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D á n i e l a z ö v é i k ö z t

Illyés-bemutató az FMH-ban

Az igazán jó komédia hátterében nem
ritka a föl nem oldott keserűség, a
kegyetlen igazság. Az igazán jó komédiai
előadás után gyakorta telepszik a nézőre
halvány szomorúság. A filológusok már
régen fölfedezték, hogy a komoly iroda-
lom, még ha a komédia ruhájába öltözik
is, többet, keményebb gondolatokat mond
el a világról, mint amennyit két-három
felvonásnyi nevetés kívülről mutat. E
több szólamú komédiák amelyekben csak
a színpadi helyzet mulatságos, a lényeg
megrendítő - mindenkor próbára teszik a
színházat. Létre tud-e hozni olyan
előadást, amelyben megteremtődik a
komikum és a tragikum magától értetődő
kettőssége, egyben egysége? S ha a
színpadi mű ráadásul történelmi játék,
amely a múlton keresztül kíván
szembesíteni a jelennel, csak fokozódik a
drámai többszólamúság.

Dániel a övéi közt, avagy: A mi erős várunk
- így hangzik Illyés Gyula eredendő
magyar komédiájának a címe. Eredendő,
tehát mélyről, a gyökerektől fakadó.
Ismét egy drámai alkotás, része annak az
irodalmi vonulatnak, amely a kialakult
nemzetképet a valósággal kívánja
szembesíteni, összekötve a jelen
felelősségtudatát a múlt igazságával.
Azon drámák sorának egyike, amelyek a
gyökerek valóságát, az eredetek hiteles
forrásait kutatják. S komédia, mint azt a
szerző előszavában leírja, amelyet úgy
kell eljátszani, „hogy a nézőknek időn-
ként fagyjon ajkára a nevetés".

Illyés drámája ily módon teszi próbára
színpadi megformálóit. Sajnos, Vadász
Ilona rendezése inkább azt szemlélteti,
milyen is az az előadás, amelyben nem
sikerül létrehozni a többszólamúság
egységét, amelyben egyetlen szólam tör
elő, és ez az erőtlen vígjátéké.

Illyés színpadi helyzete egyértelmű. Az
ifjú protestáns prédikátor Angliából
hazakészül. A 17. századi, három részre
tagolt magyar földre igyekszik. Honfi-
társai hívják haza, s belső parancsnak,
hazafiúi szónak engedelmeskedik. Vele
tart tanítómesterének, Jeromos viká-
riusnak a lánya is, és velük érkezik a
fivér, a fiatal angol építész, aki hazájából

szemlélve elhiszi, hogy a távoli
országban majd templomot építhet.
Magyar-országon Dánielt Nyulas Ezekiel
uram, a gyulafehérvári gubernátorság
várományosa fogadja, de ott van a
szerelmes, egykori játszópajtás, ott a
nádasba bujdokolt nép képviselője és a
ház hű szolgálója is. Kezdődhetnek a
bonyodalmak: a szétszaggatott országban
nincs pénz templomra, a népet nem lehet
ki-csalogatni a mocsárból, de még a sze-
relmesek is félreértik egymást. Végül a
vígjáték szabályai szerint úgy tűnik,
minden jóra fordul: paticsból ugyan, de
fölépül a templom, a szerelmesek is
egymásra találnak. Ám minden mégsem
sikerülhet e visszájára fordított világban.
Hiába áll a templom, a templomszente-
lőre várt gróf helyett csak követe érke-
zik. A gróf ugyanis időközben politikai
megfontolásból visszatért a katolikus
egyházba, s a magyar töryények szerint
birtokainak lakói is az ő vallását
kötelesek követni. A templom
fölszentelése tehát elmarad. Az angolok,
kivéve Dániel hitvesét, riadtan
visszatérnek a maguk civilizált világába.
Dániel és övéi pedig maradnak, hogy a
nádasban vívják meg sajátos magyar
harcaikat.

Az írói gondolat, a drámai igyekezet
világos, még akkor is, ha egy pillanatig
sem állíthatjuk azt, hogy a Dániel az

ö v é i k ö t megközelíti Illyés Gyula leg-
jobb színpadi műveit. Mintha csak kü-
lönálló jeleneteket látnánk, amelyek nem
állnak össze szerkezeti egésszé. Illyés
formabontó technikája okán hol a viká-
rius szemével kell néznünk az esemé-
nyeket, hol a hősök szájába adott belső
monológokból tájékozódunk, hol saját
szemünkre, fülünkre bízza a dráma, hogy
mit látunk, mit hallunk meg a
történetből. Ugyanakkor a darab cse-

lekményéből kimaradtak a valóságos
összeütközések. A megjelenített hely-
zetekből csak elbeszélés útján tudjuk
meg azokat a drámai küzdelmeket,
amelyek a háttérben talán valóban le-
zajlanak. A nézőt a komédia kész szituá-
ciók elé állítja. Higgyük, a színfalak
mögött, a ház kapuján túl folynak küz-
delmek. S a főhős lelkében is vihar dúl,
az vezeti el a végső döntésig. Mi pedig
közben gyönyörködjünk a bohó sze-
relmesek játékában, a tévedések, a sze-
relmi félreértések láncolatában.

Annak idején a Gyulai Várszínház
előadása a szatirikus hangot érvénye-
sítve, komédiai keretbe ágyazott társa-
dalmi játékként vitte színre Illyés Gyula
művét. Abban az előadásban megfogal-
mazódott a komédián átsütő nyers törté-
nelemszemlélet, s ha nem is tudta kikü-
szöbölni a dramaturgiai hibákat, min-

Jelenet Illyés Gyula Dániel az övéi közt című színművéből (Fővárosi Művelődési Ház)
(Iklády László felv.)



denesetre hangsúlyozta a vitathatatlan és
egyértelmű illyési gondolatot, bizonyítva,
hogy értő rendezés mit tehet a drámáért.

A Fővárosi Művelődési Ház színpadán
bódult szerelmesek szaladgálnak föl s alá,
tévedés tévedésre halmozódik, mintha nem
is a korabeli Magyarországon állna Ezekiel
uram háza, mintha nem is a nádasból
jönnének elő a menekültek, hanem valahol
az Óperenciás-tengeren is túl játszódnék a
cselekmény. Az ironikus mosoly helyébe
hódító mosoly, a fanyar mondanivaló
helyébe víg-játéki mulatság lép ezen a
színpadon. Vadász Ilona meg sem kísérli
megközelíteni Illyés gondolatvilágát.
Biztos kézzel süllyeszti történelmi
anekdotává, nép-színműves
kedélyeskedéssé a darabot. S ha néhol
mégis torkunkra fagy a nevetés, annak
semmiképpen sem az írói szándék
megközelítése az oka, hanem, hogy nem
tudjuk, sírjunk-e vagy kacagjunk a
rendezői félreértés, még inkább értetlenség
e kétségtelen példáján. Vadász Ilona
helyenként egy mézeskalács-vígjáték
álomvilágát képzelte a színpadra. Rebekát
fodros szoknyájában, egyfonatú copfja
fölött magasodó pántlikás pártájában, s
legfőként a szerepértelmezés teljes
tévedésében akárha Rákosi Jenő is
megirigyelhette volna.

Nehéz eldönteni, teljesít-e valamiféle
feladatot a Dániel az övéi közt előadása.
Illyés gondolatairól a legcsekélyebb
mértékben sem győz meg. Igazán nem is
szórakoztat, ahhoz túlságosan nehézkes.
Komédiázás helyett inkább kedé-
lyeskedik.

S ha már a mondanivalót hangsúlyozó
rendezői elgondolás hiányzott, legalább
arra törekedett volna Vadász Ilona, hogy
színészeit helyes, szép szövegmondásra
ösztökélje. Ha a dialógusokat legalább
értjük, talán kevésbé zavart volna az
előadás koncepciótlansága.

Csányi Árpád jellegtelen díszletei,
Schäffer Judit - tőle szokatlanul - nem
egységes stílusú jelmezei is arról tanús-
kodtak, ők sem tudták pontosan, miféle
rendezői elképzelést szolgálnak. Ez azért
különösen szembetűnő, mert ők ketten
voltak a gyulai előadás sikeres tervezői.

S igazán nem irigylésre méltó helyze-
tükben mire jutottak a színészek? Sin-
kovits Imre az angol vikárius alakjában
elsősorban a gondos szövegmondásra
ügyelt. Így aztán az ő szavai legalább
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érthetően, szépen zengenek. Jeromosa
furcsa értetlenséggel, bölcs kedvességgel
szemléli az ismeretlen magyar világot,
ám szerepformálásából ennél többre nem
telik.

Ronyecz Mária játssza a csípős nyelvű
szolgáló, Képíró Bori szerepét. Az elő-
adás legélénkebb perceit szerzi erőteljes,
vérbő alakításával. Tökéletes beszéd-
technikája ezúttal is a legjobb színpadi
megoldássá emelte teljesítményét.

Oszter Sándor Dánielt igyekszik élet-
teli hőssé formálni. Az ő helyzete a leg-
nehezebb, hisz valójában már az eredeti
műben sincs pontosan körvonalazva
Dániel szerepe. Valójában neki kellene
közvetíteni az írói mondanivalót, ám belső
küzdelméről inkább csak beszél, mintsem
alkalma nyílnék rá, hogy el-játssza. Ebben
az előadásban nem marad számára más,
mint a szerelmi félre-értésből adódó
komédia, amelyben Oszter Dánielje
esetlenül mozog, miközben helyét keresve
minduntalan a hős szerepköre felé próbál
továbblépni. Ha
eredménytelenül is, de mégis megkísérel
valamit érvényre juttatni Dániel hitéből.

A többiek alig gyürkőznek Illyés Gyula
szövegével. Beszédhibával, ha-
darva, a szavakat keresve, a mondatokat
törve pedig aligha marad erő föl-
szabadult játékra. Őze Lajos Ezekielje a
humor felől közelít, Farkas Zsuzsa
Deborah szerepében színtelen, Vörös
Eszter Rebekája a teljes színpadi félre-
értés áldozata, Raksányi Gellért Nádi
Péter alakjában meggyőző. Balkay Géza
angol építésze mintha megérezte volna az
illyési elgondolást, ám a színpadi közeg
ennél többet nem tett számára lehetővé.

Dánielt Illyés drámájában övéi hitük
erős várával fogadják. Megértetik vele,
hogy ha nincs más, paticsból is fölépülhet
egy templom, csak az a fontos, hogy
álljon. Ám élhetünk a gyanúval, hogy a
Fővárosi Művelődési Házban látott elő-
adás még a paticsnál is gyöngébb anyag-
ból épült. Így lett a Dániel az övéi közt
színrevitele az igazi dráma erős vára
helyett erőtlen színház.

Illyés Gyula: Dániel az övéi közt (Nemzeti
Színház a Fővárosi Művelődési Házban)

Rendező: Vadász Ilona. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.

Szereplők: Oszter Sándor, Farkas Zsuzsa,
Vörös Eszter, Ronyecz Mária, Sinkovits
Imre, Őze Lajos, Balkay Géza, Raksányi
Gellért, Versényi László, Tarsoly Elemér.

ISZLAI ZOLTÁN

Vampilovból - elégtelen

Nincs már Magyarországon előadatlan
színdarabja az irkutszki születésű Alek-
szandr Vampilovnak, aki 1972 nyarán,
motorcsónak-kiránduláson belefulladt a
Bajkál tóba. Ezzel - két hónappal har-
mincötödik születésnapja előtt - befeje-
ződött az egyik legígéretesebb tehetségű
szovjet színműíró pályafutása. A Ház, rétre
nyíló ablakokkal (Dom oknami v polje)
című 1964-es zsengéjét leszámítva (amit
hazájában, Kisinyovban 1974-ben vittek
színre) mind az öt egész estét betöltő
darabjának megvolt az itt-honi bemutatója;
igaz, eléggé kavart sorrendben.

Az 1965-ös Búcsúzás júniusban (Pros-
csanyije v ijunye) premierjét csak 1979.
október 19-én tartották meg, a kecskeméti
Katona József Színházban. (Magyar
nyelven mégis ezt a darabját lehetett először
látni 1972 decemberében, Kassán, a
Területi Színházban, Beke Sándor ren-
dezésében.) Az itthoni rendezések sora
1973 márciusában indult; Vampilov két
„leggogolosabb", szatirikus egyfelvoná-
sosával, a Vígszínházban. Mind a Kaland a
főmettőrrel (Isztorija sz metránpazsom),
mind a Húsz perc az angyallal (Dvadcaty
minut sz angelom) színre állítása Horvai
István nevéhez fűződik. Ő készítette el, s
szintúgy Elbert János kitűnő fordításai
alapján 1974 júniusára Az elsőszülött
(Sztarsij szin) televíziós adaptációját,
Feleki Kamillal a főszerepben. Érdekes
megjegyezni, hogy két fiatal színész, Egri
Márta és Kern András itt találkozott
először Vampilovval mint szerzővel, öt
évvel megelőzve - más szerepeikben -
legutóbbi színpadi föllépéseiket. Kuriózum
még, hogy a leningrádi Színművészeti
Főiskola P. Vlagyimirov osztálya kerek
egy hónappal a tévévetítés előtt az Ódry
Színpadon már eljátszotta nálunk az
eredetileg 1967-ben írott és 1969-ben
Irkutszkból útjára indult darabot.

Az 1972-ben írt utolsó, szerkesztésé-ben
Gorkijra és Csehovra egyaránt utaló
(címével Alain Resnais Marienbadja felé is
vágó) A múlt nyáron történt (Proslim letom
v Csulimszke) című alkotását Nemzeti
Színházunk mutatta be, Nagy András


