
használat. Részlegesen elfogadható ál-
láspont ez, noha épp az volna a próbára
tevő írói küzdelem: megteremteni azt a
stilizált nyelvet, amely történetileg és
jelenidejűségében egyaránt hiteles. Ha ez
nem is történt meg, arra nem találunk
magyarázatot, hogy a szöveg moderni-
zálása miért kizárólagosan az argó köréből
vett szavakra támaszkodik (s mellettük,
jóval kisebb mértékben, a politikai-
publicisztikai zsargonra). Félő, hogy a
közönség ezért mást hall, mint amit az író
közölni kívánt.

A darab színpadra állításának alapkér-
dése is visszavezethető e stiláris problé-
mára. Ha a szöveg ily nyíltan mai, illik-e a
szép történelmi ruhákba öltöztetett és -
színpadi értelemben - hiteles történelmi
környezetben mozgó alakok szájába? A

meráni fiúból eleve hiányzik a stílus-
egység.

Lengyel György rendezői munkájának
intenzitását néhány próba tapasztalatai és
a kész előadás rendje is igazolják. Szabó
Magda egy nyilatkozatában azt mondotta:
ha ebben a produkcióban valami nem
sikerül, az csakis az ő írói hibájának
következménye lesz. Ez anynyiban tény,
hogy Lengyel hűsége a dráma
szelleméhez, szövegéhez nemcsak
felszínre hozta, hanem föl is erősítette a
dráma fogyatékosságait. A rendező
ugyanis a hűséget nem alázatnak, a mű és
szerzője iránti nagyrabecsülését nem
puszta rajongásnak értelmezte, hanem
tovább is építette a maga színházi eszkö-
zeivel a drámát. Ezek között az eszközök
között legjobban Fehér Miklós ötletes,
mozgékony, atmoszférateremtő és egy-
szerű díszlete vált be; és legkevésbé a
szereposztás.

Huszti Péter a rá most már folytonosan
jellemző hajlott testtartással, kitartott
dallamos hangsúlyokkal, indokolatlan
kitörésekkel igyekezett megformálni IV.
Béla alakját. Meglehet, akaratlanul, vala-
miféle önsajnálat, privát szánalom, saját
maga iránti szeretet ömlött el a dráma
királyán. Önmagával volt elfoglalva -
miközben rajta kívül már mindenkinek
észre kellett volna vennie például azt,
hogy Frigyes - akivel nem is olyan régen
keményen csatázott - egyáltalán nem „jó
rokon". Annál is inkább nem, mert az
éveken át pozitív film- és színházi sze-
repekhez szoktatott Bálint András Fri-
gyese rókamosollyal ülteti ki arcára
uralkodói gazságát.

Az előadás Sztankay Istvánnak hoz
szép személyes sikert: a színész, nem
kevés nehézséget legyűrve, visszafogott

eszközökkel formálta meg Kötöny har-
sányságra és csillogásra csábító, szőrök-
be-bőrökbe bújtatott alakját. Teuton János
és Pál atya (Márkus László és Némethy
Ferenc) kettős jelenete az első rész
legharmonikusabban megoldott
mozzanata. Mensáros László Evsztratisz
szerepében egyedül villantja föl azt az
iróniát, amit az egész produkcióból a
leginkább kell hiányolnunk. Utóda, Bács
(Tímár Béla) jellemet hozva utánozza
egyéniségének és gesztusainak külső-
ségeit, az iróniát azonban nyersebb
komikumra váltva. Juhász Jácint
(Gerecse) belső izzása, Dunai Tamás
(Kepe) kutyahűsége, Sunyovszky Szilvia
alakot pótló és teremtő szépsége Mária
szerepében: egy-egy villanása az elő-
adásnak.

Szabó Magdában egy irodalomóra, a
Bánk bán tanításának emléke hívta életre A
meráni fiút, s Lengyel György is a Bánk-
élmény - két korábbi rendezés - felől
közelített a drámához. Ahhoz azonban,
hogy Katona József művét részben más
megvilágításba helyezze, illetve a Bánk

bán színpadra állításának új koncepcióját
életre hívja, A meráni fiú önmagában nem
elég erős. Talán majd akivé igazán a muhi
csata után - a tervezett trilógia következő
darabjaiban - lesz: IV. Béla, a második
honalapító.

Szabó Magda : A meráni fiú (Madách Színház)
Rendező: Lengyel György. Díszlet: Fehér

Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Ze-
neszerző: Szunyogh Balázs. Világítás: Götz
Béla. Maszk: Bajkai István.

Szereplők: Huszti Péter, Sunyovszky Szil-
via, Sztankay István, Márkus László, Mensá-
ros László, Némethy Ferenc, Juhász Jácint,
Pataky Jenő, Bálint András, Tímár Béla,
Dunai Tamás, Lőte Attila, Kalocsay Miklós,
Bay Gyula, Cs. Németh Lajos, Garics János,
Kéry Gyula, Fillár István, Csernák János.

ALMÁSI MIKLÓS

Fej nélküli lovagok
tornája

Boldizsár Miklós: A hős

Sötét korszak ez: a török megszállás
utolsó évtizedeiben vagyunk, kiépülőben a
Habsburg terjeszkedés, s szerveződik az
első, nemesi összeesküvés, aminek az lett
volna a feladata, hogy fegyverrel vessen
gátat a Habsburg elnyomásnak
(Wesselényi-Frangepán-féle összeeskü-
vés). A nekibuzdulásból nem lett sem-mi,
mint ahogy tanultuk a történelemben, a
főurak nem merték vállalni saját terveiket,
s a vezetőket lefejezték. A szín-padon
azonban e történelmi rémségnek csupán
fonákját, a szomorú história farce-át látjuk:
az egyik összeesküvő, Zrínyi Péter
kivégzése előtti órákat, azt a macska-egér
háborút, amit egy dilettáns politikus és
egy hatalomsóvár király (I. Lipót) játszik
egymással, gyermeteg módon, komikus
lépésrendben. Zrínyi Péter, alanyi költő és
amatőr felségáruló elmegy Bécsbe, hogy
barátjának, a királynak beárulja (némi
bumfordi és felesleges fenyegetés
kíséretében) társait. Gondolja: még mindig
jobb feljelenteni, mint felakasztatni. Az
már meg sem fordul naiv fejében, hogy a
császár - félre-téve egykori barátságukat -
netán fogva is tartja, nem hálálja meg a
besúgást. Nem gondol rá, mert immár
harmadszor játssza el ezt a szerepet, s
miért ne bíz-hatna saját kétszínű
naivitásában, ami már kétszer is kihúzta őt
a csávából? Ebben az árulkodós játékban
azonban Lipót nemcsak ellenfél, hanem
partner is. Boldizsár Miklós úgy
fogalmazza meg e helyzet groteszk
alaprajzát, hogy áldozat és hóhér -
legalábbis képzelet-ben - újra meg újra
szerepet cseréljen, hogy mindketten a
játék tétjén izgulja-nak, mintha lenne más
kimenetele is az ügynek, mint amit a
történelemkönyvekből ismerünk. Lipót
tehát ezen a színpadon nem vaskezű
uralkodó, ha-nem gyermeteg, ideges
játékos, aki imád ugyan játszani (főképp
emberfejekkel), de állandóan attól reszket,
hogy nem élvezheti eléggé győzelmét,
hogy túl ha-mar kell lecsapnia, mivel
áldozata esetleg túl korán kezd
önérzeteskedni. Márpedig ő mint kezdő
machiavellista a hatalom ízét akarja
élvezni. Így aztán jó partnert talál az
életéért reszkető, vakul naiv



Boldizsár Mik lós : A hős (Játékszín) . Sunyovszky Szi lvia (Frangepán Katai n )
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Zrínyiben, aki minden kelepcébe besétál,
minden felkínált kompromisszumot
elfogad, nem törődve megaláztatásával,
míg a király minden elfogadott vereség
után emelheti a tétet, még rémesebb,
megalázóbb feltételt szabhat - anélkül,
hogy bármit is ígérne. (A halálbüntetés,
mintegy mellékesen, percek alatt meg-
születik, s az alkudozás, mint valami
sakkparti, ettől látszólag függetlenül, ba-
ráti hangnemben folytatódik.) Zrínyinek
előbb önmocskoló vallomást kell írnia,
aztán feleségét kellene átengednie, végül
nevét kompromittáló kabinetposztot
kellene elfogadnia az udvarban, amolyan
mellékeset, ami azonban elég ahhoz, hogy
magyarjai szemében politikai hulla
legyen. S Zrínyi majd' mindegyik feltételt
elfogadja, csak hogy életét menthesse:
nem veszi észre, hogy mindez csak játék,
hogy kivégzését már rég elhatározták. Sőt,
szinte ő esdekel újabb és újabb
kompromisszumos megoldásokért, ön-
maga további megaláztatásáért - arra
sarkallván a császárt, hogy tovább játsszon
vele.

Persze Lipót is ironikus megvilágítás-
ban áll előttünk: a butaságban vetélkedik a
költővel, mert nemigen veszi észre, hogy
ezzel a sujtásos-mentés főúrral azt
csinálhat, amit akar: nem, ő végigizgul

minden egyes tétet, mintha veszthetne
bármit is, hátha áldozata egyszer csak
felmondja az alkudozást, és akkor oda a
játék öröme, a hatalom ízének élvezete.

játékhoz az alanyi költő baleksége épp
annyira szükséges, mint a kezdő király
hataloméhsége, hisztérikus játékmániája.
Egymásra vannak utalva: az egér segít a
macskának, és a macska újabb és újabb
egérutakat biztosít. Legalábbis e
játékfikciójában.

Ez tehát a komédia magva: a két ellen-
fél és volt barát egymás látszólagos
értékét srófolják mind magasabbra. .A
király a lefejezéssel végül is hőssé avatja
ezt az igazi antihőst, Zrínyi viszont aka-
ratlanul következetes machiavellistát
farag Lipótból. Ok ketten egymás image-
át szidolozzák fényesebbre ... Persze az
élvezet kizárólag Lipóté marad, a politikai
taktikában tökéletesen járatlan Zrínyi mint
balek csak a reménnyel
játszhat, kínlódva, kiszolgáltatottan, egész
addig, míg végül - botcsinálta hősként fel
nem lép a vérpadra.

Ez a szellemes keret komédia, ha aka-
rom, nem is olyan mulatságos, s talán erre
a körülményre utal a szerző műfaji
megjelölése: komitragédia. Nemcsak azért
szomorú a mulatságos fordulatok
mélyrétege, mert tudjuk, hogy halál a

vége. Inkább azért, mert végül is az
ország egyik reményteli főuráról derül ki,
mennyire amatőr a politikában, milyen
vak a taktikai manőverekben: ezekre bízta
a történelem az arany szabadság
reménységét? - gondolhatja a néző
bosszúsan. Ráadásul ez a Zrínyi
megrögzött feljelentős, akit nem lett volna
szabad közel engedni a politikához,
korlátoltsága, groteszk mulyasága mások
számára is életveszélyes, olyan antihős,
aki másokat is mártírrá tud avatni, aki
inkább a császári hatalmat építgeti,
miközben azt hiszi, saját életét menti.
Boldizsár írói trükkje tehát egy

antihős deheroizálása, s e sajátos diagnózis
bizonyítási eljárása közben a magyar
politikai történelem egyik nem elha-
nyagolható betegségére enged bepillan-
tást. A darab tehát nem a tíz-egynéhány
évvel ezelőtti deheroizálási divatot
folytatja, nem romantizált hősöket vet-
kőztet pucérra, hanem a történelem által is
deheroizált figurákat ironizál, h o g y a
politikai dilettantizmus szerkezetére
bukkanhasson. Ez a szerkezet lélektani, a
bizonyítási apparátus a well-made-play
szabályait követi, éretten és gyakorlott
kézzel - szórakoztatóan, bár némileg
felszínesen. Mert e magyar betegségre, a
Politikai vakságra, a dilettan-



tizmus oly sokszor galibákat okozó
gyengeségére jobbára csak szellemes
kiszólásokkal utal a játék, kórokozóinak
természetére nézve keveset tudunk meg.

Emellett az igazi az lett volna, ha sike-
rül túllátni ezen a történelmi groteszken, s
valamivel többet tudhatnánk meg a je-
lenről. Ez a darab viszont abszolút tisz-
tességes játékszabályokat követve meg-
marad történelmi keretei között. Lehet,
hogy a mai néző már meg van fertőzve,
hiszen éveken át parabolákon nevelte a
színház, és most itt is valami titkos utalást
keres, valami leleplező felhangot,
történelmi kosztümbe csomagolt társa-
dalomkritikát. S hogy nem talál, annak
még örülni is kellene: végre arról szól a
darab, amiről szól. Kétségkívül érdem ez
is, de ez a steril történelmiség egy idő
után terhes : talán mert az ember belefárad
önarcképe keresgélésébe. Igaz, közben jól
szórakozik a szellemes és profi módon
megírt fordulatokon, a nyíltszíni lelki
sztriptíz különböző gegjein.

Emellett ez a groteszk, ha akaratlanul is,
de megfricskázza a történelmi témájú
tévészériák naiv képeskönyvbalgaságait,
ahol ugyancsak daliás főurakat látni,
stupid királyokat és szépasszonyokat
csodatoalettekben, miközben a haladás
elsöpri őket ... Itt viszont egyszerre lát-
hatjuk ennek az esténként ránk boruló
színes meseszőttesnek színét és fonákját;
megtudjuk, hogy a történelmi krimi
mögött dramaturg rejtőzik, hogy a daliás
főuraknak csupán pitykéi csillognak,
eszük kevésbé, hogy a királyokat nem-
csak a haladás söpri el, hanem korai
érelmeszesedés is, s hogy a történelem is
bonyolultabb, mint a képeskönyvek-ben.
De ezt az oldalvágást inkább csak a néző
látja bele a darabba: végre nevethet
azokon a banális ámulnivalókon, ame-
lyekkel esténként etetik .. .

Az előadás kitűnő játékot hozott. Ka-
rinthy Márton rendezése minden poént
kiaknáz, talán túl is erősíti kicsit a szöveg
ironikus felhangjait, de csak annyira, hogy
nagyobb mozgásteret biztosítson a színészi
játéknak. Karikíroz ott, ahol irónia is elég
lenne - de a színészek élni tudnak ezzel a
kettős megoldási lehetőséggel. Elsősorban
Mensáros Lászlóra vonatkozik ez
(kancellár), akinek játéka talán még soha
nem volt ennyire fel-szabadult, humorral,
iróniával teli. Egy-szerre ravasz és
korlátolt, rezonőr és súgó, udvari
főméltóság és pesti ház-mester: minden
gesztusa beszédes, több-értelmű,
szikrázóan játékos. Zrínyi Péter

„komitragikus" alakját Végvári Tamás
fogalmazza meg, komolykodásába rejtve
az alak butaságát, fájdalmas élniakarásába

gyávaságát, nyíltságba hazugságait. o
nem komikus alakot mutat nekünk, csak
minden, ami vele történik, ami má-sokat
tettre indít, komikus felhangot kap. Ő adja
a lapokat Bálint Andrásnak (Lipót) és:
gerinctelenségétől függ a király
sikerélménye, idegeskedő játékmanővere,
kisszerűsége. Bálint egyszerre tudja ér-
zékeltetni a teljhatalmú, abszolút uralko-
dót, a macska-királyt, aki azt csinálhatna
áldozatával, amit akar, csak nem tudja
pontosan, mit is eszeljen ki lelki kínzó-
eszköz gyanánt, hogy végre élvezhesse is
hatalmát. Szorong, izgul, örvendezik, s
végül is győz, bár sajnos őt a játék jobban
érdekelné. (Megvigasztalódik: övé lesz
Zrínyi szépséges hitvese . . .) Sunyovszky
Szilvia (Frangepán Katalin, Zrínyi
felesége) szép és megközelíthetetlen.
Voltaképp nem tudjuk eldönteni, benne
van-e a királyi játékban - netán ő segíti
vérpadra juttatni a költőcskét? - vagy csak
áldozat: játéka mindig többértelmű, de ezt
csak lassan vesszük észre, mert okosabb,
mint fejedelmi és főnemesi környezete.
Mint a nők általában, jobban ismeri a
machiavellizmus szabályait, mint
partnerei. Hiszen ő az, aki tisztán nyer
ebben a játszmában: feltehetően azt kapja,
amit kiszemelt magának - a királyt.
Sunyovszky a méltóság fátylaiba
burkolózva maga a talány, a titkos
rezonőr. Götz Béla költségesen szép
díszletei élhetővé, „bejátszhatóvá" tették
ezt a miniszínpadot, s ráadásul hozták a
tévészériák politúrozott dramaturgiájának
atmoszféráját is, ironikusan, de
tartózkodóan.

Az előadást a Játékszínben láthatjuk,
amely úgy látszik, ebben az évadban lé-
pett be felnőttkorába: immár a harmadik
sikeres darabbal megkezdte közönségé-
nek kialakítását. Annyi szkeptikus latol-
gatás után a minőség és a színházhiány
győzött. Lehet, hogy sikerül kivívnia
egyenjogúsítását?

Boldizsár Miklós: A hős (Játékszín)
Rendező: Karinthy Márton. Díszlettervező:
Götz Béla. Jelmeztervező: Vágó Nelly. Zene:
Mártha István. Rendezőasszisztens: Szepesi
Gábor.

Szereplők: Végvári Tamás, Sunyovszky
Szilvia, Mensáros László, Bálint András.

TAKÁCS ISTVÁN

A Csárdáskirálynő -
egykor és most

„ . . . csakugyan úgy ismerjük és gyakoroljuk
az életet s föltételét: a szerelmet, miként Bob
herceg mutatja ? Ne tessék elütni a dolgot avval,
hogy itt operett szól hozzánk, édes, naiv és
bolondos. A z operett voltaképpen a leg-
komolyabb színpadi műfaj, a legszebb és
legszabadabb, mellyel királyokat üthetünk
veszedelem nélkül nyakon, s mely tartalmas,
ötletes, újítani vágyó lelkekben születve, többet
rombolhat e korhadt világból s jobban készít-
heti a jövendő jobbat - öt parlamenti obstruk-
ciónál ..."

A Nagyváradi Napló 1903. május 10-i
számában A hétről című jegyzetét zárja e
sorokkal (ae.), azaz Ady Endre, a lap
munkatársa.

Ady nem volt színikritikus, még ke-
vésbé zenekritikus, de - a korszak vidéki
lapjainál ez természetes volt - napi
munkája részét képezték a színházi tárgyú
írások. A kitűnő szemű és jó ízlésű
újságíró Ady tehetsége azonban még
ezekben a kis jegyzetekben vagy rövid
bírálatokban is megnyilvánult, s talán egy
sincsen nagyszámú színházi vonatkozású
írásai között, melyben legalább néhány
sor, pár mondat ne lenne figyelemreméltó.
A fent idézettek is igazolják, hogy még
egy operett kapcsán is valami lényeges jut
eszébe, s valami fontosat vesz észre az
akkor éppen a dia-dalútja elején álló
magyar operett egyik reprezentáns
művéről szólva. Nevezetesen azt, hogy a
műfaj kettős arcú, s hogy egyáltalán nem
áll távol tőle a csip-kelődés, a polgár- (és
arisztokrata-) pukkasztás, a plebejus
szemlélet vagy az anti-royalista nézetek.
(Más kérdés, hogy ami-kor Ady erről
beszél, valószínűleg inkább az általa
különösen kedvelt francia operettekre,
közülük is főként Offenbach műveire
gondol, s nem a Bob hercegre - de hát végül
is a műfajról van szó, és a Bob herceg
inkább csak apropó, aktuális ürügy néhány
gondolat kimondására.)

Abban persze mindenképpen igaza van
Adynak, hogy az operettben az általa
mondottak is benne vannak mint lehe-
tőségek. És ez az a gondolat, amiért ér-
demes idézni e jegyzetét. (Megint csak
más kérdés, hogy a kibontakozó magyar
operett „új hullám" műveiben aztán édes-


