
akiknek élete úgy volt nehezebb azokban
az években, hogy nem vehettek részt
igazán saját sorsuk alakításában. Akikkel
megtörténtek a dolgok anélkül, hogy
tudták volna, miért. Ha e hiányérzet meg-
fogalmazható, az értékkeresésünk pon-
tosabb irányát sejteti. Konfliktushelyzetet
a drámától eltérően nem feltétlen a fegy-
verrel szemben állók közt látunk, nem is a
meghasonlott, önmaga hitét őszintén
kereső főhősben, vagy közte és a tőle alig
különböző szellemi alteregója közt, hanem
a hatalmat gyakorlók és az azt elfogadók
között. Ezért hat a darab négy hősének
igazságkeresése - ha hit-tel telített is - csak
saját igazságuk keresésének, felmentést,
megértést igénylő siránkozásnak.

Elemezhetnénk még tovább a művet,
pontosíthatnánk fenntartásainkat a nemzeti
bűntudatot ébresztgető, nehezen
konkretizálható általános feleleteivel kap-
csolatban. Mégsem tesszük, mert annak
eldöntése, taglalása, hogy vajon a ma
ismert történelmi tények elégségesek-e, és
kellően köztudottak-e ahhoz, hogy velük
lehessen megadni egy drámában az érdemi
és igaz választ múltunk feszítő kérdéseire,
nem szorosan a műelemzés része.
Remélhetőleg ennyi is elegendő volt annak
jelzésére, hogy ezt a művet ma sikerre
vinni módfelett nehéz.

A legnehezebb feladat az előadás gya-
korlati megvalósulásáról, a színészekről
írni. Nem volna illő számon kérni tőlük a
hitet, a meggyőződést, az előadásból
hiányzó művészi erőt, név szerint és
pontokba szedve sorolni alakításuk hibáit.
Nem tehetőek felelőssé még azért sem,
hogy a - jó értelemben vett - rutint is
nélkülözve csak deklamálják a szerző
szövegét. A díszlet (Fehér Miklós mun-
kája) - mindössze néhány kocka, amely
lehet szék, asztal, hadd érvényesüljön a
gondolat maga - ezúttal csak száraz,
élettelen állóképek sorozatát teremtette
meg.
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RÓNA KATALIN

A blődli
mint színházi jelenség

A Szép magyar tragédia Nyíregyházán

Néhány esztendeje annak, hogy a Gyulai
Várszínház bemutatta Hernádi Gyula
játékát, a Szép magyar tragédiá-t. A drámai
vonulatban kétségtelenül a Falanszter, a
Királyi vadászat, a Vérkeresztség sorozatába
tartozó mű. Még ha a megírás szín-vonala
vitathatatlanul az említettek alatt maradt
is. Vonulatról beszélhettünk, hisz Hernádi
modellalakjai, ha úgy tetszik, hősei,
valamiképpen mindenkor álmodozók,
hóbortos egyénként küzdők, magánhősök.
És a Szép magyar tragédia fő-szereplője is
történelmi múltunkból ide tévedt figura,
aki a politikai realitásokból mit sem ért
meg, ám készséggel szolgál ki mindent és
mindenkit, ha úgy érzi, hite szerint a
Habsburgok ellen lehet.

Niklay István a nemzetközi kalandor
eszményi alakja: volt 48-as tiszt, aki elő-
ször Habsburg Miksát követi Mexikóba,
ám amint Miksának nem sikerül meg-
szöknie, és a köztársaságiak kivégzik,
azonnal Juarez elnök szövetségese sze-
retne lenni. S mert ott sem arat sikert, III.
Napóleonhoz pártol. Tiszt lesz, ám a
franciák sedani veresége után Bismarck-
ban találná meg a nagy szövetségest. Lát-
szólag a szabadságért harcol, ám mindig a
fölüllevők oldalán. Niklayval ellentét-ben
mindvégig ott áll a két világforradalmár:
Pereghy Imre és Pereghy Anna. A
világkalandor és a világforradalmár
lényegében ironikus történelmi vitáján
keresztül peregnek a groteszk históriai
események. Helyzeteikben a tragikus és
komikus mozzanatok úgy váltják egy-

mást, hogy mindvégig jelen van Hernádi
állandósult történelemszemlélete, s mind-
annak, amit fölépít, amit elmond, a töké-
letes iróniája.

Hernádi története ezúttal pontosan
követhető, gondolkodásmódjában nem
akarja próbára tenni közönségét. A logi-
kai összefüggések biztosak, s talán még
arra is tesz kísérletet, hogy a modell-
drámába vigyen valamit a jellemdráma
lehetőségeiből. Ám ez legföljebb kísérlet,
próbálkozás, amely mégis inkább a
modellt tartja szem előtt. És megkonst-
ruált modelljein keresztül igyekszik ki-
fejteni gondolkodásmódjának határozott
kategóriáit is. Ezúttal elsősorban a sza-
badságfogalmat, s ezen belül is a szabad-
ságharc megvívhatóságának feltételeit.
Hogy ebben a drámában mégsem szerve-
ződik konstrukciója tömör egésszé, szer-
ves egységgé, annak az az oka, hogy az
író nem tudja a meghatározott úton
tökéletesen végigvezetni modelljét. S
ahogy fogyott az írói ötlet, ahogy elfásult
az irónia, helyébe lépett valami furcsa,
Hernáditól szokatlan pátosz. S ezzel
együtt vált testetlenné a modell, vesztett a
benne lévő jellem lehetőségéből.

Ami Hernádi Gyulától számonkérhető, s
fölmerült ez annak idején a gyulai előadás
láttán is, az az írói fegyelmezettség,
amely nem engedheti meg a félkész
drámák színpadra jutását, még akkor sem,
ha fontos gondolatok színpadi
megszólalásáról van szó. Hernádi a Szép
magyar tragédiá-ban olyan lényeges kérdé-
sekről, magatartásokról szól, s szólhatna
még komolyabban is, amelyek megértek
volna némi írói tovább munkálkodást.

A Szép magyar tragédia a néhány évvel
ezelőtti előadással szemben a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színházban új formai
arculatát, a megvalósítás alapvetően más-
fajta lehetőségét mutatta meg. Akkor
Szinetár Miklós rendezése komolyan
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vette Hernádi játékát, logikáját, ironikus
történelemszemléletét. Most, ahogy a
Hernádi-Jancsó alkotópáros lépett szín-re,
megváltozott a módszer is. Előtérbe került
az utóbbi időben már több alkalommal
színpadot kapott (Mata Hari, Hasfelmetsző
Jack, V N. II. M., Drakula) s így most
már akár színházi jelenségnek is tekinthető
blődli. Jancsó szín-padszervezésében a
meztelenség, az erotika, az állandó
szeretkezés az alap. S ha közben eltűnne
valami a mondanivalóból, azt kézjelekkel,
mutogatással, szó-viccek halmazával
helyettesítik. Lehet szeretni vagy nem
szeretni ezt a színházat, lehet elfogadni
vagy elvetni színpadi törvényszerűségeit,
lehet egyszerűen formai rendszerként
kezelni. Azt azonban cl kell ismerni, és
főként tudomásul kell venni, hogy a
színpadi újdonság erejével hat a
közönségre, hogy egységes jelrend-szere
határozott művészi elgondolást, szándékot
takar. S az is kétségtelen, hogy a
továbbiakban hitelt érdemlően színházi
jelenségként kell kezelni.

Jó lenne azt is tudni, mire menne
Hernádi-Jancsó színháza, ha csupa olyan
színésszel dolgozna, akik igazán értik
nyelvüket, gondolkodásmódjukat. Ugyanis
a nyíregyházi társulatból egyedül a
vendégként föllépő Madaras József érti-
érzi az alkotópáros világát. Az ő mindig
áruló világkalandora pontosan azt mutatja
meg, amit a szerzők elképzeltek. Úgy
játszik, úgy mozog, úgy gesztikulál és
legfőként úgy gondolkodik, ahogy azt
Hernádi logikája és Jancsó látványvíziója
megkívánja.

A többiek, Bárány Frigyes, Kovács
Gyula, Albert Éva, Horineczky Erika,
Lakatos István, Szigeti András, Palotai
István, Varsa Mátyás, Kiss T. István,
Fábián József, Berki Antal, Balogh Judit
látható igyekezettel vesznek részt a meg-
szokott helyzeteiktől idegen szerepek-ben,
szituációkban. Több-kevesebb sikerrel
megpróbálják követni a darab, az előadás
rendszerét. Banovich Tamás színpadi
látványa, képi világa jól illeszkedik a
Hernádi- Jancsó megkonstruálta történelmi
vízióhoz.
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SZÁNTÓ JUDIT

Meglepetés nem történt

A Pillantás a hídról
a József Att i la Színházban

Ez az előadás az evidenciák estje, és mint
ilyen kevéssé hálás kritikusi feladat.
Csodák a színházban is - sajnos ritkán
esnek, de majdnem ennyire ritkaság az is,
hogy egy produkció ilyen pontosan hozza
a papírformát.

Hogy drámai divatok ide, drámai diva-
tok oda, Arthur Miller nagy korszakának
három drámája a Salemi boszorká-

nyok, A z ü gynök halála és a Pillantás a híd-
ról - századunk biztos hozzájárulása a
klasszikus drámai repertoárhoz, az fris-
sebb keletű reprízek nélkül is bizonyos
volt már.

Hogy Berényi Gábor rendezői egyéni-
ségéhez leginkább ez a típusú klasszici-
záló nagyrealizmus illik, éppoly tudott
volt, mint az, hogy eszközei művészi
beérése óta nemigen fejlődtek, és így
műfajnak és tolmácsolásnak az a találko-
zása, amely tizenöt-húsz évvel ezelőtt
maradéktalan élményt nyújthatott volna,
mára inkább csak megbízhatónak
ígérkezett, mint érdekesnek.

Hogy Horváth Sándor az utóbbi évek
során épp művészetének legvonzóbb sa-

játosságát: a bonyolult tartalmak letisz-
tultan egyszerű kifejezését veszítette el,
többé-kevésbé bizonyított volt, sajnos, ez
is.

Hogy a József Attila Színházban úgy-
szólván Kállay Ilona maradt az egyetlen
jelentős művész, aki nemcsak hogy meg-
őrizte eredeti képességeit, de rendezőitől
és partnereitől érkező impulzusok híján is
egyre gazdagította emberábrázoló erejét,
nem meglepetés ez sem.

És így sorolhatnánk tovább az est
összetevőit. A papírformát legföljebb két
mozzanat - nem, nem borítja fel, legföl-
jebb módosítja. Kránitz Lajos Marcóként
az előadás legtömörebb, legemléke-
zetesebb alakítását nyújtva, saját korábbi
legjobb színvonalát hozza (miközben
sajnos minősít is egy Pillantás-előadást, ha
Marco epizódszerepe benne a legki-
emelkedőbb mozzanat - akárha egy
Hamlet-ben Horatiót dicsérhetnők a leg-
melegebben). Szerencsi Éva viszont rá-
cáfolt azokra a reményekre, melyek mis-
kolci karakteresebb, képlékenyebb alakí-
tásain alapultak: visszatérve a József
Attila Színházba, a régi falak között meg-
találta és felöltötte régi bőrét; merev és
jellegtelen, mint volt az úgy látszik, túl
rövidre szabott levegőváltozás előtt.

Az előadás jelentős pozitívuma, hogy a
darab átjön, és hogy - a darab jön át. A
rendezői színháznak számos nagyszerű - a
szóban forgónál bizonnyal izgalmasabb
estét köszönhetünk, értékes dráma
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