
TARJÁN TAMÁS

Love Story,
egyszerre három

Bródy Sándor Királyidillek című három
egyfelvonásosát 1902 decemberében mu-
tatták be a pesti Nemzeti Színházban és
Kolozsvárott. A közönség mindkét helyen
fölháborodva fogadta és csúfosan
megbuktatta a „trilógiát"; sőt, a Pesti
Napló kolozsvári tudósítója az 1903. éVi
i6. számban már arról számolhatott be,
hogy „Az idevaló Nemzeti Színház vá-
lasztmánya gróf Béldi Ákos főispán el-
nökletével tegnap délután ülést tartott,
amelyből átiratot intéztek Megyeri igaz-
gatóhoz, felkérve őt arra, hogy a Király-
idillek című darabot, amely sérti a nemzeti
érzületet s az erkölcsiség tekintetében sem
éppen kifogástalan, a Mátyás király
szülőfalujában vétesse le a színház
műsoráról s ne adassa többet elő".

Hetvenhárom esztendővel később a
Madách Színház közönsége estéről estére
elégedetten szemléli Bródy darabját, s ha
dübörgő taps nem veti is szét az épület
falait - a Királyidillek kétségtelenül siker.

Ennek látszólag örülni lehetne. Íme: az
ízlésében fejlettebb utókor igazságot
szolgáltat szerzőnek és műnek. A publi-
kum soraiban már nem pusztít a prüdéria.
Új, igazabb tartalmú immár a „nemzeti
érzület", alaposan megedződvén a
legutóbbi idők irodalmi, filmes és szín-
házi deheroizáló törekvésein.

Csakhogy közben eltelt hetvenhárom
év! Eltelt, még akkor is, ha Kerényi Imre
rendező erről nem hajlandó tudomást
venni, s látványos egyenlőségjelet téve a
századforduló és napjaink közé, lényegé-
ben változatlannak tekinti a darabot és a
közönséget is. Az 1902-es előadás nézői -
akiknek emlékezetében még ott tündökölt
a millennium nemzetiszín glóriája - nem
engedhették, hogy koronás férfiak,
históriánk legnagyobbjai, ki- (sőt le-)
sétáljanak a történelemből. A zsöllye 13.
sor 7. székben ülő úr nem engedhette,
hogy Bethlen Gábor a szomszédjára
hasonlítson. Milyen veszélyes is volna
végiggondolni: ha a királyok szerelmi
gondjaikban a halandó emberhez hason-
latosan gyöngék, gyarlók - miért kivált-
ságosak annyi egyébben? Királyok tehát
gyalog nem járhattak. (Tegyük hozzá:
magyar királyok. Nagy Péter Bródy-
tanulmánya hívja föl rá a figyelmet: a

Budai Nyári Színkörben hat éve ment ha-
talmas sikerrel Sardou császárcsúfoló
Szókimondó asszonysága. Persze, ha bele-
gondolunk: ez a „tudathasadás" a hamis
történelemszemlélet újabb bizonyítéka.)

Annak idején tehát a néző azért nem
tapsolt, mert nem kívánta, hogy királyok
hasonlítsanak őrá. Ma viszont a néző azért
tapsol, mert ó' tud és akar is hasonlítani a
színpadi királyokra. Cinkosan össze-
mosolyoghat a nagyvonalú erkölcs(te-
lenség)ű Hollós Mátyással, aki kegyet-

len-szép ideológiát gyárt a szeretőtartás-
hoz. Élvezheti Nagy Lajos és Erzsébet
házassági álcivódását, zsürizheti a bala-
tonfüredi Anna-bálból szalajtott herceg-
kisasszonyokat, akik Lajos aranyalmáját
szeretnék megkaparintani. Végül példá-
zatértékű, lelkiekben gazdag történetet
tekinthet meg az öregedő vagyonos-
rangos férfi és a tüzes vérű fiatal asszony
kapcsolatáról.

Bródy Sándor megírta, hogy a királyok
szerelmi élete is lehet gyarló, nagyon

Bródy Sándor: Királyidillek (Madách Színház). A király és a varrólány idillje: Mátyás király házasít.
Sztankay István (Mátyás király) és Petronka (Schütz Ila)



is földi. A Madách Színház eljátssza,
hogy a mi szerelmeink is lehetnek gyar-
lóak bár, de díszleteikben gazdagok és
királyiak.

*

A szerelmi történeteket minden kor
igényli, manapság pedig, Segal mester
jóvoltából, különösen népszerűek az
édesbús love s t o r yk . A Madách program-
szerűen törekszik kielégíteni ezt az
igényt. Október 27-én 150. előadásához
érkezett A pillangók szabadok, Leonard

Gershe alkotása. A megrázó történet egy
vak fiatalember és a szomszéd lakásban
élő ifjú színésznő őszinte szerelmét meséli
el. Nem is olyan régen a kortársi dráma-
irodalom másik „óriásának", Ronald
Millarnak Abélard és Heloďse című
szomorújátéka került színpadra. Idő: a
sötét középkor; szereplők: a
férfiasságában kegyetlenül megcsonkított
forradalmár teológus és kolostorba
kényszerített, ragyogó szépségű felesége.

Nem volt könnyű művelet, de sikerült
ebbe a sorozatba iktatni Móricz Zsig-

mond történelmi vígjátékát, A murány i
kalandot. Itt szerencsére inkább az édes és
nem a bús elemek uralkodnak.

Bródy Sándor Királyidilljei most egy-
szerre hárommal szaporították a szerelmi
történetek számát. Kétségtelen, a K irá l y -
idillek Bródy munkáinak második vonu-
latába tartozik, de a három egyfelvonásos
előadásából az sem derül ki, hogy a XX.
századi magyar irodalom egyik legjelen-
tősebb előfutára, prózánknak torzó élet-
művével, ki nem teljesedett lehetőségeivel
együtt is monumentális alakja írta őket.
Az a Bródy, akit a Nyugat első
nemzedékének szinte valamennyi tagja
mesterként ünnepelt (bár ő maga nem lett
a lap munkatársa); az a Bródy, akit Ady
oly sok cikkében magasztal, akitől Móricz
is tanul. Pillanatra sem érződik, hogy A
dada, A tanítónő és a Királyidillek szerzője
egy és ugyanaz a személy. Nem jut el
fülünkig-agyunkig-szívünkig a darab
legnagyobb értéke: összetéveszthetetlen
ritmusú, archaizáló, szép stílusa, máig sem
megkopott drámai nyelve. A három
miniatűrből az marad, ami legkevésbé
érdekes, bátor, értékes bennük: a csupasz
szerelmi történet.

*

Szerencsés indítás, a lehető legjobb
captatio benevolentiae az első történet hősé-
vé Hunyadi Mátyást tenni meg. A leg-
népszerűbb, legemberközelibb magyar
király figurája fogadtathatja el leginkább
az írói szándékot: ő vegyülhet el leg-
könnyebben - ha ezúttal nem is álruhában
- a nézők között. A Mátyás király házasít
azonban nélkülözi az igazi drámai
konfliktust. Az uralkodó férjhez adná
gyermekkori pajtását, ám a varróleány
Petronka a szegényes választék helyett a
királyhoz szegődik. Mátyás semmit sem,
sőt inkább rosszat, megaláztatást, kisem-
mizést ígérve viszi el a lányt bal kézről
való feleségnek.

„Erkölcsiség tekintetében nem éppen
kifogástalan" a darab, igaz; szükséges el-
lenpont tehát a Lajos király válik. Ez vég-
képpen nem dráma, anekdotának is vé-
konyka - viszont kedvező véget ér: Lajos
az utolsó pillanatban hazaviszi az
apácafátyol alól fiúutódot szülni nem tudó
feleségét. Itt is mindent előre tudni lehet, s
Erzsébet vetélytársai (a Petronka kérőinek
sutaságát is felülügyetlenkedő
hercegkisasszonyok) oly jelentéktelenek,
hogy szinte érdektelenné is teszik a
darabot.

A fejedelem: végre dráma; az öregedő,

A felséges uralkodók idillje: Lajos király válik. Juhász Jácint (Lajos király) és
Sunyovszky Szilvia (a királyné)



beteges Bethlen Gábornak és hűtlenkedő
fiatal feleségének összecsapása. Adásvétel
egy halott (a legyilkolt csábító - a meg-
testesült ifjúság) fölött; tárgya: az asszony
tisztessége; ellenértéke: a fejedelem
minden vagyona, kincse, marhája, lábatlan
és lábas jószága . . .

A három mű: ennyi, nem több. Érdeme,
ami némileg megtarthatná az időben: a
szemlélet. Élettel, drámával, igazsággal
megtölteni csak itt-ott sikerült. Az író
elmond ugyan néhány igazságot és né-
hány közhelyet örök témájáról: az
asszonyi lélekről, meg a férfi-nő
viszonyról is - de jóval kevesebbet annál,
amihez olvasóit, nézőit művei javában
szoktatta.

*

Kerényi Imre semmivel sem gazdagította
a darabot; sőt, sajnos, helyenként
éppenséggel szegényítette (például a
helytelen, következetlen színészvezetés-
sel). A megvalósult előadás tanúsítja: üres
kijelentés volt az az állítása, miszerint itt
három önálló remekművel lenne dolgunk.
Rendezői keze nyomát alig lehet
fölismerni a produkción. Gúnyolódó
kedvű kritikus azt írhatná: érdeme annyi,
hogy a színészek nem ütköznek össze a
színpadon.

Gúnyolódásnak azonban itt nincs helye -
csak a visszaemlékezésnek és a kér-
dezésnek. Kerényi a Főiskola elvégzése
óta, mintegy tíz esztendő alatt közelítően
hatvan előadást rendezett. Nem túlságosan
sok ez? Bírható-e energiával, szívvel,
leleménnyel?

Első munkái között is akadtak kom-
mersz darabok - a Kaviár és lencse például,
vagy a Léni néni. Kerényi, a nagyszerű
színészeket összefogva, ötletek kifogy-
hatatlan tömegével a vártnál sokkalta na-
gyobb sikerré rendezte mindkettőt; a
nézőnek egy pillanatig sem kellett „szé-
gyenkeznie", amiért ilyen csacskaságra ül
be. Am az ötletek egyre fogytak - el-
tűntek volna végképp?

Volt azután Kerényi első pályaszaka-
szának néhány szép sikere művészileg
értékes darabokkal is. Jelesre vizsgázott
például Fejes Endre Vonó Ignácának szín-
padra állításával; a kritikák mindmáig ezt
a rendezését fogadták a legtöbb elisme-
réssel. Részleteiben megoldatlan maradt
ugyan Alekszej Tolsztoj Rakétája - de
ezzel együtt is figyelni kellett az előadás-
ra, mert szembetűnő volt, hogy a rendező
is figyelt mindenre, az izgalmas szín-
padképtől egészen a nagyrészt fiatalokból
álló színészgárda legapróbb mozdula-

taiig. Emlékszem, Kerényi a bemutató
után beszélgetésre hívott meg tíz-tizenöt
egyetemistát, színházkedvelő fiatalt, s
leült velük vitatkozni: mi sikerült, mi ke-
vésbé, mi tetszett, mi nem? Vajon kerül-e
sor mostanában is ilyesfajta műhelybe-
szélgetésekre a Madách Színház klubjá-
ban, vajon Kerényi változatlan
türelemmel és érvelő szenvedéllyel
hallgat-e végig minden véleményt? S ha
vitatkoznak - vajon A pillangókról, az

Abélardról-e? Lehet-e ezekről vitatkozni?
Semmiképpen nem lenne teljes még ez

a vázlatos pályakép sem Kerényi Tamási-
rendezései nélkül. Nehéz és szép felada-
tot vállalt Kerényi : be akarta bizonyítani,
hogy Tamási igenis játszható és sikerre
vihető. Az Énekes madár bemutató-ját
vegyes érzelmekkel fogadta a kritika,
melegebben a közönség. Az - minden
vitatható pont, ízléskisiklás ellenére -
bizonyos volt: Kerényinek határozott
elképzelése van erről a darabról. A
Tamási-játszásról, Tamási világáról már
kevésbé - ezt a Csalóka szivárvány kudarca
után kellett megállapítani. E darab érté-

A kikapós fejedelemasszony és a külhoni ifjú idill je: A fejedelem. A fejedelemasszony szerepében Szalay
Edit, Ditrik: Dózsa László (lklády László felvételei )



keiről a rendező nem volt képes a maga
eszközeivel meggyőzni; sőt, az unalmas,
széteső játék Tamási drámaírói életműve
ellen munkálkodott. Lehetséges, hogy
másodszorra már meggondolatlan volt a
darabválasztás, felületes a műelemzés ?
Lehetséges, hogy e hanyagabb rendezéstől
egyenes út vezetett a Királyidillek minden
elmélyültséget nélkülöző, ötlettelen,
csupán egy-két színpadi sablonnal és
bombaszttal dolgozó színreviteléig?

Említettem már: a Királyidillek - siker. Jó
lenne, ha Kerényi Imre ebben a talmi
csillogásban nem a maga munkájának
igazolását látná.

*

Ha a rendezői koncepció fogyatékos, attól
még az előadás egyik-másik részeleme
értékes, emlékezetes lehet. Ha azonban
átfogó rendezői elképzelésnek a nyomát
sem fedezhetjük föl, akkor díszlet, jel-
mez, színészi játék egyaránt kudarcra van
ítélve.

Fehér Miklós színpadképei például első
pillantásra lenyűgözőek. A Lajos király válik
díszletének történelmi levegőt árasztó
sötét monumentalitása, a mű-virágfüzérek,
a misztikumba burkolt kolostor láttán
elégedett moraj hullámzik végig a
nézőtéren. Aztán kiderül, hogy ez a díszlet
teljességgel alkalmatlan tere a játéknak,
bár ebben a második darabban még úgy-
ahogy sikerül kivitelezni a színpadi
koreográfiát. A harmadik azonban:
viaskodás a díszlettel. A színpadkép nem
azt a teret jeleníti meg, amit A f fedelem
igényel, rosszul jelzi a jobbra és balra
nyíló hálószobákat, az Öreg diák
asztalkája pedig állandó akadálya a cél-
szerű és esztétikus mozgásnak.

Ezúttal Mialkovszky Erzsébet jelmezei
is csak a pompaigényt elégítik ki. Sablo-
nosan, unalmasan utalnak a szereplők
jellemvonásaira (hercegkisasszonyok,
Ditrik); olykor akadályozzák is a színé-
szeket a játékban (Erzsébet, Bethlen).

*

Ilyen körülmények közt csoda lenne, ha a
színészi teljesítmények közül csak egy is
túllépné a korrekt, rutinos megformálás
színvonalát.

Sztankay István nem először és való-
színűleg nem is utoljára találkozik Mátyás
király szerepével. A népmesék igazságos
Mátyását állítja elénk, így hitelesítve a
nem éppen vonzó uralkodói leány-
kereskedelmet. Sztankay érdeme, hogy
időnként kikacsint, s képes derülni saját

magán. Schütz Ila (Petronka), Cs. Németh
Lajos (Galeotti), Papp János (Iffju
György) kedvetlenül, valóban csak ru-
tinjukat kiaknázva játszanak; a roppant
lelkiismeretes Zenthe Ferenc megkísérli
egy-két színnel gazdagítani korábbi öreg-
legényszerepeit.

Lajos király alakja Juhász Jácint meg-
formálásában daliássága ellenére is súly-
talan; teljes rendezői baklövés, amint
megérkezése első perceiben királyi jelvé-
nyeivel szerencsétlenkedik. Sunyovszky
Szilvia fenségesen szép, a szövegmondás-
ra legtöbb gondot ő fordít. Szánalmas
látni a kitűnő epizodista Bálint György
szenilis szökdécselését, amit Phoebus
szerepében kényszerít rá a téves rendezői
elgondolás.

A fejedelem alakját Bessenyei Ferenc
fölemeli önmagához, de csodát tenni, saj-
nos, ő sem képes. Gábor Miklós, Tolnay
Klári, Psota Irén után, úgy tűnik, az ő
tehetségét sem jól használja ki színháza -
legutóbbi szerepei legalábbis méltatlanok.
Szalay Edit a huszonhat éves, érett,
fondorlatos asszony helyett hancúrozó és
szemtelen bakfist alakít - azt jól. Szénási
Ernő, Dózsa László és Dégi István -
jobb híján - korrekt szövegmondásra
korlátoZza játékát.

*

Bródy Sándor mintha csak előre látta
volna művei sorsát. Maga írta le (és sorait
monográfusa, Juhász Ferencné jog-
gal emelte mottóvá): „Ha majd száz év
múlva a magyar értékek asztalfiókjában
fognak kutatni, valakinek kezébe fognak
jutni az írásaim, s hallom, amint azt fogja
mondani : »Nini, kis pénzecske, kopott
Mária húszas, rozsda megette, penész be-
lepte, de nem rossz anyagból van, lehe-
tett volna belőle nagy ezüst serleget öt-
vözni, hogy akik szomjasak, habzó bort
belőle igyanak.«"

A Madách Színház előadása nem ötvöz
serleget, nem mutatja föl a kopott, de jó
anyagú „Mária húszast", csak a rozsdát.
A rozsdát is alig.

Bródy Sándor: Királyidillek
(Madách Színház)

Rendező: Kerényi Imre, díszlettervező: Fehér
Miklós, jelmeztervező: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Sztankay István, Schütz Ila, Cs.
Németh Lajos, Papp János, Menszátor
Magdolna, Zenthe Ferenc, Saárossy Kinga f.
h., Fehér Ildikó f. h., Fekete Gizi f. h.,
Bányai János, Juhász Jácint, Sunyovszky
Szilvia, Bálint György, Bessenyei Ferenc,
Szalay Edit, Szénási Ernő, Dózsa László,
Dégi István.

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

Cirkusz az egész világ

Mindenki zavarban van.
Zavarban voltak mindenekelőtt a kor-

társak. Nem tudták mire vélni a Bertalan-
napi vásárt: hitehagyott lett Ben Jonson, a
„formaművész" ?

Zavarban volt az utókor: a zűrzavaros
vígjáték mindenkit meghökkentett, s
mindenki furcsán ítélkezett. A klasszicista
Pope a világ legjobb vígjátékának tartotta
a művet, az extravagáns romantikusok
ezzel szemben csak fanyalogni tudtak. A
viktoriánus korban szentség-törés volt a
darabot emlegetni - s ma egyre-másra
érkeznek a hírek a Bertalan-napi vásár
felújításáról.

Zavarban van a Nemzeti Színház kö-
zönsége: mindenki a szomszédját lesi, s
titokban szégyenkezik, hogy nevet. Za-
varban van a kritikus: szeretne maradék-
talanul azonosulni az előadással, s azon
kapja rajta magát, hogy kívülről figyeli a
történteket. És minél görcsösebben sze-
retne eggyé válni a színpadi világgal,
annál távolabb kerül tőle.

Csupán egy valaki kivétel: a rendező,
Major Tamás. Magabiztosan gyúrja a
darabot, a színészeket, a színpadot. Biz-
tonságérzete irigylésre méltó, bátorsága
pedig ámulatba ejtő. Úgy tűnik, Major a
nézők meghökkentésére épített, s min-den
bizonnyal az első próbáktól kezdve
öntudatlanul a néző szemével is nézte a
darabot. Eggyé vált benne a zavarba esett
és megriadt néző, valamint a maga-biztos,
határozott rendező. S ez a kettősség
érződik az előadásban: a zavart nem oldja
fel a biztonság, s a határozott rendezői
alkotásban továbbra is jelen van a ta-
nácstalanság.

Major következetes rendező. Szereti az
Erzsébet- és Jakab-kori drámairodalmat, s
szereti a cirkuszi formát, amelyet
bemutatóról bemutatóra csiszol és töké-
letesít. Éppen ezért a Bertalan-napi vásár
esetében felesleges azon töprengeni, hogy
a darab miatt választotta-e a cirkuszi
formát, vagy a cirkusz miatt nyúlt éppen
ehhez a vígjátékhoz - a kettő elvá-
laszthatatlan egymástól, hiszen az utóbbi
évek rendezései arról tanúskodtak, hogy
Majornál, legalábbis szándék szerint, a
darab és a színpadi forma kölcsönösen
feltételezik egymást.


