan szenvedélyesek, Stohl Andrásban
(Balassi Boldizsár) van játékosság, Ráckevei
Annában (Carina) pedig kellő mértékű kacérság.
Avar István (Oláh Miklós) cinizmus és bölcses-
ség pontos arányú keverékét nyújtja, Dengyel
Iván (Báthori István) magabiztos államférfit, Szirtes
Gábor (Piktor) az eseményeken kívül álló, azokat
szarkasztikusan kommentáló művész-
értelmiségit formáz. Méhes László (Angyali Pé-
ter) pedig éppenséggel nagyszerűen ábrázolja a
megszállott doktrinert, a politikust, az erkölcs- és
nemzetmentő írót. Egyszerre mélyen érti és kö-
nyörtelenül karikírozza a figurát. Alighanem a
szerző veséjébe látott.

Csiszár Imre viszont nagy ívben kerülte el
Shaw gondolatait. A Szent Johanna helyett annak
látszatát rendezte meg. Pedig kevés időszerűbb
darab lehet ma ennél; a több mint hetven
esztendeje írott műnek politikai aktualitása van.
Nem felszíniek, nem külsődlegesek persze
mindazok a párhuzamok, melyeket a középkori
francia-angol történelemből merített tragédia és a
mai magyar viszonyok között felfedezhetünk.
Shaw a történelem, a politika alapvető, legáltalá-
nosabb mozgástörvényeit igyekezett éles elmé-
vel átvilágítani, hogy megértse és megértesse
Johanna sorsát. A frivol, kritikus gondolkodó, aki
egész életművében kora polgári mentalitását és
életvitelét szedte ízekre, ezúttal a polgári racio-
nalitáson kívüli, e gondolkodásmódtól idegen
elemet dob be a társadalom nagy mechanizmu-
sába: Johanna hitét. Ezért is emelkedik ki ez a
darab egész életművéből. A szűz naivitása, hite,
egyszerűsége szilárd pont, biztos viszonyítási
alap a bonyolult és minden ízében relatív törté-
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nelmi-politikai szövevényben. S ez a hit sokszo-
rosan válik a politikai viszonyok áldozatává. Fel-
használják, amíg szükség van rá, és tűzre vetik,
amikor feleslegessé, sőt terhessé válik, majd
emlékét is újra és újra felhasználják.

A rendszerváltás hajnalán a Radnóti Színház-
ban egy sztálinista koncepciós per mechaniz-
musát kívánták szemléltetni e darabbal. Ez a fel-
színi, egy korábbi történelmi időszakra utaló pár-
huzam, noha lehetősége kétségkívül benne rejlik
a műben, nem keltett különösebb visszhangot. A
legutóbbi, a vígszínházi bemutató viszont meg-
szólaltatta mindazokat a kiábrándító tapasztala-
tokat, amelyek az elmúlt fél évtizedben értek
bennünket. Átélhettük, miként őrölt fel a történe-
lem, a politika minden hitet, reménységet, ame-
lyet az új rendhez fűztünk. Johanna máglyáján
elhamvadt mindaz, amit nyolcvankilencben
nemhogy megvalósíthatónak, de szinte elkerül-
hetetlennek láttunk. A kisember ismét inkább a
történelem áldozatának, mintsem alakítójának
érezheti magát.

A gyulai előadás minderről nem látszik tudo-
mást venni. A rendező mintha a darab belső vi-
szonyait, sőt a stílusát sem próbálta volna tisz-
tázni. A színészek egy része hozott anyagból
mókázik, más része komoly bölcselkedést mí-
mel. A karikatúrák jórészt legalább hatásosak.
Együtt lehet érezni Hunyadkürti István reszkető
intézőjével, mulatni lehet Újvári Zoltán fővezé-
rén, utálni lehet Bezerédi Zoltán angol naciona-
listáját, kedvelni Balikó Tamás bumfordin érzel-
mes szakember-katonáját, rokonszenves lehet
Bán János bölcsen gyáva Dauphinje. Nemigen
lehet viszont érteni, hogy Bregyán Péter miért ru-
házza fel Kékszakállt homoszexuális vonások-
kal, hacsak nem az udvar züllöttségét, cinizmu-
sát lenne hivatott ezzel is hangsúlyozni. Az elő-
adás egyetlen kivehető gondolatának ugyanis az
látszik, hogy lám, milyen romlott, anyagias, kö-
zönyös világban kellene Johannának küldetését
teljesítenie. Számos igen fontos szereplő azon-
ban mást játszik. Szabó Gyula nem tudja eldön-
teni, hogy az érsek hisz-e a Szűznek, vagy csak
felismeri a hitében rejlő katonai-politikai lehető-
séget. Matus György és Bitskey Tibor egyszerű
eszközökkel ábrázolt egyszerű katonái nem ér-
vényesülnek az adott stiláris közegben. Garas
Dezső és Blaskó Péter csak Cauchon és War-
wick értelmi fölényét akarják megjeleníteni, így
vitájuk emberi jellemvonások híján inkább puszta
okoskodássá, esetleg taktikai játékká fokozódik
le. Igaz, Garas olykor sántikál, de nem tudni,
miben.

A legjobban azonban Johanna hite hiányzik
az előadásból. Kubik Anna csak az egyszerű,
naiv parasztlány manírjait tudja felmutatni. Ma-
gabiztossága és megrendülése, rendíthetetlen-
sége és elbizonytalanodása egyaránt feltűnően
technikás, tehát éppen a lényeg hiányzik belőle.

Kubik Anna (Johanna) és Bán János (Dauphin)
(Ilovszky Béla felvételei)

Pedig Johanna tulajdonképpen bárki lehet,
egyáltalán nem szükséges például parasztosan
viselkednie. Jöhetne akár polgári családból, de
lehetne született arisztokrata is. Csak az egysze-
rűségének, a naivitásának, az életszeretetének,
a hitének kellene épnek lennie, s egyetlen dolog-
nak: a megjátszottságnak nem volna szabad
nyomát sem mutatnia. Kubiknak pedig minden
gesztusa, hangja megjátszott, így éppen azt a
fájdalmat, megrendülést nem tudja felébreszteni
bennünk, amitől a darab ma nekünk szólna.

A rendező szerint a helyszín nagy lehetősége-
ket nyújt a darab hatásos megjelenítéséhez, s
valóban, mintha túlságosan is sokat bíznának rá.
Mintha úgy gondolnák, a színházi illúzióhoz elég,
ha középkori falak között középkori történetet
játszanak. A díszletet jegyző Vayer Tamást nem
ihlette meg a téglavár, és ezúttal Szakács Györ-
gyi sem tudta eldönteni, mennyire vegye komo-
lyan a kort, a szereplőket, az eseményeket. Ez-
úttal viszont látnunk kellene, amint Johannát
megégetik. Én azonban csak annyit láttam, hogy
a játéktér mögött kinyitották a várkaput, és a me-
zőn valami karámfélében sok szalmát égettek el.
Ügyes trükkökkel korábban már sokkal hatáso-
sabb színpadi máglyát is bámulhattam. De hát
azt már a görögök is tudták, hogy egy jó színész
jobban visít egy igazi malacnál.

Az új gyulai időszámítás kezdetét ígérő évad
két bemutatójában arra a közös vonásra talál-
tam, hogy mindkét darab rendezője mellőzte a
mű lényegét. Hubay Miklós történelmi játéka
azonban alapjaiban elhibázott, míg Shaw
darab-

ja a század egyik remeke. Így aztán ami ott nye-
reséget hoz, az itt veszteségre vezet. Iglódi is,
Csiszár is részleteket, jeleneteket rendez. Ez az
egyik esetben némileg segít elfedni az egész
zavarosságát, a másik esetben viszont
összezavarja az egész rendjét. Az egyik
esetben erőteljesen megfogalmazott érzések,
archaikus szenvedélyek kárpótolnak a
végiggondolatlan gondolatokért, a másikban
hamissá válnak az érzések, elsápadnak a
gondolatok, és tisztázatlanok maradnak a
kapcsolatok.

Leginkább azért nem szeretnék hinni a sze-
memnek, mert egyáltalán nem látom az új kor-
szakot az utóbbi években erősen megkopott-
megfáradt Várszínház életében. Sajnos, azon-
ban mégis kénytelen vagyok azt hinni, hogy nem
csaltak meg az érzékeim. Pedig a színház éppen
erre lenne való.
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