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Egy romantikus parabola

Illyés Gyula Kegyence Kaposvárott

196o, a dráma megírása és 1968, a dráma
ősbemutatója óta sok minden változott
Magyarországon és nem utolsósorban a
magyar színházban. A hatvanas évek ele-
jén mind az érdeklődés a személyi kultusz
lényegi kérdéseinek felfejtése iránt, mind
az ezzel a törekvéssel szembeszegülő ér-
zékenység viszonylag szűk rétegekre kor-
látozódott; azóta az érdeklődés, az új
generációk felnövekedésével párhuza-
mosan, széles méretű lett, az érzékenység
viszont egészségesen csökkent, s bár a
színház, több oknál fogva, lemaradt az
érdeklődés kielégítésében, a próza és a
film e bonyolult időszak számos aspektusát
feldolgozta már, mindkét műfajban
kiemelkedően jelentős és kiemelkedően
sikeres alkotásokat is teremtve.

Ami a színház számszerűen szűkös ter-
mését illeti, érdekes és jellegzetes viszont,
hogy a sor elején is, ez idő szerinti végén is
olyan művek állnak, melyek - ellen-tétben
a prózával s még inkább a filmmel - nem
konkrét, egykorú tényekhez kötött
epizodisztikus eseteken át, hanem elvi
síkon, az általánosítás felől közelítik meg a
komplexusnak mindenekelőtt erkölcsi
vetületét. Hiszen épp az elmúlt évad végén
hangzott fel a kérdés egy par excellence
populáris műfajban, egy rock--musicalben:
„Szabad-e ölni, embert ölni, gyilkolni,
hogy álljon a vár? ..." A sor elején pedig
ott áll a Kegyenc, egyike Illyés Gyula -
szerintem - három legjelentősebb
drámájának, a Különc és a Tiszták mellett -
a Kegyenc, amely lényegében ugyanerről
szól, hiszen mint a balladai kőműves a
feleségét, úgy falazta be a római patrícius
is Júliáját Róma építményébe. A mű
válasza is hasonló mind-két esetben: a vár
felépült, ám építői el-átkozzák (szavakban
Dévát, valójában önmagukat); Róma,
legalábbis ideiglenesen, megmenekült, de a
,,kőművesek" közül a legtisztább és
legönzetlenebb a halálba menekül
győzelme elől, mert a várost védve ő maga
mocskolódott be.

A kritika mindkét darab kapcsán (a
Kegyencnek most 1968-as sajtóvisszhang-
járól van szó) felvetette, hogy az érintett
súlyos, sőt, alapvető kérdések pusztán er-
kölcsi szempontból nem meríthetők ki,

áldozatokra mindenkor szükség lesz, és
ezek megítélése mindenkor a konkrét
társadalmi helyzet konkrét elemzésének
függvénye. (Egyébként hasonló kifogás
hangzott el legutóbb Székely János Vak
Bélájával kapcsolatban is.) Rideg és kevés
empátiáról tanúskodó kritikusi maga-
tartás ez épp a drámaíróval szemben, aki-
nek akár a legcélszerűbb, legbölcsebb
embertelenség feloldozása sem „állna jól".
A leginkább kínálkozó, bár kétség-kívül
emocionális indíttatású válasz e ki-fogásra
az lehetne, hogy a művészek-nek, köztük
a drámaíróknak elsősorban mégiscsak az a
dolguk, hogy az erkölcs, az emberség, a
tisztaság mellett emelje-nek szót, már
csak abban a hitben is, hogy ezek az
elemek valamiképp beépülhetnek a
politikába is, ám a dramaturgia ennél
józanabb és konkrétabb érvelést is
lehetővé tesz. Az említett fenntartások

ugyanis elsősorban akkor lehetnek jogo-
sultak, ha az adott darab egy konkrét
szituációt ábrázol, és nyíltan analógia
megteremtésére törekszik; ilyenkor va-
lóban helyénvaló lehet számon kérni az
adott helyzet valamennyi valóságbeli
összetevőjének ábrázolását, akár a pilla-
natnyi arányok mérlegelését is. Nem vé-
letlen azonban, hogy sem a Kegyenc, sem a
Kőműves Kelemen nem épül konkrét ana-
lógiákra, hiszen a legelfogultabb inszi-
nuáció sem állíthatná, hogy a mitikus
Déva vagy az V. századi Róma helyzete
és jellege, akár a szerzők szándéka, akár a
mű objektív hatása szerint, analóg lenne a
negyvenes-ötvenes évek (vagy bármely
évek) valamilyen konkrét kons-
tellációjával. (Ilyen analógiát legfeljebb
egyes más, konkrét konstellációkban lehet
beléjük hallani, de ez most, szerencsére,
távol esik tárgyunktól.) Es valójá-
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ban például Örkény István látszólag sok-
szorosan konkrétabb Forgatókönyve is
cirkuszi fikció, írói eszközök sokaságával
elemelve a naturális valóságtól. Mindez
pedig korántsem abból fakad, hogy az al-
kotók így akarták megkerülni a kényes
direktséget. Arról van szó, hogy mind-
ahányan olyan fikciót kerestek, ahonnan a
felvetett kérdések igenis erkölcsileg
ítélhetők meg. Mert egy-egy konkrét
helyzetben az igazságtalanság valóban
relatívvá, az ártatlanság akár bűnné is
válhat - de a nagy egészet folyamatában
nézve az igazságos célok természetüknél
fogva mégis arra hajlanak, hogy igazsá-
gos eszközökkel valósuljanak meg. Innen
nézve a legtisztábbaknak - Kelemen-nek,
Maximusnak - valóban meg kell
semmisülniök, mert épp ők nem bírják
elviselni, hogy egy tisztának hitt cél ér-
dekében ők is beszennyeződtek, és épp ez
az önmaguk fölött kimondott ítéletük
erősíti meg legjobban a néző hitét abban,
hogy a dévai falakat vagy a Várost előbb-
utóbb emberáldozat nélkül is meg lehet
majd tartani. És ez akkor is igaz, ha volt
olyan helyzet, melyben a hősök joggal
hihették, h o g y csak az Annák és Júliák

feláldozása hozhat megoldást, ellenfeleik
pedig ezt a megoldást, mely a hősök
számára bár elkerülhetetlennek, de iszo-
nyatosnak tűnt, abszolút természetesnek
tartották.

Mindezt talán ma már nemis szükséges
bizonygatni - két évtized szemléleti és
légkörváltozását ékesen bizonyítja, hogy
a Kegyenc mára elvesztette minden
csiklandós pikantériáját, és alig hasonlít
jobban az ötvenes évekhez, mint a
történelem sok más, jól ismert, típusában
hasonló konstellációjához. A Kegyenc
mára dráma lett, művészeti alkotás,
amely filozófiai síkon vizsgálja egy
különböző konkrét formákban sajnos
visszatérően aktuális politikai helyzet
általánosabb érvényű erkölcsi vetületét.
Mint ilyennek, legnagyobb értéke persze
az, hogy Illyés Gyula írta, s ez nem üres
játék a szavakkal: ezt a Kegyencet
elsősorban valóban az a megszenvedett,
egy életmű s egy életút során kiküzdött
erkölcsi tartás emeli meg, amely Illyés
sajátja, s az a hasonlíthatatlan
nyelvművészet, amely egy a dráma
területére rendszeresen átránduló nagy
magyar költő sajátos hozzájárulása
modern drámaírásunk értéktárához. Ha

tovább akarnék játszani a szavakkal, így
folytatnám:... s a mű legfőbb fogyaté-
kossága az, hogy Teleki László nyomán
írta. Illyés gondolatai, amelyek a mon-
datok elektromos töltését adják, fel-
felszárnyalnak az absztrakció régiói, a
cselekmény erkölcsi kitágítása felé, ám
vissza-visszahúzza őket a romantikus
cselekmény, a csak egy az egyben értel-
mezhető melodrámai mozzanatok. Nagy
baj azért nincs, sőt, tulajdonképpen ez a
kettősség bizonyos szerencsés feszültséget
is ad a drámának, lényegében épp azért,
mert a két ellentétes irányba húzó drámai
szövetet végeredményben egységgé
ötvözi az a politikailag progresszív, er-
kölcsileg mélyen etikus tartás, amely az
első és a második Kegyenc íróját egyaránt
jellemzi. (Illyés Gyula pontosan tudta ezt,
másképp aligha vállalkozott volna az
átírás sziszifuszi feladatára.) Vagyis
Illyés Kegyence a maga módján jelentős
művé tud nőni, drámai örökségünk rend-
szeres felújításra érdemes darabjává -
legföljebb a mindenkori színrevivőket
állítja különlegesen nehéz és csak alkotó
megközelítéssel megoldható feladat elé.

Szinte természetes, hogy míg 1968-



ban, politikai és művészi okokból egya-
ránt, a Madách Színház inkább a Teleki-
aspektus, a korhűség és a romantika felől
közelített a darabhoz, 1982-ben a kapos-
vári Csiky Gergely Színház a másik
irányból, a parabolisztikus absztrakció
irányából induljon el. Vizuálisan is azon-
nal jelzik ezt a színpadkép és a jelmezek,
Szegő György munkái: a színpad egész
központi terét elfoglaló - bocsánat a köz-
hasznú képzavarért - négyszögletes ring és
a cselgáncs-dresszek. Őszintén szólva a
ring-színházzal ugyanúgy kezdek be-telni,
mint a cirkusz-színházzal; úgy érzem, itt
volna az ideje, hogy az általuk hordozott
mondanivalóra tervezőink új-szerű
metaforákat keressenek, mivel ezek
kiürülőfélben vannak. A római külsősé-
geket éppen csak jelzik, azt is erősen sti-
lizálva, a kellékek körvonalai s a dzsudó-
mezekre borított tógaféleségek. Mindez
inkább célszerű, mint szellemes vagy épp a
maga módján esztétikus, holott mind e
fogalmak nem mondanak ellent egymás-
nak, de érjük be annyival, hogy a rendezői
szándékot kifejezik, az élményt pedig nem
csökkentik,

Babarczy László, akinek legfőbb erős-
sége a színre vitt drámák kíméletlenül
pontos, elmélyült és árnyalatos elemzése, s
ezen belül a fővonal sziklakemény ki-
munkálása, lényegében hibátlan munkát
végzett, sőt, a fővonalat tekintve ennél
többet is: sikerült, színészeinek alapos
ismeretében, építőerővé fejlesztenie a
Kegyenc említett, anyaga kettősségéből
következő feszültségét. Valójában nem is
tudni, mi lehetett előbb: Jordán Ta-más és
Lukáts Andor színészi egyénisé-gének
mérlegelése v a g y a rendezői koncepció.
Persze ez nem is lényeges, az eredmény
számít, melyet így summázhatnánk: a
zsarnokság konkrét, az erkölcsi nagyság
általános. Lukáts Andor abban a
szerepben, amelyet konvencionális ka-
tegóriák szerint a mű leghálásabbikának
mondhatunk, elsősorban egy III. Valen-
tinianus nevű zsarnokot ábrázol, aki
nyughatatlan, dinamikus, hisztérikus, buja,
gyáva, ravasz, kiszámíthatatlan és még
sorolhatnánk a jelzőket - egy adott, épp a
mű romantikus cselekményéhez illő
zsarnokot tehát, miközben tudjuk, hogy
lehetnek tőle szögesen különböző
zsarnokok is. Jordán Tamás viszont egy
okos és tiszta embert ábrázol, szükségképp
állandóbb, statikusabb eszközökkel - és
valóban, a zsarnokság ellen fellépő hősök
általában mind okosak és tiszták. A
kontrasztot izgalmasan szolgálja a két
színész egész egyéniségének, mimikájá

nak, mozgáskultúrájának különbözősége:
Lukáts akrobatikus, vibráló fizikai-idegi
változékonysága, túlfűtöttsége és Jordán
csendes, intellektuális tartózkodása, az,
hogy egyikük totálisan átadja magát
szerepeinek, a másik mindig meg-őriz
némi ironikus távlatot. Aztán, egyes
csomópontokon a két, egymást jól ismerő
művész összjátéka meglepő érintkezéseket
hoz létre: a császár alakja át-átsiklik a
zsarnok elvonatkoztatott, mindenkor
érvényes képébe, miközben a hősé
átforrósodik a legszentebb privát
érzelmeiben megalázott, vérig sebzett
római patrícius konkrét alakjává. Szép és
változatos ez az összjáték, tulajdonképpen
az előadás legemlékezetesebb mozzanata,
s egyben konkrétum és absztrakció
hullámzó dialektikájával a leg-
plasztikusabban fejezi ki a rendező vé-
leményét a darabról s a benne fölvetett
kérdésekről.

Ebben a játékban értelmüket vesztik
azok a kifogások, melyek a mű írott for-
mája ellen talán még némi joggal merültek
fel, hogy tudniillik Maximus csak beszél
„Rómáról", vagyis arról az Ügyről,
amelyet hosszú ideig a méltatlan császárt
kiszolgálva is szolgálni vél. Babarczy úgy
gondolta, hogy ezt az elkötelezettséget
kifejezni és elhitetni a színész dolga, és
Jordán Tamás egész tartása, szavainak
mögöttes tartalma, minden reagálása
valóban hordozza ezt a különös „kettős
látást": Maximus cézárt nézi, de Rómát
látja, és a tragédia arról

szól, hogy ez a kettős látás csak nagy so-
kára, végzetesen elkésve válik ketté. Fel-
ismerni, hogy az eszmének nem mind-
egyik hordozója testesíti meg szükségképp
az eszmét magát -- ez a történelmi misszió
valóban kivételes észt és kivételes erkölcsi
tisztaságot kíván (az utóbbival már együtt
jár aztán a bátorság is), s mint látjuk és
tudjuk, nem zárja ki a menet közben
elkövetett tragikus vétségeket sem. Ezt a
tragikus vétséget a Kegyencben Júliának
hívják, de persze a meg-gyalázott asszony
hús-vér alakja ugyan-így absztrakció is
egyben, hiszen a drámában néven nevezett
és a meg sem nevezett áldozatok sokaságát
sűríti. Vagyis ellentétben a 68-as
Kegyenccel, legalábbis annak kritikai
visszhangjával, itt a „pozitív hős" nem
Júlia, noha valóban ő az, aki tisztaságát a
legmakulátlanabbul őrzi, hanem
mindenképp Maximus, aki az ügy
érdekében a legnagyobb áldozatot: tisz-
tasága feladását is vállalta, de vétségéből
képes volt levonni a végső konzekvenciát,
vagyis végül meg tudta valósítani igazi
küldetését: megtalálni az eszmét cézár
nélkül is. És mert ő már így, be-
mocskolódva, nem szolgálhatja, azért hal
meg ez a Maximus - a két, számára
legdrágább lény holttetemei között ku-
porogva, de nem rájuk, hanem messze
előre tekintve -, Rómáért elsősorban,
melynek képviseletére magát már mél-
tatlannak érzi, s csak másodsorban asz-
szonyáért, fiáért. Igy jut el, a szennyen át,
a vágyott tisztaságtól az igazi tisztaságig.

Lázár Kati (Júlia) és Lukáts Andor (Valentinianus) a kaposvári Kegyencben (Fábián József felvételei)



Nehézkes, lassan átmelegedő kezdés
után az előadás legerősebb jelenetei a
Valentinianus-Maximus jelenetek lesz-nek
tehát, még akkor is, ha az alakítások
időnként megbicsaklanak; Jordán sztoi-
cizmusa időnként szenvtelenséggé fakul, s
épp a viharzónak elgondolt végső le-
számolásra fogyatkozik meg energiája (bár
van olyan jó színész, hogy akár azt is
gondolhatjuk: Maximus annyira viszolyog
a brutális erőszaktól, hogy csak
kedvetlenül, félszívvel képes végrehaj-
tani); Lukáts Andor pedig a jelenet ke-
gyetlenségét, keménységét némiképp a
hisztéria irányába zilálja.

Mellettük, mint ez már várható is volt,
Máté Gábornak köszönhető az est egyik
jelentékeny mozzanatsora, egy kitűnő
rendezői elképzelés kitűnő megvalósítása.
Babarczy azt akarta, hogy Heraclius, a
herélt egy pillanatra se emlékeztessen a
típus jól ismert, mindig biztos nézőtéri
nevetést fakasztó színpadi sablonjaira; ez a
herélt nem pipiskedik, nem sipog
falsettóban, nem túlozza jelmezét-maszk-
ját sem férfi, sem női irányban, zsírpár-
nákat és komplexusokat se növeszt; szép,
komoly fiatalember, szemre akár teljes ér-
tékű férfi is lehetne. Ebből a Heracliusból
az önálló véleményalkotást, az erkölcsi
mérlegelés képességét metszették ki (ami
például hóhértársában, Sidoniusban
megvan, csak a személyes érdeknek
alárendelve). Innen a vak, eszelős rajon-
gás, mellyel a császárba, egyetlen irány-
tűjébe kapaszkodik; innen a gátlástalan
kegyetlenség mindenki iránt, aki nem a
császár. Es persze: Heraclius, akit Valen-
tinianus gyakorlati szempontból joggal vél
Maximussal egyforma hű pacijának,
alapvetően különbözik amattól: Heracliust
nem érdekli Róma - őt csakis cézár
érdekli. És úgy igaz, ahogy Máté Gábor
alakítása sugallja: i l y en herélt sajnos
sokkal több van a történelemben, mint
ahány valódi eunuch.

Kevésbé sikerült, bár még így is hatásos
alakítás Lázár Kati Júliája. Az ő játé-kán
az elmúlt időszakban némi fáradtság,
szürkülés érezhető, a pályakezdés sok-
színű, érzékeny dinamikája mintha - re-
mélhetően csak ideiglenesen - csendesü-
lőben volna. A lényéből sugárzó szug-
gesztív érzékiség érdekes színt lop ebbe a
Júliába, bár ugyanakkor kissé meg is
zavar: ennek az asszonynak a számára
Valentinianus lenne az eszményi partner,
és Lázár Kati játékában vannak is erre
utaló mozzanatok, holott ezek a darabból
teljes mértékben és joggal hiányoznak.
Júlia legföljebb időnként szán-

ja és megérti a császárt; talán már az is
sok lenne, hogy szerelme hízelegjen neki,
az pedig, hogy élvezze is, mindenképp
ellene mond a darabnak. A színésznő
mostani lényéhez jól állnak a csendes
bánat és a játékosan viselt méltóság színei
is, de már kevésbé birkózik meg a
szenvedéllyel, az indulat kitöréseivel;
semmiképp nem tudok egyetérteni a
szerepfelfogás „halaskofa-vonalával", az-
zal, hogy ez a Júlia közönségességben ve-
tekszik a császárnéval.

Említhetjük még Dánffy Sándor pontos
és találó Sidoniusát; sajnos ezzel a
méltányolható alakítások sora kimerült.
Tudjuk, hogy a kisebb szerepek alakítóival
s még inkább a statisztákkal minden
színházunknál gondok vannak, s ez alól
Kaposvár sem kivétel; a csodával határos
és az előadás varázslatos szug-
gesztivitásának egyik titka, hogy a Ma-

rat/Sade-ban ezt a közegellenállást sikerült
megszüntetni és minden egyes színészből
nem pusztán saját legjobbját, hanem a jót
előcsiholni. Az ember azt remélné, hogy a
recept nem kizárólagos, és a kaposvári
társulat tovább tud halad-ni ezen az úton.
Sajnos, ezúttal csalódnia kell. A kisebb
szerepek rendezői szem-pontból sincsenek
igazán kitalálva, a színészek pedig,
például a Coulmier-ként oly hibátlanul
megfelelő Csernák Árpád mint Fulgentius,
Szűcs Ildikó mint Eudoxia, Cserna Csaba
mint Julianus, vagy kivált a Palladiust
játszó Szántó György sem konkrétumokat,
sem absztrakciókat nem tudnak közölni
figurájukról, legföljebb általánosságokat.

Talán itt lenne az ideje, hogy Babarczy
László merészebb kifutást adjon művészi
érzelemvilágának is. Igaz, ebben a kettős
kötöttségű darabban a rendező
rendezőerejére, intellektuális fegyelmé-re
volt nagyobb szükség, de elképzelhető,
hogy egy felszabadultabb belső szenve-
délyesség a holtpontokon is átlendíthetett
volna. Mindamellett a Kegyenc egyike
Babarczy legjobb (tehát: igazán kitűnő)
rendezéseinek, hiszen egy lehetséges mai
Kegyenc-előadás legfőbb rendeltetését op-
timálisan, erős teátrális hatásfokon teljesíti
ki; hitet tesz a mű jelentősége és mai
érvénye mellett, és pontosan úgy formálja
színpadra, ahogyan egy humanista író
üzenetét egy humanista színházi alkotónak
közvetítenie kell.

BÉCSY TAMÁS

A Bánk bán egyéniségei

Katona József drámája Kecskeméten

Az elmúlt színházi évad vitáiban nagy
hangsúlyt kapott a magyar dráma ügye;
nemcsak az újak bemutatásának szüksé-
gessége, hanem a régiek igaz, hű és kor-
szerű előadásának a szükségessége is.

A kecskeméti Katona József Színház
igen jól, pontosan és korszerűen végig-
gondolt Bánk, bán-előadással közölte vé-
leményét. Pirulva kell leírnunk, mert
annyira evidencia, talán közhely is, hogy a
korszerűség nem a rendezői exhibicio-
nizmusból fakadó extrém megoldásokat
jelenti. A korszerűség a jelenkor társa-
dalmiságából kinövő és ahhoz illő emberi
minőségek, valósághoz való viszonyok
megjelenítése.

A kecskeméti előadás rendezői kon-
cepcióját ez a korszerűség jellemzi. Szőnyi
G. Sándor munkája nyomán össze-tett, de
a lényeges erővonalakat és egyé-
niségtartalmakat az előadás szövetéből
kitűnően felragyogtató Bánk bán- e lőadás
született. A koncepció tökéletes, kiváló
végiggondoltságát és rendezőművészi
megvalósításának erejét, színvonalát mu-
tatja az is, hogy annak ellenére egyértel-
műen jut érvényre, hogy színészi meg-
valósításai meglehetősen vegyes színvo-
nalúak.

A részletesebb elemzést indíthatjuk azzal
a kérdéssel, hogyan és miként vállalja
Szőnyi G. Sándor ma a Bánk bán világát
Az előző mondat utolsó szavába ez eset-
ben nemcsak a Katona József által írt
szöveg értendő bele, hanem a mű sok-sok
előző előadása, valamint a dráma körül pár
évvel ezelőtt felszított vita és annak
érvrendszere is.

Mindenekelőtt örvendetes, hogy Szőnyi
G. Sándor Katona József szövegét vállalja,
s ezt igazolja; illetve a dráma igazolja őt.
Először a hiányokkal. Nem vállalja még a
jó értelmű pátoszt és még a hiteles
retorikusságot sem. Sőt még a tragédiák
világát - ezét is - átható fenségességet sem.
(Mindezek hamis változatát nem is
említve.) Vállalja azonban - s ez a
korszerű benne - az ezek alatt élő
egyéniségeket, valamint a szenvedélyt, a
politikai-társadalmi és egyéni szférákat
átható szenvedélyt egyaránt. Mondani
könnyű, rendezőileg-színészi-


