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éhány mostani bemutató cáfolni látszik azt az
általános hiedelmet, hogy rettentôen fölgyor-

sult az élet. A színházakban – de valószínûleg a töb-
bi mûvészetben is – éppen hogy lassulni, ha nem ép-
pen megállni látszik. Spiró György jócskán több mint
egy évtizede írt Árpádház címû darabja most kerül
elôször színre, és egy dolog biztos: tartalma, közlen-
dôje semmit sem kopott. És mire ez az írás megjele-
nik, alighanem Márton László A nagyratörôjének egri
bemutatója is hasonlót bizonyíthat. Ha harminc-
negyven éve kellett ilyen hosszú idôt várni arra, hogy
egy hasonló értékû mû színpadra
kerülhessen, annak legalább is-
mertük az egyszemélyi felelôsét,
lett légyen szó akár A kétfejû fene-
vadról, akár a Pisti a vérzivatarban-
ról. A teljhatalmú kultúrpolitikai
irányítás az akkori rendszer hibája
volt. Az meg, hogy a Katona József
pályázat valamelyes biztonsága
nélkül az önkormányzatoknak –
azaz hivatalnokok és politikusok
helyi érdekeltségének, szûk látó-
körének, esetleges mûveletlensé-
gének, újabban egyre nyilvánva-
lóbb pártideológiai szellemének –
kiszolgáltatott színházak mind ne-
hezebben vállalják a mûvészi ér-
tékre meg a nemzeti kultúra távla-
taira figyelô új, értékes magyar da-
rabok bemutatását – a jelenlegi
rendszer hibája. Ez ironikusan
igazolja, hogy két alapvetôen kü-
lönbözô, sôt egymással teljes mér-
tékben szemben álló rendszer is mûködhet hasonló
eredménnyel, illetve eredménytelenséggel.

Hogy a szellemi életben megállni látszék az idô, azt
éppen az jelzi, hogy a szöveg, a belôle kihallható su-
gallat, a magyar történelembôl kiolvasott filozófia
cseppet sem tûnik megkésettnek, a legkevésbé sem
múlt el fölötte az idô, mintha az eltelt bô évtized in-
kább igazolta volna a szerzô világlátását. Akár prófé-
tának is tekinthetnénk Spirót, ha nem emlékeznénk
rá, hogy a darab írásának idejére (1994–95 ôsze–tele)
a magyar mûvészértelmiség nagyjából már elvesztet-
te az új rendszer iránt táplált illúzióit.

Másfelôl a Budapesti Kamaraszínház Shure Stú dió -
jának elôadása némi kételyt ébresztett bennem, hogy

valóban az Árpádház igazi színházi ôsbemutatóját lát-
juk-e. A Krétakör mûvészei felolvasószínházként már
megismertettek a szöveggel, s a mostani bemutató
óta azon tûnôdöm: vajon Almási-Tóth András rende-
zése lényegesen többet ad-e, mondjuk, egy félig szce-
nírozottnak nevezhetô elôadásnál. Amivel – elôre kell
bocsássam – színházi értelemben semmi rosszat
nem akarok mondani a produkcióról. Önmagában
igényes, invenciózus, helyenként kiváló munka.
Iványi Árpád stilizált tere, Földi Andrea sötét-elegáns
ruhái egységes, markáns látványt nyújtanak. Dol mány

Attila bravúro-
san azonosítja
és különbözteti meg a két ellentétes jellemû királyt,
Könyves Kálmánt és II. Istvánt, Lengyel Tamás Ál-
mos herceg szerepében ugyan fölösen hangoskodik,
Vak Bélaként viszont telitalálat, ahogyan az aluszé-
kony-álmatag uralkodó világtalan éleslátását, humá-
nus kegyetlenségét adja. Törköly Levente és Kaszás
Mihály több szerepben is jó, Tímár Éva a szakszerû
gyilkos, a hatalom elvszerûen következetes, magát
emberségesnek tudó végrehajtójaként remek. 

Csak éppen alighanem a darab lényege mellett sik-
lik el ez a játék. Bár az Árpádház bemutatására egy,
stúdiószínházi körülmények között is különösen
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szûkös térben vállalkozó rendezésnek aligha volt más
választása, mint hogy az utóbbi idôkben divatos mó-
don járjon el. Azaz a történelmi szöveget kiemeli a
történelembôl, s ezzel a mozdulattal a szövegbôl is ki-
emeli a történelmet.

Ma már Shakespeare királydrámáit is szinte csak
így játsszák, ha többet akarnak nyújtani velük poros
történelmi képeskönyvnél. Spiró mûve azonban nem
Shakespeare-darab, és nem minôségi értelemben
nem az, hanem strukturálisan, szemléletmódjában
más. Patinás történelmi témáról szól, de XX–XXI.
századi szemlélettel. Lényege nem a múlt felidézése,
nem valamely kalandos történet elbeszélése, s vég-
képp nem a régi nagy idôk dicsôítése. A drámának
gondolati közlendôje van a múlt eseményeinek újra-
játszásával. Azaz – némileg talán leegyszerûsítve –
parabola. Pusztán tanulságos történelmi drámának
talán erôsebb is lehetne a darab, ha nem araszolna vé-
gig három uralkodó tettein, hanem csak Könyves
Kálmánról szólna. A jó szándékú, mindig mindent
megbocsátó, bölcs türelemmel kormányzó király
megvadulásáról szólna ez a mese, lényegében ugyan-
arról, mint az egész történet, ám nyilván szûkösebb
gondolati horizonttal, bár bizonyára követhetôbben,
átélhetôbben. Spiró viszont inkább addig folytatja a
történetet, amíg a kör bezárul, azaz Vak Béla fiai,
Géza és László hasonló testvéri hatalmi vetélkedésbe
kezdenek, mint a mû elején Kálmán és Álmos. Így al-
kalma nyílik, hogy bemutassa az uralkodói vérengzés
különféle, személyiségfüggô módjait – és hasonló
eredményeit. II. István eleve vad jellem, de megfon-
toltan, prevencióképpen is öldököl, a szelíd, álmatag,
sôt aluszékony Vak Béla helyett viszont a felesége
meg annak rokona gyilkolászik. Ô maga halála elôtt
megelôzô jótéteményként öl, hogy a még rosszabbtól,
fiai kegyetlenkedésétôl óvja meg kedves rokonait.

Összetettebb és paradoxabb is így a történet, kegyet-
lenebb is meg viccesebb is. 

A darab komplexen idézi meg a történelem folyá-
sát, parodizálja, kiforgatja, majd a ma látható lénye-
gébe hatol. Ha az elôadás ennek túlságosan is csak a
lényegére összpontosít, ha kivonja belôle a történelmi
koloritot, ha a színpadokon már szokványos mai idôt-
lenségbe és idétlenségbe helyezi a cselekményt, ha a
történelmi színeknek, kosztümöknek még csak a sej-
tetése sem bukkan fel, akkor nemcsak a darab gon-
dolati magja sérül, de humorának a fele is elvész. Ha
mai öltönyökben, divatos estélyikben ágáló emberek
egy hipermodernséget sugalló átlátszó padon, kasíro-
zott fényképek között stilizáltan játszanak, a dupla el-
idegenítés a történelemtôl – a szövegé és a látványé
egyszerre –, a kétszeres paródia gyöngíti egymást.
A históriai színezet nélkül a darab sajátosan magyar,
árpádházi, Kárpát-medencei, kelet-közép-európai jel-
lege is halványul. Általános emberi drámák, bárhol,
bármikor lefolytatható hatalmi játszmák sorát látjuk
– szóval mint bármely shakespeare-i királydrámát a
ma szokásos módon.
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magamfajta múlt századi (ezredi) ôskövület
számára kissé idegen az a fajta sikerpropagan-

dás, sztárkultuszos, hajcihôs zenés színházi mûkö-
dés, amelyet Kerényi Miklós Gábor vezényel a Nagy -
mezô utcában. Ám ettôl még a Budapesti Operett -
színház igen hatékonyan, eredményesen, jelentôs
munka- és energiabefektetéssel teszi a dolgát.

Legújabb premierjük nem a húzóágazat, a musical
tagozat produktuma, hanem az exportrészleg termé-

ke. Lehár Ferenc nagyoperettjét, A víg özvegyet vitte
színre Béres Attila, alapjában véve Szabolcska
Mihály-ian („nincsen benne semmi, ámde az leg-
alább érthetô”). A premiert megelôzô sajtótájékozta-
tón ugyan említette a rendezô, hogy a mû politikus, s
hogy Ari-Nagy Barbara színpadra alkalmazó drama-
turggal áthelyezték az 1905-ben született operett
cselekményét a harmincas évekbe, de sem a politi-
kum, sem a két világháború közötti korszak nem üt

Stuber Andrea
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