
kérők válogatásában, az évődve föltett
kérdésekben tudja érzékeltetni: a király
ítél itt, de szavában a faluközösség vágya
visszhangzik: a trónra kerülő bá-tor és
erős legyen - s mindenekfölött
feddhetetlen.

Korcsmáros Jenő udvari ülőmestere
egyszerre szánalmas és nevetséges figura.
Durmonyás a hatalom változását könnyen
követi, hiszen szolgaképű csúszó-mászó;
bőrét hamar levedli, újat növeszt helyébe.
Korcsmáros jóízű, a legapróbb váltásokat
is érzékelő komédiázása félelmetes
karikatúra a hatalmat kiszolgáló
természetéről. Már az előjátékban, ahol
még csak rozzant falusi vénlegény, föl-
hívja magára a figyelmet: kelleti magát
mint leánykérő, és csak társainak erős
föllépésére áll el szándékától. Ekkor már -
a rendező okos illesztése segíti: a
keretjáték szinte észrevétlenül folyik bele
a tündérországi történésbe - valódi ördög:
kiismerhetetlen, kártékony - és pokolbéli
jelleme ellenére is: sajnálatra méltó.
Korcsmáros-Horst Bock (Remenyik
Zsigmond: Vén Európa Hotel) ki-
úttalanságában még nyűszíthetett, a Dur-
monyást alakító színész, lelkében csöppet
sem megrendülve, már csak az ördöglét
furcsaságain sírdogál. Puha, s nem
véletlen, hogy csak egyetlen tu-
lajdonságára büszke: képlékenységére.
Dörgölődzik Bakszénhez, szemet vet a
lányokra, ugrál, táncol, császkál, lopa-
kodik, csörgősipkás lénye - belül kö-
nyörtelenül rágó, az igazmondó leveleket
megemésztő gyomorral - ott van minde-
nütt. Országkapujában, álmos pislogatás-
sal vigyázván az ügyekre, és otthonának
küszöbén (pokolküszöb) egyaránt.

O. Szabó István (Józsiás) és Sárközy
Zoltán (Bakszén) „találkozásai" - kezdve
első megmérkőzésüktől az öregember
képében megjelenő Józsiás számonkéré-
séig - inkább a rendezőt dicsérik. O.
Szabó túl népmesei szerepfölfogása bő-
ven elég volna az alak életre keltéséhez,
nem volna szabad ezt kimódolt beszéddel
megzavarni. (Az is igaz, hogy szerep-
építkezése csupán a félszárnyú madár
röpüléséhez hasonlatos, hiszen a Jázminát
alakító színész, görcsös igyekezete
ellenére is, a közös jelenetekben vissza-
visszahúzza.) Sárközy inkább világfi, mint
csellel-fortéllyal hatalmat szerző
ördögherceg; merev, harsány figurájában
nincsenek fokozatok.

Markovits Bori (Jázmina) és Bessenyei
Zsófia (Dillo) szereposztási tévedés
áldozata. Tamási nőalakjainak szépsége,
bája, természetessége -eme tulajdonsá

gok nélkül nincsenek tündérlányok --
mindkettőjükből hiányzik. Bár a tün-
dérek, életkoruk nem lévén meghatároz-
va, örökéletűek, nem hátrány, ha fiatal
színész jeleníti meg lényüket. Markovits
királylánya csak külsődleges eszközök-kel
él; nem sugaras, nem ragyog, in-
terpretálásában Tamási költői nyelvezete
plakátszürkévé alakul. Elég kínos látni
Bessenyei Zsófia küszködését is, kemény
vonásai alig engednek oldottabb
jelenlétet. Muszte Anna (Idillo) játéka
nagyjából elfogadható, néhány pipiskedő
pillanatát leszámítva, igazi tündér. A há-
rom nőalak közül talán ő fogja legérzé-
kenyebben Tamási világát.

Sziki Károly (Mordiás) zord bejövete-
leire föl kellett figyelnünk, bár némely-
kor túl harsány. Csikós Sándor (Kámzsa)
és ifj. Mucsi Sándor (Babura) a nem nagy
szerepekben is emlékezetes. Ifj. Mucsi
vérbő komédiázása egy furcsa ország,
Bablónia gondolkodásmódját hozza
emberközelbe. Csoma Judit bizarr
jelenléte ugyancsak érdekes színfolt: a
Bambuczot alakító színész láthatóan él-
vezi a mókát, táncol, grimaszkodik;
egyszer mulya parasztfiú, másszor ör-
dögfióka, jórészt neki köszönhető, hogy
az „üres" képkeretekkel való játék ha-
tásosan közvetítette a rendező mondani-
valóját.

Tamási Áron: Ősvigasztalás (Kisfaludy Szín-ház
- Győr)
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BÉRCZES LÁSZLÓ

Kész az oltár!

A bátori advent Nyíregyházán

Balázs József drámát írt a nyíregyházi
színház számára a nyírbátori Krucsay-
oltár születéséről. Vagyis egy nyírségi
születésű író nyírségi témát dolgozott fel
a Nyírség színháza számára. A helyzet
többet ígér a gesztusnál: izgalmas új
magyar drámát.

Krucsay János, a kisvárdai vár ura,
Rákóczi egykori generálisa kivégezteti
paráznasággal vádolt feleségét. Évek-kel
később, a lelkiismeretével viaskodva,
lelki békére vágyik, a halált várja. Bűn-
tudattól vezérelve oltárt emeltet a bátori
templomban. Miklós mester faragja az
oltárt. Furcsa művészember, nem tudni
róla, honnan jött, hová tart. Mindig úton
van, viszi a művész kíváncsisága, a sza-
badságvágy és a kétkedéssel fertőzött,
megrendült hit. Mellette Liszkay tiszte-
letes, az újra terjedő-terjeszkedő ma-
gyarországi katolicizmus nyírségi „apos-
tola", aki természetesen térít. Kettejük
beszélgetései - melyekben a pap szóno-
kol, a mester pedig hallgat, mereng vagy
csóválja a fejét - a hit és a kétely konf-
liktusát jelzik.

Mártától, az oltárkészítő segítségére
odarendelt eszelős lánytól megtudjuk,
hogy Miklós mester sokat jár a falvakba,
„parasztokkal issza a bort, a szerzetesek
azt pusmogják, hogy a parasztok arcát
faragja ki a fákból". Ez nem tetszik
Liszkaynak, és ami még nagyobb baj,
állítólag nem fog tetszeni Krucsaynak
sem.

Krucsay féli és óhajtja a halált. Dür-
renmatti ötlettel alkut kínál a két férfi-
nak: öljék-ölessék meg, és akkor va-
gyonát a minorita rendre hagyja (és per-
sze Miklós mester sem jár rosszul).
Megfogalmazódik tehát a kérdés: mivel
szolgálja Liszkay tiszteletes jobban a
rendet: pénzzel vagy imádsággal? A mű-
vész számára pedig: megszerezhető-e a
szabadság pénzzel, olyan pénzzel, amihez
vér tapad?

Becsületes emberekről lévén szó (ezt az
író hangsúlyozza), egyértelmű nem a

válasz, csakhogy nehezíti a döntést az,
hogy Krucsayról tudjuk: zsarnok. „A
zsarnokot pedig meg kell ölni" - mond-



ja Miklós. Úgy tűnik, a hatalom és egyén
konfliktusa bontakozik ki. Ezt erősíti a
játszók közt „Ismeretlen férfi" néven
szereplő titokzatos figura, aki hol be-súgó-
, hol terroristaszerepben ármánykodik és
ködösít.

Miklós mester magatartása egy álta-
lánosabb és aktualizálhatóbb kérdést is
megfogalmaztat. Mintegy húsz évvel a
Rákóczi-szabadságharc után játszódik a
mű, béke van. Miklós azonban kínlódik,
gyötrődik, rossz a közérzete. „Mi baja a
békével?" -- kérdi tőle Márta. Azzal a
békével, melyben a hit katonája, Liszkay
tiszteletes szerint „nagyokat léle-
gezhetünk, boldogok lehetünk".

Ezek azok a szálak, melyek közül egy-
egy talán egy önálló mű lehetőségét is
hordozhatná. Balázs József -- kétségtelen
érzékenységgel -- alapvető emberi-
társadalmi problémákat érint. Érint, vagyis
egyikre sem koncentrál igazán. Minden
csak jelzésszerű, sok az elvarratlan szál,
illetve néhányat idő előtt, indokolatlanul
lezár és kiiktat a darab testéből.

Ilyen például Krucsay lelkiismereti
drámája. Igazságtalan volt-e valóban a
feleségével, és ezért kíséri a bűntudat,
ezért gyötri egész életén át? De erről csak
Márta beszél, az együgyű cselédlány.
Krucsay is utal ugyan rá, de lelkiismeretét
megnyugtatja az elkészült oltár. Az író
nagy hatású kivégzési jelenettel indítja a
darabot, aztán akkora kerülők után jut
vissza a meggyilkolt Tolvay Borbála
ügyéhez, hogy már rég meg-feledkeztünk
róla.

Bővebben szólhatna a mű a pap és az
oltárfaragó lelkiismereti drámájáról. Ok

ha nyíltan nem is vallják be - elfogadják
a felkínált alkut, és belemennek a várúr
megöletésébe. Nem könnyű döntés ez,
hosszas vívódás, tépelődés után jutnak el
idáig, ez azonban kimarad a drámából. Mi
pusztán azt látjuk, hogy már megtörtek, és
csak a másik bele-egyezésére várnak.
Tulajdonképpen ért-hetetlen, hogy két
esendő, de pozitív hősünket mi viszi
bűnbe.

Liszkay és Miklós mindenesetre hall-
gatólagosan elfogadják az Ismeretlen férfi
ajánlkozását - aki egyébként Tolvay
Bertalannak, a lefejezett Borbála öccsének
adja ki magát - és várják, hogy az megölje
Krucsayt. Váratlan írói csavarral (újra
említhetjük Dürrenmatt vagy akár Hernádi
Gyula nevét is) az akció furcsa véget ér. A
várúr levéteti „Tolvay" maszkját, és a két
férfi össze-nevet: „Jól csináltad, Lukács
fiam. . . Jól

Balázs József: A bátori advent (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Szigeti András (Liszkay) és
Bárány Frigyes (Miklós mester) (Csutkai Csaba felv.)

rászedtük ezeket." A hatalom manipu-
lációs játékáról lenne szó? Egyrészt tör-
ténik valami a színpadon, másrészt fel-
borulnak az eddig érvényes játékszabá-
lyok. Ezek után tudniillik megkérdő-
jelezhető, hogy Krucsay valóban a halált
várja, és lelki békéjét keresve időzik a
bátori templomban. Lehet, hogy a zsar-
noki önkény játékáról van szó. De mi az
oka? Legfeljebb az unaloműzés. Mi más
indokolhatja, hogy Szabolcs vármegye
első embere életre-halálra megtréfálja két
jelentéktelen alattvalóját? Két olyan
embert, akik inkább félik a zsarnokot,
mint ellenségei.

Megcsillan a darabban a Németh
Lászlót, Illyést, Sütőt idéző hitvitázó
esszédráma lehetősége is, melyben elvek,
emberi magatartások ütköznek kritikus
történelmi helyzetekben. Liszkav és
Miklós párbeszédei erre utalnak. Csak-
hogy nem tisztázódik viszonyuk a hithez,
a hatalomhoz és egymáshoz. Sekélyes
filozofálásuk, üres pátoszuk („Vajon
megteremthető-e, hogy az igazság a
tisztességgel együtt éljen, hogy minden
embernek egyformán jusson belőle?") és a
megbocsáthatónál nagyobb emberi
gyengeségük érdektelenné teszi „vitáikat".
A vita azért került idézőjelbe, mert a két
hős szövegei gyakran egymásba csúsznak;
nem különül cl a két karakter, nem derül
ki, mit vagy kit képvisel-nek.

Végül előbukkan egy bármikor aktua-
lizálható modelldráma kísérlete is, de nem
túl meggyőzően. Címszavakban: a
manipuláció mechanizmusa, erőszakos
hittérítés, hatalom és művész, béke és

zsarnokság stb.... Mindre utal az író, de
csak utal.

Látszólag ugyan csak Balázs József
írását elemeztük, valójában Léner Péter
rendezését is minősítettük. Ebben kere-
sendő a nyíregyházi előadás legfőbb hiá-
nyossága: megőrizte az írás minden
jellegzetes hibáját. Túlságosan is korrekt,
betűtisztelő, háttérben meghúzó-dó a
rendezés. A jellegtelenségig egyszerű,
ugyanakkor fennkölten ünnepélyes.
Minden egyformán hangsúlyos - vagyis
minden egyformán hangsúlytalan. A
rendező sem koncentrált arra, hogy meg-
teremtse az előadás folytonos ívét, így a
színpadról sugárzó „üzenet" sem más,
mint: Íme, elkészült a bátori passió-oltár!

Másodlagos közelizésben (azaz lemond-
va arról, hogy az előadás közöl velünk
valami fontosat) cl kell ismernünk A
bátori advent értékeit. Az indítókép -
Tolvay Borbála lefejezésének felidézése

mesterkéltsége ellenére is erőteljes és
hatásos. Ugyanez mondható el a záró-
képről. Lekerül a lepel az oltárról,
templomi áhítat körös-körül, béke a szí-
vekben, mindenki térdepel és imádkozik.
A két „kitaszított" - vagyis a művész és az
eszelős, akik nem hiszik igazán ezt az
erőszakos békét - a többiektől elkülö-
nülve, enyhe disszonanciát teremtve ol-
dalt térdepelnek. Léner erőssége inkább
az egyes képek megfogalmazása, mint a
folyamat megteremtése.

Csányi Árpád templombelsőként ki-
szélesedő tere szép és egységes, de nem
segít az amúgy is homályban levő erő-
viszonyok tisztázásában. Az apró szín-



házi csalásokat elfogadva is túl sok az
ügyetlen képi-technikai megoldás: Mik-
lós mester fából készíti az oltárt, sőt
látjuk, hogy hullanak a forgácsok, mi-
közben a már elkészült és a színpadot
benépesítő szobrok nem fából készültek;
a templomi ajtók hangosan reccsenő tépő-
zárral működnek - rosszul; a készülő,
majdan leleplezendő oltár pedig mind-
végig előttünk van, látható, mindössze
egy odavetett vászon takarja.

A legpontosabban a ruhák fogalmaz-
nak (jelmeztervező: Vágó Nelly). Itt
végre karaktereket kapunk. Pontosan
tipizál (pap, szegény művész, szolgáló),
de a típust meg is haladja. Jól példázza
ezt Krucsay öltözéke. A kisvárdai várúr a
feleséggyilkos VIII. Henrik képében
jelenik meg előttünk. (Nyilvánvaló, el-
fogadható, sőt szellemes az utalás.) Súlyt
ad a figurának, jelenséget teremt.

Kár, Gerbár Tibor játéka szemben áll az
egyszerűségre törekvő rendezéssel. Nem
éri be a típussal. Mintha feszültséget,
igazi drámát akarna teremteni. Gőgös,
dölyfös nagyurat - a hatalom minden
koloncával a vállán - és szánalmas,
szenvedő embert. Külsődleges játékstí-
lusa disszonanciát teremt a színpadon, a
többiek típusokat formáló, visszafogott
alakításával szemben.

Szigeti András Liszkay szerepében
pontosan ábrázolja a még toleráns, a ka-
tolicizmus erőszakosságát alig ismerő
papot. Egyértelműen jelzi, hogy Liszkay
naiv, de már benne ágaskodik a későbbi
zsarnok. Miklós mester szerepé-ben
Bárány Frigyes, az Ismeretlen fér-fi
alakjában Vitai András viszont a típust
néha összetévesztik a klisével. Szándékuk
nyilvánvaló: előbbi kételkedő, tépelődő,
kívülálló, a néphez húzó, utóbbi
titokzatos, ravasz, sunyi, simulékony. De
mindezt csak eléggé felszínes jelzésekkel,
nem pedig belülről próbálják
megteremteni. Hartmann Teréz nehéz
helyzetben van a cselédlány vázlatosan
megírt szerepében. Megpróbál kontúrokat
vázolni, de ezzel csak felerősíti a szerep
következetlenségeit.
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A megszelídített
Csokonai

Az özvegy Karnyóné Veszprémben

Különös darab a Karnyóné. Rögtönzés-
szerű frisseségben van itt egymás mellett
éles szatíra, vásári komédia, jellemvíg-
játék, népi bohózat . . . Mindez valódi,
zamatos nyelven, jóízű trágársággal íze-
sítve. Ragyogó nyelvi lelemények, ki-
munkáltság ötvöződik itt, szinte hánya-
vetinek tűnő fordulatokkal. A hánya-
vetiség látszata pedig abból ered, hogy
nem érzünk igazi drámai magot. Színes
figurák vonulnak elénk, pergő dialógu-
sokat hallunk, de időnként mintha „meg-
döccenne" az egész. A darab sivár pol-
gárosodó környezetben, egy boltocskában
játszódik, ahová két pénzéhes svihákon
kívül más vevő be sem téved. Senki nem
érzi jól magát ebben a „bolt-bolon-
dokházában". Mindenki vágyakozik va-
lamire, ki férfira, ki nőre, ki pénzre.
Mindenki roppant nyakatekert, kör-
mönfont, kerülő utakon próbálja vágyait
elérni. Cirádás, pergő szómágiával pró-
bálják leplezni valódi szándékaikat. Senki
nem elégedett a sorsával, mindenki-nek
valahol félrecsúszott az élete. Unalmas,
kicsinyes, megnyomorított, komikus
figurák élnek ezen a sivár, eldugott
helyen. Sivár szegénység, nagyzoló, élős-
ködő kicsinyesség, külföldet majmolás
tárul elénk, ugyanakkor mintha mindez
saját paródiája is lenne egyben. Hátbor-
zongató a megidézett valóságkép, és még
hátborzongatóbb a kényszer-happy end.

Kétségtelen, hogy a mű nem „igazi"

dráma - bár például a hármas egység be-
tartására gondosan ügyel a szerző. Erre
egyébként a bolt mint helyszín, ahol
mindenki könnyedén „összehozható",
kiválóan alkalmas. A szöveg nagyon is
színpadra való, elevenen megírt, éles
megfigyelésekkel, pergő dialógusokkal
teli.

A művet ezúttal a veszprémi Petőfi
Színház előadásában láthatjuk. „Mai
színpadra alkalmazta" a rendező, Tömöry
Péter. Ez a formula ideális esetben azt
feltételezi, hogy a rendezőnek olyan átütő
erejű új koncepciója van a darab-bal
kapcsolatban, amit pusztán színpadi
eszközökkel nem tud érvényre juttatni,
ezért még a darab szövetébe is bele-

nyúl. Egyszerűbb esetben a mű bizonyos
kifejezései, mondatai régiessé váltak, ma
már furcsán hatnak, ezeket kell korrigálni.
Ez esetben sem az egyikről, sem a
másikról nem volt szó. Tömöry Péter a
szöveghez nem nagyon nyúl hozzá,
viszont több helyen dalokat iktat a cse-
lekménybe. Hogy a dalok mikor szólal-
nak meg, abban nem található különösebb
logika. Dalol Lázár a Hozzánkjár úrról,
azaz Lipitylottyról, még mielőtt az
megjelent volna, Samuka dalol a boltos
dolgáról, pedig ehhez nem sok köze van,
Karnyóné rögtön beléptekor a sze-
relemről, majd nem sokkal később az
álmairól. A dalok kellemesek - a Kaláka
együttes munkája -, de nem érthető, miért
kerültek az előadásba. Dramaturgiai
funkciójuk egyáltalán nincs. Elébe vágnak
a cselekménynek, ismétlik, értelmetlenül
megszakítják. Például, amikor Karnyóné
dühödten támad Lipitylottyra a
Boriskának s z ó l ó levél miatt: „Ezt, ezt
érdemeltem én az úrtól? Ezzel jutalmazza
meg az én sok szívességemet?" .. . Ezután
elénekel egy dalt, amelyben az előbbi
indulatok ismétlődnek. Ahelyett, hogy
nekirontana Lipitylottynak, éne-kel, azt
énekli, amit már az előbb elmondott. A
jelenet értelmetlenül megszakad, a
feszültség csökken. A dalok előadás-
módja különböző, hol mint egy könnyed
bohózat kacagtató dalbetétjét, hol mint
egy brechti példázat songját adják elő
őket, ezzel is jelezve, hogy a produkció-
ban betöltött szerepük tisztázatlan. Lassan
rá kell jönnünk, hogy ezek a dalok csak
arra valók, hogy leplezzék az elő-adás
koncepciótlanságát. Jól ismert az az
előadástípus, ahol nem futja eléggé a
humorból, a feszültségből, hát segítenek
egy kicsit dallal, tánccal, és máris eltűnik
az unalom, a megoldatlanság. A zenétől, a
tánctól, a daltól a néző és a színészek
egyaránt „hangulatba jönnek".

Az előadásnak - azon kívül, hogy min-
denki Erdélyből származó gúnyát visel
(jelmeztervező: Füzy Sári) - nincs igazán
koncepciója. E helyett ötletek tömegével
van tele, melyek többségükben mulat-
ságosak. Élvezhető a játék. A színészek
„kihancúrozhatják" magukat, a közönség
jól szórakozik. Az előadás kellemességét
fokozza még egy átírói „lelemény".
Keretjátéka van a darabnak. Színészek
érkeznek, és dallal, tánccal adják tudtunk-
ra, hogy most eljátsszák a történetet, majd
az előadás végén ugyanilyen módon
tapsra serkentik a nagyérdeműt.
Szeretnivalóan elevenek, esendők. Ez az
esendő szeretetreméltóság végig meg-


