
mákra is jobban oda kell figyelnie. Egy
gondolat plaszticitása ugyanis végső so-
ron a rendezői ötleteket megvalósító szí-
nészen áll vagy bukik. S hogy ezúttal a
kelleténél több bukott, az két fontos sze-
replőn múlik. Drahota Andreát évek óta
biztatja a kritika, hogy próbálja levet-
kőzni egyre fülsértőbb modorosságait,
affektáló-csicsergő hanghordozását, éne-
kelve kántáló beszédét, túlcukrozott
színpadi viselkedését, mely szereptől
függetlenné vált már. Úgy tűnik, a biz-
tatás hiábavaló: mára Drahota alakítása
kívülesik már a megítélhetőség határán,
teljesítménye ugyanis nem üti meg a szí-
nészi jelenlét kritériumait sem. És sajnos:
ebben az előadásban a másik női fősze-
repet alakító Rátonyi Hajnal Drahota leg-
jobb magyar tanítványának bizonyult.

Nem célom az előadás minden részletét
és minden szereplőjét végigelemezni.
Csupán arra szerettem volna rávilágítani,
hogy a Körszínházban ezidén koncepció

jelei tűntek fel. Nevezetesen: a rendezői
gondolat kezdi visszafoglalni az őt
Kazimir Károly színházában megillető
posztot. E gondolat plasztikussá tétele az
elkövetkező évek feladata, s ehhez Ka-
zimirnak megvannak a színészpartnerei
is. Ha valóban arra használja őket, amit
tudnak. S ha valóban azokat használja
csak, akik tudnak.

Az idei nyáron Kazimir Károly, a ku-
riozitásokat kedvelő, ötletparádéra min-
dig kapható, már-már célt tévesztett új

donságkereső mókamester, japán, indiai,
török és még ki tudja hányféle szakértő
háttérbe szorult Kazimir Károllyal, a
felelősen gondolkodó rendezővel
szemben. Az előbbinek még túl nagy a
tehetetlenségi nyomatéka, az utóbbinak
még kevés a lendülete. Ezért nem igazán
jó előadás a Hiawata. Ezért a legjobb
előadás a Kalevala óta az idei Hiawata.

Meddig tágítható egy kör?

Elvben a végtelenségig. Hiszen csak attól
függ, mekkora a sugár, mely területét
bepásztázza.

De ha a Körszínház az őt megillető
helyet akarja elfoglalni a magyar színházi
életben - melynek mércéjéül csak a
legjobb előadások szolgálhatnak akkor
Kazimir Károlynak tudnia kell: az a
sugár, mely az indiánokig vagy a japá-
nokig ér el, színházi értelemben rövidebb,
mint az, mely a vele leírt körbe egy ország
gondolkodását, felelősségét gyűjti.

Longfellow: Hiawata (Körszínház) Fordította:
Fodor András. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Márk Tivadar. Zenéjét össze-állította:
Prokópius Imre. Koreográfus: Ligeti Mária.
Színpadra alkalmazta és rendezte: Kazimir
Károly
Szereplők: Kozák András, Nagy Attila,
Harsányi Gábor, Bitskey Tibor, S. Tóth Jó-
zsef, Szirtes Ádám, Drahota Andrea,
Rátonyi Hajnal, Zsurzs Kati, Kánya Kata,
Kollár Béla, Gyimesi Tivadar, Juhász-Tóth
Frigyes, Miklósy Judit, Lengyel Erzsi

RÓNA KATALIN

Történelmi dráma -
mindenáron?

A budaiak szabadsága Gyulán

A Gyulai Várszínház immár hagyomá-
nyosan a történelmi drámák színpada.
Tizenöt éves történetében a magyar drá-
mai hagyományok ápolását, a magyar
történelmi dráma újra fölfedezését, a má-
hoz szóló kortárs történelmi játékok be-
mutatását méltán kísérte és kíséri elisme-
rés, siker.

Rokonszenves az a törekvés, amely a
megmaradt drámai értékeket, újrafogal-
mazható töredékeket kelti életre a ma
színpadán. A klasszikusok restauráció-ja,
s ezzel a nemzeti drámák sorának gaz-
dagítása vállalható, mindenkor értékes,
bár gyakran kétes eredményű feladat.
Nem kevésbé fontos a ma íródott törté-
nelmi tárgyú művek bemutatása, hisz ezek
általában nem a jelen kérdéseitől való
elfordulást tükrözik. E vonulat igényesebb
darabjai épp a nemzeti önismeretet, az
elszámolni akarást a múlttal, a korunk
valóságához kapcsolódást fejezik ki. S
miközben régmúlt időkről vallanak,
elmúlt századok históriáját idézik, mához
szóló érvényűvé növesztik a föllelt,
fölismert történelmi igazságokat. A
gyökerek hitelét, az eredetek forrásait
kutatva jutnak el napjaink kérdéseihez: az
események, a helyzetek, a magatartások,
az emberi lényegek tükrözéséhez. A
modern kor kérdéseire világítanak a múlt
felől közelítve.

Üdvözöljük tehát a múltból a jelenhez
szóló, s a múltról a jelenben érvényesen
hangzó drámákat. Ám képes-e meglelni a
Gyulai Várszínház évről évre az igazán
igényes történelmi indíttatású szín-
játékokat?

A Várszínház idei évadjának jellemző
motívuma: hidat verni a határokon túli
magyar dráma, magyar színház és a hazai
színjátszás közé. Gyulát e magyar nyelvű
kultúra találkozási pontjává tenni, s
megvilágítani, mit tud felmutatni, milyen
gondolatokat tud életre kelteni együttesen
a magyar nyelvű történelmi színjátszás.
Természetesen nem képzelhettük, hogy
egyenrangú, egyenértékű művek
sorjáznak majd a Várszínház színpadán,
de abban talán bízhattunk, hogy a dráma-
választásban a tartalmi értékeket a szín-
ház szem előtt tartja, a bemutatásra ke-

Drahota Andrea, Kozák András és Nagy Attila a huszadik évfordulón bemutatott Hiawatában
(Iklády László felvételei)



rülő művek, ha nem is lehetnek vala-
mennyien tökéletesek - bár ha az alap-
program megfontolt volt, még erre is
gondolhattunk volna -, de nem lesznek a
korszerű történelemszemlélettől idegen
történelmi illusztrációk.

A jugoszláviai Gobby-Fehér Gyula
darabja, A budaiak szabadsága pedig inkább
gyermekeknek szóló történelmi
mesekönyv, régmúlt idők történelmi il-
lusztrációja, semmint modern értelemben
vett történelmi dráma.

Az Árpád-ház kihalása után több trón-
igénylő indult harcba magyar földön a
hatalomért. Valamennyien a határokon túli
uralkodóházak képviselői, a kihalt magyar
királyi család távolabbi rokonai. Köztük a
cseh Vencel és az Anjou Károly Róbert.
Az egymással ellenségeskedő magyar urak
egyek voltak abban a törekvésben, hogy
ne magyar származású királyt emeljenek a
trónra, abban bízva, h o g y a hazai
viszonyokat pontosan nem ismerő, az
országban hű háttérrel nem rendelkező
uralkodóból bábkirályt faraghatnak.
Először III. Vencel került ki a harcból
győztesen, ugyanis kezdetben épp az
Anjouk egyházi támaszai, valamint
kereskedelmi érdekeik miatt a városok
fegyverrel álltak Vencel mellett. Károly
Róbert, eredetileg a délvidéki bárók é s a z

egyház jelöltje, végül a társa-dalmi erők
átcsoportosulása révén ismerteti el magát.
Ám előbb még szembe kerül a
függetlenségét, önkormányzatát féltőn óvó
gazdag kereskedővárossal, Budával, bár
ennek önállóságát egy-formán
veszélyezteti Vencel és az esztergomi
káptalan is. Történelemkönyv szólhat így
a korról, s valójában ennyi elevenedik
meg Gobby-Fehér Gyula dialógusaiban is.

Ennyi és nem több. Gobby-Fehér Gyula
drámájának nincs gondolati több-
szólamúsága, pedig mélyén ott a lehetőség
a jóval közelebbi gondolat megfo-
galmazására. A budaiak szabadsága
ugyanis vélt szabadság csupán, s küzdel-
mük az erők, a hatalmat megszerezni vá-
gyók szorításában akár valóságos prob-
lémát is fölvethetne. Hisz a darabban
megjelenik a lehetséges emberi lényeg, a
meglelt igazi magatartás. Ott a hős is, a
polgár, aki el tud szakadni korábbi éle-
tétől, aki eljut a szabadsághős magatar-
tásáig. Csakhogy mindez nagyon a fel-
színen mozog. A kettős szorításban e
dráma szabadságküzdelme nem több ro-
mantikus álomnál. Az alkuk nélküli em-
ber, Márton jellemfejlődése sem
meggyőző, nem több a mesebeli hősnek a

hétfejű sárkánnyal vívott harcánál Pedig
egy keményen megírt drámában ennek a
Mártonnak helye, szerepe lehetne.
Emberi lénye, magatartása egy valóságos
dramaturgiai kompozícióban, mély-
reható, valóban a gyökereket kutató
történelemszemléletben hitelesíthette vol-
na a drámát, továbbgondolkodásra kész-
tethette volna a nézőt. Ám Gobby-Fehér
Gyulánál Mártonnak nincsenek igazi
összeütközései, nincsenek emberi küz-
delmei, nincsenek hiteles emberi relációi.
Mondhatnók erre, hogy Buda szabadsága
nem másodrendű kérdés, mond-hatnók,
hogy Márton szembekerül társaival, a
polgárokkal, s a tartományúr lesz az
árulója, mondhatnók, hogy ifjú hitvesét
és gyermekét veszti el Budáért
kétségtelenül így van, de mindez csak a
felületen, az illusztráció szintjén. Min-
dennek szabályos egymásutánisága, az
események egymásra következése még
nem jelent drámát, nem jelent drámai
küzdelmet. A hagyományos történelmi
játék sémája szerint alakított színpadi mű
formájában is a gondolat egysíkúságát
erősíti föl. S a dramaturgiai hiányossá-
gokat, az elnagyolt szerkezetet nem pó-
tolja a nyelvi gazdagság sem. Gobby-
Fehér Gyula alkotása nem tartozik a ma-
gyar nyelvet a határokon túl is különös
erővel gazdagító művek sorozatába.
Egyébként jól pergő párbeszédeinek köl-
tői képei inkább emlékeztetnek jeles is-
kolai fogalmazásra, mint nagy drámaíró
elődök hagyományainak folytatására.

A szabadkai ifj. Szabó István állította
színpadra a budaiak küzdelméről szóló
drámát. Híven követte a darab írói
rendszerét, s a hagyományosan építkező
színjátéknak hagyományos színpadi
megfogalmazást dolgozott ki. A gyulai
vár százados falai közé jól illik e világ. A
vár minden ablaka, minden kiugró fala,
bástyája játszik. Semmi nem marad ki az
ifj. Szabó István alkotta látványos
forgatagból. Valójában nincs egyetlen
rossz megoldás az előadásban, nincsenek
buktatói, nincsenek üresjára-

tai, kompozíciojában egységes. Roman-
tikus tabló, amely egy pillanatig sem tö-
rekszik arra, hogy másfajta mélységeket
hozzon felszínre, több gondolatot csi-
holjon a drámából, mint amennyi benne
van. Éppoly elnagyolt a rendezés szituá-
cióteremtése, mint a drámáé, éppúgy a
felszínen mozog, mint a szöveg.

A színészek sem kapnak igazán komoly
feladatot ebben az előadásban. Ez a dráma
egyikőjüknek sem jelenthetett komoly
erőpróbát. Nagy összecsapások, nagy
jellemek híján a színészi alakításoknak is
meg kell elégedniök az illusztrációval.
Maradjunk tehát a résztvevő színészek
felsorolásánál: Blaskó Péter, Hámori
Ildikó, Bárány Frigyes, Szoboszlay
Sándor, Fülöp Zsigmond, Tyll Attila,
Baracsi Ferenc, Bálint György, Joó
Piroska, Koricza Miklós, Bicskey Károly
nyújtott pontos alakítást. A vár
környezetéhez jól igazodó díszleteket és
a korhű jelmzeket Gyarmathy Ágnes
tervezte.

Írjunk-e, játsszunk-e mindenáron tör-
ténelmi drámát? Ez Gobby-Fehér Gyula
színművének egyetlen fontos, tovább-élő
kérdése. A budaiak szabadsága után a
válasz csakis nemleges lehet. Ha a törté-
nelmi dráma nem színháztörténeti erek-
lye, még inkább, ha nem a mához köz-
vetlenül szóló történelmi szemléletű üze-
net, akkor efajta kétes értékű vállalko-
zásba még úgy sem szabad belemenni, ha
a háttérben egy olyan, valóban csak
dicsérhető, egységes koncepciójú szín-
házi társulás áll, mint a Gyulai Várszín-
ház.

Gobby-Fehér Gyula: A budaiak
szabadsága (Gyulai Várszínház)
Díszlet- és jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes.
játékmester: Hegedüs László. Rendező: Szabó
István.

Szereplők: Blaskó Péter, Hámori Ildikó,
Bárány Frigyes, Harsányi Frigyes, Fülöp
Zsigmond, Tyll Attila, Baracsi Ferenc,
Bálint György, Cserényi Béla, Joó Piroska,
Cseresnyés Rózsa, Korica Miklós, Bicskey
Károly, Álmási József, Varga Tibor, Pintér
Gyula, Csanaki József, Csurka László,
Szerencsi Hugó.
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