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A drámaíró nehéz
méltósága

Keresztury Dezső Zrínyi-drámája a
Gyulai Várszínházban

„Egmont csak egy kis nép szabadság-
szeretetének kifejezője, nem győz a sza-
badság véres zászlai alatt, még csak nem is
nyílt harcban esik áldozatul ellenségeinek.
De aki egy nép szabadságharcának nem
diadalmas vezére, még lehet ennek
előkészítője, eszményképe, példázata." Ezt
írta Egmont-fordítása utó-szavában
Keresztury Dezső, arról a történelmi-
irodalmi személyiségről, akire most
Zrínyi-drámájában is utalás történik. A
párhuzam jogos. A még ki sem tört
szabadságharcok ilyen hőseiben, vér-
tanúiban a mi történelmünk is bővelkedik.

És mégis: mennyivel egyértelműbb,
tehát könnyebb helyzetben volt Goethe -
és a flamand történelem - Egmont grófja!
Hazáját csak egy pogány fenyegette; a
szembenállás világos volt és polarizált.
Egyértelmű volt személyes helyzete is;
vérévé vált, önmaga és mindenki által
természetesnek tekintett magas posztról
szállt szembe az ellenféllel. Továbbá:
mögötte a kor viszonyaihoz képest
egyértelmű, egységes társadalom és
közhangulat állt, mindig tudta, kinek a
nevében szól, közszereplése minden
pillanatában egy nemzet egyöntetű, nyil-
vánvaló akaratának és érdekeinek kép-
viselőjeként léphetett fel. Igaz, a nyílt
szabadságharc még nem tört ki, ezért nem
is állhatott élére. De halála győzelem már

a halál percében is: nyilvánosan vállalt
sors, egy nemzet harsány nem-kiáltása a
zsarnok elnyomó felé.

Zrínyi Miklós, a magyar gróf azonban
egy három részre szaggatott országban él,
melyet két ellenség dúl, s közülük csak az
egyik külső agresszor, a másik a törvényes
magyar király. Két évszázadon keresztül
jogosan ingadozik vagy érvel mindenki,
aki időnként a törököt érzi a kisebbik
rossznak, hiszen e jegyben politizál a
magyar függetlenség utolsó bástyája, az
erdélyi fejedelemség is; és Zrínyi halála
után alig pár évtizeddel az erőviszonyok
már odáig módosulnak, hogy Zrínyi
unokahúgának és férjének, a magyar
szabadságharc vezetőjének a török nyújt
segítséget, majd végső menedéket. 1551-
ben a Héttoronyban

pusztul el, a szultán rabjaként, a királyhű főúr, Török Bálint; másfél évszázad múlva,
17o5-ben a szultán pártfogoltja-ként
végzi Törökországban Thököly Imre, a
király ellensége - és mindketten a
magyarság ügyét szolgálták, a két pogány
között. 11. Rákóczi Ferenc idejére a törö-
köt már végleg kiűzték az országból;
vagyis a mohácsi vész óta tulajdonképpen
ő volt az első, aki egy Egmont egyértelmű
helyzetéből harcolhatott és bukhatott el.

A párhuzam annyiban is érvényes, hogy
Rákóczi léphetett fel elsőként az immár
egyetlen ellenséggel szemben úgy, mint
egy egységes nemzeti akarat kép-viselője.
Ezért az ő útja is nagyjából mentes
lehetett azoktól a belső konfliktusoktól,
melyek őelőtte majd kétszáz éven át
dúlták a legjobb magyarok lelkét. Ritkán
fordultak elő - Erdélyt most nem tekintve
- az olyan egyértelmű szituációk, mint
Dobó Istváné, akinek egy adott idő-
szakban csak egy ellensége volt., s az
ilyen harmónia sem lehetett tartós: a
győzelem után, melyet a törvényes
magyar király teljes részvétlensége
mellett vívtak ki, Dobó is leköszönt az
egri kapitányságról. A kor vezető
magyarjainak s köztük is elsősorban a két
Zrínyinek, ősnek és dédunokának
azonban iszonyatosan nehéz életpálya
jutott ki, melyet oly lélekbe markoló
szavakkal summáz Keresztury Zrínyije:
„Hogy engem a ben-nem élő géniusszal,
s hazám szolgálatjá-
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ra való készségemmel csak e magyar
romlásnak saeculumába helyeztetett a
sors: méltán panaszlom." Helyzetük soha
egy pillanatig nem volt egyértelmű;
rangjukat a királytól, a Habsburg ural-
kodótól kapták, s ha azt hazájuk javára
akarták fordítani, bármely percben el-
vehették tőlük; mikor az őket illető vezető
pozíció, a nádori vagy fővezéri cím
sorsdöntő lett volna, kiforgatták őket
belőle; külső és belső szövetségeseik
megbízhatatlanok voltak, ingatagok, kü-
lönféle érdekek vonzásköreiben imbo-
lyogtak. A külsők a világpolitika alaku-
lására figyeltek, s a távoli, kis Magyar-
ország csak bábu volt sakktáblájukon;
belső szövetségeseik közül a leghatalma-
sabbak, a főnemesek, hol valamiféle
meggyőződésből, hol elvtelenül, de min-
dig szűk osztályérdekeiket szolgálták, a
nép megkötözve hevert Werbőczy bék-
lyóiban, folytonos, minden irányú dúlá-
soktól, rablásoktól elvérezve, és a leg-
tisztább, legáldozatosabb magyarok is, a
második Zrínyi szellemi horizontja,
kiemelkedő képességei híján, megzava-
rodva támolyogtak a hármas orientáció
szküllái és kharübdiszei között. Magá-
nyosság, kétség, majd kétségbeesés: ezek a
rémek leskeltek nagyjainkra életük
minden fordulatánál, és a kétségek annál
szörnyűségesebbek lehettek, mivel nem-
csak arra irányultak, hogy kitűzött céljukat
végre tudják-e hajtani, hanem ma-



gára a cél helyességére is. Hiszen a sok
értelmű és minden kiutat új bonyodal-
makkal-veszélyekkel eltorlaszoló hely-
zetben hosszabb távon maguk sem lehet-
tek meggyőződve egyetlen koncepció
jogosultságáról sem.

Zrínyi, a dédunoka helyzete még a nagy
ősénél is szorongatóbb. Mögötte már majd'

másfél évszázad keserű tapasztalata állt: a
magyar király nemcsak nem tudja, de nem
is akarja felszabadítani az országot - saját
országát - a török uralom alól, a magyar
érdekek és a Habsburg-érdekek közötti
ellentétek már látszatra sem csak taktikai,
hanem nyíltan stratégiai jellegűek. És
ugyanakkor még-is, a „mi" Zrínyink is azt
vallja, hogy a Habsburg császár törvényes
magyar király, és a fő ellenség: a török.
Pokoli helyzet: szolgálni egy uralkodót,
aki-nek számára az ország csak hátország,
akinek nem is leplezett érdeke, hogy a
magyar föld a bizonytalanság, az ideig-
lenesség földje legyen.

*

Vajon mindez azt jelenti, hogy egy Zrínyi
Miklós sorsa kevésbé drámai egy
Egmonténál, vagyis hogy nemcsak a hős
helyzete nehezebb, hanem az őt színpadra
állító író feladata is? Mindenesetre annyit
jelent: ezt az anyagot másképp kell
megragadni. Nem véletlen, hogy ez a
köznyelvi értelemben drámainak ne-
vezhető korszak sokkal inkább csábította
epikusainkat, mint színpadi szerzőinket.
Az egyik legkiválóbb dráma e tárgy-
körben, Szabó Magda Kiá l t s , város !-a j ó
okkal egy kerek, kiemelhető epizódnál
állapodott meg s választott fiktív hőst,
fiktív konfliktushelyzetben, amely úgy
tükrözte az ország egész helyzetét, hogy
ugyanakkor szabadon volt kibontható és
lezárható. És született dráma, kettő is, a
Lippenszky-Futaky szerzőpáré, majd
Darvas Józsefé a szigetvári hősről - ám
Zrínyiről, a költőről eddig csak Sík Sándor
kevéssé ismert drámája. Az ő helyzetében
ugyanis le kell mondani a hagyományos,
egyívű drámai antagonizmusról; a mi
Egmontunknak nincs Albája. A két Zrínyi
Miklós helyzete közötti, fentebb vázolt
ellentétet jól tükrözi az a tény, hogy míg
Lippenszky-Futaky és Darvas Zrínyije
még szembekerül a nyílt színen megjelenő
Miksával, aki a fő veszély: a török ellen
mégiscsak reális szövetségesként
tekinthető, Keresztury Zrínyije és
Habsburg Lipót már nem találkozik. Lipót
már nem ellent-

mondásokkal teli esetleges támogató,
hanem csak az egyik, bárha elsőrendű
ellenfél. És a többi? Zrínyivel szemben áll
változatlanul a török is, és szemben áll,
lényegében, egész Európa, amely mást,
másképp és máskor akar, mint ő, szemben
áll az ország immár állapottá tartósult,
megmerevedett feldaraboltsága, a
társadalom megosztottsága, és -
mindennek következtében - saját kétségei
is. Ennyi ellenféllel szemben egyetlen
embernek, még ha az Zrínyi formátumú
géniusz is, esélyei nem lehettek, a drámai
mérkőzést tehát megszervezni és le-
folytatni sem érdemes az egyértelmű tör-
ténelmi helyzetek és a hozzájuk igazodó
drámák dramaturgiája szerint. Kiutat,
megoldást csak a valóság flagráns meg-
hamisítása árán mutathatna; ha meg a
valóság lényegéhez hű akarna maradni,
saját műfaji törvényeit érvénytelenítené,
mert az ábrázolt helyzet fókusztalan,
egyenlőtlen, antidramatikus. Vagyis: a
mérkőzés színhelyének szükségképp el
kell tolódnia, az egyetlen alkalmas pályá-
ra: a hős tudatába. Így a mérkőzés már
nem egyenlőtlen-drámaiatlan, itt már nem
az eleve kilátástalan szituáció az
elsőrendűen érdekes, hanem az, hogy mi-
ként fogadja, vállalja, értékeli a hős, a kor
egyik legnagyobb szabású, európai
horizontú gondolkodója, aki tudósként,
államférfiként, hadvezérként, íróként
egyaránt az ák kori világ élvonalába tar-
tozott, de akit balsorsa e sacculum Ma-
gyarországába lökött: gróf Zrínyi Mik-lós.
Egy Zrínyi-dráma fő kérdése csak ez
lehet: miként képes élni, küzdeni és meg-
halni az az ember, aki a helyzet kilátás-
talanságát mindenkinél jobban látja s
mindenkinél mélyebben átérzi. És hogy ez
az ember, minden más lehetőséget el-
vetve, megmaradt önmagának és ma-
gyarnak, nem alkudott, hanem élt és meg-
halt szerencsétlen hazájáért: ez teszi
Zrínyi Miklóst nemzeti hőssé, és ez te-heti
drámai hőssé is.

Keresztury Dezső a tudós felkészültsé-
gével és a művész intuíciójával ismerte fel
ezt a szituációt, és ennek tudatában
vállalta fel a Zrínyi-dráma megírásának
„nehéz méltóságát". Koncepciója e fel-
ismerést öltözteti drámai formába. Hiszen
ezért választotta cselekménye idejéül az
utolsó esztendőt, ezért zárta be a sokat
utazott hőst a csáktornyai várba: idő és
hely szűkre szabottsága megfelelt a nagy,
a végső mérlegkészítés sűrített
drámaiságának. Erre az utolsó évre már
elkoptak, elhullottak az illúziók, és maradt
a szembenézés a pőre, borzongató

valósággal. Még egyszer, utoljára fel-
vonulnak a látszat-alternatívák, de inkább
csak azért, hogy végleg kimutassák
zsákutca-mivoltukat. Velencei condottie-
re, török bábfejedelem, fészekrakó csa-
ládapa, aulikus főúr - mindezek a lehető-
ségek még egyszer, utoljára megcsillan-
nak Zrínyi előtt, de csak azért, hogy rög-
tön le is lepleződjenek, kisebb részt azért,
mert önmagukban is illuzórikusak (ki
bízhat a dózséban, ki a szultán, ki a király
szavában ?), de mindenekelőtt azért, mert
lénye belső lényegétől teljesen idegenek -
mert egy Zrínyi Miklós, önmaga, eszméi
és hazája megőrzésére függesztve szemét,
egyik ilyen kalitkába sem férne bele. A
képtelen lehetőségek között egyetlenegy
sejlik fel, amely Zrínyinek megfelelne: a
törökellenes nemzeti egységfront
vezetése, miáltal a nemzetközi helyzetre
is befolyást gyakorol-hatna. Ez a régi terv
testesül meg rövid időre az utolsó nagy
sikerben, az eszéki hadműveletben, de
aztán ez is illúziónak bizonyul:
magyarnak győzni is csak császári
engedelemmel lehet, ez az engedély pedig
legföljebb kisebb, helyi jelentőségű
akciókra terjed ki. Magyarországot fel-
szabadítani tilos; tiltja a magyar király. És
így jut el Zrínyi a végső döntésig,
amelyért már csak lelkiismeretével, Iste-
nével kell megküzdenie: az öngyilkos-
sággal egyenértékű halálig. Gyönyörű ívet
von itt Keresztury trouvaille-a déd-apa és
dédunoka közé. Az első Zrínyi szigetvári
kirohanása és a második Zrínyi
megrendezett csáktornyai vadász-balesete
egyazon tragikus felismerésből ered, és
célja is azonos: az egyetlen nyitva maradt
ösvényen át kitörve nemet mondani
mindkét pogánynak, s így meg-menteni
legalább a példát, az adott boldogtalan
saeculum nagy és meg nem alkuvó
magyarjának maradandó modelljét.

Ilyen dramaturgiai koncepció esetén a
siker azon múlik: meg tudja-e teremteni
az író a hős szellemi dimenzióját és el-
fogadtatni a nézővel azt, hogy itt, a pil-
lanatnyi realitásoktól, a közvetlen ered-
ményektől függetlenül is, nemzeti tör-
ténelem születik; egy elhagyatott, tehe-
tetlen ember gondolatainak műhelyében
egy nép sorskérdései merülnek fel, és
kapnak perspektivikusan érvényes választ.
Keresztury a feladat legfontosabb részét
megoldotta. Zrínyije nagy formátumú hős.
Gondolatai, vívódásai, az eseményekből
leszűrt következtetései nagy embert, nagy
magyart, nagy gondolkodót mutatnak.
Filozofikusan mély, köl-



tői szépségű és drámai dinamikájú nyelven
-- amely egyébként a dráma egyik fő
értéke és vonzóereje - érleli és szűri le a
valóságból adódó felismeréseket, és egy
év iszonyú gondolati vajúdás után szüli
meg végül az egyetlen, számára még le-
hetséges nagy tettet: saját halálát.

Épp ehhez a kitűnően eltalált koncep-
cióhoz azonban hívebb maradhatott volna
az író akkor, ha a „külső" cselekményt
még inkább hozzá hangolja. Zrínyi Mik-
lós emez utolsó csáktornyai esztendejében
ugyanis ott bujkál a tehetetlenségből eredő
tragikomikus, sőt, groteszk hatás veszélye,
melyet nem valami muzeális, steril
nagyság megóvása kedvéért, hanem épp
Zrínyi igazi lényegének érzékeltetése
érdekében okosabb lett volna mindenütt
kikerülni. Keresztury drámájában túl
hangsúlyos szerep jut a bőséggel érkező
külső híreknek, leveleknek, küldöncöknek,
ami drámai szempontból a
mozaikszerűség, a szétaprózódás koc-
kázatával jár, de mindenekelőtt kárára van
a gondolati struktúrának, a kivetíteni
kívánt Zrínyi-képnek is, mert Zrínyit
alkalmanként naivnak, hiszékenynek,
irreális álmodónak tünteti fel. Nem arról
van szó, hogy a legsötétebb helyzetekben
is fel ne csillanna a remény még a
legbölcsebb halandóban is, még kevésbé
arról, hogy épp itt és most és épp Zrínyin
ne lehetne időnként úrrá a tanácstalanság.
Szépek, indokoltak fel-feltörő kétségei:
„Mondd, te is bolondnak tartasz ?",
„Akkor lát te is csak nemzet bohócának
nézel?" stb. - de a koncepció egyensúlyát
érezzük borulni például akkor, mikor a
helyzetet s a bécsi uralkodót jól ismerve
készpénznek veszi fővezéri pozícióját,
hogy aztán, egy újabb hír nyomán, menet
közben kényszerüljön cáfolni az iménti
bejelentést Rákóczi Ferencnek írott
levelében, vagy mikor mintha reális
jelentőséget tulajdonítana Velence ködös-
komolytalan, sógorasszony hozta
ajánlatának, hogy a magyar trónt ajánlják
Fél XIV. Lajosnak; s tetejébe a számára s
a néző számára alig ismert Bethlen
Miklóssal véleményezteti ezt a szigorúan
bizalmas ügyet, ami már egyenesen
hebehurgya kapkodásnak tetszhet.

E lehetőségek komolyságát egyébként a
két „nemzetközi vízió" sem tudja hite-
lesíteni, hisz minden kiutat elzár, és Zrínyi
sorsát tulajdonképpen eleve eldönti a
magyar királynak a darab elején elhang-

zó érvelése: „A birodalom s az egyház ér-
deke azt kívánja, hogy a törökkel bé-
kesség legyen; e békesség legfőbb aka-
dálya Zrínyi Miklós; vagy hűségre kell
tehát kényszeríteni vagy sorsára hagyni."
És a Habsburgoknak bízvást hihetünk: ők
soha nem másítottak meg olyan döntést,
amely a magyarnak kárára van, amit
nemcsak az utókor, de Zrínyi is tudott
már; ezért bántó, amikor a hozzá képest
törpe Eszterházy Bécsből hozott híreinek
oly túlméretezett jelentőséget tulajdonít.
A naivitás látszatát kelti az indokolatlan
optimizmus időnkénti megnyilvánulása
is. Ebben az utolsó csáktornyai évben, épp
a Keresztury bemutatta események ke-
reszttüzében például alig la mondhatja
Zrínyi feleségének: „Leszel te még első
az ország asszonyai között."

Úgy vélem, a „külső' cselekményt
koncentráltabbá kellett volna tenni, csök-
kenteni az események és esetleg a sze-
replők számát, és inkább néhány nagy
konfrontációra korlátozódni.. (Nem vélet-
lenül emelik ki a kritikák az Evlia Csele-
bivel való dialógust és a második Eszter-
házy-jelenetet - ezekben ugyanis a sarok-
ba szorított Zrínyi, személyi fölénye ré-
vén, mégis szuverén ura marad a hely

zetnek.) Elképzelhető olyan megoldás is,
amely a szóban forgó külső lehetőségek
súlyát, realitásfát akár a betű szerinti tör-
téneti igazság rovására is bizonyos mér-
tékig megnöveli, úgy, hogy Zrínyi rea-
gálása hihetőbb, szellemi súlyához mél-
tóbb legyen és indokolt a kijelentése:
„Mert van választás!". A másik lehető-
ség: a reagálásokat úgy megformálni,
hogy azokban több legyen az irónia, a
távlatokban gondolkodó tudatosság.
Zrínyinek ugyanis, a történelem és
Keresztury Zrínyijének, programja van: a
Mátyás-féle, szervezett, erős központi
hatalom feltámasztása. „A széthulló
darabok fölött mondja ott él a régi egész
világló szelleme. Látod, ezt az egységet
visszaszerezni minden gond, törődés
értelme, célja bennem." És itt érezzük
billenni az egyensúlyt; Zrínyinek a külső
eseményekre való reagálásai helyenként
önállósulnak, és nem függnek össze elég
szervesen e program eszmeiségével és
konkrét megvalósulási lehetőségeivel.

Bár ezek a problémák csak egyes moz-
zanatokban merülnek fel, kétségtelen,
hogy a dráma dinamikáját le-lefékezik.
Ha a mű egésze mégis őrzi tömörségét,
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(lklády László felvételei)



ez annak köszönhető, hogy összetartja a
modellhez és a mondanivalóhoz össz-
hatásában méltó Zrínyi-portré. Csak azt
fájlaljuk, hogy elszalasztódott a remek-mű
lehetősége; mert az születhetett volna, ha
minden mozzanat funkcionálisabban
működnék, ha az egymásmellettiség
teljesen kiküszöbölődött volna, és a drá-
mai-gondolati koncepciónak való alá-
rendeltség szervesebben járna át minden
epizódot.

*

Az előadás a dráma legtartalmasabb
eredményeinek, legjobb tendenciáinak
irányában munkál. Hozzájárul ehhez
persze maga a helyszín is, az érzelmileg-
atmoszferikusan oly tökéletes keretet szol-
gáltató gyulai vár, melynek hősi védelmét
Zrínyi is megénekelte a Szigeti veszedelem
egyik strófájában, és amelynek udvara
olyan boldog készséggel alakult át, Csányi
Árpád szervezésében, a csáktornyai vár
egyik belső termévé. A néző benn ül a
magyar történelemben, és eleve
ráhangolódik e sötét és hősi korszak
hullámhosszára; gondolatilag és fizikailag,
mint egyén és mint egy közösség tagja
egyaránt készen áll a Zrínyi Mik-lóssal
való nagy találkozásra.

Marton Endre rendezése a belső moz-
gásra, vagyis Zrínyire koncentrál. Egyes
kritikák ezért statikusságot vetettek sze-
mére. Holott a dráma szerkezetében fel-
felbukkanó mozaikszerűségen csak így
kerekedhetett fölül; és e látszólagos stati-
kusság belső dinamikától lüktet. A szín-
pad közepén áll az asztal, az asztal mellett
ül, mindkét rész kezdetén s gyakorta a
cselekmény alatt is Zrínyi: ő ennek a vi-
lágnak, a kor Magyarországának közép-
pontja. A látvány - színpad, jelmezek,
külső mozgás -, mint Marton színpadán
mindig, esztétikus, hibátlanul és logikusan
komponált, de fő jellemzője, hogy minden
Zrínyi felé hajlik, benne fut össze. XIV.
Lajos, a nagyvezér, a császár, a dózse:
nagyurak, Zrínyinél sokkal ha-
talmasabbak, de valószerűtlen, élettelen,
ágáló bábuk, akik csak eljátsszák a magúk
történelmi szerepét, ám önmagukból
semmit nem tesznek hozzá; Zrínyi az, aki
él, aki nem szerepet, hanem eszmét
szolgál. A nagyok megnyilatkozásai,
akárcsak a később tőlük befutó hírek,
üzenetek a színpadon annyiban fontosak,
amennyiben Zrínyit megnyilatkozásra
bírják; igazi értéküket Zrínyi reagálásától
nyerik el, mint ahogy a többi szereplő
értékét is Zrínyinek róluk alkotott
véleménye méri. És ahol a szöveg

szerinti megnyilatkozás - érzésünk szerint
- kevés vagy nem adekvát, ott megtoldja a
maga eszköztárából Sinkovits Imre: szinte
érzékelhető, amint szöveg nélkül is
mérlegel érveket és ellenérveket,
csodálatosan képlékeny arcán tükröződik
Európa egyik legizgalmasabb szellemi
laboratóriumának állandó munkája, s ahol
az intellektus önmagában vérszegény
lenne, ott megtoldja indulattal, iróniával,
humorral. Nagy írót szín-padon
megjeleníteni mindig a lehetetlenséggel
határos feladat. Keresztury a maga
kivételes nyelvművészetével és nyelvi
invenciójával megadja az alapokat; a
poétát azonban, aki a nyers tények okos
szemléletébe is lírát, gyengédséget,
érzékenységet visz, aki egy pergamen-
tekercset megmarkolva világtörténelmet
vizionál, és egy női vállat simogatva egy
szebb élet álmát temeti el - a színész adja
hozzá, az emberszabású héroszok
sinkovitsi sorozatának egy újabb remek-
lésével.

Ilyen formátumú alakításra a többi
művésznek természetszerűleg nem jut
lehetőség. Igaz, egyes terjedelemre sze-
rény, egyéni színekben halványabb sze-
repeket olyan színészekre bízott a bő-kezű
szereposztás, hogy az értékskála felől
tájékozatlan külföldi néző is azonnal
ráismerne a vezető művészek jelen-létére.
Kállai Ferenc Hohenlohe tábornoka két
jelenetében, melyek ráadásul nem is
rajzolnak ki összefüggő jellemképet,
egyetlen markáns dübörgés, sötét izzású,
rossz és tehetetlen energia; Kálmán
György udvari papja pedig maga a finom
aszkézis, telve fojtott belső feszültséggel,
hogy két ura közül kinek szolgáljon
inkább: Istennek-e vagy istenített gazdá-
jának. Gombos Katalin csendes, pasz-
tellszínű bájjal viseli azoknak a magyar
színésznőknek a keresztjét, akiknek nagy
embereink reménytelenül átlagos, sirán-
kozó, értetlen feleségeit kell megelevení-
teniök. Keresztury érdekes újítása, hogy e
típusélettárs mellett felvillantja a Másikat
is, azt, aki a hős méltó párja lehetett volna.
Ebben a szerepben, Frangepán
Katalinként, sugárzóan szép, okos, egye-
nes derekú ember-asszonyt alakít Csomós
Mari; talán, épp a hatásos kontraszt
kiemelésére, lehetett volna még robba-
nékonyabb, nyakasabb, keményebb. Így
alakításának csúcspontja - és a drámának
is egyik legszebb pillanata - a Zrínyivel
való, rezignáltan fájdalmas és mégis a
megkésett őszinteség felszabadító örö-
métől fényes alkonyi szerelmi jelenet. A
többiek, ahogy mondani szokás, helyt-

álltak, színészi erejük ismert fokán; újat
sem önmagukhoz, sem az írott szerephez
képest, nemigen nyújtottak.

*

Egészében hát ünnepi este volt. Gyulán
nem lehet deheroizálni, Zrínyi Mik-lóst
meg sehol sem is lehetne. Jó dolog, ha
néhanapján igazi hősökkel, a szív és a
szellem atlétáival találkozhatunk a szín-
padon; jó dolog, ha a találkozás alatt és
után egy kicsit mi, utódok is hősnek
érezhetjük magunkat. Gyulán ez könnyen
megtörténhetik; Keresztury Dezsőnek és
tolmácsolóinak hála, úgy gondolom, meg
is történt.

Keresztury Dezső: Nehéz méltóság (Gyulai
Várszínház)

Rendező: Marton Endre. Díszlettervező:
Csányi Árpád. Jelmeztervező: Schäffer Judit.

Szereplők: Csurka László, Sinkovits Imre,
Gombos Katalin, Csomós Mari, Szokolay
Ottó, Tyll Attila, Szersén Gyula, Izsóf
Vilmos, Bicskey Károly, Kállai Ferenc, Si-
ménfalvy Sándor, Raksányi Gellért, Martin
Márta, Kálmán György, Körösztös István,
Cserényi Béla, Fülöp Zsigmond, Szakácsi
Sándor, Lukács József, Szerencsi Hugó.

E számunk szerzői:

BALÓ JÚLIA újságíró, a Film, Színház,
Muzsika munkatársa

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Magyar
Televízió munkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró, a Kohó- és
Gépipari Minisztérium Sajtó- és
Propaganda-osztályának csoportvezetője

CSILLAG ILONA színháztörténész
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok

kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője
GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa
KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN a Madách

Színház díszlettervezője
MÁNDI TERÉZ újságíró, színháztörténész
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész, táncesztéta
RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

ROMHÁNYI LÁSZLÓ a Thália Színház
rendezője

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg
SZÉKELY GYÖRGY színháztörténész, a
Magyar Színházi Intézet igazgatóhelyettese
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi
Magyar Irodalom Tanszékének tanárse-
gédje

TÖLGYESSY ZOLTÁN jogász, vállalati
jogtanácsos


