
sában és Illyés Gyula fordításában. A pé-
csi színház Illyés Gyula hetvenötödik
születésnapját négy régebbi Illyés-mű
felújításával és két új Illyés-monodrámá-
val ünnepli. Óhatatlanul úgy tűnik a külső
szemlélő számára, hogy a Trójai nők
bemutatása is része ennek az ünneplés-
sorozatnak.

Ámennyire örülhetünk az új Illyés-
premiereknek, annál kétségesebbnek érez-
zük ezt a színház erejét meghaladó
felújításkampányt. Különösen, ha azt is
tudjuk, hogy a görög tragédiákkal, az
Illyés-bemutatókkal szinte egy időben a
színház műsorára tűzött még egy magyar
bemutatót, Novotny Gergely darabját,
felújította Móricz Zsigmond vígjátékát, a

Nem élhetek muzsikaszó nélkült, Lehár
Ferenc operettjét a Cigányszerelmet. Az

operaegyüttes az Aidát játssza, a Pécsi
Balett is új bemutatóval jelentkezik. A

gyerekeknek pedig a Pinokkiót mutat-
ják be, amelynek rendezése ugyancsak
Gali Lászlót terheli.

Elképzelhető ilyen körülmények között
elmélyült művészi munka?

A bemutatók listája és az előadások
száma bizonyára szép statisztikát ered-
ményez, de az elkapkodott, félkész elő-
adások leronthatják a pécsi színház sok évi
munkával, becsülettel kivívott mű-vészi
tekintélyét, rangját.

AiszkhülosZ: Perzsák (Pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Jánosy István. Díszlettervező:

Fel-ér Miklós m. v. Jelmeztervező: Vágó
Nelly m. v. Zenéjét összeállította: Kelemen
László. Asszisztens: Radocsay Anna.
Koreográfia: Eck Imre. Rendezte: Gali
László.

Szereplők: Huszár László, Dávid Kiss
Ferenc, Petényi Ilona, Lukács József, ifj.
Kőmíves Sándor, Fülöp Mihály, Horváth
István, Kovács Dénes, Melis Gábor, Pogány
György.

Euripidész: Trójai nők (Pécsi Nemzeti
Színház)

Sartre átdolgozását magyar színre
alkalmazta: Illyés Gyula.

Rendezte: Gali László.
Szereplők: Huszár László, Fabó Györgyi,

Petényi Ilona, Dávid Kiss Ferenc, Marko-
vits Bori, Miklósy Judit, ifj. Kőmíves
Sándor, Vári Éva, Németh Nóra, Bókay
Mária, Cseh Mária, Péter Gizi, Unger Pálma.

RÓNA KATALIN

Utánjátszás vagy
önállóság?

Az a szép, fényes nap Debrecenben

1.

Magyar dráma eredeti bemutatóját tartja
egy budapesti színház. A kritikák rövi-
desen megjelennek, elemzik a művet,
szólnak az előadásról. Az értékelés - le-
gyen bár dicsérő vagy elmarasztaló -,
mindenesetre a gyors reagálást jelzi.

A bemutatót követően egy vidéki szín-
ház is műsorára tűzi a darabot. Az elő-
adás meghatározása a színházi szakzsar-
gonban: utánjátszás. Rosszul csengő szó.
Mert bár valójában nem azt jelenti, s az
előadások legtöbbször cáfolják is, mégis
benne van az utánérzés hangulata, óha-
tatlanul kísért az önállótlanság gondolata.
A kritika pedig nem „siet oda" .. . Sokszor
elhangzik - lehetséges, hogy nem ritkán
jogosan - ez a vád, amely egyben azt is
jelentené, hogy csak a dráma s nem az
előadás a fontos.

S hogy most ne érhesse szó házunk táját,
beszéljünk a debreceni Csokonai Színház
bemutatójáról. Debrecenben Szabó Magda
történelmi játékát az Az a szép, fényes
napot játsszák.

Szabó Magda drámáját alig másfél éve
mutatta be a Nemzeti Színház. Akkor
valamennyi kritika részletesen elemezte a
művet, gondolatrendszerét, szerkezetét.
Most a debreceni előadás alkalmából tehát
csak az együttes munkájáról kellene írni.
Az előadást kellene elemezni. Valóban
nem lenne értelme a drámáról most újra
szólni, ha a debreceni előadás szellemi
indíttatása nem maradt volna el a korábbi
előadásétól, nem maradt volna adós a
játék gondolati töltésével.

2.

A történelmi játék 994-ben, Vajk Istvánná
keresztelésének előestéjén játszódik. Géza
fejedelem esztergomi udvarában a magyar
történelmi múlt egy sorsdöntő pillanatát
örökíti meg Szabó Magda. Az
államalapítás, az államszületés kezdetét,
amikor véget ér a kalandozások kora,
nincs többé Augsburg, nincs többé törzsi
szervezet. Vajk, másnapra István teljes
emberi-szellemi készenlét-ben a haladó
ideológia szolgálatába szegődik, hogy a
keresztelési szertartás után várhassa a
koronát, hogy majd Magyarország első
királyaként megteremt-

hesse a törzsi rendszert fölváltó egységes
magyar államot.

Miféle családi küzdelmeken, vérontá-
sokon, magára maradásokon keresztül
vezet az út a történelmi-társadalmi for-
dulatig? Három nemzedék áll egymással
szemben: Gyula, a fejedelem apósa, az
egykori törzsfő, Géza fejedelem és Vajk-
István. Három világkép csap össze a
történelmi valóságot hűen megőrző já-
tékban.

Ám a történelmi alaphelyzet megőrzése,
hű tükörképe még nem emelné fontos és
jelentős alkotássá Szabó Magda drámáját.
Másról, ennél sokkal többről van szó az

Az a szép, fényes nap színpadán.
„Ugyan hogy írtam volna meg én ezt a

darabot, ha nem élem át a második vi-
lágháborút, s nem leszek szemtanúja an-
nak, milyen egy robbanásszerű ideológiai
változás anatómiája" - Szabó Magda írt
így a nemzeti színházi bemutató előtt a
drámáról, s ebben a mondatban egyben
meg is határozta művének a történelmen
túli vonulatát. A „robbanásszerű ideo-
lógia" lélektana az Az a szép, fényes nap
központi gondolata. A történelem csak
alkalom az írónő számára, hogy miközben
információkat közöl a múltról, a jelenhez
szóljon, s az eredetek hiteles forrásaiban a
máig érvényes igazságokat tolmácsolja. A
nem titkolt hasonlóság, majdhogynem
egyezés teszi egyértelműen napjainkhoz,
korunkhoz szólóvá a tizedik századi
nemzetképről valló drámát.

Az ily módon időtlen írói látomásban a
történelmi valóságot az irónia ellen-
pontjai váltják föl. S miközben áradó
középkori életképpé szélesíti a drámát, a
valóságos történelmi tények, események
tartóoszlopaira az írói világszemlélet mai
drámát helyez.

3.
A dráma sokat hangoztatott, nyílt ana-
lógiája nem kerülhette cl a rendező
figyelmét. Szabó Magda már a budapesti
bemutató előtt többször nyilatkozott róla,
megírták az elemző cikkek, tanulmányok
a bemutató után, az írónő ismételten leírta
a debreceni bemutató előtt. S hogy
valóban nem figyelmetlenségről van szó,

azt Orosz György műsorfüzet-bevezetője
igazolja.

De nem az előadás.
A debreceni Csokonai Színház szín-

padán Orosz György túlcizellált, pate-
tikus, lassan csordogáló, megilletődött
játékot rendezett, az irónia szikrája nél-
kül. Legfőként a történelmi színmű kül-



Szabó Magda: Az a szép, fényes nap
(debreceni Csokonai Színház) O.
Szabó István és Sárosdy Rezső

sőségeit közvetíti az előadás, ugyanis a
rendező nem képes távol tartani magát a
hagyományos történelmi dráma hatásától.
Ezért marad ki az előadásból a kesernyés-
gúnyos gondolati építkezés, ezért vész el
az állandó sziporkázó fényváltás két
korszak között, mit sem mutatva meg a
dráma mához szóló üzenetéből.
Felhangzanak ugyan napjaink nyelvén,
korunk stílusában ugyanazok a szavak,
mondatok, amelyek a műben a dráma
belső hitelét teremtették meg, de mintha
nem is ugyanazt a darabot látnánk. Szabó
Magda drámai alapanyaga ellenáll a sok-
szor élettelen, történelmi tablószerű,
illusztratív színpadi megformálásnak. A
mű és az előadás hangvétele közötti
különbség miatt áldozatul esik a dráma
belső egysége.

4.
A dráma három nagy férfiszerepet kínál:
Gyula, Géza, Vajk. Az ő hármasukból
formálódik meg a darab, az ő össze-
csapásaikból, egyéni létükből, gondol-
kozásukból, különbözőségeikből és
hasonlóságaikból, akarataikból, össze-
fogásukból és magányukból teljesedik ki a
történet.

Gyula szerepét Gerbár Tibor játssza. A
fejedelem apósa, a már félreállított, de a
nagy cél érdekében újra felhasznált
egykori törzsvezér többszólamú szerepe

egyszerre tragikus és komikus. A színészi
feladat megteremteni a két pólus közötti
egyensúlyt, hisz egy rezzenésnyi tévedés
máris egyik vagy másik irányba viszi a
figurát. Gerbár Tibor egyszerre
méltóságteli főúr és keserű agg bohóc,
egyszerre tud a büszke múltba és a szá-
mára megalázó jelenbe tekinteni. Nem
egészen a színész hibája, hogy néhol ő
sem kerülheti el az előadás egészét jel-
lemző túlzottan emelkedett hangot.

Sárosdy Rezső Géza fejedelmet jeleníti
meg. Leginkább az ő alakításában érezzük
a dráma korokat felölelő igazi kettősségét.
Sárosdy szerepformálása áll a legközelebb
Szabó Magda valódi világához. Eljátssza
Géza teljes emberi drámáját. A
fejedelemét, aki megérti az emberi értékek
pusztulását, és megérti, hogy miközben
elérte célját, rajtavesz-tett. Látja helyzete
paradoxonát: mind-az, amit népéért, fiáért
cselként kieszelt, most már Vajk-István
hatalmában ellene fordul. S mert győzött,
vesztett is: az új ideológia túl jól sikerült,
s Vajk nem-csak ideiglenesen, véglegesen
viszi dia-dalra. Sárosdy Rezső egyszerre
ábrázolja a politikust és az embert. A
fájdalom és az irónia él együtt játékában
apa és fia útjának visszavonhatatlan
szétválásakor.

Az a szép fényes nap nem elsősorban Vajk
drámája, hanem Gézáé. Ám apa és fia
összecsapása csak akkor kap igazi
hangsúlyt, akkor lesz élő, ha egyenrangú
ellenfelek kerülnek szembe. A Csokonai
Színház produkciójában a rendező O.
Szabó Istvánra osztotta a jövendő reál-
politikusának szerepét. O. Szabó mit sem
érzékeltet Vajk fanatikus hitéből.
Alakítása tétova, erőtlen, inkább a szá-
mító, a cseltől sem idegenkedő fiatalem-
bert játssza, mint az éles szemű, jövőbe
tekintő leendő nagy uralkodót.

Az előadás többi szereplője -
Bángyörgyi Károly (Nürnbergi Hermann),
Kiss László (Adalbert püspök), Sárközy
Zoltán (Bönge), Csikós Sándor (Tata) -
hagyományos történelmi játék és a ren-
dezői koncepció szerint teremt hiteles
figurát.

5.
Utánjátszás az Az a szép, fényes nap

Debrecenben? A szó hamisan csengő
értelmében nem. S hogy most mégsem
üdvözölhetjük az önálló értelmezésnek
kijáró örömmel, azt az előadás túlzott és
ezúttal szükségtelen hagyománytisztelete
okozza.

KOLTAI TAMÁS

„Cintányéros cudar
világ…"

Ketten a Mágnás Miskából

Az operett metamorfózisa

Koltai Róbert Mágnás Miskájából hiány-
zik az osztályharcos öntudat, s így mégis-
csak támadhat némi kétségünk az iránt,
hogy Kaposváron Szirmai Albert, Gábor
Andor és Békeffy István operettjét
játsszák el. Pontosabban, hogy csak az
operettet és semmi mást. Az igazság az,
hogy egy kicsivel kevesebbet és egy ki-
csivel többet játszanak el. Kevesebbet,
legalábbis annál az „eszmei mondani-
valót" kidomborító változatnál, amelyet a
negyvenes évek végén készült filmvál-
tozat képviselt. Ott ugyanis a lovász-
fiúnak kellő komolysággal meg kellett
leckéztetnie a léha arisztokratákat. Ezt a
súlyos feladatot megkönnyítendő, Keleti
Márton kénytelen volt a fordított
szereposztás ősi trükkjéhez folyamodni.
Mágnás Miskát Gábor Miklóssal ját-
szatta, aki már „naturburschként" is,
mielőtt még Eleméry grófnak öltözött
volna, egyrészt előkelően választékos
volt - a forgatókönyv szerint az angliai
versenyistállók gyakori látogatásából
eredően -, másrészt olyan osztályöntu-
dattal, harci eszközként viselte előkelő-
ségét, hogy úgy éreztük: nemcsak az
angol versenylovakkal, hanem az angol
munkásmozgalommal és az osztályel-
lenséggel folytatott harc taktikájával is
behatóan foglalkozott. Az igazi natur-
bursch a parasztfiúból lett Baracs mér-
nök, Sárdy János volt a filmen: neki csak
a fogsorát kellett villogtatnia, szerelmére,
a szép grófkisasszonyra, a vasútjukért
ingyen kubikosmunkát vállaló falusiakra
(akik úgy álltak ki ásójukkal, mint Dózsa
kaszásai), vagy az illegalitásban jártas
lovászfiúra, aki nagy ügyesen még azt is
kicsikarta, hogy az összes jelenlevő
grófok ingyen engedjék át birtokaikat a
vasútépítés céljaira. Az már csak ráadás,
hogy a grófkisasszony közben kijárja az
alapfokú szemináriumot (mégtanulja,
hogy egy falu több, mint egy gróf), és
felsőbb osztályba léphet: elhagyhatja a
grófi kastélyt, elmehet mérnöknének.

Ne legyünk igazságtalanok: a kedvesen
banális történetek fölruházása osz-
tálytartalommal a negyvenes-ötvenes
évek fordulóján nagy átlagban nem ho-


