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Három vidéki ősbemutató

Mint tudjuk, színjátszásunk fő neural-
gikus pontja a mai magyar dráma. Vi-
rágzik-e? játsszuk-e? Megújulhat-e általa a
magyar színház? És rögtön az ellen-
kérdés: csak általa újulhat-e meg? De
menjünk tovább. Elképzelhető-e Nemzeti
Színház eredeti, új magyar dráma nélkül?
Nem olyan test-e így mint Vörösmarty írja
a Dramaturgiai lapokban, idestova
száznegyven éve - „mely idegen lélektől
mozgattatik, álarc, mely megett valódi
képet hiába keresünk"? És az ellenkérdés:
emelheti-e a nemzeti színjátszás értékét,
szolgálhatja-e a színházi felvirágzást
hevenyészett, színvonalában gyenge
színdarab?

E tárgykörban komplexusaink már vi-
torlanagyságúra dagadtak. Nosza, a vász-
nakba vitákat fogunk, hadd lendítsék a
hajót! Van-e mai magyar dráma? Van!-
válaszolnak egyesek. Sőt, az elmúlt esz-
tendőkben fantasztikus fejlődésnek is
indult. Megváltoztak a szemléleti és
stíluskérdések, a repertoárok sokszínűek
lettek: színpadjainkon egyszerre jelent-
keznek a Németh László-i, illyési hagyo-
mányosabb dramaturgia, az úgynevezett
középnemzedék (Csurka, Szakonyi, Pás-
kándi, Száraz, Maróti, Gyurkovics stb.) és
a legújabb stílustörekvéseket előlegező
fiatalabb nemzedék (Spiró, Nádas, Bere-
ményi, Czakó stb.) képviselői. Van-e
kiemelkedő, európai mércével is mérhető
mai magyar dráma? Nincs - válaszolják
mások. A konjunktúrát túlélő darabok
olyanok, mint a fehér holló.

Vállalja-e a színház a mai magyar
drámát? Hogyne! Csak az elmúlt öt
évadban (a Magyar Színházi Intézet
jegyzéke szerint) színpadjainkon közel
százötven(!) eredeti magyar bemutatót
tartottak. Nem is szólva az általános ügy-
szeretetről, az ösztöndíjakról, pályázatok-
ról, a folyóiratok (közöttük a SZÍNHÁZ)
színdarabéhségéről, a dramaturgok két-
ségbeesett szívósságáról. Hiszen még
pontot sem tett halovány novellája végére
a szépreményű kezdő prózaíró, már-is
cseng (ha van) szobájában a telefon.
„Nem volna kedve drámát írni ?" - fuvo-
lázza egy bűbájos hang.

Prosperitás tehát. Csakhogy, vethetik

közbe - és joggal -- a kételkedők: hol ez a
százötven színdarab? Ellentétben azzal a
néhány (hangsúlyozom: néhány!) valóban
jelentős színművel, amely különböző
okok miatt az asztalfiókban lapul.

Egy mai magyar dráma vajúdásáról,
megszületésének groteszk-tragikus for-
dulatairól, a jeles színigazgató különös
ügybuzgalmáról tudósít Görgey Gábor
legújabb darabja is. Hiába, a téma a leve-
gőben lóg, s az író a maga módján voksol
a magyar színház-magyar dráma hidrafejű
vitájában.

Bulvár
Egy színdarab és egy világkarrier szüle-
tésének története. Első pillantásra a csinos
kis balettpatkány, Stella Auróra
tündökletes érvényesülésének meséje,
megfűszerezve Bakonyi Géza, a neves író
belső konfliktusával. Valójában több-ről
van sző. Görgey a bulvárdarabok
klasszikus patronjaiból, évszázadok óta
működő klisékből, megrázó közhelyekből,
márványba vésendő aranyigazságokból
építi fel színdarabjának primér történetét
(hogyan lesz a külvárosi szegény-lányból
világsztár?), amely fölött szinte
észrevétlenül bomlik ki egy második
színdarab is, amelynek önmaga a tárgya.
Stella története csupa banalitás: salétro-
mos falak, tüdőbajos nagytata, ócska
szoba-konyha a Cső utcában, ahonnan a

romlatlan paradicsommadár Hollywoodig
röppen. A második történet, a rafinált
keretjáték, ha úgy tetszik, Bakonyi Géza, a
hírneves írófejedelem drámája. Az az eset,
amikor a szerző szembekerül önmagával,
és a betétdarab hőse lesz. Görgey a bulvárt
megszégyenítő agya-fúrt dramaturgiával
gabalyítja össze a két történetet. Hősével,
Bakonyival, a kulináris irodalom rettegett
ellenfelével, aki az életben és a
művészetben egyaránt mélységesen
megveti a bulvárlét idiotisztikusan derűs
világszemléletét - meg-történik a bulvár.
Kitalál egy „minden-kinek van egy álma"-
történetet, s a valószínűtlenül ostoba
színpadi létforma testet ölt, behatol az
életébe. „Minden derűsen egybevág."

Bakonyi valódi életét ugyanis ugyanazok
a bulvárklisék irányítják, mint az általa
olyan lenézett műéletet. ;A hamis színpadi
létforma: létező életforma. Bakonyi
világában mindenki a bulvárlét szabályai
szerint él. Így él Zebegény, a színigazgató,
Matuska, a slágerszerző, Csík Dóra, az
újságíró, Ibolya, a drámaíró felesége. Sőt!
A bulvár idillikus derűje meg sem közelíti
azt a „háztáji kedélyt", amivel a második
darab szereplői a történelmi-társadalmi
kataklizmák abszurd ellentmondásait át-
vészelik. A bulvárlét programozható
mechanizmusa megvédi őket, felmenti a
túlzott lelki konfliktustól, az önvizsgá-

Mátray Márta (Stella Auróra) és Kiss Jenő (Bakonyi) a Bulvár című Görgey-komédia

kecskeméti előadásában



lattól. A gondolkodástól. Nem csoda hát,
ha a bulvár épp Bakonyival, az egyetlen
önálló gondolkodóval történik meg. S
ebből a nézőpontból tekintve a Bulvár már
nem is egyszerű stílusparódia, sokkal
inkább Gombrovicz Operett-jével tart
rokonságot. (A darab első, részletes
szinopszisa 1973-ban fogalmazódott meg
a minisztérium musical-pályázatára.)

Görgey könnyed nyíltsággal szembesíti
a konszolidált bulvársablont és a mögüle
kikandikáló társadalmi feszültségeket. A
bugyuta áltársalgást, az erőszakolt
gondolatnélküliséget és az Andrássy út
hatvanban „hülyére vert foglyocskákat".
Létünk minden tragikus ellent-mondását
és kétarcúságát. A darab igazi értékét,
különös feszültségét ez a meg-hökkentő
(de kellőképp nem kidolgozott, elnagyolt)
„tudathasadás" adhatja. Hogy itt senki nem
azonos önmagával. Hogy a bulvár
könnyedsége, a „mi kis békés
együttélésünk" optimizmusa monumentális
bűntudatokat takar. Hogy Zebegény, a
színidirektor (az ötvenes években
„vesespecialista"), és Csík Dóra, az
újságírónő tarkója mögött éppúgy ott
feszül az elmúlt évtizedek tisztázatlansága,
mint Bakonyi magatartása mögött, aki
tudta, hogy Zebegény verte halálra az
apját, mégis kezet fogott, sőt
kényszerűségből (lelki renyheségből, ké-
nyelemből) még dolgozott is vele. Sajá-
tosan hazai stílusimitáció tehát a Bulvár,
magyar színpadon ritka kísérlet, s mint
ilyennek számos hibája felsorolható.

Hibája és erénye többműfajúsága is. A
Bulvárban (már-már a törés szintjén) több
stílus keveredik. Nem véletlen, hogy az író
nem is jelöli műfaját. Az alcím
„világkarrierről" beszél, három
felvonásban. Az biztos, hogy a bulvár sem
operett, sem bulvár, sem zenés játék, s
még csak nem is mindezek paródiája.
Talán Tarján Tamásnak van igaza, aki
realista szatírának fogja fel.

Jellemző, hogy az előadás is ott jó, ahol
nem az operett- vagy bulvárparódiát
erőlteti, hanem utat enged a realistább
felfogású játéknak. S nem véletlen az sem,
hogy az ehhez a játékstílushoz kö-
vetkezetesen hű Kiss Jenő az előadás leg-
jobbja. Az ő Bakonyija a nagy mű meg-
alkotására készül, „az avar és a törmelék
alól a kor keserű szépségét" szeretné
napvilágra hozni, s ehelyett önnön
csapdájába hull, beleszeret a „romlatlan,
naiv" Stellába, bárgyú táncdalszövegeket
gyárt, süllyesztett fürdőkádra gyűjt.
„Erotikája - mint Afrikában élő barátja

magnószalagról felvilágosítja - impotens",
a „hígvelejű romantika" elvette az eszét,
szerelme nem valódi fellángolás, hanem
„holdvilágos kutyavonítás". Kiss kitűnő
stílusérzékkel, visszafogott színészi
eszközökkel ábrázolja az író groteszk, ám
mégis tragikus lelkitusáját, csalódását,
beletörődését, végső magára találását. A
drámában méltó társa és ellenfele
Zebegény, a direktor. Kettejük
küzdelméből, a születő magyar darab
körüli huzavonából bomlana ki az a
mélyebb mondandó, amit Görgey a
bulvárpatronok mögé rejtett. De csak
bomlana. Mert Zebegény alakítója,
Lengyel János minden, csak nem. méltó
ellenfél. Játékában nem a sematizmus
továbbéléséből fakadó művészetpolitikai
gyakorlat, nem a vulgármaterialista veze-
tőszemlélet bontakozik ki, sokkal inkább
egy kabarékban ábrázolt színház-igazgató,
aki fel-alá rohangál, hadonászik, rikácsol,
elvörösödik, nyáladzik és verejtékezik,
egyszóval spilázik. Lengyel mit sem sejt a
Görgey által keserű-ironikusan ábrázolt
figurából, a szerep rétegei mélyen rejtve
maradnak, még csak a felszínt sem
horzsolja. Szerepfel-fogása és
tehetetlensége miatt megbillen az előadás.
Amikor - Görgey darabjában - a jeles
színidirektor tisztázni szeretné, hogy (a
még meg sem írt) szín-darab
tulajdonképpen Afrika melyik államában
(„a kolonializmus igájában senyvedő vagy
haladó vagy netán félhaladó államában")
játszódik majd, akkor a szerző ijesztő
szűkszavúsággal jellemzi a felelősséget
vállalni nem merő, csak a felsőbbség
véleményétől rettegő, gyáva, megalkuvó
és tehetségtelen vezetőtípust. Az
előadásban mindez olcsó viccelődéssé
silányul. Érdektelenné válik az örökzöld
téma is: a színház a színházban, a dráma
és az előadás boszorkánykonyhája. Len-
gyel János szereposztási tévedés.

Valószínűleg érzi ezt a rendező, a
Görgey-darabok avatott felfedezője, Sán-
dor János is, amikor a többféle értelme-
zési lehetőség közül nem a következetes
szatirikus színrevitel, hanem a filmsze-
rűen nagystílű operettparódia mellett dönt.
Sándor tehetséges rendező, virtuóz
stílusérzékét, az árnyalatok iránti
fogékonyságát többször bizonyította már
(legutóbb épp a Fejek Ferdinándnak című
történelmi abszurd színrevitelekor),
ezúttal azonban cserbenhagyja arányér-
zéke. (Es cserbenhagyja a kecskeméti
színház is, amely a megálmodott revü-
díszlet helyett seszínű, gyűrött papírma-
sékat, tizenkét néger boy helyett botla

dozó óvodásokat bocsát rendelkezésére.)
Sándor most is sziporkázik, sajátos
akasztófahumora fel-felvillan; ötletei
azonban nem alkotnak szerves egészet, az
előadás széttöredezik. Kitűnő jelenetek (a
második felvonás atelier-hangulata, a
Bakonyi képzeletében megjelenő
megíratlan történelmi figurák danse
macabre-ja stb.) látványos (de kidolgo-
zatlan) ötletekkel váltakoznak, a nagy-
stílű operettallúzió megbicsaklik, és a
palackból kiszabadított forma bosszút áll:
ha már belesek a kulisszák mögé, s
kirángatom a kócot a babából, azaz le-
leplezem a világszám születését, akkor a
primadonnának, ha világsztárként lép
elém, lenyűgözőnek kell lennie. Márpedig
korunkban „primadonnának lenni - mon-
dotta Honthy Hanna - körülbelül annyit
jelent, mint mondjuk fiákeresnek lenni az
automobil és a repülő korában". Csak az
vállalkozhat rá, akinek istenáldotta
tehetség jutott.

A kecskeméti világsztár, Mátray Márta
szemünk láttára fokozatosan alakul át
romlatlan virágszálból affektáló hazai di-
zőzzé, majd paprikáskrumpli után epekedő
hollywoodi nagyasszonnyá - segéd-
táncosnak meggyőzőbb. A hernyó meta-
morfózisa pillangóvá nemcsak külsődle-
ges, Mátray egész hanghordozását, test-és
kéztartását meg tudja változtatni, szinte
hihetetlen az a gyorsaság, amivel a fél-
retaposott cipőjű naiv tramplika világ-
nősténnyé változik. De sajnos nemcsak
azzá. A kecskeméti előadásban ő lesz Ba-
konyi darabbeli ellentéte is. A Zebegény-
szál elkorcsosulása miatt előtérbe tolak-
szik az ő története, s így a zenei andalítás-
nak (Fényes Szabolcs virtuóz ujjgyakor-
latainak), Görgey heroikusan ütődött
táncdalszövegeinek lényegesen fontosabb
szerep jut, mint szükséges. Bakonyi bul-
várléttől való irtózásával nem Zebegény
torokszorítóan behálózó bulvár-világ-
szemlélete feszül szembe, hanem egy való-
di bulvártörténet. Az előadás stílusegysé-
ge nem jön létre, Zebegény és Bakonyi
döntő „leszámolása" betétként hat.

Fellelhető ez a bizonytalanság a színészi
játékban is. Kölgyesi György (a Tata)
kabaréelemekből gyúr élvezetes figurát,
Mr. Szabó, a producer, Stella felfedezője
és tulajdonosa, a külföldre szakadt
hazánkfia (Lakky József), háta mögött
VIII. kerületi fogdmegjeivel bul-
várparódiát játszik, Csík Dóra, a rejtélyes
előéletű bulvárriporter (Jablonkay Mária)
szatirikus felhangokat penget stb.
Akadozik tehát a gépezet, nem forog
olajozott, pompás diadallal a végkifejlet,



az örökkévaló happy end felé. Persze eb-
ben, idézhetném; Görgey önironikus so-
rait, nemcsak az előadás a ludas. Van
némi igazság a finálé kezdősoraiban is:
„Happy end, happy end! Itt a dráma elpi-
hent .. ." tegyük hozzá fárasztó és
bravúros kalandozás után. Teret engedve
újabb, provokáló meglepetéseknek, erős
fantáziájú szakmabelieknek.

Ilyen provokáló ötleten alapszik a fia-
tal Kolin Péter történelmi parabolája is.

A Heródes

Hernádi-méretű és -merészségű fikció.
Ötlet, amelyrő l tapasztaltabb drámaírók
sem biztos, hogy le tudnának mondani,
nemhogy Kolin, a pályakezdő. Ő külön-
ben is kedveli a meglepetést. Darabjai
egytől egyig, kivétel nélkül mind
meghökkentő fordulaton alapszanak, erre
épül a dramaturgiai szerkezet, ezen
nyugszik a mondanivaló, Például: egy
amatőr társulat az Ödipusz című tragédiát
adja elő, méghozzá olyan át-éléssel, hogy
a színpadi pestis átterjed a nézőtérre, a
Teiresziászt alakító színész megvakul,
lokaszté megszemélyesítője felakasztja
magát (Ödipusz a nagyszínpadon). Két
tróger izzadtan rakodik egy
teherautóplatóra, majd fellázad kisszerű
sorsa ellen, mígnem kiderül, hogy a súlyos
kövek papírkellékek, s l á b u k alatt
színpadi deszka a föld (Sziszi és Fuszi). Egy
jóléti társadalomban betiltják a mesét, a
sírást és a nevetést, s a taccsra tett.
mesehősök (Hófehérke, Hamupípőke,
Fanyűvő és társaik) harcba szállnak a
csoda jogáért az unalmancokkal stb.

A Heródes több is, kevesebb is ezeknél
a daraboknál. Több, mert átgondoltabb,
érettebb, kimunkáltabb, írói szintje mí-
vesebb. Kevesebb, mert a nagy ötlet
valójában a drámai szerkezet ellen dol-
gozik, s csapdát állít Kolinnak, aki bele-
sétál.

;A tézis így hangzik: nem Jézus, a naiv
néptanító, hanem Heródes, a cinikus
reálpolitikus a vallásalapító, aki felismeri,
zseniális érzékkel megsejti , hogy a jézusi
hittétel alkalmas politikai céljainak meg-
valósítására, s Jézust mindvégig eszköz-.
nek, bábfigurának tekinti . Célja a köz-
ponti hatalom megszilárdítása, egyfajta
világátalakítási szándék, azaz új viselke-
dési normák, új etikai szabályok megte-
remtése; az új (szükségszerűen új) hit
létrehozása egy politikai korszakváltás
küszöbén. Jézus természetesen nem vál-
lalja a .Messiás-szerepkört, prófétaként

nem hajlandó Heródes nagyszabású poli-
tikai manipulációját szolgálni, sőt igyek-
szik megakadályozni azt. De Izrael ki-
rálya gátlástalanul tör célja megvalósí-
tására. Felhasználja Keresztelő János
jóslatait, közvetlen „munkatársát",
Mátét, a besúgót beépíti az apostolok
közé, álszakállt ragaszt, s a Názáreti
képében eljátssza az új hit apostolát, a
Megváltót. Szerepét tökéletesen alakítja,
félrevezet mindenkit, Pilátus előtt
zabáló, gyönyörökre éhes barbár,
főembereit (Kajafást, Jeremiást, Filepet)
a Róma elleni függetlenségi harc távlati
politikájával téveszti meg, ideig-óráig
még szerelmét, Mária-Magdolnát is
félrevezeti. Mind-össze Jézust nem
csaphatja be. A darab valójában kettejük
összecsapásán, érve-lésén alapulna,
kétféle rendező elv, két-féle erkölcs
megütközéséből szikrázhatna föl. De nem
szikrázik, mert a .Heródes nem dráma,
hanem monológ. Nincs valódi
konfliktusa. Jézus nem ellenfele

Heródenek. És ez az a csapda, amit az
alapötlet teremt.

Heródes fejében ugyanis - mint ezt
Kolin maga is kifejtette XX. századi
agyvelő működik. Korunk kétségekkel,
gyötrelmekkel teli hőse ő, aki birtokában
van századunk történelem- és társada-
lomismeretének, sőt talán még a modern
pszichológiának is. Hozzá képest jézus
naiv és szelíd békeapostol, gondolkodás-
módja (mai szemmel tekintve) gyerekes,
elavult és értelmetlen, érvei hatástalanok.
Nemcsak Heródesre, a nézőre is. Ráadá-
sul, az alapötlet ördögi kényszere folytán
Kolinnak még az evangélium mondatait
is a király szájába kell adnia, így nemcsak
a nagyúr gondolati rendszere, világfel-
fogása gazdagabb, érdekesebb Jézusé-
nál, de maga a nyelvi megfogalmazás is
emelkedettebb, színesebb - egyszóval
hatásosabb. Jézusnak - a világátalakítási
terv megingatására - valójában nincsenek
érvei, hacsak nem a cél--eszköz dia-

Jézus (Joós László) és Heródes (Orbán Tibor) Kolin Péter drámájának veszprémi előadásában
(MTI fotó - llovszky Béla felvételei)



lektika ellentmondásai, amiket mind-
végig csökönyösen hangoztat. Szerinte az
új hit ötven vagy kétszáz esztendő múltán
úgyis megköttetik Izrael és olyan valaki
között, aki nem csaló, mint Heródes, tehát
leleplezhetetlen. „Most elég volna egy kis
hiba, és akár ezer évre nullára
csökkenthetnéd az esélyeket, mert minden
kezdeményezésnek előre hitelét vennéd" -
szegezi Heródesnek. A király mulat
ellenfelén, felül és kívül áll érvelésén
(sajnos a színdarabon is), a tizenegy
apostolt jónevű trénerként idomítja,
tökéletes szemfényvesztő, Isten fia, a
csodadoktor, tudja, hogy terve
megakadályozhatatlan - a csalás bevé-
geztetett. Már csak a vértanúság katarti-
kus nagyjelenetére van szükség, hogy az
új vallás megszülessék. A mártíromság
természetesen a valódi prófétára várna, az
álpróféta az utolsó pillanatban ruhát
cserélne Jézussal, s azt feszítenék ke-
resztre. Az ördögi körből nincs menekvés:

Érzi ezt Jézus (és érzi ezt Kolin is).
Váratlan, már-már krimiízű fordulathoz
nyúl tehát; Isten fia megmérgezi magát,
hogy megakadályozza a szerepcserét - s
megmentse népét és a világot a példátlan
svindlitől. Nem gondol arra, hogy Heró-
desnek, a nagy játékosnak lesz ereje saját
életét is feláldozni a világméretű
pókerjátszmán. „A csalók gyávák", erre
alapítja tervét. Csakhogy Heródes nem
mondhat le a vértanúság hatóerejéről,
hiszen csak így teljesülnek a próféciák.
Vállalnia kell a kényszerű mártíromságot,
és vállalja is. Közben pedig röhög az
egészen: a világon, az istenes Heródesen,
önmagán, a hülye Jézuson. Tudja, hogy
minden viszonylagos, hogy a jó önkényes
választás dolga, Isten pedig nincs sehol.
Látja, hogy az emberiségnek nincs szent
ügye, csak történelme, s e történelmi
kényszer rendre kitermeli a szükséges
Megváltókat - vagy uralkodókat. „Remek
fickó ez a Heródes" - mondja elra-
gadtatással Mária is. Ő sem a makulátlan,
testetlen megszállottat, nem a tisztaéletűt,
hanem a józan ésszel, rókafantáziával
megáldott reálpolitikust kedveli.

És érzi ezt Pétervári István, a veszprémi
előadás rendezője is. Semmitmondó,
arctalan Jézust állíttat színpadra Joós
Lászlóval; erőtlent, hatástalant és súlyta-
lant, aki nem lehet Heródes ellenfele.
Dialógusaikban nincs feszültség, vitájuk
tétje parányi, nincs csata, nincs mérkőzés.
Heródes betonfalnak használja Jézust,
amiről labdái. maguktól visszapattannak.
Nem „két Jézus-szavalókórus",

mint ahogy a darabban mondják, hanem
többszereplős Heródes-monológ. (Mo-
nodráma is lehetne, ha tanúi volnánk belső
konfliktusának, vívódásainak. De nem
vagyunk.)

Az előadás így is csak halvány lenyo-
mata Kolin egyébként gazdag és minden
hibája ellenére érdekfeszítő szövegének.
Pétervári láthatóan ingadozik a filozófiai
dráma és a történelmi krimi között, a
darab atmoszféráját külsődleges eszkö-
zökkel igyekszik megteremteni; látvá-
nyosságra törekszik, mintha nem bízna a
szöveg lehetőségeiben. Pompázatos,
aranytól, brokáttól, selyemtől csillogó,
bálványokkal telezsúfolt, tükrös-fényes
díszletet varázsol Neogrády Antal segít-
ségével a színpadra. Ez a díszlet nem a
darabot szolgálja. Nincs feszültsége, já-
téktérként nem funkcionál, egyszerűen
csak tetszetős; író-rendező mondanivaló-
ját nem szolgálhatja, a színészek nem
benne, csupán előtte játszanak. Ez nem
börtön, nem trónterem, nem a Jordán
partja, csak lenyomat. Önmagát fitogtatja.
E különös, színes hányavetiségben
természetesen nem érvényesülnek Hruby
Mária - egyébként fantáziátlan, szín- és
térhatásukban megkomponálatlan - ruhái;
olybá tűnnek, mintha a háttérfüggönyből
vágták volna ki őket. (Szomorúan
jegyzem meg, hogy épp most olvastam
Robert Edmond Jones amerikai
díszlettervező írásait, aki már 1915-ben arról
beszél, hogyan kell a díszlet és a jel-mez
színhatásait összekombinálni, bizonyos
anyagok színét és anyagiságát világítással
megváltoztatni, s egyáltalán miként lehet
fényt, teret és formát teremteni
észrevétlenül - a színpadon.)

De térjünk vissza az előadáshoz. Pé-
tervári egy bálványokkal körülvett bar-bár
világban kívánt felmutatni egy kor-szerű
gondolkodású, a történelmet és az adott
kort szuverén módon értelmező embert.
Heródest, aki számunkra is ér-vényes
gondokkal küzd: a társadalmi együttélés
új feltételeit, a kollektív cselekvés
lehetőségeit kutatja. A Jézus-mítosz, a
vallási keret csak ürügy a vizsgálódáshoz,
az izraeli király új cselekvésmodellt kíván
teremteni, ha kell, erő-szakkal is. Tervével
végzetesen magára marad, még két
legközvetlenebb barát-ja, Máté és Mária-
Magdolna sem érti meg. Az előadásban
mégis azok a jelenetek forrósodnak fel,
ahol ők vannak a színpadon. Máté, az
udvarmester (Szoboszlay Sándor)
egyébként is az előadás legvonzóbb,
Mária-Magdolnával (Dobos Ildikó) együtt
szinte egyetlen hús-

vér figurája. Tökéletes besúgó, Heródes
egyetlen bizalmasa. Ismeri gazdáját,
mindent előre tud, gyakorlatilag sosem
hibázik. Szoboszlay ízt, csínt és hangulatot
hoz a kedélyes unalommal csordogáló
játékba, színészi eszközei pontosak, a
figura hiteles. Talán Máté kilétének
titokzatosságával marad némiképp adós,
hiszen nem lehet felfejteni, miért is szol-
gálja gazdáját; cinikus kapzsiságból, Ró-
ma ügynökeként, szeretetből? Egysze-
mélyes-jelenlététől mindenesetre meg-éled
a színpad. Ellentétben a tizenegy
apostollal, akik vég nélkül vonulnak fel-
alá, vigyázva, nehogy elvétsék a lépést.
Libatempóban zsoltároznak tehát. All-
dogálnak a Jordán partján. Leülnek,
szemben a közönséggel, és a rivaldába
lógatják sarujukat. Üvöltően civilek. A
magyar statisztéria megtestesítői. Az
arctalan, jellegtelen - felesleges - statisz-
tériáé. Egyetemisták? Főiskolások? Kel-
lékesek? Nem tudom. De jönnek. Veszp-
rémben éppúgy, mint Szegeden. Ott az
ügyelő intésére lépnek elő, tíz-egy-
néhányan Thurzó darabjában. Kezükben
kés. Azzal böködnek. Egyszerre és üte-
mesen, hol a közönség, hol szegény ló-
tolvajunk felé. Egy-kettő. Böködő go-
rillák. Mert ettől eltekintve mozdulatlanok.
Mintha lenyeltek volna valamit. Arcuk se
rezdül, amikor a lótolvaj gyilkos dühvel
ölbe kapja gazdájukat. Nem mozdulnak.
Csak az ügyelő csettintésére. Egyébként
süketek, némák, vakok. Egy jelre
kilépnek, egy másikra visszajönnek.
Heródeshez éppúgy, mint a szaracén
herceghez. A különbség csak annyi, hogy
Veszprémben darócban vannak, Szegeden
úszósapkában.

Holló és sajt
Thurzó Gábor talányos című vidám ko-
médiája pár sorban elmesélhető. Hama-
dán, a szaracén sajtherceg erővel meg-
választatja pápának Baldassarét, a szol-
gáját, hogy segítségével uralkodhassék
Rómán, a szent városon. Csínyjára csú-
nyán ráfizet, mert a hálátlan (és agyafúrt)
lótolvaj bekebelezi a megszülető sajtkar-
tellt, és kiénekli gazdája szájából a moz-
zarellát. Íme, a közelmúltban elhunyt je-
les író komédiájának a tartalma. Szolgál-
hatok (hála a műsorfüzet világos útbaiga-
zításának) „eszmei mondanivalóval" is. A

Holló és sajt egy politikai manipuláció
története, és azt példázza, „hogyan tor-
zítja el a politika azt az eszmét, amelynek
a nevében cselekszik". Ez jól hangzik, ám
kissé elvont. Gondoljuk végig. A sza-
racén uralkodó, hogy megvethesse világi



hatalmát (és eladhassa raktáron bűzlő sajt-
készletét) ideológiát keres, amelynek ne-
vében kormányozhat. Egy bohóc fejébe
húzza a tiarát, és teremt egy paprikajancsi-
Szentatyát. Az ötlet nem új, Baldassare ez
idő tájt a hatodik pápa Itáliában. A kard és
a szenteltvíztartó (az állam és az egy-ház)
jól ismert szövetsége tehát? A hit
devalválódásának komédiája? A hivatá-sos
hasfelmetszők és a vágóhíd szent ark-
angyalainak érdekazonossága? A Fran-cót
megáldó XII. Pius pápa?

A vallás üzlet, a háború is, jól tudja
Thurzó, mégis kételyeim támadnak ettől az
ijesztő egyszerűsítéstől. Nyomozzunk
tovább.

Baldassare, a lótolvaj, hogy mentse ir
háját, vállalja a kényszerű prófétaságot,
majd később, midőn „megtalálja becsü-
letét" már neofita buzgalommal, darócban
követi belső meggyőződését. Becket
kisöccse? Egy társadalmi-politikai szerep
önigazolása? Az önmegvalósítás le-
hetetlensége? Modern lélektani komédia?
Szó sincs róla, hiszen a végső meg-
világosodás pillanatában, amikor megje-
lenik szájában sajttal a holló, Baldassare
rutinos politikai kaméleonnak mutatkozik,
és a lelkek fölötti uralomnál többre becsüli
a földi javakat: a sajtrészvények ötvenkét
százalékát követeli magának. „Miatyánk
kivagyamennyekben/maradj is ott" -
ismételhetnénk Prévert sorait. Nem a hit és
nem a lélek drámája tehát. Talán a világon
diadalmaskodó gazdaság-politika
példabeszéde? Hiszen a pápák sorra
eltűnnek a porondról, amikor a
nagyhatalmak közgazdasági érdeke úgy
kívánja. És a hit embere átalakul elegáns
üzletemberré, a daróc alól kibújik (va-
lóságosan) a city man.

Miről szól ez a színdarab? A hatalom
kettős természetéről ? A római nép fá-
sultságáról, amellyel naponta megéljenezi
az új pápát, hiszen mint az istállószolga
mondja: „Nem az számít, akit a hit kép-
viseletére kijelöltek, hanem a hit maga."

Szellemes közhelyek, elegáns dialógus,
szinte hibátlan dramaturgiai szerkezet,
megtévesztően együtt van minden, ami
egy jó és hatásos színdarabhoz szükséges.
A konfliktus is „ott lóg a levegő-ben".
Végig az egész darabon. De sajnos
levegőből is van. A Holló és sajt, ez a
„talányosan hevenyészett darab", ahogy
Koltai Tamás nevezte, nem szól semmi-
ről. Már-már olybá tűnik, mint valami
fogadásból (bosszantásra) írt dramaturgiai
ujjgyakorlat. Vatta, amibe az ember
beleharap. És most tele a szája.

Különös önsanyargatás vezethette a
szegedi színházat, amikor (számos jó kez-
deményezés után) műsorára tűzte ezt a
hosszú ideig jótékonyan elfelejtett fabu-
lát. Nem bízhatott ugyanis sem a darab
aktuális üzenetében, de még a poénok
hatásában sem. A Holló és sajt ugyanis
színes léggömb, amihez, ha hozzányúl-
nak, rögtön leenged. Mindezeknek a
fényében a bemutató (és ezt félve jegy-
zem meg, mert korántsem csak a szegedi
előadásra jellemző) elhamarkodott áldo-
zatnak tűnik az ősbemutató-mítosz ol-
tárán, tétova és kényszerű felfedezésnek,
homályba vesző értékeink kőtelező ki-
kapirgálásának.

Ugyanez a tétovaság érződik a drama-
turgiai munkában is. Az előadás mindent
elkövet, hogy tisztázza a szöveg opálos

rejtelmeit és egy döntő ponton bele is
avatkozik a textusba. Az eredeti válto-
zatban, a világtól és az emberektől meg-
undorodva Baldassare visszavonul az
„Ártatlanok Tornyába", szöcskén, gyö-
kéren tengődik, és az égi jelre vár, amely
útbaigazítja. A megvilágosodás késik.
Ezalatt odalenn összegyűlnek ellenfelei.
Hamadán, akit elűzött saját palotájából,
Oriana őrgrófnő, a hajdani megalázott
cseléd-szerető és Bertram, a titkosügynök.
Ok azok, akik, ha kell, erőnek erejével is
le akarják mondatni az utolsó meg-
átalkodott maradék-pápát, Baldassarét,
hogy az ideológiai hatalmat (a világpiac
és a sajtkartell érdekei szerint) egyetlen
pápa, a remetéből sajtügynökké avanzsált
Sebastiano kezébe tegyék. Csakhogy
Baldassare nem hajlandó lemondani. Üze-

Vass Gábor (Baldassare) és Mentes József (Sebastiane) a szegedi Nemzeti Színház
Thurzó-bemutatóján (Hernádi Oszkár felvétele)



netre, égi jeladásra vár. És az üzenet hol-
ló képében (csőrében sajt) meg is jelenik.
(Hogy miért holló, ne firtassuk. Nyilván a
színdarab címe miatt. Vagy La Fontaine
iránti kegyeletből.) De nem beszél. (Re-
mete Szent Antalnak sem beszélt. Világos:
kiesik szájából a mozzarella.) Hallgat.
„Nehéz helyzetekben azonban --nyugtat
meg bennünket a lótolvaj -- a csoda csak
elvétve Isten műve, általában az
embereké." Megérti tehát szó nélkül is az
üzenetet, amire hosszú ideig várt: Isten azt
ajánlja, hogy ne a lelkek, hanem inkább a
piac ura legyen, mondjon le, de szerezze
meg a sajtrészvények ötvenkét százalékát.
A tipp jó, Baldassare hallgat a praktikus
sugallatra. Ezen a ponton az előadás
sejteti, hogy a holló csak trükk, szó sincs
sugallatról, nem az Isten, hanem
Sebastiano, a régi barát tanácsolja a pál-
fordulást, megteremtve ezzel az egyházi és
a sajttőke monopóliumát. S hogy a
mondanivaló egészen világos legyen, a
színház a boursinek, pálpusztaik, emen-
tálik, mozzarellák részvényét - ötvenkét
százalékról, ami a szövegben szerepelt -
gavallérosan hatvanöt százalékra emeli.
Ha sajt, legyen kövér.

A rendező, Seregi Zoltán mesterien
kígyózik a színdarab üresjáratai között.
Ahhoz a kötéltáncoshoz hasonlít, aki száz
méterrel a Niagara fölött, egy szál kötélen
imbolyogva elhiteti magával (és
némelykor a színészeivel is!), hogy lába
alatt szilárd a talaj. A mutatvány termé-
szetesen nem sikerül, de az imbolygás
imponáló. Sereginek ugyanis vérében van
a színpad. Nem szövegekben, hanem
szituációkban, figurákban, fényben, hang-
ban, színekben gondolkodik. Az ő szín-
padán valódi kecske mekeg, a zongoránál
egy csontváz Mary llopkin világhírű
melódiáját, a Those Were the Days t zon-
gorázza, a lépcsőn gézzel betekert fejű
henteslegények rohangálnak, kötényük
véres, Hamadán testőrei úszósapkát
hordanak, Oriana biciklin treníroz, az
istállószolga alommal teríti be a szín-
padot. Istálló az egész világ! - legyint
keserűen Seregi - és sajtügynök benne
minden férfi és nő.

Kérjük számon tobzódó ötleteit? A
harsány poénokat? Az eklektikus stílus-
hatásokat? A vissza-visszatérő rekvizitu-
mokat, rendezőpetárdákat? Hivatkozzunk
a szövegre? De milyen szövegre? Ennek a
színdarabnak vannak dialógusai, de
nincsenek szerepei. A színészek nem is
szerepeket, hanem mondatokat, szavakat
játszanak. Hogy néha élvezetesen, az

egyedül rutinjuknak köszönhető. És te-
hetségüknek.

Vass Gábor életvidám, bővérű, vagány
lócsiszárt alakít, rendre kihajigálja
Hamadán testőreit, pimasz, életerős hím,
aki némi kényszerű lelkigyakorlat után
boldogan veti le a daróccsuhát, s harap
bele a világba, keresztülgázolva min-
denkin, ha kell, cinikus, mai nyíltsággal.
Játéka pihentető élvezettel szolgál, s fel-
felvillantja (a szöveg mögött) egy valódi,
tartalmas színdarab lehetőségeit. Igaz,
neki a legkönnyebb a dolga. A többiek:
kuglifigurák. Hamadán (Király Levente)
fel-alá rohangál, kitüntetései csörögnek,
amolyan uralkodói puffancs, aki ha düh-
be gurul, külön erre a célra alkalmazott
pofozóemberét ütlegeli, ezt a szomorú-
ütődött Frankensteint, aki kezeit lógázva
ácsorogja végig az előadást. Lehet, hogy a
király - szerepe fölött érzett tehetetlen
dühében - az egész társulat nevében po-
fozza? „Korunk igazi hősei a pufferek" -
mondták az elsőként említett színda-
rabban, s ezt a bölcsességet még Bertram,
az ezerarcú kamarás is elirigyelhetné.
(Gyürki István alakítja tehetségesen.)
Ebből a rezonőrféle alakból Seregi
amolyan szürke eminenciást, két- (vagy
három-) kulacsos politikai szélkakast
igyekezett kifacsarni. Arcát nagy kalap
fedi, puha, halk léptekkel surran át egyik
jelenetből a másikba, hogy miért, azt ne
firtassuk, nyilván őt is magasabb (értsd:
írói) érdek mozgatja. Pálfordulásai
mindenesetre követhetetlenek, kedélyes
árulásainak semmiféle dramaturgiai
szerepe nincs, intrikái valószínűleg régi
színdarabokból származó beidegződések.
Néha beléjük is gabalyodik. Ilyenkor
nincs mit tenni, át kell vágni a gordiuszi
csomót. Ezt teszi Oriana őrgrófnő, a
lótolvaj hajdani „szukája", Máriáss
Melinda. O olyan, mint valami
energiagombóc. Beviharzik és felpezsdül
a színpad. Majd távozik. Később újra
beviharzik, ám ezúttal dolgavégezetlen
kisomfordál. Mintha az öltözőben felej-
tette volna szerepének másik felét. De ott
hiába keresi. Különféle alakokat formál
tehát: loncsos-hervadt házigróf-nőt,
titokzatos Mata Harit. Hol rikácsoló
házisárkánynak, hol a végzet asszonyának
képzeli magát. Teheti, az író nem szól
bele. A rendező sem. Máriáss élvezettel
csillogtatja tehetségét egészen az utolsó
jelenetig, ott aztán, úgy tűnik, megunja az
egészet, és fáradt kézlegyintéssel (egy
félig írt szerep pyrrhusi örömeivel)
kiódalog a színpadról. Pontosabban
kisöpri őt is a korszakváltás

vihara. A fekete díszletfalak leomolnak, s
a kellékek közt, az ívlámpa fényében, egy
padon, mozdulatlan nézi az új Szent-atya
(Sebastiano - Mentes József) és az új
monopoltőkés (Baldassare), ahogy a régi
világ levitézlett szereplői sorra el-hagyják
a színpadot, s Bertram kamarás iszonyú
erőlködéssel áttolja a zongorát a
színpadon, valószínűleg azért, hogy
csontvázként maga üljön le játszani. A
háttérben Fellini filmjének, a Nyo l c é s fél-
nek a zenéje szól, távoli kutyavonítást hoz
a szél (bizonyára Seregi korábbi ren-
dezéséből, a Becketből hallatszik ide), és
mi azzal a boldog tudattal hagyhatjuk el
helyünket, hogy a világ sajttermése jó
kezekbe került, lesz ementáli bőven a
jövőben is. Maradék kétségeinket, örök
pesszimizmusunkat az előcsarnokban a
Magyar Hirdető jól ismert reklámdallama
foszlatja szét (tanácsolom magyar
darabokkal foglalkozó fiatal rendezők-
nek, színészeknek) : „Ezt nem lehet
megunni!" Igen, igen. „Ezt nem lehet
megunni 1"

Görgey Gábor: Bulvár (kecskeméti Katona József
Színház)

Jelmez: Poós Éva. Zene: Fényes Szabolcs.
Koreográfra: Horváth Ferenc. Karmester:
Kerny Kálmán. A rendező munkatársa: Pallai
Ágnes. Rendező: Sándor János.
Szereplők: Kiss Jenő, Fabó Györgyi,

Mátray Márta, Kölgyesi György, Lengyel
János, M. Horváth József, Jablonkay Má-
ria, Monyók Ildikó, Lakky József, Ribár
Éva, Morva Ernő, Tunyogi István, Kovács
Zsolt, Csengeri Erzsébet, Vadasi Tünde,
Buga Ildikó.

Kolin Péter: Heródes (veszprémi Petőfi Szín-ház)

Díszlet: Neogrády Antal. Jelmez: Hruby
Mária. Zene: Fehér András. Koreográfia:
Széky József. Rendező: Pétervári István.

Szereplők: Orbán Tibor, Szoboszlay Sán-
dor, Joós László, Uyörffy László, Kassai
Károly, Bakody József, Vajda Károly,
Újhelyi Olga, Dobos Ildikó, Éltes Kond,
Lesnyik László, Ruttkay Mária, Háromszéki
Péter, Árva László, Szikra József, Dévai
Péter.

Thurzó Gábor: Holló és sajt avagy van pápánk
(szegedi Nemzeti Színház)

Díszlet és jelmez: Kálmán László f. h. Zene:
Nagy Imre. A rendező munkatársa: Zsigovits
Gábor. Rendező: Seregi Zoltán.

Szereplők: Vass Gábor, Király Levente,
Máriáss Melinda, Gyürki István, Mentes
József, Bagó László, Máriáss József, Rácz
Tibor, Fekete Gizi, Szántó Lajos, Jachinek
Rudolf, Szabó István, Zámori László,
Katona András, Zsigovits Gábor, Csoma
Lajos, Szabó Erzsébet, Gedai Mária, Maczel-
ka Noémi, Kinizsi Pál, Lakatos István.


