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A IV. Henrik még Shakespeare királydrámái közül sem a leg-
népszerűbb színpadon, ami némileg érthető, hiszen az első rész 
önmagában nem elég kerek, a másodikban pedig sok a töltelék, 
azzal dolgozni kell. Emellett a figurák, a konfliktusok és a jelle-
mek sem annyira markánsak, mint például a III. Richárdban, bár 
egy érdekes figura azért itt is akad, még ha az nem is a címsze-
replő – csak köznépi pandanja, aki a világirodalomban később 
nagyobb karriert csinált, mint a koronás fő a történelemben. A 
kettős darab, legalábbis ebben az egyszerre korszerű és korsze-
rűtlen színrevitelben, történelmi tablónak vagy tananyagnak 
sem elegendő, példázatnak is gyengécske: a történelmi tényeket 
maga alá temeti a sok-sok alakoskodás, köpönyegforgatás és 
szerepcsere, az időtlen jelmezek és a filmstúdiószerű díszlet pe-
dig ledobja magáról a historikus távlatot. Mácsai rendezésében 
igazán csak egy dolog világos: az ember a pénzért/hatalomért/
földért/szeretetért stb. sok mindent hajlandó megtenni, egy-két 
kivételtől eltekintve mindenki lop, csal és hazudik, kicsiben vagy 
nagyban, ön- vagy államérdekből.

Kovács Dezső: Az egy-két kivételt sem könnyű megtalálni 
itt, ahol az amoralitás az eszmény, a csalás a mindennapi 
túlélés eszköze, s ennek próbál megfelelni majdnem min-
den szereplő. De vannak fokozatok, átmenetek, időnként 
szórakoztató egybecsengések a figurák cselekedetei kö-
zött, már amennyiben a rendezői, színészi hangsúlyok 
ezt láthatóvá teszik.

Az alaphelyzet mindenesetre fontos: a koronabirodalomban 
nem nyugszanak a kedélyek, noha Anglia királya, IV. Henrik 
végre békét akarna. A küzdelem eleve két színtéren zajlik: az ud-
varban, tárgyalóasztal mellett, és a csatatéren, ahol (még) a király 
színeiben az ifjú Henry Percy, Szélvész jeleskedik. Csakhogy a 
nemesség kevély és büszke, hát még az ifjúság – nagy átok ez egy 
országnak, amely így ismét polgárháborúba sodródik. És ez még 
csak az udvar, egy társadalmi réteggel lejjebb, ahová a trónörökös 
befészkelte magát, ugyanúgy dúl a belviszály. Van tehát politikai 
ellentét, generációs vita és társadalmi feszültség bőven.

Egy (két) ilyen szertágazó, sok szálon és két párhuzamos sí-
kon futó darabot nem könnyű előadássá összerántani, de Mácsai 
igazán csak a látványvilágon egyszerűsített, dramaturgiailag nem 

alkudott meg. Értsd: a fekete falakon némafilmes inzertekhez ha-
sonló vetítések jelzik a helyszíneket, ami ügyes és szükséges meg-
oldás, hiszen gyakorlatilag minden jelenetváltásnál kilométere-
ket ugrálunk a palota és a kocsma, a csatatér és valamilyen főúri 
rezidencia között, ahol szimultán történnek az események. Míg a 
király a tanácsadóival tárgyal, a trónörökös a Disznófő kocsmá-
ban veri el az időt, míg Percy őrgróf és öccse az ifjabb Percy elé 
tárja a trónfosztó cselszövést, Falstaff és társai (Henrik herceget 
is beleértve) útonállókká avanzsálnak. Ami a díszletet illeti, ott 
nincs hiányérzet, pedig csak egy asztal, egy terebélyes bőrkana-
pé, néhány szék és pár apró kellék áll a színészek rendelkezésére, 
de mindez bőven megteszi.

A dramaturgia kérdése már csavarosabb, mert míg az I. rész 
gyakorlatilag húzások és változtatások nélkül vezettetik elő, ad-
dig a másodikban akad több üdvösen praktikus döntés, bár a 
játék második része több húzást is elbírna. A darab és a szín-
revitel kapcsán is nyilván a sokat emlegetett szerepösszevoná-
sok a legérdekesebbek. A duplázások (helyenként triplázások) 
nagy részét megoldja maga a drámaíró azzal, hogy az udvari és 
a kocsmanép soha nem találkozik szemtől szemben. Egyedül a 
fogadósnő és a főbíró szerepét kellett az eredetihez képest kis-
sé csonkítani, hogy Pogány Judit ne kerüljön szembe önmagá-
val a második részben. A színházi második felvonásban viszont 
megmaradt két vidéki, Kopár bíró uradalmán játszódó jelenet, 
amelyeket talán érdemesebb lett volna beáldozni, ugyanis sem 
a dramaturgia, sem a jellemábrázolás (Falstaffé) szempontjából 
nincs különösebb jelentőségük; a nézőnek az az érzése, hogy csu-
pán azért maradtak benne az előadásban, hogy egyrészről meg-
idézzenek egy bevett shakespeare-i fogást (lásd mesteremberek), 
másrészről Znamenák is kapjon egy szórakoztató bravúrszámot, 
Darvas Ferenc pedig egy pillanatra kibújjon Csöndes hallgatag-
ságából. Ráadásul a falusi toborzás intermezzóját sem sikerül 
igazán poénra futtatni, mert a beszélő nevű újoncok (Rozsdás, 
Hűvös, Sebes, Vékony és Maczkó) megszólaltatása inkább idét-
len, mint pihentető, azt pedig már eddig is tudtuk, láttuk, hogy 
mindenki megvesztegethető.

A szerepösszevonások – amelyek logikája feltehetően a trón-
örökös kettős életéből adódik – többször kifejezetten szellemes 
fogásokra adnak lehetőséget: szép például, amikor Polgár Csaba, 
miután Szélvész Percyként elesett, Mortonként viszi saját halál-
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hírét. Ahogyan a fentebb már megidézett Pogány Judit szerepei 
is gyönyörűen kiegészítik egymást: IV. Henrik (és később fia) 
tanácsosaként egyszerre szigorú és engedékenyen igazságos fő-
bíró, Falstaff mellett a méltatlanul szeretett férfiért bármire kész, 
keménykezű, de a lábáról könnyen levehető asszony. Akinél ez a 
fajta egyenes megfeleltetés még működik, az Takács Nóra Diá-
na: egyik figurája a királyt annak idején trónra segítő Worcester 
grófé, id. Percy öccséé, a másik a harctól végül távol maradó id. 
Percy feleségéé – az első tényleges nadrágszerep, a másodiknál a 
nadrágviselet jelzésértékű, amikor összeesküvés bűnében több-
szörösen vétkes férje ülepe alá tolja a gyávaság kerekeken guru-
ló „trónusát”. Csakhogy az ilyesfajta megfeleltetések egy adott 
ponton túl nem működnek, a további kisebb szerepek leosztása 
pusztán gyakorlati döntések sorának tűnik.

A dupla főszerep Csuja Imréé, aki többször nyílt színen vált 
egyikből a másikba. Ugyanakkor ez nagy váltást nem jelent, hi-
szen a két figurában valóban sok a közös, csak a regiszter más. 
IV. Henrik – bár ahogy a végén elárulja: „Görbe utakon jutottam 
én a koronához” – nem rossz uralkodó, a bűne nem is ez, hanem 
az, hogy nem mutatja ki elég bőkezűen a háláját: azok fordulnak 
ellene, akik a fejére tették a koronát; ahogyan Falstaff sem kötélre 
való gazember, inkább kisstílű csaló, aki nem is annyira hazu-
dik, mint nagyokat mond, mindemellett felettébb önreflexív és 
önironikus ember, ami roppant szerethetővé teszi. Neki is meg-
van a maga udvara, ahol csak látszólag nem ő a király, de közben 
úgy manipulálja híveit (leginkább Pogány Juditot), hogy azok 
észre sem veszik, bárkit meglágyít. Haragudni egyszerűen nem 
lehet rá. Csuja Falstaffként karakteresebb, a bohócfigurát jobban 
érzi, mint az utódlása miatt aggódó uralkodóét, sőt Falstaffként 
jobban viseli gondját a trónörökösnek, mint igazi apjaként: Hen-
rikkel, illetve – Nádasdy Ádám fordításában becézve – Rikivel 
való szerepjátékukban a saját szemére is hányja, hogy „te vitted 
rossz útra az ifjú herceget”. Egyébként ez a szerepjáték, amikor 
Rikivel eljátsszák, milyen lesz a hazatérés az udvarba, Csuja egyik 
nagy pillanata: nyeglébb és lazább, mint Nagy Zsolt valaha.

K. D.: Nem kisebbítve Csuja kettős szerepformálásnak ér-
tékét, megjegyezném, hogy Falstaff figurája Shakespeare-
nél is plasztikusabb, „testesebb”, mint az uralkodóé. És 
hát Csuja, a virtigli komédiás hogy ne formálná nagyobb 
élvezettel a bővérű kocsmatölteléket, az érzéki élvezetek-
nek hódoló vagányt, mint a hűvös és szigorú Henriket. 
Jószerével ő viszi a hátán az előadást, legalábbis ő gene-

rálja azokat a konfliktusokat, amelyektől élettelivé, élve-
zetessé és részben követhetővé válik a sokszor széttartó 
cselekmény. Színészalkat és szerep Falstaff megformálá-
sakor simul harmonikusan össze, anélkül, hogy a játékos 
kilépne a drámaíró által megszabott keretek közül. Mind-
ezt jótékonyan szolgálja Nádasdy Ádám üdítően kortársi, 
a beszélt nyelvhez közelítő fordítása.

Nagy Zsolt alakítása csupa kérdőjel. Kocsmatölteléknek túl ficsú-
ros (ki gondolta volna, hogy egyszer ide jutunk), trónörökösnek 
nem elég érett, de ez utóbbi minőségében még mindig hihetőbb, 
mint megjátszott részegségében. Azt a tanulságot vele kapcsolat-
ban mindenesetre biztosan levonhatjuk, hogy nem a ruha teszi 
az embert. Tulajdonképpen jelzi ő, hogy a „Rikiség” csak szerep, 
tudja, hogy feladata van, még csak gyávának sem lehet nevezni, 
mert amint szorul a helyzet, fegyvert ragad – olyan, mintha a zül-
lés alaposan kicentizett marketingfogás lenne, hogy amikor majd 
trónra kerül, nagyobb legyen a hatás. A rendezés talán egyetlen 
igazán határozott értelmezésbeli döntése Poins folyamatos sür-
gölődése az ifjú Henrik körül, mintha hivatalból rendelték volna 
ki mellé, hogy tartsa rajta a szemét, vigyázzon rá: Znamenák a 
legelső jelenetben néma szereplőként ott van a tárgyalóteremben, 
majd végig Nagy Zsolt sarkában lohol, de úgy, hogy lehetőleg ne 
keltsen feltűnést. Falstaff gyanúját még így is magára vonja, vagyis 
feltehetően idegen a kocsmai közegben, de védelmező pozíciójá-
ból nem kibillenthető. Nem mellesleg legszebb jelenete, amikor 
Henriket átöltözteti, felkészíti az udvari szerepvállalásra.

A tékozló fiú ellenpontja a lánglelkű, de a trónörökössel szem-
ben igen éretten gondolkodó, határozottan ítélkező Szélvész Per-
cy, aki bármekkora hadvezér és hős, annak áldozatául esik, hogy 
nagyravágyóan helyre akarja hozni apja és nagybátyja bűnét („Ti 
egy jogtipráshoz asszisztáltatok?”). Polgár Csaba nagyszerűen hoz-
za a fejlett igazságérzettel rendelkező, türelmetlenségében gúnyos 
és macsó, monomániás figurát, aki rendszerint képtelen uralkodni 
az indulatain, és ez is lesz a veszte. És ha már Polgár Csabánál tar-
tunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az előadásban neki is 
jut egy bravúrszám: Paplanos Dollyként maga a tökély, olyannyira, 
hogy Falstaff búcsújelenetének lényegét – miszerint a vén bohóc 
kénytelen beismerni, hogy bizony öregszik – agyon is csapja, de ez 
egyáltalán nem az ő hibája és aránytévesztése.

K. D.: És hamar előáll a szerepkettőzések nagy veszélye: 
az egyébként remek Percy-figurát bizony „felülírja” a já-
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tékban Paplanos Dolly ugyancsak vérbő alakja: a szerző, 
Shakespeare, s a színész, Polgár Csaba is nagyobb élvezet-
tel merül alá a figura dévaj bohócériájának bemutatásá-
ban, mint Szélvész Percy amúgy igencsak összetett jelle-
mének kibontásában. Nem beszélve arról, hogy Dolly és 
Falstaff duettje az előadás egyik legélvezetesebb jelenet-
sora: a két csélcsap mihaszna bizony lubickol a móriká-
lásban, az ugratásban, a szerepjátékban. Dús életismeret-
tel formálják meg figuráikat, amelyek ekként sokféle színt 
csempésznek a játékba.

A szerepértelmezések terén Kaszás Gergő id. Percyként nem 
(mert ott alakítása a helyén van és konzekvens), de a Lövő nevű 
bűnöző bőrében okoz azért még némi fejtörést: ki ez a figura, 
aki időnként besétál, fog egy lámpát, és ráveti a fényét egy ilyen-
olyan nőre, mint valami pornófilmrendező? Erre egyelőre nincs 
megoldásunk.

A színpadon egyébként mindenki pontosan és alázatosan teszi 
a dolgát kisebb-nagyobb szerepeiben – ahogy a háttérben időn-
ként megszólaló zenekar is, noha közreműködésük, valljuk be, alig 
észrevehető. Ez nem értékítélet, csak szomorú megállapítás, hogy 
a részben cserélődő zenészek jelenléte a kocsmai jelenetek felveze-
tésétől eltekintve inkább puszta divatos formalitás marad.

Amellett, hogy a színészi teljesítményeket igazán nagyra ér-
tékeljük, még ha a rendezés egyes alakítások amplitúdóját a lé-
nyegtől inkább a poén felé viszi is – és még csak ez sem elmarasz-
talás, mert Dido búcsúja walesiül és Glandower mint botcsinálta 
druida főpap ugyanabban a jelenetben telitalálat –, nem hagy 
nyugodni az előadás miértje. Határozott döntések nincsenek, 
csak szórványos hangsúlyok, (főleg a második részben) zeng-
zetes tételmondatok, amelyeket akár áthallásként is értelmezhe-
tünk. Akár. Ha nagyon akarunk. Természetesen ilyen a színlapon 
szereplő idézet: „Egy napon majd a bűn, mint meggyűlt kelés, 
kifakad és folyni kezd a genny” – hát igen, a világ állapotja év-
századok óta változatlan; vagy a tenyérbemászó érsek (Vajda Mi-
lán) utalgatása az „ostoba tömeg”-re, vagy például ez: „Kösd le a 
nyughatatlan lelkeket külföldi ellenség képével, s elfelejtődik az 
itthoni gond.” De honnan jutunk el hová? A tárgyalóasztaltól a 
halálos ágyig? A kocsmától a trónteremig? Már aki, persze, mert 
van, aki marad, ahol addig lébecolt, mint Falstaff, aki protezsáltja 
trónra jutásával kiváltságokat remél, de hatalmat nem, csak élet-
járadékot kap, hisz mindannyian láthattuk, milyen ingatag jel-
lem. Mi ennek a bő három órának a veleje?

K. D.: A „honnan jutunk el hová” problematikája alig-
hanem az előadás egyik legfőbb dilemmája. A kérdéssel 
tulajdonképpen a szerzőhöz és a rendezőhöz egyaránt le-
hetne fordulni. Utóbbihoz talán azért is, mert ha már volt 
olyan merész, hogy a két egész estés drámát egy színházi 
estébe sűrítette, miért nem volt még merészebb, radikáli-
sabb, bátrabb stb., s miért nem húzta még inkább „csont-
ra” a színjátékot, s miért vállalta föl, hogy bizonyos kap-
csolódási pontok, konfliktustípusok, viszonyrendszerek 
ennek megfelelően vázlatosak vagy elvarratlanok marad-
janak. Ámbár azzal talán még nagyobb kockázatot vállalt 
volna, ha valóban két estén játszatja a kétestés drámát. A 
szerző szándékairól pedig csak sejtéseink lehetnek, illet-
ve a Shakespeare-szakirodalom sok mindent föltárt már, 
ám a végső, vélhetőleg egészen prózai motivációk való-
színűleg megmaradnak már a jótékony színháztörténeti 
homályban.

Hogy a nép, még ha az urak időnként leereszkednek is közé, 
jobb, ha tudja, hol a helye? Hogy semmi sem fekete és fehér? 

Hogy a szolgálataiért, segítségéért, szeretetéért mindig minden-
ki viszonzást vár? Hogy odafent és odalent is egyaránt vannak 
gazemberek és nemes jellemek? Vagy azon érdemes tovább gon-
dolkodni, hogy ki áruló, és ki nem? Idősebb Percy, aki úgy forog, 
mint a szélkakas, és még a saját fiát is képes a sorsára hagyni? És 
ifjabb Percy az-e? És a könnyen megvesztegethető Falstaff? Vagy 
a frissen megkoronázott V. Henrik, akire a zárójelenetben a saját 
testvérei is gyanakodva pillantgatnak a szemük sarkából? Esetleg 
annyi az egész, ami Csuja Imre pocakjáról könnyen dekódolható: 
az élet olyan, mint egy hatalmas óriáskerék, csak forog körbe-
körbe – egyszer fent, egyszer lent? Sovány mondandó.

Jászay Tamás: Lehetetlen és reménytelen, s mint ilyen, 
rendkívül tiszteletre méltó vállalás az Örkény Színházé. A 
nálunk alig játszott drámáról Mácsai Pál rendezése után 
sem fogjuk azt gondolni, hogy kihagyhatatlan reperto-
árdarabja egy magára valamit adó művészszínháznak. 
Mert nem az, ez szinte biztos. De vajon lehetne, lehetett 
volna az? Számomra épp az a legbosszantóbb ebben az 
egészben – és nyilván csalódást okozok szerkesztőnek, 
olvasónak, de Molnár Zsófia cikkével nem fogok, mert 
nem tudok vitatkozni, minden meglátására helyeslően 
bólintok, kommentáromban legfeljebb néhány megjegy-
zését aláhúzom –, hogy itt most talán ennek a lehetősége 
csúszott ki a kezünkből. Hogy miért? Azért, mert belát-
ható időn belül fővárosi színház nem fogja újra műsorra 
tűzni a darabot, az egészen biztos. A Shakespeare-összes-
ből a IV. Henrik is ki van pipálva, kérjük a következőt 
(persze Nádasdy Ádámtól, ha egy mód van rá, célzok itt 
gonoszul a Víg rémületes Rómeó és Júliájára és vitatható 
Othellójára az utóbbi évekből). A hazai színházi emléke-
zet amúgy érthető módon nem sok (fontos) előadást tart 
számon a IV. Henrikből, pláne nem olyat, amikor mind-
két részét eljátszották. A 80-as években több premierje 
akadt, majd az utóbbi fél évtizedben is fel-feltűnt a da-
rab, érdekes módon mindig vidéken: Kaposvár, Miskolc. 
Időben e két „korszak” közé esett Zsótér Sándor 1999-es 
szegedi (!) Falstaffja. Szerencsés vagyok, hogy vagy fél 
tucatszor láttam ezt a szűk színházi szakmán kívül nagy-
jából mindenkit hidegen hagyó, csodálatos előadást (Ki-
rály Levente! László Zsolt!), amelyben kristálytiszta logi-
kával, erőteljes képekben mutatta meg magát a shakes-
peare-i konstrukció. A darab egy angol nyelvű elemzé-
sében olvastam azt a megfontolásra érdemes gondolatot, 
miszerint a kétrészes IV. Henrikben Shakespeare a maga 
feltalálta, több ízben sikerrel kipróbált királydráma-re-
ceptet bizonyos értelemben a tökéletességig fejlesztette 
(végre egy kis vitaszerűség: az alapanyagról és színházi 

Mi? William Shakespeare: IV. Henrik I-II.
Hol? Örkény Színház
Kik? Csuja Imre, Nagy Zsolt, Pogány Judit, 
Znamenák István, Polgár Csaba, Kaszás gergő 
m.v., Takács Nóra Diána, Vajda Milán, Kókai  
Tünde, Zsigmond Emőke, Ficza István, Dóra 
Béla, Jéger Zsombor, Novkov Máté / Díszlet: 
Izsák Lili / Jelmez: Benedek Mari / Zene: Darvas 
Ferenc, Herczeg Tamás, Kákonyi Árpád / Dal-
szöveg: Máthé Zsolt / Dramaturg: Ari-Nagy  
Barbara / rendező: Mácsai Pál
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[fel]használhatóságáról jobb véleménnyel vagyok, szem-
ben Molnár cikk eleji megállapításaival). Az ifjú Henrik 
emelkedése, Falstaff alászállása, az udvari és az azon kí-
vüli, azzal ellentétes, tehát azt kiegészítő világ pulzáló, 
konfliktusos bemutatása életes, változatos kor- és kórké-
pet rajzol. Kell, mert érdemes figyelni az egymást ellen-
pontozó, kommentáló részletekre, a fenti és a lenti világ 
komplementer felépítésére. (Érdekes lett volna Molnár 
alapos kritikájában többet olvasni a két világ nyelvi épít-
kezéséről: Nádasdy fordítása érvényes válaszokat ad a 
kérdésre, azon kívül az új fordítás megszületése a bemu-
tató egyik, ha nem épp leghasznosabb következménye.) 
Az olvasó-néző egyik dolga a komoly(kodó) nagypolitika 
és a komolytalan kocsmai világ egyezéseinek azonosítá-
sa és lajstromozása. Fárasztó kötelesség, időt, energiát és 
figyelmet igénylő munka. Meggyőződésem, hogy e mai 
szemmel nézve egyszerre korszerűtlen (lásd felgyorsult 
világ stb.) és nagyon is aktuális (lásd a hatalomban ülők 
ma is olyan vállalhatatlanok, mint négyszáz vagy hatszáz 
éve stb.) dráma csak akkor képes valódi erényeit megmu-
tatni, ha olyan markáns rendezői koncepció társul hozzá, 
mint anno Zsótéré volt, aki Falstaffot nemcsak előadása 
címébe emelte, hanem az ironikus történelmi naprend-
szer középpontjába is helyezte. Balgaság volna egymással 
semmilyen kapcsolatban nem álló előadásokat hason-
lítgatni, egy szempontból mégis indokolt más produk-
ciók idecitálása, és hozok gyorsan egy külföldi példát is 
mondandóm igazolására. Ivo van Hove monstre Kings of 

War című előadása ennek a sztorinak a folytatását nyújt-
ja, amikor az V. Henriket, a VI. Henriket és a – virtuális 
sorozat okkal legnépszerűbb darabját, a – III. Richárdot 
egy estén, két részben, öt óra alatt ledarálja. Szó sze-
rint, hiszen az ő felismerésének lényege a shakespeare-i 
dramaturgia és az amerikai politikai tévésorozatok (pl. 
House of Cards) hasonlósága, ebből születik a különálló 
darabokat egymással összefűző vörös fonal. Igen, ott is 
vannak unalmas és fárasztó részek, mégis van egy olyan 
főcsapás, amelyet végig kedvvel és érdeklődéssel követ a 
néző. Persze, némelyik megoldás „csak” ötlet (a rendezői 
ötletektől ments meg, uram, minket), de összességében 
mégis ezek jól átgondolt szövevényétől lesz hiteles, átél-
hető, a szó legnemesebb értelmében szórakoztató ez a(z 
ál)történelmi, kiszámítható káosz. Ha úgy tetszik, akkor 
attól, hogy az elénk tárt tágas panorámán vannak lankás 
tájak, szelíd dombok, meg olykor ködös hegycsúcsok és 
veszélyes szurdékok. Az Örkény előadása épp a szorgos 
és szakértő kezek megrajzolta tájkép változatlanságával 
és tagolatlanságával hagy maga után kiáltó hiányérzetet: 
a távolban apró alakokat látunk, akik a kopár síkságon 
kitartóan, ám különösebb cél nélkül vonulnak hol balra, 
hol jobbra. Ám a nagy odaadással teljesített masírozás 
önmagában még kevés: attól bizony ez még puszta or-
szág marad.

Molnár Zsófia az előadást október 14-én és november 8-án, 
Kovács Dezső október 15-én, Jászay Tamás október 28-án látta.

DéZSI FruZSINA

LEGyEn Könnyű 
A HAtALoM
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

Marosvásárhelyen bemutatni az Egy lócsiszár virágvasárnapját 
nem csupán színházi esemény, hanem egyszersmind kulturális 
– mondhatni nemzeti – ünnep. Sütő András itt ugyanis nem el-
sősorban a romániai magyar dráma nagykorúsodását masszívan 
elősegítő író, hiszen a városhoz való kötődése jól ismert arcot tár-
sít a kultuszhoz. Az azonban egyelőre tisztázatlan kérdés, hogy a 
közönség nosztalgiából is erősen táplálkozó szeretetén, illetve a 
reformáció 500. évfordulóján túl van-e pontosan megfogalma-
zott célja és – főként – jelentősége a dráma mai színrevitelének.

Kétségtelen, hogy a Sütő-életmű jelentős szerepet játszik az er-
délyi kulturális emlékezet formálásában, a kollektív múlt filozófiai 
mélységeket is megnyitó értelmezésében, ezt húzza alá a 2014-ben 
„(M)ilyen gazdagok vagyunk?” címmel megrendezett kétnapos 
marosvásárhelyi konferencia is. Vida Gábor itt ugyan kijelentette, 

hogy Sütő munkásságát egyenesen folytathatatlannak találja, Szász 
László azonban az életmű mítoszainak újraépítése mellett tette le 
a voksát, és bár erre valóban voltak kísérletek az elmúlt években, 
egyik sem mondható igazán revelatívnak. A Sütő-drámák színre-
vitelét, különösen az Egy lócsiszár…-ét az alapszöveg problémáin 
túl tovább nehezítik a korábbi sikerprodukciók, gondoljunk csak 
a Zsámbéki Gábor rendezte kaposvári ősbemutatóra vagy Harag 
György főrendezői székfoglalójára Kolozsváron – ez utóbbi előadás 
tíz évig meghatározó pontja volt az intézmény repertoárjának. Ilyen 
múlt után még meghatározóbbá válik az újat mondás kényszere, 
csakhogy ezzel párhuzamosan az alapszöveg az új színházi irányza-
tok és trendek fényében folyamatosan veszít érvényességéből.

Maga a dráma Heinrich von Kleist Kohlhaas Mihály című el-
beszélése nyomán igyekszik felderíteni a hatalom és az ebből eredő 
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zsarnokság természetrajzát. Az alapszituáció viszonylag könnyen 
felvázolható: az igazságban feltétlenül hívő lócsiszár két lovát jog-
talanul lefoglalják, a törvényes út szolgálata feleségének életébe ke-
rül, ennek következtében fordul ő maga a fennálló hatalom ellen. 
A két mű között azonban jelentős különbségek fedezhetők fel, ezek 
közül – a történelmi háttér mellett – legkiugróbb Nagelschmidt 
karakterisztikája: a Sütő-szöveg Kolhaas mellé rendeli egyen-
rangú társként, egy-egy értelmezés pedig azt is megengedi, hogy 
Nagelschmidt éppen olyan kulcsszereplő, méghozzá pozitív kulcs-
szereplő, akárcsak az igazságáért küzdő lócsiszár. Dialógusaikban 
erőteljes nyíltsággal csap össze két létszemlélet: Kolhaas Luther 
Márton elveihez igazítja értékrendjét, míg Nagelschmidt Münzer 
Tamás messzemenően radikális nézeteit visszahangozza. A törté-
net elején majdhogynem egyértelmű, hogy itt Kolhaas Mihálynak 
van igaza, érvelése újra és újra megsemmisíti a felhorgadó Mün-
zer-indulatot, de a dráma minden mozzanatával azt kiáltja, hogy 
amíg a szereplők nem egyesülnek egyféle, oszthatatlan igazságban, 
addig az olyan szavak, mint béke, tisztesség, szabadság, kiüresedett 
hangsorokként várják, hogy valaki ismét jelentést tulajdonítson 
nekik. Ekképpen válik szükségessé az, hogy a gyökeresen eltérő 
nézetek ne egyszerűen kizárják, hanem bekebelezzék a másikat – 
és ez adja a dráma fő feszültségforrását is.

Az a didaktikus szépelgés viszont, amely a dialógustechniká-
ból fakad, kényelmetlen helyzetbe hozza mind az alkotókat, mind 
a közönséget, hiszen a mai néző zsigerből utasít el minden nyílt 
nevelői szándékot. Kissé különös hát, hogy a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház alkotógárdája nem kísérli meg a dráma gyö-
keres újraértelmezését, ahogyan a szöveg maivá tételét sem, de 
szerencsére elgondolkodik azon, hogy Kolhaas Mihály igazságke-
resése mellett milyen más történetek bújnak meg a sorok között. 
És ez máris több, mint amire számíthattunk. Sebestyén Aba ren-
dezésében nem Kolhaas Mihály (Bokor Barna) a főszereplő, ha-
nem gyermeke, Henrik (Takács Örs). Henrik az előadásban végig 
aktív szereplőként van jelen, harcol apja rég elveszett igazságáért, 

de egyedüli öröksége végül mégis csak a magány marad. Végig-
nézi Kolhaas, Nagelschmidt és Mária akasztását, a gyász fájdalma 
pedig monomániaként artikulálódik: lassan az egész színpadot 
beteríti lucfenyőivel, vigyázva, hogy meg ne sértse a gyökereket 
– de hiába az újult erő iránti vágy, ha egyszer már nincs mibe ka-
paszkodni. A bűnhődés univerzalitása ugyancsak Sebestyén Aba 
rendezésének sajátossága, itt nincs felmentés a bűnrészeseknek, 
tettlegesen vagy metafizikai síkon előbb-utóbb mindenkit elér 
egy magasabb rendű, arctalan hatalom keze. Az, hogy az igazság 
hol van mindebben, majdhogynem feltárhatatlan.

Ugyancsak a rendezői koncepció érdeme, hogy a karakterek 
többsége nem csupán egy példázat papírmasészerű szereplője, 
egy szigorú kereteken belül meghatározható elvrendszer szócsö-
ve, hanem hús-vér ember. Mária (Simon Boglárka Katalin) és 
Nagelschmidt (Kovács Botond) nyilvánvaló vonzalma már ere-
dendően magasabb érzelmi amplitúdót hoz az előadásba, ezt pedig 
tovább fokozza, hogy ezúttal Lisbeth (Gecse Ramóna) és Kolhaas 
kapcsolatát sem fojtják meg a szokásos drámai és romantikus kli-
sék: szerelmük már-már bibliai tisztasága nyílt érzékiséggel páro-

Mi? Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
Hol? Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata
Kik? Bokor Barna, gecse ramóna, Kovács Bo-
tond, Szabó János Szilárd e.h., Simon Boglárka 
Katalin, Ördög Miklós Levente, Tollas gábor, 
gáspárik Attila és mások / Díszlettervező: Kupás 
Anna / Jelmeztervező: Hotykai Evelin / Koreográ-
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sul, ösztöneik fel-feltörnek, testük és lelkük mohón táplálkozik egy-
más testéből-lelkéből – ilyesformán pedig a Lisbeth elvesztéséből 
fakadó elviselhetetlen fájdalom is hitelesebben mutatkozik meg.

Az előadásban Kolhaas két fekete lova is testet ölt (Kocsis 
Anna, Tóth Jess), a halál nagyköveteiként vonulnak végig a törté-
neten. Ők egy egészen más, túlvilági dimenzióban mozognak, lá-
tomásszerű megjelenéseik azt erősítik, hogy a lócsiszár ügye nem 
a földi életben dől el. Párkák módjára uralják az eseményeket – 
kár, hogy a rendezés nem aknázta ki teljes mértékig a narrációs 
technikában rejlő lehetőségeket. Az oratorikus zenei kíséret (ze-
neszerző Boros Csaba) és a díszlet (Kupás Anna munkája) foko-
zatos szétesése – Kolhaas világának monumentális metaforája – 
ugyancsak ezt a szakralitást hangsúlyozza, amelynek csúcspontja 
mégiscsak a nyitány: a szereplők apró fakockákból templomot 
építenek, közösen, együttes erővel, boldogan, egymásra figyelve. 
És ez a kis templom már az első jelenetben összeomlik, bukásra 
predesztinálva az egész fennálló világot.

Igencsak problematikus azonban, hogy az egymás mellé he-
lyezett színházi nyelvek képtelenek összhangban létezni – ahe-
lyett, hogy egyik kiegészítené a másikat, folyamatos érvénytele-
nítésnek lehetünk szemtanúi. Az előadás alapvetően a magyar 
kisrealista játékparadigmába illeszkedik, jól ismert, kodifikált 
gesztus- és szimbólumrendszerrel dolgozik. Ugyanakkor ennek 
kontrasztjaként megjelenik a román színházra jellemző teatra-
litás, a vizuális ingerek előtérbe helyezése. Ez utóbbi formanyelv 
főként azoknál a szövegszinten elemelt, lírai részeknél szerez ér-
vényt magának, amikor a didaktikusság eléri legmagasabb fokát. 
A példázat sűrűségét több alkalommal kontakttánccal oldják, és 
bár olykor ez is öncélúnak tűnik, az összeférhetetlenség a máso-
dik felvonásban, Tronkai Vencel báró esti dorbézolásánál dom-
borodik ki igazán. A kezdőkép vizualitása sokat ígér, a hatalmi 
bagázs gátlástalansága minden egyes momentumnál igazolást 
nyer, és Hotykay Evelyn jelmezei is szépen emelik ki a miliő vég-
letes túlzásait. Ömlik a kokain, lekerülnek az ingek, egyre han-
gosabban szól a zene – az élvhajhászás tökéletes megtestesülése 
lehetne mindez, ha Antónia nővér megjelenésével az absztrakció 
nem fordulna át egyszerű, már-már zavarba ejtő közönségesség-
be. Az apáca meggyalázása minden olyan eszköztárat mozgósít, 
amely szembemegy a korábbi jelenetek ábrázolásmódjával, ezért 
egyszersmind hitelteleníti is azokat. A testnyelv közhelyekből 
való építkezése nem a profanizálásra, hanem az ízlés félresiklásá-
ra rímel, és bár az előadás egység(esség)e már korábban is meg-
megrepedezett, itt törik végleg szilánkokra.

Hasonló disszonancia fedezhető fel a színészi alakításokban 
is. Kolhaas Mihály az előadás legbiztosabb pontja, Bokor Barna 
értőn és precízen festi fel a szelíd, megingathatatlannak látszó ló-
csiszár alakját, aki foggal-körömmel ragaszkodik az észérvekhez, 
ám a személyes – mondhatni „bánki” – sérelem végül mégis arra 
készteti, hogy a ráció helyett az igazságkeresés véres útját válasz-
sza. Kiszolgáltatottsága ekkor válik nyilvánvalóvá és kollektívvá: 
ha őt, Kolhaas Mihályt egyetlen legyintéssel félresöpri a hatalom, 
akkor mi vár a kisemberekre? Bokor Barna remekül érzékelteti a 
kétségbeesés felé sodródó, majd haragját korlátok nélkül megélő 
lócsiszár kálváriáját.

Az őt ellenpontozni kívánó Nagelschmidt azonban igencsak 
egyoldalú figurává válik, ugyanis Kovács Botond a nyers harsány-
ságon kívül semmiféle eszközhöz nem nyúl a karakter árnyalásának 
érdekében. A magát szabadsághősként definiáló Nagelschmidtből 
csak az artikulálatlan düh marad, megszólalásainak ironikus éleit 
egy az egyben elnyomja az indulatos kiáltozás, így nem tud érzel-
mi-gondolati ívet befutni, ez a fajta hektikus stagnálás pedig sú-
lyosan rányomja a bélyegét az egész előadásra. Gáspárik Attila ala-
kítása azonban még ennél is kevésbé illeszkedik a rendezői és írói 
szándékhoz: a hatalmasok játékát hibátlanul űző Müllerből szinte 

semmit sem láthatunk. Gáspárik kívülről láttatja az ügyészt, éles 
karikatúrát rajzol róla, azaz tudatosan eltartja magától a szerepet, 
méghozzá olyan fokú modorossággal, amely megsemmisít minden 
belső feszültséget. Mellettük már-már apró melléfogásnak tűnik 
Ördög Miklós Levente Tronkai Vencelének teljes jellegtelensége: a 
nagy kavalkádban csak akkor eszmélünk rá, hogy ki is a hírhedt 
báró, amikor Kolhaas Mihály kötéllel rántja magához.

Felüdülés azonban, hogy Henn János Luther Mártonja nem 
mozdíthatatlan szentségként jelenik meg, hanem egyszerű, gon-
dolkodó emberként – ezt a szerepértelmezést aláhúzza a ren-
dezés is, Luther ugyanis a közönség soraiból indítja érvelését –, 
ám önreflexivitásával végül mégiscsak a többiek fölé emelkedik. 
Több szempontból is érdekes a Kolhaas Mihállyal folytatott vitá-
ja, amelyben ugyancsak a gyermek kerül középpontba. Mintha a 
krétaköri dilemmát látnánk filozófiai szintre emelve, ám itt még 
úgy tűnik, hogy Henriknek megadatik a szabad útválasztás lehe-
tősége. A kisebb szerepekben szerényen helytállnak a többiek is, 
Lisbeth Gecse Ramóna megformálásában végre nőként él a szín-
padon, finomkodástól mentes kacérsága, szeretetteljes játékossá-
ga kellemes színt visz az előadás folyamába, igazán egyenrangú 
partnere azonban nem akad Bokor Barnának.

A darab minden hibájával és aránytalanságával együtt persze 
korántsem érdemtelen, ám hiába a korszerűsítésre való imponá-
ló törekvés, a szálak összehangolása és a jelentésrétegek feldúsí-
tása, az Egy lócsiszár virágvasárnapja nem adja meg magát, nem 
hajt térdet a modernizáció előtt. Ennek fő oka a történetvezetés 
egysíkúságában keresendő: Kolhaas Mihály a mészárlások elle-
nére felmagasztosulva veszti életét, ez a végső heroikus mozzanat 
pedig több mint visszás. Sebestyén Aba rendezése arra a kérdésre 
sem ad megnyugtató választ, hogy érdemes, sőt lehet-e minden 
ízében mai hangon megszólaltatni Sütő drámáját, és főképp, 
hogy a vérbe fojtott parasztforradalom meg tud-e még mozdítani 
bennünk valamit – márpedig ez a válasz volna az, amely valódi 
tétet adhatna a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadásának.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotó: XXXXXXXXXXXXXX


