
tenék, hanem a különböző színházakból
összeverbuválódott alkotók pihenve dol-
goznának, a próbafolyamatot intenzív
műhelymunkával kapcsolnák össze, s az új
partnerek, a megszokottól eltérő fel-adatok
segítenék művészi fejlődésüket. Erre
azonban szinte sehol sincs mód, erő,
energia és akarat. Az is igaz, hogy a nyári
hónapok a színészek számára a művészi
nagyüzem időszakát jelentik, s az egyez-
tetés a film, a tévé és a nyári produkció(k)
között majdnem olyan bonyolult, mint a
szezonban. Ilyen körülmények között az
elmélyült műhelymunka számon-kérése
illuzórikus, arról nem is beszélve, hogy a
művészek jó része fáradtabban kezdi a
szezont, mint ahogy befejezte. Ha tehát
gazdaságosságról beszélünk a produkciók
esetében, fokozottabban kel-lene erről
szólni a művészek kihasználtsága kapcsán.

Az aránytalanságok más módon is
megnyilvánulnak. Legpregnánsabban
abban, hogy változatlanul megoldatlan
Budapest és a Balaton színházi ellátottsága.
A fővárosban a kifejezetten zenés
műfajokon kívül például a tavalyról át-
hozott városmajori Hajrá, fiú! és a több
mint vitatható körszínházi Thyl Ulenspiegel
jelentette a választékot, s ez maga a csőd.
Ígéretes kezdeményezés, hogy az egervári
produkciókat a Balaton Zala megyei
szakaszán néhány helyen szintén
bemutatják, de ezek az előadások - a
technikai adottságok híján - alig ütik meg a
tájolás színvonalát. A boglárlellei
produkciók ugyan vitathatatlanul az idei
nyár legjobb előadásai voltak, de ezek
egymagukban képtelenek kielégíteni egy
akkora üdülőkörzet színházi igényeit, mint
a Balatoné.

Úgy tűnik, nem egészen végiggondolt a
Pécsi Nyári Színház arculata sem.
Elfogadható az az elképzelés, hogy
párhuzamosan azzal a profilkialakítási
tendenciával, amelynek eredményeképpen
a gyulai és az egri játékok elsősorban a tör-
ténelmi drámáknak adnak helyet - s Gyula
esetében egyre határozottabb elvi-mű-vészi
rendezőelvek érvényrejuttatásával,
ugyanakkor maximális stiláris szabad-
sággal --, az egervári pedig a klasszikus-
romantikus nemesen szórakoztató mű-
veknek, Pécsett is szűkítsék a műfajokat.
Így lett Pécs a táncszínház helyszíne, de az
érdeklődés alapján arra lehet következtetni,
hogy a zenés és prózai színház-ra továbbra
is szükség lenne.

Azaz az arányok kialakítása itt is, mint a
nyári színházi élet egyéb, az előzőekben is
jelzett területén, várat még magára.

TARJÁN TAMÁS

Tüzek Gyulán

Erős várunk a tömlöc

Tizenhetedik évadát élte idén a legérettebb
hazai nyári teátrum, a Gyulai Vár-színház.
E külsőségeiben csöndesebb, takarékosabb
-- éppen nem jubiláris -szezonban a
produkciók nagyobb része a már kialakult
helyi hagyományokra épült rá, a korábban
megkezdett utakat folytatta. Igy Székely
János Hugenották című (az író
drámakötetéből, a Képes krónikából
Protestánsok, néven is ismeretes)
darabjának bemutatója is, hiszen sokak
emlékezetében élénken él még a két
esztendővel ezelőtti, Harag György ren-
dezte Caligula helytartója, az egyik legki-
tűnőbb gyulai előadás.

Székely Hugenottákja ugyancsak ideáli-
san illik a téglavár zárt udvarára - ezúttal
azonban nemcsak a belső tér hangulata, a
színhely adottságai szabhatták meg a mű
kiválasztását. A Pesti Színház készülődik
a darab premierjére, s mielőtt ott
kialakította volna végleges koncepcióját,
Szinetár Miklós rendező itt e tágasabb,
szabad ég alatti színpadon próbálhatta ki
elképzeléseit.

Az előadás valóban olyan, mintha
igényes munkájában az utolsó próbákhoz
érkezett volna a társulat. A játék váza,
vázlata már kész, a mozgásfolyamatok
nagyjából véglegesültek, a szövegtudás
megnyugtató, a műszaki személyzet
öszszehangoltan dolgozik. A
szerepformálás intenzitása, a beszédtempó
azonban még a próbáké, s a különféle
megoldásokban is lehetnek változások. A
nyilvános fő-próbákat közvetlenül
megelőző szakasz-nál járunk. A gyulai
közönség tehát félig kész előadást láthat.
Ez szakmai szem-pontból s lélektanilag
érthető: ha a lehető legtisztességesebben
dolgozik is, ha nem akar is róla tudomást
venni - akkor is tisztában van vele a
rendező, a színész, hogy a produkció
ebben a formájában nem vihető be a
kőszínházba. Rövid idő le-forgása alatt
pedig kétszer fölkészülni --más-más
módon -- ugyanarra a szerepre, nagyon
nehéz. A Vígszínház jeles művészeiből
álló társulat ezért akarva-akaratlanul arra
kényszerül, hogy már mintegy a pesti
színházi bemutatóra is gondolva
másodlagos eszközökkel, talán észre sem
vett sablonokkal, hangerővel és széles

gesztusokkal igyekezzék hitelesebbé,
élőbbé, teljesebbé tenni a megformált
figurát. Az alak még nem kész -- de annak
kell látszania. A színészmesterséget
általában kitűnően értőkről lévén szó, ez
részben sikerül is. A közönség viszont
mindenképpen kevesebbet kap, mint amit
a műtől és a szereplőktől várt. A taps nem
föltétlenül sikert jelez: talán csak udva-
riasságot, talán az évről évre visszatérő
vagy éppen most először látott művé-
szeknek szóló megbecsülést, örömöt.

Ésszerűnek és hasznosnak tetsző kísérlet
volt Gyulára is meghívni a Pesti Színház
születőfélben levő előadását, de a kísérlet
nem vált, nem válhatott be. Valószínűleg
azért nem, mert a gyulai és a pesti
feltételek, a várszínház és a kőszín-ház
adottságai, atmoszférája között túl-
ságosan nagy a különbség. Ha alig is tűnik
föl: Gyula próbaterem maradt.

Annyi a látottak alapján is bizonyos,
hogy a Hugenották bemutatójával gazda-
godni fog a magyar színházi repertoár.
Székely János jelképes napon: 1762. január
1-én játszatja, a toulouse-i várbörtönben a
három Grénier fivér drámáját (illetve, a
műfaji meghatározás szerint: „felvonás
nélküli tragédiáját"). Gerard, Albert és
János két éve szenved, sínylődik hitéért. A
börtönnapok monotóniájában szinte
elfeledett új esztendő lelkük-nek,
gondolkodásuknak is megújulását hozza.
Az év első napján a legtöbb ember
kezdésre, változásra tesz fogadalmat; a
Grénier fiúk mindenfajta fogadkozás nél-
kül, meg-megújuló vitájuk lázában kez-
denek másképp hinni, másképp kételkedni,
másképp cselekedni. Belső küzdelmeikben
most érkeztek határpontra. A velük együtt
fogva tartott hugenotta prédikátor,
Rochette szavai, majd az ál-ruhában a
tömlöcbe érkező Paul Rabaut, a
tulajdonképpeni egyházfő igéi, végül
Charnay páter, a jezsuita inkvizítor láto-
gatása tovább tüzelik érzelmeiket, indu-
lataikat. Magasra csapó lángokkal lobog a
hitvita.

A hetvenes évek magyar drámáit,
színházi előadásait rendszeresen figye-
lemmel követő olvasónak, nézőnek ter-
mészetesen ismerős a szituáció. Hitvitázó
drámát lát újra: Illyés Gyula, Sütő András,
Páskándi Géza, Szabó Magda s má-sok
darabjai mellé sorolódót. Székely János
dramaturgiájában is alapvető a „testvérek-
konfliktus", az a motívum, amely például
Sütő Káinjában és Ábeljében, egymást
testvérekként szerető Kohlhaasában és
Nagelschmidtjében, fi-



vér-barátokból ellenségekké forduló Kál-
vinjában és Szervétjében öltött testet.
Székely a szinte kivétel nélkül szokásos
kétpólusú vitát hárompólusúvá tágítja: a
végletek helyett a fokozatokat szikráz-tatja
össze.

A dráma szerkezete kivételesen tiszta,
áttekinthetősége a gondolatok áttekint-
hetőségét szolgálja. Három testvér áll
szemben egymással - viszont szövetsé-
gesekként, egyetlen testvéri ölelésbe zár-
tan hallgatják az egymás után hozzájuk
forduló három papot. Rochette, Rabaut és
Charnay különböznek a hitben (illetve a
két hugenotta prédikátort tudása és rangja
választja el). A testvérek ön-maguk közt
ellenfelek gondolatban és hitben,
másokkal szemben mégis együttesen,
fivérekként lépnek föl; a papok közt ez a
szövetség - ingatagon és át-menetileg
Charnay álszent ajánlatára jön létre. A
szereplők rendszerét tehát két, nagyjából
szimmetrikus - de dinamikus belső életet
élő - csoport határozza meg. A három pap
célja a három fiú kimentése a börtönből -
de másként és másért. Rochette maga is
fogoly, Rabaut életét kockáztatja, fogollyá
lehet; Charnay Rabaut-t akarja elfogni. A
szegényes cselekményű dráma a
gondolatok akciójára épül ugyan - de a
jelzett törekvések és lehetőségek a dús
cselekményű darabok izgalmát kölcsönzik
e hitvitának.

A hetedik szereplő - „a mérleg nyelve"
- a Börtönőr. O az egyetlen világi ember:
nem a hit, hanem a szolgálat és az érdek
irányítja tetteit; s ebben a rendszerben ő az
egyetlen a külvilágból is (igaz, az ink-
vizítor is onnan érkezett, s Rabaut is, de
ők azonnal vállalják a cella belső törvé-
nyeit. Charnay soha többé nem távozik
innen, János öntudatlanul összeszorított
marka elől nincs menekvése; Rabaut talán
egérutat nyer, talán nem). A szenvedélyes
- gondolatban, erkölcsben, hitben
megfogalmazódó - életekkel: a két hármas
csoporttal szemben ő a számító -
vegetatív, materiális, haszonelvű - élet
képviselője. A nagy szavakat szárnyalta
tó, patetikus drámát a Börtönőr figurája
mozdítja kissé a groteszk irányába, a pri-
mitív ravaszsággal, az alpárisággal te-
remtve ellenpontot. Tragikomikus tény:
mindenki más a Börtönőr foglya. A test-
vérekre és Rochettre két esztendeje ő la-
katolja az ajtót. Rabaut kilétéről tud:
csengő aranyakért engedte be a cellába.
De majd kiengedi-e? Charnay halála is
részben őt terheli. A nyers erő, a sunyi
haszonlesés, az elvtelenség erősebb a -
tisztességes vagy erőszakos, történelmi

leg haladó vagy konzervatív: de elköte-
lezetten vallott - eszméknél.

Szinetár Miklós egyelőre egyetlen, de
jelentős rendezői érdeme, hogy a dráma
szerkezetét, a jellemek, a szereplők rend-
szerét az itt fölvázolton túl is, aprólékos
gonddal, pszichikai érzékenységgel ele-
mezte, s e szerkezetet, a figurák rendsze-
rét vizuálisan is érzékeltette, kihasználva
a várszínház színpadának adottságait.
Baloldalt - az ún. rendezői balon - állnak a
Grénier testvérek priccsei, s ők alig is
hagyják el a színpadi tér bal felét. Itt, az
egyetlen rejtettebb szögellésben történik a
véletlen gyilkosság, Charnay megölése is.

A három pap a jobb oldalon álló ácsolt
asztal mellett, mögött foglal általában
helyet; közülük a szerepjátszó, a huge-
nottákat áltatni próbáló inkvizítor majd-
nem a színpad középpontján. Szinetár ez-
zel megteremti a dráma erőterét, a szerep-
lők helyével a hit, az eszme pozícióit is
jelezve. De az elrendezés nem csupán
jelképes. A priccseiken mint padokon egy
irányba, papjuk felé forduló testvérek
mintha diákként figyelnék - maguk való-
ban az univerzitások hallgatóinak korában
járnak - az oktató, magyarázó beszédet. S
ugyanakkor a pap prédikátorrá is lesz, az
asztal az úrvacsora asztalává kép-
zeletünkben, Gerard, Albert és János
pedig gyülekezetté. A tömlöc iskolává,
Isten házává lényegül át; egymásra ré-
tegeződnek az asszociációk.

A Börtönőr mindig föntről, lépcsőkön
csörömpölve-dobogva lép be. Útja is jelzi
fölényét: a magasból érkezik a börtön-
mélybe. Lusta, takarékos mozdulataival,
csoszogó járásával az egész teret birtokba
veszi, tekintete észrevétlenül ellenőriz
folytonosan minden zugot.

Szinetár Miklósnak kongeniálisan si-
került képpé, látvánnyá, mozgássá tennie
a szerkezetet - azt a szerkezetet, amely
viszont, láttuk, kifejezője a drámai gon-
dolatnak. A színpadi mozgások, a cso-
portok és személyek pontosan meghatá-
rozott helye harmonikusan, logikusan
igazodik a várfalak, a belső építmények, a
tér kínálta lehetőségekhez (viszont alig-ha
vihető át a Pesti Színházba - ahová
díszletként a gyulai várbelsőt terveztetni
természetesen a legnagyobb őrültség vol-
na). E színpadi topográfia és koreográfia
igen teherbíró, de önmagában mégsem
tarthatja meg az egész előadást. A részle-
tek, a színészi játék csiszolása és össze-
hangolása még várat magára. A geomet-
rikus rendnek ugyanilyen precízen, még-is
dinamikusabban kellene mutatkoznia:
egyelőre a számítás uralkodik az élet fő-

fö-lött. Megoldatlan a testvérek közötti vi-
szony kidolgozása: ha nem mondanák,
sokáig nem is sejtenénk, hogy fivérekről
van szó. Holott dramaturgiailag igen
fontos, hogy érződjék: a különbözésben is
él a rokonság, a rokonságban is a kü-
lönbözés. Hasonlítva kellene különböz-
niük. Most még - külsejük mellett -
gesztusaikból, mozdulataikból is hiá-
nyoznak a testvéri jegyek.

A hitvitázó drámának mindig veszélye,
hogy a gondolatok izzása, nemes anyaga
ellenére - valóságos akciók hiányában -
előbb-utóbb színpadi értelemben unal-
massá válik a darab. A Hugenották ráadásul
felvonás nélkül folyik, azaz a szokott-nál
hosszabb türelmet kíván. Székely János
veretes jambusaiban szép és meg-
gondolkodtató eszmék kelnek szárnyra
hitről, istenhitről, európaiságról, barbár-
ságról, a szellem nagyszerűségéről és hit-
ványságáról, reményről és reménytelen-
ségről, hősiességről és gyávaságról - ám
ha röptük íve kecses, iramuk gyors is,
eddig ismeretlen magasságokba nem
jutnak. A dráma filozófia, erkölcs, kul-
túrtörténet és história elegye: ismert gon-
dolatok megfogalmazása új színekkel, új
változatban. Elementáris érdekességet, a
hit, a morál, az eszme ismeretlen kon-
tinenseinek fölfedezését így nem kínálja.
Mivel Szinetár az említett, rejtett akció-
lehetőségekre, akcióígéretekre - e meg
nem történő, mögöttes cselekményre -
kevés figyelmet fordított: mivel a sokszor
monológszerű vallomásokat, érvelő
beszédeket nem a lehetséges cselekede-
tekbe ágyazottan mondatta, játszatta el, a
Hugenották, nemegyszer veszít feszült-
ségéből, unalmassá válik.

A három testvért játszó Lukács Sándor
(Gerard), Hegedűs D. Géza (Albert) és
Gálffy László (János) egyelőre nem
dicsérhető. Még nem tudtak túllépni ön-
magukon: saját személyüket játsszák.
Gálffy László igen jó Gálffy László, He-
gedűs D. Géza tehetségét aritmiásan be-
osztó Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor
volt már ennél sokkal jobb Lukács Sán-
dor. A szerepek kiérleletlensége tör-
vényszerűen hívta elő mindhármukból a
modorosságot - s erős talentumú
művészegyéniségek lévén, most csupán
azt bizonyíthatták, hogy ebből is bőséges
készlettel rendelkeznek. Ettől függetlenül
a három szerepre őket választani helyes
megoldás volt: alkatuk, tehetségük a
további munka eredményeként értékes
alakításokat sejtet. Elsősorban arra van
szükség, hogy - rendezői irányítással -
megteremtsék a hármuk közötti, szerep



szerinti testvéri kapcsolatot, viszonyt. Ha
ez megtörténik, már nem érvényesíthetik
ilyen zavartalanul saját személyiségüket.
Próbáljanak meg Gerardként, Albert-ként,
Jánosként némileg hasonlítani egy-másra -
s máris kívánatosan különbözni fognak
egymástól és önmaguktól is.

Tahi Tóth László annyival több Tahi
Tóth Lászlónál, azzal tud már Rochett-té
lenni, hogy híven érzékelteti a hugenotta
prédikátor idegrendszeri zaklatottságát.
Játéka nyomán az alak mögé képzelhető a
cellában töltött idő embert őrlő borzalma.
Tahi Tóth képes leginkább mai érvényűvé,
korszerűvé tenni a történeti példázatot: az
üldözöttség, a zaklatottság analízisével. E
szerepében - további erőfeszítéssel - jó
esélye van a sokat dolgozó fiatal
művésznek arra, hogy meg-haladja
legutóbbi, egymáshoz túlságosan is
hasonló alakításait.

Bács Ferenc (Charnay) az előadás erős-

sége. Színészi egyéniségében adott az a
precizitás, hidegség, ami - egyelőre? - a
drámát elemző és színpadra állító Szinetár
Miklósnak is jellemzője; ugyanakkor az a
belső feszültség, titokzatosság is, ami a

Hugenották gyulai előadásából még
hiányzik. Dramaturgiailag egyébként is jól
előkészített beléptekor megélénkül a darab,
s nemcsak a színpad közepén el-foglalt
helye: játéka is centrumba állítja. A dráma
menetében elkerülhetetlen, egyébként
viszont sajnálatos, hogy éppen az ő
inkvizítorát ölik meg: hiányával az utolsó
pillanatokban ismét csökken a színpadi
feszültség. Mádi Szabó Gábor is jól
rajzolja meg Rabaut egyéniségének
kontúrjait, főleg Charnay-vel való vitá-
jában mutatja máris késznek a figurát.

Kozák László kitűnő karakterszínész a
testére szabott epizódokban - de a
Börtönőr, ha utolsó is neve a szereplők
listáján, nem epizódalak. Kozák külső-
ségeiben és egyes villanásaiban hitelesen
fedi a foglárról kialakított általános el-
képzelést, de a kulcsfigura súlyával adós
marad, a szerepet valóságos darabbeli
jelentőségére emelni nem tudja.

A gyilkosság végét veti a hitvitának:
Charnay teteme a földön marad, s most
már nemcsak a hugenotta testvérek, de az
inkvizítor gyilkosai előtt nyílik meg a
börtön kapuja. Nem a szabadságba: a
máglyára vezető. A hitben megingók-nak
és megújulóknak erős váruk volt a tömlöc -
s szuverén egyéniségük erős bástyája a
vita. Együtt indulnak el, noha mindhárman
más okból. Az erkölcsi megsemmisülés
helyett inkább a fizikait vállalják.

A vég erkölcsileg nemes, de nem föl-
emelő. „0, ez az egész Emberi faj, hogy
örökkön-örökké / Lázálmokért kell ha-
dakoznia! / Lázálmokért küzd örökkön--
örökké, j Holott az egyik olyan, mint a
másik, S helytállni értük vagy feladni
őket / Egyforma kín egyforma pusztulás"
- mondja befejezésül a dráma Gerardja.
Gyulán a várkapu előtt - tehát a
díszletfalak mögött - hatalmas máglya lo-
bog. A. Grénier testvérek a lángok felé
lépnek, de halálba indulásuk éppen azt
nem tudja bizonyítani, amit egész vitá-
jukkal próbáltak: hogy Gerardnak nincs
igaza.

C i r k u s z M a x i m u s

Quintus Maro, a kitűnő szakács pala-
csintát süt. Palackos gáztűzhelyen. Aki
negyedórával a kezdés előtt érkezik Teleki
László Kegyencének, az Universitas
együttes bemutatójának színhelyére, a
városi tanács mindenfajta büfét nélkülöző,

ám szépséges udvarára, annak szájában
tizenöt percig gyülekezik a nyál. A még
ide-oda kószáló, csellengő színészek
esznek-isznak, furnérpincérek elegáns,
mozdulatlan mozdulattal kínálják a tál-
cájukat. A gáztűzhely lángja néha a ma-
gasba vág.

A sütés-fűzés, a táplálkozás konyhára
emlékeztet, sőt leplezetlenül A konyhára. A
gáztűzhely viszont a cirkuszkiképzésű
udvarban ott kapott helyet, ahol általában,
hagyományos cirkuszokban, a zenekar
szaporázza a taktust; s a színésze-ken is
flitteres ruha, frakk, csíkos trikó, arcukon
festék. A. porond előterében téglalap
alakú dobogó. Erre-arra ez-az.

Az előadás már az előadás előtt meg-
kezdődik. A színészek mászkálnak, a néző
a fejét töri: hogy kerül a Kegyenc a

konyhába, A konyha cirkuszba, a Cirkusz a
városi tanács udvarára?

A rejtély viszonylag hamar és várat-
lanul könnyen megoldódik. A Katona
Imre által átigazított Kegyencben a konyha -
- akárcsak Arnold Weskernél - a fo-
gyasztói társadalmat jelképezi, a cirkusz
ugyanezt -- miként Chaplintől Felliniig -,

ügyes és ügyetlen mutatványosaival, az
udvar pedig a Groza park helyett kény-
szerűségből választott, de alkalmas
helyszín. Ez utóbbi cserének nincs nagy

jelentősége: mindkét térség egy fogyasztói
szemléletű társadalomban található.

Katona Imre minden köntörfalazás
nélkül aktualizáló rendezése, értelmezése
erre teszi a hangsúlyt: a fogyasztói tár-
sadalom viszonyai közepette, a felborult,
hibás értékrendszerben önmaguk ellen-
kezőjébe fordulnak a tettek, nem érnek
célt a szándékok, mindent a pusztulás fe-
nyeget.

Petronius Maximus, a kegyenc tűrte, sőt
élvezte Ill. Valentinianus Caesar zsarnoki
uralmát, ostoba hatalmát. Akkor fordul
csak ellene, amikor Bánk báni sérelem éri,
illetve még az sem: gyűrűjét elnyervén a
csalárd kockajátékon, a cézár csellel
udvarába hívja Maximus feleségét, Juliát.
() azonban „reggelig ál-tatja a Caesart",
majd „a nyitott ajtón a kertbe fut". A
kegyenc teljes bosszút áll: ő is elcsábítja
Valentinianus feleségét, a maga egykori
szerelmét, Eudoxiát (és ő sem
eredményesebben); tömegfelkelést
szervez, elveszejti a zsarnokot - s közben
elveszti a fiát, feleségét.

Teleki László elemi erejű - és mindig
átigazított Kegyenc-Bánk bánjában tehát
még a csábítás sem éri el parázna be-
teljesülését. Önmaga kudarca és karika-
túrája a tett. Mindegyik: mert minden tett
elhibázott. S főként az Petronius
Maximusé: csak azért és csak akkor lép
föl az igazság, a népérdek képviseletében,
amikor arra személyes indok hajtja. Abban
a társadalomban, ahol csak személyes
érdek létezik, a személyes érdek uralma
ellen is személyes érdekből küzd a lázadó.

Amilyen tragikus minden beteljesült
csalárd csábítás, olyan komikus, ha a csá-
bító nem éri el célját. Ugyanígy válnak
nevetségessé itt más tettek is. Heroikus a
mutatvány, mégis nevetünk rajta. Ebben a
cirkuszban a farbarúgás a politikai taktika,
a hamis kockajáték a nagyszabású
manőver.

Katona Imre - mint mindig -- lelemé-

Hegedűs D. Géza, Tahi Tóth László, Gálffy László és Lukács Sándor Székely János Hugenották című
színművében (Gyulai Várszínház)



nyesen tervelte ki e cirkuszt és konyhát; s
- mint mindig - most is el nem tagadott
idegen példák nyomán. Ha el tudunk
tekinteni attól, hogy Teleki darabjához
sem egyik, sem másik nem illik (s ettől
eltekinthetünk, mert Katonánál nem a
drámáról van szó, hanem a színházról),
akkor akár a cirkuszt, akár a konyhát al-
kalmas közegnek és jelképnek találhatjuk.
De a kettőt együtt nem. A konyha nem
cirkusz, a cirkusz nem konyha, s a kettő
együtt semmiképpen sem a Kegyenc.

A kétségtelenül invenciózus, ötletet
ötletre halmozó, asszociációkat pazar
bőségben fölkínáló előadás még e két
szintnél, a cirkusznál és a konyhánál sem
áll meg. Elég talán fölsorolni a számtalan
kellékből, eszközből néhányat, hogy érzé-
keltessük a produkció teljes eklektikáját:
játszik, szerepel ministránscsengő, bukó-
sisak, diplomatatáska, dobozos Carlsberg
sör, kard, Népszabadság-Népszava-
Egyetemi Lapok, különböző korszakokat
idéző jelmezek és meztelen testekre
boruló leplek, műanyag szemétkosarak,
ezekből többféle is. Leküzdhetetlen érzés
: ami a rendező és a színészek keze
ügyébe esett, azt föl is használták az elő-
adásban. Paradox módon minden esz-
közt, kelléket, tárgyat önmagában jól, ötle-
tesen - de az egész együttesen stiláris
zűrzavart, teljes formanyelvi követke-
zetlenséget okoz.

Tanulságos, hogy ez a korlátot nem
ismerő bőség hogyan sorvasztja el az
alapötleteket is. Katona - többek között -
abból indult ki, hogy a fogyasztói tár-
sadalomban jelképesen is és valóságosan
is egyre nő a mocsok, a szemét. A csele-
kedetek erkölcsi és politikai minőségét
jelzendő, terjeszkedő szemétben, hulla-
dékban kívánta játszatni a drámát. Ez
idáig teljességgel elfogadható, bár - kü-
lönféle változataiban - Brecht-előadások-
ból éppen úgy ismerős, mint Zsámbéki
Gábor Ivanovjából vagy Valló Péter idei
Száraz György-rendezéséből (Gyilkosok).
Katona Imre egy nemzetközileg
szabadalmazott színházi megoldást to-
vábbi tökéletesítéssel kívánt alkalmazni.
Előkelő származású fiatal hőseit tehát sze-
métkosarakra, a cézári párt fölnyitható
tetejű műanyag szemétládatrónusokra
ülteti; az udvarló virágcsokor tépetten,
szirmait vesztve marad a színen. De a
szükséges, kívánatos szemétmennyiség
mégsem akar fölgyűlni. Nem akar, nem
tud - mert a megoszló, ezernyi dologra
tekintő figyelem a rendezőt meggátolja
abban, hogy következetesen foglalkoz

zék a konyhával. Kénytelen a színpadi se-
gédszemélyzettel több kosárnyi hulladékot
- papírt, káposztalevelet hordatni, szóratni
a játéktérre. Ami viszont nem a
palacsintasütés mellékterméke. S a fű-
részport pótló-egyengető cirkuszi mun-
kásokra is hiába hasonlítanak a levél-
hordók. Katona Imrének valószínűleg
palacsinta kellett, mert azt látványosan
lehet sütni-forgatni, s mert a serpenyő alól
a láng is fölcsaphat az eltervezett pil-
lanatokban. Szüksége lett volna továbbá
egy - legalább három-négy fogást tálaló -
üzemi konyhára. De a palacsinta elfogy, a
káposztafőzelék nem, a hely is szűk,
szakács is csak egy akadt. Maradt tehát a
hozott káposztalevél. Szükség lett volna
ezenkívül más szemetekre is: variábilisabb
hulladékra. Ami elsősorban kínálkozik:
üvegcserépre, szilánkra, tört edényre. De
akkor hogyan közlekedtek volna részben -
és indokolatlanul - meztelen vagy
mezítlábas színészei? Maradt a dobozos
sör: legföljebb horpad, nem törik.

S tovább: a rendezőnek ehhez az elő-
adáshoz a meztelen testekre is szüksége
volt, meg a porondmesternek, bűvész-nek,
lovarnak, bohócnak, büfésnek, ta-
karítónak, szemetelőnek öltözöttekre is.
Nincs egyetlen eleme a produkciónak, ami
ne volna indokolható, ne lenne tartalmas.
Csak együtt indokolhatatlanok,
tartalmatlanok. Kioltják egymást. A cir-
kuszban sem szabad mindent; a konyhá-
ban sem zúdíthatók egyetlen fazékba az
összes fűszerek. Stílusegység nélkül nincs
előadás, csak virtuóz ötlettömeg.

A színészek kiválasztása, a hivatásos
művészek és az Universitas együttes
amatőr tagjainak közös szerepeltetése to-
vább növeli a stiláris káoszt. Csíkos Gábor
Petroniusa erős, valóban Bánk báni
indulatú, jól fölépített alakítás - amatőr-
színésznél is elfogadhatatlan beszédtech-
nikával. Lukács József (Valentinianus)
cézári bohócként érzi jól magát, a felesé-
gét alakító Hőgye Zsuzsa (Eudoxia)
viszont mintha Teleki eredeti művéből
lépett volna ki. Bobor György (Aetius)
Dürrenmattot játszik, Hodu József (He-
racles) a Népszínház stúdiójában gyakor-
latozik. Vándorfi László (Palladius) azzal
kelt akaratlanul zavart, hogy tiszta, zengő
artikulációval formálva a szavakat, pon-
tosan, szépen eljátssza a figurát.

Az előadás színpompás zűrzavarában az
amatőr színészek mozognak ötletesebben,
fölszabadultabban, természetesebben. Az
állandó rágicsálással elfogadhatóvá tett
pöszeség, az ironikusnak látta

tott igazi sutaság itt nem zavaró, sőt ott-
honos. Az együttes a rá mindig jellemző
fegyelemmel, odaadással, lelkesedéssel
dolgozik, végzi fizikailag sem könnyű
feladatát. A cirkuszi és konyhai személy-
zetből Márai Enikő jósnője (Sidonia)
emelkedik ki: kisded bűvészmutatvá-
nyainak sikeréért éppúgy aggódik, mint
egy jó mérgezés sikeréért. Szilágyi Maya
erénye a mértéktartás Julia teatralitásra
csábító szerepében.

Külön fejezetet érdemelne a szöveg ke-
zelése, a sorok ejtése. A mindvégig, min-
den tekintetben ironizált, de a tragikus
kifejlet felé futó előadásban e tekintet-ben
is érezhető az a rendezői törekvés, hogy a
pontosan értett szöveg polifón jelentésben
szólaljon meg: önmagát és az ellenkezőjét
is jelentse; vagy önmagát és valami mást
is. Egy példa: amikor a bosszút álló
Maximus szerelmével ostromolja
Eudoxiát, mindenáron érzelmei-nek
viszonzásáról kívánna megbizonyosodni:
egyetlen szót vár. A vívódó Eudoxia az
egykor szeretett férfi ölelés-közelében azt
lihegi: „Maximus! Erő-szakos vagy. . .
Kihúzod belőlem, amit magam előtt is
rejteni szeretnék..." A szöveg formájára
figyelő ejtés itt s más esetekben is ironikus
tartalmat hív elő.

Kegyetlenül ironikus - de nem szatirikus
az egész előadás. S mert stílusában
eklektikus, következetlen: saját magát,
koncepcióját is ironizálja.

Teleki László Kegyencét nem játszották
el. Az, amit eljátszottak, kevesebb volt
annál, amit eljátszhattak volna. De ami-
kor a színpadi szemétben heverő hullák-ra
visszatekintve távozik a néző ebből a
konyha-cirkuszból - bizonyosan színház-
ból távozik, s nem mondhatja, hogy
egyetlen pillanatig is unatkozott.

Felüdít a dupla buborék

Hernádi Gyula: V . N . H. M.-jének
címbeli rövidítése Vitéz Nagybányai
Horthy Miklóst rejti. A darab (?) alcíme:
Szörnyek évadja; ez a műre és az idei
gyulai nyárra sem vonatkozik, tehát jó
cím.

Az egyik szereplő, Iglódi-Chaplin újra
és újra így kezdi társa, Maros-Lehár
Ferenc számára tartott helyzetelemző
kommentárjait: „Két eset lehetséges."
Mást a kritikus sem mondhat. Két eset
lehetséges.

Az első: Hernádi Gyula és Jancsó
Miklós, folytatva a Hasfelmetsző Jack-kel
kezdett „varietékorszakukat", ezúttal is a
zsarnokság őrületéről, a hatalmi tébolyról,
az örökletes erőszakról, az el-



pusztíthatatlan fasizmus veszélyéről akar-
ták lerántani a leplet. Most is a kabaré
eszközeit, a paródia lehetőségeit, a vic-
ceket, szóvicceket, poénokat híva segít-
ségül, most is bőségesen adagolva az ero-
tikát, meztelenséget, s keverve a vásári-
ságot, a cirkuszt a mulatóvá átszellemített
történelmi helyszínen. Amiként Hernádi
újabb, „fekete" szövegkönyvei korábbi
alkotói periódusának „vörös" drámáit (a
Vörös rekviemet, a Vérkereszt-séget és a
többit), úgy ellenpontozza a V . N. H. M. a
Bajcsy-Zsilinszky Endrét. Ott négy alakban
jelent meg az eltiporhatatlan főhős, itt
Hitlernek, Mussolininek, Francónak,
Lindbergh-nek nemz gyermeket Horthy s
„szerelmei" Hitlerrel, Mussolinival
ajándékozzák meg őt és Európát. E
látszólag féktelen, őrült komédiában is
ugyanaz a komoly kérdés foglalkoztatja az
írót, mint ünnepies-patetikus
„rekviemjeiben": életében azonos-e
önmagával (korábbi és későbbi énjeivel),
azonos-e eszméivel az ember - s halálával
megszűnik-e léte? Hat-tíz évvel ezelőtt
Hernádi válasza a föltámadás volt:
halottaikból keltek új életre hősei. A leg-
utóbbi esztendőkben íróként a lélekván-
dorlásban hisz: a gonosz évszázadokon,
évezredeken keresztül költözik mind
szörnyűbb figurák bőrébe. A drámaírói
pálya kezdeti szakaszának heroizáló alko-
tásaira, a meg nem rendülő történelmi
optimizmusra felelnek e deheroizáló mű-
vek, gyógyíthatatlannak tetsző történelmi
pesszimizmusukkal. A Falanszter, az
Antikrisztus Hernádija csak összeszorított
öklöt, fogat engedélyezett alakjainak, s
felvonulásra, barikádharcra hívta a nézőt -
a Mata Hari, a V. N. H. M. szerzője
állandóan torz nevetést szab figurái arcára,
publikumát pedig arra biztatja, hogy
kacagjon csak bátran abban az el-
megyógyintézetben, amelynek lakója, s
amelyet eddig színháznak, bárnak, or-
szágnak, nagyvilágnak hitt.

A megváltozott alkotói magatartás és
világkép ugyanúgy tételes színműveket
eredményez, mint a korábbi szemlélet.
Leleményes, asszociatív - de tudatosan
sematizált és szükségszerűen vitára kész-
tető művek sorakoznak mindkét csoport-
ban. Egyelőre csak kettőben. Valószínű,
hogy Hernádi előbb-utóbb újabb végletet
keres magának: „a vörösre" és a „feketére"
bármely szín jöhet. Fehér? Zöld? Lila?

Ha ilyen tudatosnak, az írói pálya jelen
szakaszába beépülőnek véljük a V. IV. H.
M.-et, akkor a darab szellemiségét is
hasonló komolyan kell vennünk. A zsar

nokok, népnyúzók, világégetők egymás
gyermekei - ez Hernádi jelképből szín-
padi cselekményvalósággá fordított alap-
gondolata. Ezúttal - a Julius Caesar -
Napoleon-féle családfa után - az 1. Ká-
roly (Cromwell) - Ferenc József - Horthy
Miklós - Hitler & Co. - Szálasi --Farkas
Mihály sort vázolja föl. A láncolat első
két szeme csupán a teória megbocsátható,
ötletes képtelenségét jelzi, a „Horthy
Hitler papája" (és Mussolinié, Francóé)
viszont ebben a játékos közeg-ben is
elfogadhatatlan föltételezés. Lehetséges,
hogy Löw csodarabbi I. Károly
uralkodása alatt súlyos baklövést követett
el, s a király alakmása helyett egy szörnyet
hívott életre; lehetséges, hogy a szörny
szörnnyé varázsolta Horthy Miklós
szüleit, s így Horthy is szörny (ez

ellen porok szedésével védekezik) -- de az
nem lehetséges, hogy az európai fasiz-
must a minden tekintetben jelentéktelen
kaliberű kormányzótól származtassuk. A
kis formátumú, hitvány kiszolgáló típusú
„történelmi személyiség" kisszerűvé teszi
„utódait" és a fasizmus gyilkos szellemét
is. Holott éppen Hernádi mondanivalója,
a barbárság, a pusztítás örökkévaló
voltának bizonyítása érdekékében lenne
szükség arra, hogy Hitler, Mussolini s a
fasizmus a színpadon is éreztessék
borzalmas súlyukat. Legyen operett - de
Gombrowicz hangszerelésé-ben. Legyen
kabaré-ha Bob Fosse a konferanszié.

Farkas Mihály szerepeltetését e sor vé-
gén általában nagy művészi bátorságnak
tekintette a gyulai közönség. Hernádi

Maros Gábor, Madaras József és Iglódi István a V. N. H. M. című Hernádi-darabban (Gyulai Várszínház)
(MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



színpadra merte hozni Farkas Mihályt!
Pedig ez egyáltalán nem írói bátorság. Az
író nem az igazi fenevadat vette célba: ha a
további, sokkal inkább számba jöhető
nevekkel nem is lehetne nomen est oment

játszani, Löw rabbi végzetes tévedése
bennük mutatkozna valóságosan.

Maradva továbbra is a V . N . H. M. első
- komoly - értelmezésénél: az írott
szövegnek, de különösen a Jancsó Mik-lós
rendezte előadásnak sok olyan hozadéka
van, ami a túlságosan méltóságteljes,
sokszor humortalan és görcsös magyar
színházművészetre pezsdítő hatással lehet.
Ezek közé tartozik a klasszikus szövegek
megszokottól eltérő, új hang-súlyú ejtése.
Elsősorban a mögötte rejlő művészi
magatartásnak s nem a vég-eredménynek
van értéke - ugyanis ez a csak
„elferdítésnek" tűnő szövegejtés az írott
műhöz való elemző közelítést feltételez.
Önálló gondolkodást. „Nem kér a nép" -
emel ki kijelentő mondatként egy részt
Petőfitől Madaras József. „Vesz ?" - lép
mellé egy cukorkaárus. „Ragad..." - utasítja
vissza a portékát Madaras. Mi értelme van
ennek a verset „megbecstelenítő"
eljárásnak? Az ünnepies szavalatokban
már teljesen elhomályosult, közhellyé lett
eredeti tartalom helyett előhívja azt a
tartalmat, amelynek Petőfihez semmi köze,
de legalább tartalom - s éppen ezért
előhívhatja az eredeti tartalmat. Ez
egyébként a Hernádi-Jancsó alkotópár
munkájának egész logikáját illusztrálja.
„Két hülyének hülye gyereke születik, és a
továbbiakban hülyék hülyítenek hülyéket"

- tekinti át a történelmet - a szörnyek
évadját - meg-kapó leegyszerűsítéssel
Iglódi-Chaplin. A történelem ne legyen
„hülyítés" - ezzel a céllal bolondítja
közönségét Hernádi és Jancsó.

A színészekben most is nagyszerű tár-
sakra találtak. A produkció a maga - kü-
lönösen az első harminc percben - ferge-
teges tempójával, blődségével, színpom-
pásságával azt is elviseli, hogy több szí-
nész játszik benne, mint kellene, illetve
egyes szerepeket senki nem játszik el. Egy
jellemző példa: Lindbergh úri nyil-
vánosházba toborzott szeretője hárman
vannak: három egyforma lány. Kettőt be-
lőlük a Marschek ikrek játszanak, a har-
madik Várhegyi Teréz. Takaros magyaros
ruhája ellenére is kicsit elüt. Viszont itt is
adódott neki egy szerep. Adódott egy ötlet.
Amely nem túl jó, sőt egyáltalán nem jó -
de kimunkálhatja önmagát.

A tempót Márkus László és Madaras
József diktálja. Márkus a kormányzói

díszegyenruhában félelmetesen infantilis
„V. N.", aprócska ágyékkötőben pedig
szerepet játszani, magát „népe" előtt
megmutatni szerető „I1. M.". A figura
külsőségeivel természetesen nem törődik,
de a jelképes alak, a szörny mellett mégis
adja a történelmi személyt. A bőségesen
pukkanó, váratlan magánötlet-petárdák
gyújtogatásában ő a mester - s ebben a
szabad játékban kötelesség is meg-meg-
lepni a nézőket és a színésztársakat. Ma-
daras - magasodó homlokára kent „ci-
pőpaszta" Hitler-hajtincsével - a leginkább
képes a változásra, átalakulásra: nem is
vándorló, de száguldozó lélek és szörny.
Régen nem játszott ennyi kedvvel,
fölszabadultsággal, leleménnyel (talán
mert a Pókfoci című film óta nem jutott
olyan szerephez, amely a nevetséges
ostobaságot és a hátborzongató kegyet-
lenséget ennyire ötvözné). Balszerencsé-
jére neki kell elsütnie a szöveg legízlés-
telenebb poénját. Te mennyi húsból ké-
szíted a virslit? - érdeklődnek tőle, s a
felelet így hangzik: Ötvenmillióból - nem
kilóból, emberből.

A játék clown-filozófusai Iglódi István
és Maros Gábor. Szerepüket: Chaplint és
Lehárt, valamint önmagukat, korábbi
önmagukat, kollégáikat, Hernádit és
Jancsót, sőt a közönséget is parodizálják -
azzal a fegyelemmel, méltósággal, böl-
csességgel, ami a jó paródiához nélkü-
lözhetetlen. Tordai Teri szépsége és a
férfifaló mohóság ironizált megjelenítése -
és jobba Gabi katonás férfiruhába bújtatott
nőiessége, megkapó militaritása a darab
őrült nemiségét hangsúlyozza - hiszen itt
férfiak szülnek, impotensek nem-zenek,
nők nőket, férfiak férfiakat szeretnek.
Üdítő, hogy a meztelen görlök, sűrűn be-
beszaladgálva, bizonyságát adják annak,
hogy mégiscsak nők. Hernádi Judit erre
jelmezben is képes. Az ő tekintetében ott a
szomorúság, hogy ez a világ olyan,
amilyen.

Itt véget is érhetne a kritika - ha nem
volna két eset lehetséges; azaz ha nem
tartoznánk a másodikkal. Nos:

Hátha csak beleolvasni igyekeztünk a
játékba s Hernádi nyilatkozataiba a fen-
tieket? Talán csak innen-onnan össze-
hordott vicc- és dalhalmaz, polgárpuk-
kasztó malackodás, magánszámok egy-
másutánja ez a végleges formájában el
sem készült produkció. Játék, aminek se
füle, se farka (azaz farka éppen van, hi-
szen „Londonban, sej, van számos utca, és
minden utcában van farok"; s már I.
Károlynak is azért van szüksége altere-
góra, hogy míg az uralkodik, ő sűrűb

ben térhessen be buja felesége ágyashá-
zába; az egész darab pedig hímvesszőfu-
tás). Játék, amelynek forgatókönyve,
szövege helyett szinopszist adott csak az
író a rendezőnek, a rendező határozott
utasítások helyett csak pár jótanácsot,
biztatást a színészeknek - akik aztán
nagyjából azt csinálnak, amit akarnak ? S
ha semmi nem jut eszükbe, az sem baj,
mert behessentenek néhány ruhátlan höl-
gyet, akik a következő jelenet összeálltáig
valahogy elütik az időt?

Bizonyosan sokan hajlanak erre a má-
sodik lehetőségre: Hernádi darabjának
nemcsak eszköze és formája blődli, ha-
nem a tartalma is: ne keressünk benne
értelmet, ne hánytorgassuk fel a torzított
történelmi tényeket és viszonyokat, ne
hasonlítgassuk ezt a nyári szórakoztató
semmiséget a József Attila-díjas író ko-
moly alkotásaihoz. Sokaknak lehetett déja
vu-élményük s nemcsak a színpadra
állított dézsa láttán (amit éppen a déja
kedvéért állítottak oda). Labdáztunk már
színházban, ettünk virslit színházban,
énekeltünk színházban; a „hát nincs ember
lenn?" típusú ősrégi vicceket már év-
tizedekkel ezelőtt sem kacagták meg.

Mi hát az igazság? Figyelemre méltó,
ám vitatható történelemszemléletű, az írói
munkásságba szervesen illeszkedő
darabot láttunk a várudvaron, sziporká-
zóan szellemes rendezői tolmácsolásban,
remek színészekkel - vagy tessék-lássék
összetákolt, tempósan bár, de konvencio-
nálisan előadott show-műsort?

Két eset lehetséges. Valahol középütt
van az igazság. Vagy nem ott.

A néző, ha fülében a pályaudvari in-
dulásjelző, a Traubiszóda-reklám és az
„Újra itt van a nagy csapat" dallamával,
elméjében a szörnyek képével fölkel a he-
lyéről, s - követve V. N. H. M. színpadi
példáját - cigarettára gyújt, tétován fon-
tolgatja, mit is mondott Gyula és Miklós
Gyulán Miklósról?

Válaszként ragadjunk ki egy mondatot -
szó szerint - a szövegből: „De vicces fiúk
maga, Gyula!"


