
játékszín
ALMÁSI MIKLÓS

Szerepek és illúziók

Hernádi Gyula: Királyi vadászat

Hernádi legjobb és egyben legüresebb
darabja. Furcsa paradoxon ez, főként ha
még azt is hozzászámítjuk, hogy Pesten
ma ez az egyik legjobb, színpadon lát-ható
produkció. Az ember óhatatlanul is
elgondolkozik, hogy vajon csak a gon-
dolatilag ennyire szegényes, viszont ab-
szolút módon színpadbiztos darabok
arathatnak ilyen átütő sikert? Vagy más-
képp fogalmazva: a súlyosabb gondola-tok
vajon törvényszerűen húzzák le, te-szik
nehézkessé a színi megoldást, a já-
tékosságot, az élvezhetőséget? Nyilván
nem „igennel" akarok felelni ezekre a
gyanúimra, de valami hasonló mégis ott
motoszkál a fejemben, s nemcsak az
enyémben. Főként, mikor a „mai magyar
dráma" jó néhány elvérzett, ám tartalmilag
merész és gondolatilag is markáns
darabjára gondolok.

Másrészt viszont modellszerű is ez a
produkció, mert ez a káprázatos játszha-
tóság, poénkészség nemcsak úgy magától
került bele; a darabba és rajta keresztül a
színpadra: érezhető rajta a színházi mű-
hely munkájának a levegője. Az író és a
színház termékeny összmunkájának su-
gárzása, a dramaturg (Radnóti Zsuzsa)
keze nyoma. Érződik, írtam, pedig ez a
születési folyamat ki is olvasható a da-
rabból. Hiszen az első, irodalmi változat jó
néhány évvel ezelőtt a Kortársban jelent
meg, és így pontosan le is lehet mérni, mi
változott, és kis következtetéssel azt is ki
lehet találni, miért. Mert a szöveg most
nem apróságokban változott - mindkét fél
sértődött kompromisszumában -, hanem
egy kitapinthatóan irodalompárti
színházcentrikus gesz-tusból épült fel.
Javult a szöveg, egységesebb maga a
dráma is. Nemcsak a szín-pad lett
markánsabb.

Mi változott? Elmaradt először is a külső
tér, a vadászat szervezése, a vele járó
izgalom és a királygyilkosság bele-
ágyazása ebbe az úri passzióba. (Itt ugyan-
is emberekre kellett volna vadászni ...) A
színen (most) egyszerűen lelövik a királyi
párt, és csak úgy mellékesen tudjuk meg,
hogy egyébként vadászatra érkeztek. Az úri
passzió dramaturgiai ki-bontása másfelé
vitte volna a feszültsé-

get, a néző érdeklődését, plusz tartalmat
viszont nem tudott volna gerjeszteni.
Ennek a rétegnek leválasztásával aztán
kiderült a játék kamara jellege: kevés em-
ber szervesebben összefogott társasjáté-
kává kristályosodott a darab. Három
szereplő, Erdődy gróf, valamint az álki-
rály-álkirályné (akik egyúttal az igazi
királyt és királynét is játsszák) között
bomlik ki ez az illuzionista játék.

A műhelymunka tehát az ördögi szug-
gesztivitást emelte a játék központjába.
Azt, amivel Erdődy (Szabó Sándor) ma-
gához bilincseli az elesett, majd gerinctelen
Schreit és Aldobói Évát, valamint azt,
ahogyan ez a két bábember a szerep
parancsszavainak engedelmeskedve,
mintegy mesmerisztikus álomban, terem-
tője, Erdődy ellen is fellázad. Maga akar,
igazi király akar lenni. Ember és szerep
szuggesztivitása teremti meg aztán a szín-
pad vonzerejét is ebben a fikcióban, a poli-
tikai kriminél egy fokkal keményebb mű-
fajban. Szabó Sándor súllyal és charmemal
tudja ennek a figurának kettősségét
megszólaltatni: a hatalomnak, a bru-
talitásnak és a kiszolgáltatottságnak azt a
furcsa kettősségét, melyet a darab célba
vesz. S mellyel le is tudja rázni magáról a
kudarcot: mikor az őrült reményeiben
ujjongó álkirály térdre kényszeríti, nem
vicsorog, hanem csak - térdel. S közben
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tudja, hogy úgyis ő fog állva maradni.
Tud kivárni, akkor is, mikor vereséget
kénytelen szenvedni saját eszközei által:
mikor egy időre át kell engednie a tere-
pet saját kreatúráinak. Mert a játék vége
az, hogy Erdődy már Horthy embere.
(Ami ugyancsak a műhelymunka ki-
hegyezésének az eredménye: az Erdődy-
figura íve jobban illeszkedik az ismert
történelemhez.)

A darab szerkezeti modellje, pontosab-
ban trükkje egy régi színházi-irodalmi
hagyomány újraélesztése: az összecserél-
hetőség, illetve a kettős szerep, mely
mögött ugyanaz az ember rejlik. Dr.
Jekyll és Mr. Hyde ugyanannak a
beteges figurának két arca; A szecsuáni
j ó l é l ekbe n is azonos a főhős, csak két
különböző életet kell élnie, két
szereprendszert kell kényszerűen
megvalósítania. Hernádi ugyan követi
ezt a hagyományt, de meg is újíthatja.
Az ő találmánya, hogy megfordítja a
képletet: a szerep azonos (a királyé,
melyhez játszó személyt keres Erdődy),
és így csak a szerepet játszó figurák
változnak, Más szóval: előre adva van
egy szerep, s vele még bizonyos egyé-
niségtöredék is, amibe egy másik ember-
nek kell beleilleszkednie, vele azonosul-



nia, a felismerhetetlenségig hasonlítania
az eredetire. Így tehát nemcsak a királyi
funkció az, amit meg kell tanulnia, és amit
mint szerepet el kell játszania Schreinek és
Aldobói művésznőnek, hanem az eredeti
(és a játék elején megölt) királyi pár ri-
golyáit, emlékeit, környezetéhez való
személyes viszonyát is szerepként kell át-
élnie és megvalósítania. Hernádi és a
színpad persze megkönnyíti ezt a fel-
adatot azzal az ugyancsak régi trükkel,
hogy a régi és az új királyi párt ugyanaz a
színész fogja játszani. Mindenesetre itt a
szerep azonossága a fontos, és a hozzá
való alkalmazkodás sikere - és képtelen-
sége - lesz a darab izgalmának egyik té-
nyezője.

Hernádi kísérlete persze steril marad,
hogy játékos legyen: azaz nem terhelik
túlságosan bonyolult személyiséglélek-
tani elemzések. A dramaturgiai ív a két

közember megnyerésétől indul, a betanu-
lás folyamatát mutatja, majd egy újabb
csavarral a szerepeket hordozók lázadását,
önállósulási kísérletét láttatja. Azt az ön-
állósulási kísérletét, melyben nemcsak az
őket manipuláló - egyáltalán: életrehívó -
főnöküktől, Erdődytől akarnak elsza-
kadni, hanem a történelem ellenére akar-
ják szerepeiket tovább növeszteni: igazán
királyok akarnak lenni, teljhatalommal,
mindenki feletti uralommal. Nevetséges,
groteszk és kriminális formában a tör-
ténelmen is uralkodni akarnak, ha már
Erdődy felkeltette bennük a hatalom ál-
mát. A szerep magával ragadja a figurá-
kat, átlelkesíti őket. S nemcsak életben
tartja őket, hanem ötleteket is sugall ne-
kik. Rosszakat, persze. De hát a királyság
sem valami jó ötlet.

Ennek az átalakulási-átalakítási dra-
maturgiának, szigorúan technikai szem-

pontból, és igen távolról ugyan, de Molnár
Ferencet idéző előképei vannak. Az Egy,
kettő, háromban is egy embert kell egy
szerephez applikálni, és ott is a szerep
rekvizitumai segítik a művelet sikerét.
Hernádi ezen a modellen is túllép, hiszen
itt a tanulási folyamat, a belső át-alakulás
a fontos, s ráadásul a külső át-alakulás
újra meg újra ironizálódik. A „király",
mikor „Zitával" társalog, mindig
összekeveri valóságos emlékeit -
melyek egy szűkös kispolgári világból
származnak -, és csak körülményesen tud
visszatérni főúri előéletének „fel-
mondásához". Mégis: Molnár dramatur-
giája nyújtja azt a technikai minimumot,
amit Hernádinak „überolnia" kell: a
szerepek megtanulhatóságát, valamint azt
az emberi-társadalmi tényt, hogy a
társadalmi kapcsolatok nem emberi tu-
lajdonságokon alapulnak, hanem ezektől
nagyrészt független, elidegenedett sze-
repeken jönnek létre. A külvilág a szere-
pek szerint ítél, ezekhez kapcsolódik,
ezekkel dolgozik. S ennek következtében
a szerepek önmagukban is vissza tudnak
hatni: ha őket a társadalom személyes
mivoltuktól elszakított szerepek szerint
kezeli, úgy ők maguk is eljátszhatnak e
szerepekkel.

A dolog persze csak a vígjátékban ilyen
egyszerű. Nincs olyan valóságos
társadalmi szerep, mely konfliktusok
esetén ne hívná ki az egyéniség ellenállá-
sát, felháborodását vagy pozitív
szenvedélyeit, mely ne provokálná magát
az egyéniséget, hogy szabadulni igyekez-
zék e szerep követelményei alól, vagy
hogy a maga képére formálva urrá legyen
a szerep felett. Vagyis: a társadalmi
gyakorlatban élő emberrel igen sokszor
megesik, hogy valami ellenállhatatlan
vágyat érez arra, hogy lerázza magáról
vagy legalábbis korlátok közé szorítsa a
szerepek „külsődleges" hatalmát. Ez a
fölülemelkedés a szerepek fölé persze
ritkán sikerül teljesen - de a birkózás, a
mindennapi élet közismert ténye: akár
alulmaradással, akár győzelemmel
végződik, naponta csináljuk. Hernádi
ebből a bonyolultabb viszonylatból is
beépít egy csipetnyit` darabjába: a szerep
elleni lázadást, mint a szerep meg-
hosszabbítását. Schrei úgy lázad a szerep
ellen, hogy annak csak függőségi vi-
szonylatát mondja fel, csak Erdődyt rázza
le magáról, de csupán azért, hogy még
jobban azonosulhasson szerepével. Igazi
király akar lenni és nem a gróf kreatúrája.
Ez a fordulat azért paradox - és pa-
tentszerű -, mert a szerep, „a király",
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voltaképp magában foglalja a mindenki
feletti uralmat is, tehát nem viselheti el - ha
a szerepet éli -, hogy egy alacsonyabb
sarzsitól függjön. Schrei lázadását tehát a
szerep írja elő: ő nem a szerep ellen lázad,
hanem következetesen végigjárja a szerep
kívánta előírásokat. A színen azonban úgy
látszik, mintha Erdődyvel való
szembefordulása lázadás lenne, még-hozzá
lázadás minden szerepszerű elő-írás ellen.
A patent itt összemossa a különböző
minőségeket. Persze: ettől az
összemosástól lesz olyan izgalmas az elő-
adás. Olyan asszociációk is bejönnek a
színpadra, melyek különben kívülmaradtak
volna.

Egyébként színpadilag ez a rejtett ket-
tősség az igazán izgalmas mozzanata a
darabnak. Schrei például gyakorolja, ho-
gyan fog Horthyval leszámolni. Tordy
karjaira borulva alszik asztalánál, gyönyörű
királyi uniformisában, bizonyára a sok
tanulnivalótól fáradt el. Kopognak és
bejelentik nagybányai vitéz Horthy Miklós
kormányzót, majd Erdődy lép be. Néhány
bizonytalan gesztus után - fel kell ébrednie
- elkezdi mondani a „le-számoló" szöveget,
majd belejön, sőt dühbe is gurul, most már
ő maga a dühöngő király ... Mikor Erdődy
egy pillanatra közbeszól, Tordy ekkor újra
Schreié válik: parancsolsz, kérlek, ja igen -
s máris folytatja ott, abban a tenorban, ahol
abbahagyta. Itt még csak épül a szerep, de
már ott a csírája annak, hogy e szerep
szárnyán önállósulni is fog, meri a szerep
magával rántja, mert tűzbe hozza. Mindez
olyan groteszk esz-közökkel jelenik meg
előttünk, hogy az egész szerepszerű
magatartást és az ellene való lázadást
jócskán ironizálja.

A színpadon a rendezői invenció, ez-úttal a
színes és feszült játéktechnika uralkodik:
előhozza Hernádi szövegé-nek rejtett
tartalékait. Marton László könnyű kézzel
mozgatja a polit-krimi súlytalan és súlyos
figuráit. Ez utóbbi elsősorban Szabó
Sándor, akinek sikerült Erdődy alakjából
egy bele nem írt réteget is megszólaltatnia,
és a jelen-létnek egy olyan intenzív
fokozatát meg-teremtenie, amivel valóban
mesterfokon kell és lehet csak gazdálkodni.
Marton felnőtt módon vizsgázik a szöveg
olvasatából :s. Szakszerűen, pontosan fogja
fel a szöveget, és rendezésében arra tö-
rekszik, hogy minden belehallható, hoz-
zágondolható vagy a történetben nem

szereplő, ám odaképzelhető hátsó gondo-
latot kikapcsoljon. Egzakt módon csak a
cselekményre figyel. S ebben az esetben ez
a kopár „cselekménypártiság" a rendezés
komoly előnye. Hiszen az a körülmény,
melyet bevezetőben már említettünk, hogy
Hernádi ebben a darabjában egyetlen
súlyosabb gondolatot sem ülte-tett cl,
egyúttal egy nagy hiányjelet is jelent: a
néző óhatatlanul is keresgélni kezd; mert
ha nem látható, akkor valahol el van rejtve
a titkos mondanivaló. Marton rendezése,
ezt a titkosítható réteget semlegesíti: marad
annál, ami van.

De azt fellövi: itt minden óramű szerint
történik, a ravasz dialógusok (melyek
tükörképként felelnek meg egymásnak:
mikor például Erdődy előbb Schreit, majd
Aldobóit faggatja előéletéről) szikrázó
felépítése, majd csendes ironizálása hozzá
is köti az előadást a hagyományos
krimitechnikához - és cl is oldja onnan.

Szabó Sándor súlyáról már esett szó.
Neki sikerül igazán megteremtenie azt a
figurát, aki kézben tart mindenkit: a leg-
főbb bábjátékost. Mosolya sincs, titkai-nak
csak rétegei vannak, a végsőt talán még
maga sem tudja. Ördögi és egyben
racionális, ezt a régi típusú magyar urat,
fasisztoid mázzal talán csak ő tudja így
megrajzolni. A másik meglepetés Tordy
Géza: nemcsak szerep szerint, színészileg
is kitűnő átváltozó művész, s ráadásul ő is
ért az iróniához. Mikor győzelme,
látszólagos győzelme tetőfokán ordítoz-ni
kell (ahogy szerinte egy király tud
ordítozni), az páratlanul mulatságos és
szánalmas. Bánsági Ildikó alig tudja visz-
szafogni, azaz királynőivé tenni sex ap-
pealjét, és táncosnőjének butaságát. O is jó
adag mulatságot tud a szerep „szö-
vegmélyébe" csomagolni. Nagyszerű
háttérfigura még Szombathy Gyula: a
gengszternek és a fasiszta katonának
rafinált keveréke. Fehér Miklós ezúttal
inkább funkcionálisan szellemes, mint
hatásos díszlettel vette körül a játékot.
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KOLTAI TAMÁS

Kulcskeresők,
enyhe pöffel a hátukban

A Bolyongó éppen Fóris Nelli táskájában
kutat, amikor belép a telefonszerelő, A
szobában nincs más, a szerelő tehát hozzá

fordul: „Fórisék?" A Bolyongó előveszi a
táskából Nelli személyi igazolványát,
belepillant, és azonnal válaszol: „lgen."

A Nemzeti Színház előadásában a Bo-
lyongót játszó Őze Lajos a kérdés és a
válasz közé még beiktat egy rövid mon-
datot. „Egy pillanat." Csak ennyit. El-
hangzik a kérdés, „Fórisék?", Őze azt
mondja: „Egy pillanat", előveszi a sze-
mélyit, kinyitja, belenéz, és válaszol:
„Igen."

A két töltelékszó a színész adaléka a
szerephez. A különbség látszólag csi-
petnyi. Szóra sem érdemes. Valójában
óriási. Az első változatban a mozdulat, a
gesztus, a játék alig észrevehető, a pilla-
nat finom humora talán el is illan a leve-
gőben. A második változatban biztosan
fölcsattan a nevetés a nézőtéren. Az első
változat az irónia, a groteszk elegáns,
könnyed formája. A második ügyes, si-
keres vígjátéki ötlet, tucatból a tizen-
kettedik.
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után, hogy az indítással ba
jok vannak, lassú, nehézkes, körülményes.
Én a magam részéről nem éreztem annak,
legföljebb az előadásba iktatott szünet
szükségességéről nem voltam meg-
győződve. A pauza megtörte a darab ívét,
és túl sok összefüggést hagyott nyitva.
Más szóval: a közepén hagyta félbe a
többszörösen összetett mondatot, amikor
még jó néhány alá- és mellérendelt
mellékmondat következett. Szín-házban
ez megszokott fogás, ügyesebb írók
mindig így csinálják, gyakran épp a
Ilyen módon siklik el Major Tamás
endezésében Örkény István Kulcskeresők
ímű darabja egy furcsa, váratlan hang-
étel felé. Az értelmezés jogosultságának
z előadásban kell igazolódnia, és az is
iztos, hogy értelmezés nélkül nincs elő-
dás. Major értelmezéséről sokat elmond,
ogy milyen irányba terelte a darab első
észét átdolgozó Örkény gondolkodását.
rkényben Major nélkül is fölcseperedett
olna az átdolgozás gondolata, épp elegen
ondták és írták a szolnoki bemutató


