
olyan térélményt nyújtanak a nézőnek,
amely segít átélni a mű filozófiáját, a lét
értelmével viaskodó főhős drámáját.

Ami megoldatlanul maradt

A Dóm téri P e e r Gynt nem oldotta meg
természetesen a nagy mű színpadra állí-
tásának valamennyi problémáját. Min-
denekelőtt Solvejget nem sikerült kimoz-
dítani abból az elvontan glorifikáló fény-
ből, amely mintha változatlanul kísérné át
ezt a nőalakot egyik Pee r Gynt-előadásból
a másikba. De épp ez a szegedi elő-adás,
amely nagyon korszerűen kezelte Peer
drámáját, s tisztává tette, hogy a mű
milyen keményen ítéli a „gynti életelvet"

nemcsak közösség- és emberellenesnek,
hanem épp az egyéniség számára a leg-
pusztítóbbnak, adós marad annak meg-
mutatásával, hogy a solvejgi jóság s min-
dent feloldó megbocsátás milyen gyilkos
módon összetartozik - azonos éghaj-lat
alatt terem meg, mint Peer vad önzése.
Solvejg értelmezésével adós marad a ren-
dező, s így Bencze Ilona is, aki így csak
szép énekhangját állíthatja az előadás
szolgálatába.

Nem ilyen döntő, de azért bosszantó a
marokkói szín megoldatlansága is. A sután
álldogáló színészek olyan be-nyomást
keltenek, mintha csak végszavaznának
egymásnak, s a jelenetben nyoma sincs
annak az iróniának, amelyet itt Peer
„világpolgárságba" vetett illuzórikus hite
megkívánna. Kárpótlásul né-hány remekbe
formált epizódalakítást kap a néző : Dégi
István elmegyógyintézeti igazgatója,
Tímár Béla háborodottja és Ingrid, a
Zöldruhás nő és Anitra hármas szerepében
Almási Éva emlékezetes.

A Dóm téri csillagok mintha segítettek
volna bevilágítani a „fjordok Faustjának"
mélyére. Nyáron és szabadtéren - borúlátó
meteorológiai és színházi előrejelzések
ellenére.

Henrik Ibsen: Peer Gynt
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Rendező: Lengyel György, díszlettervező:
Fehér Miklós, jelmeztervező: Mialkovszky
Erzsébet, koreográfus: Eck Imre, zenei vezető:
Fehér András.

Szereplők: Huszti péter, Psota Irén, Ben-
cze Ilona, Almási Eva, Horesnyi László,
Némethy Ferenc, Dégi István, Cs. Németh
Lajos, Papp János, Tímár Béla, Maros Gá-
bor, Sarlai Imre, Varga Irén, Melis Gábor.

TAKÁCS ISTVÁN

Históriás játékok Gyulán

Ha valaki a drámák cselekményének
tényleges kronológiája szerint sorba rakná
s kötetté rendezné a Gyulai Várszín-
házban bemutatott magyar műveket, ez az
igen vaskos könyv nemcsak elfeledett,
ritkán játszott vagy itt bemutatott eredeti
drámák (sőt: egyenesen Gyula számára
írottak) igen tanulságos antológiájává
kerekedne, hanem a magyar történelem
drámákba foglalt olvasókönyvévé is. Úgy
tekinthetnénk egy ilyen kötetre, mint a
magyar múlt számos nehéz, tragikus, vi-
tatott vagy nem jól ismert mozzanatát
megvilágító, irodalmi eszközökkel meg-
fogalmazott adattárra, tanulmány- és
hozzászólás-sorozatra, melynek külön-
böző korokban élt szerzői - Katonától,
Vörösmartytól Száraz Györgyig, Görgey
Gáborig - szinte kivétel nélkül olyas-miről
beszéltek, ami nemzeti ügy, súlyos
történelmi probléma volt vagy az ma is,
vagy a múltból átsugárzik a mába, ta-
nulságok levonására, a kérdések tovább-
gondolására késztetve bennünket.

Egyéb érdemei mellett alighanem ez a
sajátos és következetesen megtartott
műsorkoncepció biztosít megkülönböz-
tetett helyet Gyulának a nyári produkciók
között. (Tíz-egynéhány éves múltjában
persze nem csupa remekmű és ki-

emelkedő előadás sorakozik; akadt itt
tisztes bukás - írói, rendezői - is. De az
elképzelés helyességén ezek nem változ-
tatnak).

Az idei két darab jól illeszkedett a ha-
gyományokhoz: egy magyarországi pre-
mier és egy eredeti magyar bemutató,
amely ráadásul egyenest ide, Gyulára író-
dott; hozzá mindkét mű történelmi témát
dolgozott fel, s - véletlenül vagy sem -
mindkettő az oly igen zord-zivataros XVI.
század eseményekben különösen gazdag
második felében, illetve utolsó
harmadában játszódott.

Az egyik, dráma, a Görgey Gáboré, a
Tör ökö t f o g t un k az 1560-as évek elején
éppen Gyulán (a játékban Gyapjas várá-
nak nevezik), a másik, a Veress Dánielé, a
V ér e s f a r a n g 1590 körültől az 1610-es
évek legelejéig Erdélyben, illetve utolsó
jelenetében Prágában történik. Akár egy-
más után kerülhetnének abba a bizonyos
képzeletbeli drámaantológiába, s egyné-
mely vonatkozásban ki is egészítenék
egymást.

Törököt fogtunk

Görgey darabja - melyet ugyan a második
bemutatóként láthattunk, de idő-rendjében
előbbre kívánkozik - az 1560-as évek
legelején játszódik, amikor éppen „béke"

van. Kétszeresen is: Ferdinánd 1559-ben
és 1562-ben kötött békét II. Szulejmánnal,
s ez a békesség egészen 1566-ig fog
tartani, amikor is az agg szultán
megostromolja Szigetvárt, s vezérei be is
veszik Zrínyi várát - az ostrom közben
elhalálozó szultán nevében.

Jelenet a Törököt fogtunk gyulai előadásából (Horváth Gyula, Pécsi Ildikó, Körtvélyessy Zsolt,
Körmendi János és Cserhalmi György)



Nos, a Törököt fogtunk egy sajátos szi-
tuációt ragad meg s jár körül: a békében
tétlen, tehát felesleges, tehát „foglalko-
zási konfliktusba" keveredő végvári ka-
tonák nem minden komikumtól mentes
helyzetét. (Görgey a „munkanélküli ka-
tona" kifejezést használja egyik nyilat-
kozatában.) A dolog valóban visszás: a
végvári vitézeket azért tartotta a király
(Ferdinánd), hogy a töröktől védjék a
királyi Magyarország területét. De mivel
éppen nincs háború, a végváriakra és a
végvárakra úgyszólván nincs szükség,
különösen az olyan jelentéktelen kis tég-
lavárakra, mint amilyen a korabeli Gyula
(Gyapjas) volt. Mit tesz egy ilyen végvár
helyőrsége? Tétlenkedik, vitézhez mél-
tatlan szórakozásokkal üti agyon az időt,
vagy - mert a zsold ritkán és rendszer-
telenül érkezik Bécsből - segít magán:
kisebb török csapatokat támad meg, vagy
a vár körüli jobbágyfalvakat sarcolja.
Élni csak kell.

Görgey gyapjasvári vitézei nem sar-
colnak, csak tétlenkednek. Rácsapnának
ők a törökre, csakhogy török sehol. És a
német császári biztos csak akkor fizeti ki
a zsoldot, ha a katonák dolgoznak, azaz
török fejeket szállítanak.

Következmény: a vár hadi népe éh-
koppon van, már a lovakat is megették,
már az ágyúkat is eladta a várispán. Míg-
nem egy szép napon zseniális ötlete tá-
mad a jó kereskedelmi érzékkel megál-
dott ispánnak: szerződjenek a törökkel,
aki bizonyára szívesen megszabadulna jó
néhány kellemetlen emberétől. Ők vál-
lalják ezt a munkát, ezzel török fejeket
szereznek, megkapják a zsoldot, s a török
is jól jár. Az üzlet létrejön, a gyapjasiak
megtollasodnak, dől a pénz, Bécs alig
győz fizetni, s a török is elégedett.
Mígnem egy szép napon a várkapitány el
nem kezd moralizálni: nem jól van ez így,
nem tiszta ügy ez a fura üzlet. S egy
vándor krónikamondó diák históriás
énekétől is feltüzelve a vár népe nekiront
az éppen jószomszédi látogatásra érkező
törököknek, levágja őket. Ami miatt aztán
szabályos ostrom kezdődik. A gyenge és
rosszul felszerelt váracska ezt nem sokáig
állja. A kapitány és maradék vitézei
kirohannak díszruhában,
díszfegyverekkel a törökre, s mind egy
szálig ott vesznek a vár bástyái előtt.

Talán a történet ilyen rövid összefog-
lalása is érzékelteti a Törököt fogtunk prob-
lémáit. (Előre kell bocsátanom: ezek

nem a választott műfajból, a Görgey által
tragikus komédiának nevezett drámai
megközelítési módból erednek; ez a fajta,
a groteszkból egyszer csak komolyba, sőt
tragikusba váltó stílus közismert, bevett.)

Görgey maga is említi, hogy a darab
alapötletét az 1560-as évek elején kelet-
kezett, Cantio de militibus pulchra (Szép
ének a katonákról) című, ismeretlen szer-
zőtől származó énekből vette. Ez a his-
tóriás énekek sablonjain drámai erejével és
a népköltészethez közelítő elbeszélő-
megjelenítő stílusával túlemelkedő, mind-
össze 174 soros ének önmagában is kész
drámai anyag. Nézzük csak: a gyulai vár
kapitánya, bizonyos Kerecsényi László, ez
a kapzsi, harácsoló, rossz katona, nem
hajlandó zsoldot fizetni a katonáinak, mert
azok nem hoznak neki török fejeket és
foglyokat. (Nota bene: ekkor, mint
mondottuk, effektíve béke van, s Kere-
csényi, mint Ferdinánd király várának
kapitánya, a béke őrzője; ennek a békének
a megszegésére biztatja katonáit.) Az
elkeseredett és feldühödött vitézek egy
százötven fős csapata a kapitány tudta
nélkül elindul, hogy bebizonyítsa: nem
gyávák, nem rossz katonák, nem
érdemtelenek a zsoldra (amelyet egyéb-
ként békében, török fejek szállítása nél-kül
is meg kellett volna kapniuk). Egészen
Bugacig kell menniük (Gyulától to-
ronyiránt, át a Tiszán, vagy százhúsz ki-
lométer), míg találkoznak egy náluk há-
romszorta erősebb török csapattal. Meg-
támadják őket; a török túlerő a magya-
rokból hetvenötöt levág, s csak azért nem
folytatják a mészárlást, mert egy a harci
zajtól felkerekedő hatalmas gulyát
(minden bizonnyal az ekkor a marhake-
reskedelemből meggazdagodó kecske-
métiek egyik gulyáját) a törökök felmentő
magyar lovasoknak vélnek, s elvonulnak.
A maradék magyarok összeszedik
halottaikat, fejüket veszik a török holt-
tetemeknek, s egy foglyul ejtett sebesült
török tiszttel együtt visszavonulnak
Gyulára. Ott Kerecsényi elé rakják a fe-
jeket s a magyar holttesteket, a török
tisztet meg ajándékba adják neki, hogy
megszégyenüljön. (Ez utóbbi nem való-
színű: Kerecsényi az elsikkasztott zsoldból
veszi meg a morvaországi Nikolsburgot.)
Eddig a Szép ének ... Későbbi históriai tény,
hogy a jeles kapitány az 1566-ban új
támadásra induló Szulejmán egyik
mellékhada előtt harc nélkül meg-nyitja
Gyula kapuit, átadja a várat, de török
fogságba kerül, s ott is hal meg.

Nos, ez az ének mindent tartalmaz,

Báthori Zsigmond (Iglódi István) és Mária Krisztina (Sunyovszky Szilvia) a Véres farsangban



ami a korra jellemző volt: a viszonylagos
békében tétlenkedő végvári katonák
gondjait, a kapzsi várkapitányok önké-
nyeskedéseit, a hiábavaló súlyos vérál-
dozatot, a naiv becsületességet és a jó-
indulatú szűklátókörűséget. Ha Görgey
nem tesz mást, mint megfelelő eszközök-
kel drámává emeli ezt a ma jószerével csak
irodalomtörténészek által számon tartott
anyagot, már önmagában is izgalmas
munkát végzett volna. S nem első-sorban a
történet belső drámaisága, le-
kerekítettsége, kiváló színpadi figurákat
kínáló lehetőségei miatt, hanem azoknak a
mai füllel is igen jól érzékelhető fel-
hangoknak az okán, melyek egynémely
„ősi" és „átkos" nemzeti vonásunkat
zengték volna körül régi és mégis hozzánk
is szóló akkordokkal.

Egy drámaírónak elvitathatatlan joga,
hogy úgy írja meg témáját, ahogyan jó-nak
látja. Görgeytől sem kívánja senki elvitatni
azt a megoldást, amelyet végül is megírt,
Csakhogy ennek a megírásnak több
kérdőjeles pontja van.

Az ő kapitánya, Füleki Ádám valami-
kor híres vitéz volt, aki most tétlenkedik. S
eközben megpróbálja létrehozni Gyapjason
a maga különbékéjét. „Béketerem-tő
várkapitány" szeretne lenni, mert, mint
mondja: „Az ember egy idő után
megcsömörlik a mészárlástól, még ha a
hazáját védi, akkor is." Nos, éppen ezt a
belső összeütközést nem vezeti igazán
mélyen végig Görgey. És külső erők sem
indokolják eléggé a kapitány tétovaságát,
erőtlen tiltakozását az ispán ügyes-
kedéseivel szemben. Csak akkor kezd
moralizálni, amikor már maga is elfogadta
az alkut, s élvezi annak jótéteményeit, a
bőséget, jólétet. De még ez sem lenne
súlyosabb baj, ha a dráma egészét nem
befolyásolná a Fülekivel kapcsolatos
pontatlanság. Ott van például hadnagya,
Vastag Balázs, akinek törvényszerűen
„vadmagyarnak", örökkön verekedhetnék
szűkagyú katonának kell lennie, ha már a
kapitánya ilyen töprengő. Ez a le-
egyszerűsítés egy lehetséges drámai el-
lenpólustól fosztja meg a kapitányt, és ez-
zel őt magát is tovább egyszerűsíti.

Már most az lenne a baj, hogy Füleki
végül is felismeri: az igazi ellenség mé-
giscsak a török, s hogy nem lehet vele
tartósan különbékét kötni? Nem, ez va-
lóban így van, ez a történelmi igazság is. A
baj az, hogy ez a felismerés nem egy
eléggé hiteles szituáció eredménye: Tegzes
Lőrinc szinte ráolvasásnak ható verse
indítja el. Egy már átélt nyomorgás és

Iásra érkező törökök rajzának némi túlzása
talán az egyetlen, amit ebben a részben
kifogásolhatunk. Még Füleki kapitány
tétovábban megírt figurája is egyértelműbb
itt; s ebben a részben jelenik meg a rátarti és
pompakedvelő várkapitányné is a maga
nagyasszonyos allűrjeivel, nagyzási
hóbortjával (amivel sarkallja is urát a
„magánjólét, magánbéke" megte-
remtésére). Itt ismerkedünk meg a várban
lebzselő fűzfapoétával meg a német
zsoldosok kapitányával, itt üti nyél-be
mesterkedéseit Jónapot uram, a vár-ispán,
itt kap minduntalan a kardjához a vérmes
Vastag Balázs hadnagy - egy-szóval ez a
rész az említett fenntartásokkal és
pontatlanságokkal együtt is kerek, jobban
megformált. Az utolsó félóra azonban
Sándor János számára sem nyújtotta a
hangnem, a stílus folytatásának
lehetőségét; nem mert Görgey itt hajtja
végre a „csavarást", hanem mert ez a
csavarás a sztereotip „régi dicsőség" és
„ősi virtus" vizeire vitorláztatja a darabot.
Sándor is belement egy görögtüzes
hősiesség színpadi ábrázolásába, s ezzel
még tovább élezte a dráma utolsó ne-
gyedének ellentmondásait, hiányosságait.

Mivel az egyes szerepek inkább csak
egy-egy tulajdonságra építettek, kevés
színész mutathatta meg összetettebb áb-
rázoló képességét. Volt, aki ezen úgy se-
gített (mint Körmendi János, a várispán
alakítója), hogy játékával és színészi egyé-
nisége többletével pótolja a hiányokat.
Volt, aki (mint Horváth Gyula) élesen
átváltott a groteszkből, sőt majdnem a
bohózatból a felsejlő tragikum hangjaira

A bohócruhába öltöztetett székelyek Sík Ferenc gyulai rendezésében (Nagy Gábor, Lukács József,
Csíkos Gábor, Fülöp Zsigmond és Bősze György) (Nagy Zsolt felvételei)

egy már átélt jólét után ez az át nem élt -
mert nem szituációban, csak szavakban
megjelenő - „harci tudósítás" pedig egy
nem egészen becsületes, emberileg és ka-
tonailag sem fair tettre készteti a gyapja-
siakat.

A Törököt fogtunk igazi drámai dilem-
mája nem úgy áll, hogy jólét vagy becsü-
let, magánbéke vagy verekedés. Nem így
állt i 5 60-ban, s nem így áll ma sem (ezt
azért említem, mert a darabban számos a
mára utaló kitétel, célzás található).
Fülekiék nagy hazafisága, ez a nemzeti
szín lelkesedés rossz alapokon jön létre,
hibás, nem meggyőző dramaturgiai
fordulattal. Így az a benyomásunk támad,
hogy Füleki és vitézei sem becsületesen és
értelmesen élni nem tudtak, sem
becsületesen és értelmesen meghalniuk
nem sikerült. „Egy szituáció könyörtelen
szorításában a komikus hős is kénytelen
vállalni a tragikus hős szerepét" - írta
Görgey a műsorfüzetben. Nos, éppen azt a
könyörtelen szorítású szituációt nem
sikerült meggyőző erővel ábrázolnia,
pedig az egész darabnak ez volt az
arkhimédészi pontja.

Sándor Jánosnak, a Törököt fogtunk
rendezőjének nem volt könnyű dolga. Az
első rész és a második rész eleje elég
egységesen megmarad a groteszk-gunyo-
ros stílus határain belül. Ennek kidolgo-
zása rendezőileg kitűnően sikerült. Sándor
ekkor bejátszatja a rendelkezésére álló
szinte teljes teret, a vártoronytól a mély,
hátsó bejáratig s az előtérig. Ötletei
továbblendítik a szituációkat, színész-
mozgatása is ehhez igazodik. A tárgya-



a magyarból török effendivé lett Kucug
alakjában. Volt, aki (mint Pécsi Ildikó) a
mához, egy ismert mai típushoz közelítette
a játszott alakot, Zsuzsát, a várkapitány
feleségét. Mások (elsősorban a két költőt
játszók: Kertész Péter, a meglapuló
szoknyavitézt és Csíkos Gábor, a gyújtó
szavú vándorénekest) egy-egy fontos
szituáció gondosabban megvalósított
színészi munkájával adtak hangsúlyt sze-
repüknek. A vértolulásosan törököt nya-
kalhatnék hadnagynak (Körtvélyessy
Zsolt) az indulatokon kívül nem sok másra
volt lehetősége. Cserhalmi György Füleki
kapitány tétovaságát puhasággal tetézte,
ezért hirtelen váltása még kevésbé volt
meggyőző; ez egyébként sem egészen az ő
színészi alkatához illő szerep. Bordán Irén
az egyszerre rezonőr- és szócsőfeladatot
betöltő jobbágylány alakjában inkább csak
jó beszédtechnikájáról győzött meg.
Lengyel János (zsoldoskapitány) és
Cserényi Béla (császári biztos) kisebb
szerepeikben jól egészítették ki a játékot.
Csányi Árpád kevés, de jól funkcionáló
díszlete, Jánoskúti Márta mértéktartó
jelmezei megfelelő keretet adtak az
előadásnak.

Véres farsang
Ha Görgey Gábornak azt vethettük a
szemére, hogy a döntő ponton nem tudta
elég erőteljesen és hitelesen megformálni
drámai anyagát, Veress Dánielnek, a Sep-
siszentgyörgyön élő írónak Véres farsang
című drámáját más kifogásokkal kell il-
letnünk. Veress biztosabb kézzel ragadja
meg témáját, jobban uralkodik az anyag
fölött, és dramaturgiailag is kevesebbet
bizonytalankodik. Az ő drámája viszont
abban hibázik, hogy egy hallatlanul iz-
galmas történelmi kor érdekfeszítő rajzával
együtt sem tudja igazán felidézni a kor
leglényegesebb vonásait, mert meg-áll a
kétségtelenül igen hiteles, de nem eléggé
drámává szerkesztett részletek-nél.

Veress hőse a XVI. századi erdélyi
történelem legellentmondásosabb alakja,
Báthori Zsigmond fejedelem. Ez az aka-
ratgyenge, szétszórt, véreskezű, hangu-
latainak engedelmeskedő, az uralkodást
egyszerre kívánó és utáló, de uralkodásra
egyetlen porcikájában sem termett
fejedelem szinte gyermekként került a
trónra. 15 88-ban, tizenhat évesen vette át
ténylegesen a kormányzást, addig - apja,
Báthori Kristóf fejedelem halálától, 1581-
től - tanácsosok vezették helyette az
országot, noha Zsigmond már ekkor
megválasztott fejedelem volt. Am egész

uralkodása alatt (1599-ig, amikor negyed-
szer, de ekkor végleg lemond a trónról)
egy spanyol jezsuita, Alfonso Carillo, és
egy közutálatnak örvendő főúr, Bocskai
István befolyása alatt állt. Carillo több
volt, mint rossz szelleme: rendjének gát-
lástalanságával valósággal szentesítette
Zsigmond valamennyi véres ötletét.
Ezekből pedig volt bőven. Az erdélyi
nemesség nem kis részét végeztette ki;
nem lévén képes a tényleges kormány-
zásra, terrorral teremtett olyan légkört,
hogy szkizofrén személyisége minden sze-
szélyétől féljen az egész fejedelemség.
Erdély annyit szenvedett Zsigmond alatt,
hogy ezt semmiféle későbbi aranykor - a
Bethlen Gábor fejedelemsége alatti - sem
tudta igazán feledtetni.

Mit látott meg Veress ebben a figurá-
ban? Elsősorban azt az ellentmondást, ami
az egyébként igen művelt Zsigmond
alkata és a rá háruló feladat között volt.
Az elhivatottság követelményének és az
erre egyetlen ízében sem megfelelő em-
bernek a konfliktusát. Azt a tragikomikus
szerepjátszást, melyet Zsigmond az
uralkodásban és az uralkodáson kívül is
végbevitt, de amelyről tisztább pillana-
taiban maga is jól tudta, hogy szerepját-
szás, bohóckodás. S meglátta azt is, hogy
Zsigmond korában - huszonöt-harminc
évvel Görgey darabjának történelmi ideje
után - még élesebben merült fel a három
részre szakadt ország nagy dilemmája,
mint korábban: a törökkel megbékélve
élni, a Habsburgokkal a török ellen
szövetkezni, vagy „két pogány közt egy
hazáért" harcolni mindkettő ellen?
Zsigmond politikájának ijesztő bakugrásai
kétségkívül ezeket a problémákat
tükrözik: nemigen tudta, merre tartson
igazán, s ezzel évenként sodorta súlyos
válságokba Erdélyt, amelynek pedig kü-
lönleges szerepe lett volna a török és a
Habsburgok között.

A Véres farsang erről a figuráról, erről a
korról és ezekről a súlyos történelmi
kérdésekről kíván szólni. Csakhogy a
drámában túl sok az esszéista anyag, túl-
ságosan rátelepszik Veress igen alapos
korismerete. Tulajdonképpen csak egyet-
len alakot ír meg drámai szinten, s ez
Zsigmond. A népes szereplőgárda jófor-
mán csak staffázs, háttér Zsigmond alak-
jához. Ez még nem lenne baj, ha Zsig-
mond maga elég erőteljes drámai hőssé
tudna nőni. De éppen az a drámai nagyság
hiányzik belőle, amit egy nem kevésbé
véreskezű angol királynak, III. Richárdnak
pontosan Zsigmond uralkodása idején,
1597-ben meg tudott adni

Shakespeare. Zsigmondból lehetne
shakespeare-i típusú hős, ha legalább va-
lami jó tulajdonsága lenne. De nincsen, s
ráadásul még férfinak sem férfi. Ellen-felei
- drámai értelemben - sincsenek, mert a
darabban ezek csak bábok, még a
székelyek is, akiket valamiféle népi dráma
vagy közjáték stílusában ábrázolt je-
lenetekben hoz színre.

A dráma gyenge pontjai kisegítésre
szorultak. Sík Ferenc olyan rendező, aki
szívesen segíti ki a szerzőt, ha arra szük-
ség van, mert kitalál egy teljes színpadi
világot, s ezzel a precíz és jól működő
gépezettel sikerül elfednie a hiányossá-
gokat. Ezúttal is kitalált valamit, ami nem
volt teljesen idegen Veress alapgon-
dolatától, de mégsem volt azonos az ere-
deti drámával. S nem elsősorban az erő-
teljes szöveghúzások miatt, hanem azért,
mert Sík az egész darabot átfordította
történelmi groteszkbe. Értelmezése sze-
rint Zsigmond bohóc volt, mellesleg szki-
zofrén. Ez egy ponton túl már nem tra-
gikus, hanem nevetséges, s ha az egész
előadást groteszkben tartja, akkor a né-
miképp idegen test székely betétek is job-
ban beilleszthetők, a bohócvilág tényleges
bohócaiként, akiket a kor és a saját hibáik
valóban a történelem bohócaivá tett.
Amikor aztán a székelyek bohóckodása
tragikusra fordul, mártírokká válnak,
Zsigmond lesz a szánalmas, nyiszlett kis
bohóc.

A Véres farsang előadása így érdekes,
izgalmas és mozgalmas volt; Zsigmond (a
szerep ilyen felfogásához kitűnően illő
színészi alkatú Iglódi István rég látottan
sodró, sokszínű játékában) az egész mű
motorja, mozgatója, irányítója lett, ő vitte
az előadást, diktálta a tempót, s amikor
öregkorában (öreg? negyvenegy éves
volt, amikor 1613-ban, Prágában meg-
halt) emberi roncsként viszontlátjuk, azt
is képes érzékeltetni: ő maga is áldozata
lett saját bohóckodásának.

Nem a megszokott módon játszatta el
tehát Sík ezt a drámát, s ez bizonyára
sokakat zavart is. Főleg a „bohóccá tett
székelyekkel" nem tudtak kibékülni, s
nem vették észre, hogy egy nagyon szépen
megoldott pillanatban a rendező mint
magasztosította fel őket, igazságot szol-
gáltatva nekik személy szerint is, és tör-
ténelmi szerepüket illetően is. (Ezért va-
jon csak a nézők hibáztathatók? Szerk.)

Mivel a dráma Sík-féle értelmezésében
Zsigmond abszolút főszereplő volt, a
többi alak megformálójának jobbára csak
egy-egy jelenetnyi lehetősége maradt.



Ezt ki-ki a legjobb képességei szerint ol-
dotta meg. Sunyovszky Szilvia Zsigmond
szűzen maradt feleségeként, Szalay Edit
egy tragikus sorsú olasz kurtizán
szerepében, Kézdy György a rossz
szellem Carillo kanonok diabolikus figu-
rájában, Dózsa László Zsigmond nagy-
természetű unokabátyja, Báthori Boldi-
zsár szűkagyúan indulatos alakjában, az
akaratán kívül fejedelemmé (és Zsigmond
feleségének ,,vigasztalójává") lett Báthori
András bíboros villanásnyi szerepében
Bárány Frigyes, a székely néptribun meg-
szállott és szánandó alakjában Csíkos Gá-
bor, s egy mindenre mindig túlzott buz-
galommal igent mondó udvaronc figu-
rájában Huszár László emelhetők ki a
nagy személyzetű darab szereplői közül.
Vata Emil díszletei jóformán csak né-
hány jelzésre szorítkoztak, Schäffer Judit
jelmezei színességükben jól jellemezték
viselőiket.

Az idei nyár két gyulai előadása nem volt
mindenben sikeresnek mondható, de egy
vonatkozásban feltétlenül előrelépést
jelentett a Várszínház eddigi hagyo-
mányaihoz képest (ám azoktól nem elsza-
kadva) : mindkét bemutató mai magyar
szerző műve volt, mind a kettő történelmi
tárgyú, s mind a kettőben fellelhettük az
írói és a rendezői kísérletezés szándékait.

Görgey Gábor: Törököt fogtunk, (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Sándor János, díszlettervező: Csá-
nyi Árpád, jelmeztervező: Jánoskúti Márta.

Szereplők: Cserhalmi György, Pécsi Ildikó,
Körmendi János, Körtvélyessy Zsolt, Ker-
tész Péter, Bordán Irén f. h., Lengyel János,
Cserényi Béla, Haász Miklós, Horváth Gyu-
la, Csíkos Gábor.

Veress Dániel: Véres farsang (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Sík Ferenc, díszlettervező: Vata
Emil, jelmeztervező: Schäffer Judit.

Szereplők: Iglódi István, Sunyovszky
Szilvia, Dózsa László, Máriáss Melinda,
Bárány Frigyes, Kézdy György, Huszár
László, Csíkos Gábor, Nagy Gábor, Lukács
József, Fülöp Zsigmond, Bősze György,
Bicskey Károly, Iványi József, Pákozdy
János, Gálfy László, Körösztös István,
Bángyörgyi Károly, Szegváry Menyhért,
Szalay Edit, Melis Gábor, Labancz
Borbála, Andorai Péter f. h.

BERKES ERZSÉBET

Sarkadiról - felújított
drámái ürügyén

A halálát követő döbbent csend után a
fájdalom, a felelősség s az önsorsvallató
szándék robbantotta ki az utóbbi másfél
évtized egyik legizgatottabb irodalmi vi-
táját. Ki volt Sarkadi Imre? Mit jelent
működése az irodalomnak, mit sorsa egy
nemzedék önismeretének, s mit tart meg
művészetéből, példájából az idő?

Aztán a Sarkadi-vita lezárult - s még-
sem zárult le. Nem zárult le, hiszen a fel-
szabadulás utáni novellisztikát, dráma-
termést elemző egyetlen irodalomtörténeti
dolgozat sem születhetik meg Sarkadi
alkotásainak elemzése, újraanalizálása
nélkül. Ezekről szólva mindig arra
kényszerülünk, hogy szembenézzünk egy
nagy jelentőségű korszak pozitív és ne-
gatív tényeivel. De nem zárult le a Sar-
kadi-értékelés azért sem, mert műveinek
újabb kiadását, bemutatását igénylik az
olvasók, nézők, igénylik azok is, akik a
kortársbeavatottság nélkül érteni tudják őt,
mert érteni akarják a szocialista fejlődés
folytonosságát, mindenekelőtt a művek
által, s kevésbé művészsorsokban.

Sarkadi Imre írásai erényeikkel és hi-
báikkal egyetemben nemcsak egy kivéte-
les írót jeleznek, de egy kivételes korsza-
kot is. Ot érteni, ismerni a ma olvasóvá
válók számára egyet jelent a történelem, a
megszülető s magát kudarcokon át új-
raszülő szocialista ember megismerésével,
melyről Sarkadi sorsa, művészete
keservesen-szépen jelentést ad.

Mennyire hiteles ez a jelentés?
Ennek lemérésére ezeddig két út mu-

tatkozott. Egyik a kortársaké s a kor-társ
valóságot ismerőké. Tanulságos
megfigyelni azt, hogy a hivatásos vitázók
között még akkor is, ha ellentétes állás-
ponton vannak, létrejön egy titkos meg-
állapodás: soha senki nem firtatja névre
szóló személyeskedéssel, hogy Sarkadi
tévedéseibe, sematizmusába miként ját-
szott bele kiadók, lapszerkesztők, orien-
táló kritikusok és barátok megnyilatko-
zása, elvárása. Tapintatosan a személyte-
lenné absztrahált korszak hibáiból eredez-
tetik, még akkor is, ha ez egyet jelentett
egy tehetség elvesztegetésével. A felelő-
söket megnevezni vágyó ifjabb kutató

dühödt elszántsággal agnoszkálja napi-
lapokban megjelent kritikák szignóit,
összeírja, hogy mit is csináltak tévedései-
ket javítandó ezek a kortársak, s amikor
,,kész a lista", és már tudja, ki hogyan
hagyta el a küzdelem színterét, ki hogyan
vergődte meg a maga igazát, akkor meg-
szégyenülve döbben rá, hogy a legkülön-
bek - tehát azok, akiket citálni érdemes -
maguk is megjárták a lélek hosszát, s
gyalázatosnak tartaná fejükre olvasni
tévedéseiket, hiszen jó oka van emlékez-
ni arra is, hogy tegnapelőtt, tegnap kö-
vetett el hibákat maga is. S a tapintat,
mely egy korszak atmoszférájának vissza-
adása helyébe lép, végül elfedi a tényt,
hogy nemcsak Sarkadi a felelős minden
művészi gyengeségért, mert megnevezve
csak Sarkadi marad. A novellák, kisregé-
nyek, drámák az övéi, s ezeket megírni
vagy nem megírni végső soron az ő
döntése volt. Persze sokszor úgy tetszik,
hogy túlzások és, tévedések aprólékos
számba-vétele - mondjuk egy
kritikatörténetben, ahol az eszmei
áramlatok a hibákkal egyetemben
részletesen terítékre kerülnének - hasznos
lehetne: intés az őrzőkhöz. Csakhogy ki
lehetne abban az etikus helyzetben, hogy
ezt a számvetést megcsinálja: az
„ártatlan" később születettek aligha. Ők
nem járták meg az utat. Vagy azok, akik
megjárták? Ők akkor voksolnak helyesen,
ha őriznek, hogy a hibák újra ne
születhessenek. Vagy azok, akik már
akkor is látták a tévedéseket? Az ő
etikájuk az lett volna, ha akkor szólnak.

A vitához szólók másik tábora az, ame-
lyik nem firtatja a részleteket, a történeti
viszonyokba nem mellékkörülmények
ismerete révén kapcsolódik, hanem a
művek közvetlen befogadásával. A Gál
János útját nem statisztikák jelentésein
mérik igaznak, hanem az író jelentésének
hitele szerint, Rozi történetében nem ön-
kritikák miatt kételkednek, hanem a fej-
lődésrajz írói elnagyoltsága miatt. A
Szeptember öreg Siposának drámáját nem a
„belépni vagy nem belépni" kérdés
meghaladottságán mérik, hanem azon a
szélesebb ívű drámaiságon, ami történel-
mi igenek s embersorsok nemet mondó
nosztalgiájában mutatja magát; az Elve-
s e t t paradicsom optimizmusa nem Zoltán
életben maradásán vagy öngyilkosságán
méretik, hanem az öreg Sebők s a fiatal
egymás mellé állításán, a csendes,
építkező életre is képes ember lehetősé-
gén. És sorolhatnánk az életmű nem egy
darabját, amiből a ma olvasója mást olvas
ki, mint a tegnap kritikusa. De bárhogy


