
ellemezte: színésznőink között oly
sajnálatosan ritka céltudatos, intellektuális
keménységét és hajlékony stílus-érzékét
időnként keresztezi színésznőink
kötelezőnek vélt egyenmagatartása, a
negéd, az édeskés „hercigség", a fitog-
tatott báj. Ezúttal mintha beérné azzal,
hogy akármit csinál, úgyis szép, vonzó és
fiatal, s lemond arról, hogy erre rá is
játsszon; a szerep monolitikus voltát jól
kihasználva, minden ízében átgondolt,
egységességében sokszínű alakítást nyújt,
minden partneréhez megtalálva az in-
dokolt és kifejező viszonyulási-kapcsoló-
dási módot.

A halványabb kezdetek után ez évben
ragyogó formával az élvonalba szökkenő
Bubik István ugyanolyan abszolút cent-
ruma ennek az előadásnak, mint Szabó
György darabjában Máté Gábor, sőt még
szuverénebb módon tartja kezében a
szerepet is, az egész színházi estét is. Úgy
tűnik: Máté tehetsége egy irányban
mélyebb és vibrálóbb, Bubik skálája
viszont szélesebb, változatosabb és szen-
vedélyesebb. Bubik szinte mindent el tud
játszani, ő az a művész, aki később
felváltva alakíthatná Othellót és Jágót,
vagy, aktuálisabb példával, Ruy Blast,
Don Salluste-öt és Don Cesart; Máté
szerepköre behatároltabb, de azon belül
izgalmasabb. Bubik tehetsége általánosabb
érvényű, kortalanabb, a színház minden
korszakában nagy színész lehetne; Máté
inkább a miénk, jellegzetesen a XX.
század végének embere és mű-vésze. Az
összehasonlítást nem azért érzem
indokoltnak, mert történetesen mindketten
1985 nyarán Gyulán játszottak főszerepet,
hanem mert jelentős egyéniségekből álló
fiatal férfiszínész-gárdánk két vezető s
meghatározó tehetségét érzem bennük.
Annak idején a fiatal Olivier-t s a fiatal
Gielgudot hasonlítgatták össze némiképp
hasonló jelzők-kel, és nagy öröm, hogy
most nálunk is nyílik alkalom effajta
összehasonlításra,

Gosztonyi szövege szerint „rovar"
Zápolya is, méghozzá elég gusztustalan:
megtudjuk, hogy büdös, hogy még a
lélegzete is rossz szagú, hogy ritkul a
szőrzete, és szorulásban szenved. E
passzusokat nem húzták ki, és mégis,
Bubik megtoldja az alakot egy hősi,
reneszánsz dimenzióval, amin belül még
shakespeare-izálni is mer: ha Máté II.
Richárdot vázol, ő, nem véletlenül,
majdani III. Richárdját vetíti előre a
Máriával való ágyjelenetében, amely a
koporsó melletti asszonykérés egyszerre

ironikus és hiteles variánsa. Máskülönben
sem fél attól, hogy Zápolyájának drámai,
sőt helyenként már szinte tragikus súlyt
adjon, miközben villámló váltásokkal, a
figura szerepjátszását egyszerre élvezve és
leleplezve, groteszk is, taszító is: nem
feszítve szét a szöveg igazán precízen
kijelölt határait, abszolút szuverén módon
tölti ki a maga drámai terét, némi derűt
lopva az ábrázolt sötét világba: talán-talán
mégis múlik valami az emberen is .. .

A kifogások, a fenntartások ellenére úgy
vélem: jó nyár volt ez a gyulai (egyre
ritkábban tapasztalható tömeges jelenléttel
szavazott mellette a közönség is). Érdekes,
vállalkozó kedvű, a programot hosszabb
szünet után ismét igazolni képes
darabokban a szokásosnál alkotóbb,
színesebb formát mutatott a színház is, az
alkalmi társulásokban né-hány valóban
élvonalbeli tehetséget koncentrálva.

Szabó György: Kun László szerelmei (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Ács János. Szcenikus: Bakó
József. Jelmez: Szakács Györgyi. Rendező:
Ács János.

Szereplők: Pataky László, Jordán Tamás,
Máté Gábor, Fazekas István, Szélyes Imre,
Kiss Jenő, Kamel Eid Mohamed, Árok
Ferenc, Lukács József, Kátó Sándor,
Zolnay Zsuzsa, Kováts Adél, Tóth Tamás,
Fazekas Zsuzsa, Verebes István, Eperjes
Károly, Mezei Lajos.

Gosztonyi János: A festett király (Gyulai Vár-
színház)

Díszlet: Bakó József. Jelmez: Schaffer
Judit. Rendező: Darvas Iván.

Szereplők: Bubik István, Esztergályos
Cecília, Kubik Anna, Radó Denise f. h.,
Fonyó István, Funtek Frigyes, Csurka
László, Nagy Zoltán, Téri Sándor, Kolos
István, Csák György, Czibulás Péter, Medve
Sándor, Rubold Ödön, Ferenczi Csongor,
Tyll Attila, Gosztonyi János, Bősze
György, Tarsoly Elemér, Darvas Iván.

FÖLDES ANNA

Kardok, kalodák -
közhelyek és kulisszák

Szakonyi Károly kalandozása
a kuruc korban

Létezik-e kőszegi -- szegedi, gyulai,
kisvárdai - dráma? Dunántúli avagy dél-
alföldi irodalom? Téli és nyári színmű?

A szónoki kérdésre színházi gyakorla-
tunk feleletül meghazudtolja az esztétikai
evidenciát. Az elmúlt évek tapasztalata
azt bizonyítja, hogy egyre jobban virágzik
- burjánzik - a helyi kezdeményezésre,
megrendelésre írott alkalmi színpadi
játékok műfaja. Kőszeg például most már
esztendők óta „önellátó'". A város bőkezű
mecénásként maga kezdeményez és
rendel Várszínháza számára olyan új
magyar történelmi játékokat, amelyek
valamilyen valós szálon a városhoz
kötődnek. Páskándi Géza és Nemeskürty
István a kőszegi felkérést megelőzően is
történelemben gondolkozott. Az idei
szerző, Szakonyi Károly számára maga a
vállalkozás is a múltba tett kivételes
kirándulás, egynyári kaland lehetett.

Megállapításunkat nem tényekre, nem
is az író nyilatkozatára, inkább csak a
látott Kardok, kalodák című színjátékra
alapozzuk. A szerző, tapasztalt drámaíró
és dramaturg lévén, óvakodik attól, hogy
művét drámának nevezze. A „Jelenetek a
kuruc korból" szerényebb és pontosabb
műfaji meghatározás. Jobban meg-felel a
Szakonyi szerkesztette történelmi
tablónak : eleve elhárítja, kivédi a bírálók
esetleges szerkezeti, dramaturgiai aggá-
lyait. Írói tisztesség dolga, hogy Szakonyi
minden lehetséges fórumon hang-
súlyozza: darabját (a Rákóczi-korszak
történelmét feldolgozó forrásmunkákon
kívül) Fábián Gyula „Hej, Rákóczi..." című
művére alapozta.

E forrásmunka megnevezése, bevallom,
zavarba ejtett. Olvasmányélményeimben
nem szerepelt ilyen klasszikus vagy
modern regény. Ila viszont történelmi
szakmunkára utalna a szerző, akkor mi
szükség lett volna külön történész
szakértőre - dr. Bariska István
személyében? Az Irodalmi Lexikonból
informálódtam Fábiánnak a harmincas
években írott ifjúsági-történelmi regé-

nyeiről. A „Hej, Rákóczi ..." 1937-
ben íródott, és alighanem egy
Szakonyinál idősebb évjáratú dunántúli
diák-



nemzedék olvasmánya (mint utóbb meg-
tudtam: a kőszegi kamaszok hajdani
kedvence) volt.

A Kardok, kalodákkal kapcsolatban az
Adáshiba írója maga használta az „al-
kalmazott grafika" megjelölést. A kuruc
korban játszódó jelenetsor II. Rákóczi
Ferenc zászlóbontásától a szabadság-
küzdelem kríziséig több esztendő ese-
ménytörténetét érinti, kíséri. Az óvatosan
választott igékkel Szakonyi krónikájának
természetét, a témakezelés módját
kívánom érzékeltetni. Hogy az író meg
sem kísérli a lehetetlent, nem törekszik
történelmi teljességre, nem ígér sem hős-
költeményt, sem dokumentumot. Jelene-
teket választ ki és dramatizál a történe-
lemből, elsősorban a Kőszegen és Kő-szeg
környékén játszódó események sodrából,
és azokat fűzi néhány korabeli szereplő
életútjának, hadi pályafutásának szálára.

Szakonyi választása azonban - dráma-
íróra vall. És ezzel teljesíti mégiscsak túl a
maga vállalta szerény feladatot. Talán nem
pontosan azzal, amire Rom-hányi László,
az előadás rendezője utal a műsorfüzetben,
hogy-a Kardok, kalodák voltaképpen
„Jelenetek a politikából" - hanem, mert
Bezerédi Imre hős kuruc brigadéros és
megbélyegzett áruló tragikus sorsában
Szakonyi ráérez a valódi drámára.
(Engedtessék meg nekünk, hogy a
színlaptól eltérően továbbra is i-vel írjuk,
nem pedig Bezerédj-nek a hős nevét.
Meglehet, az újabb kutatások ezt az
írásmódot indokolják, de színházban talán
elfogadható a régebbi szokás szentesítette
alak.)

Hős volt avagy áruló a Kőszegről
Rákóczi sárospataki udvarába hurcolt és
ott halálra ítélt kuruc vezér? Önös
érdekből eladta a fejedelem, a magyarság
és a nép végveszélybe került ügyét, a
szabadságot? Elhagyta II. Rákóczi Ferenc
korábban hittel lobogtatott és szolgált
zászlaját, vagy ártatlanul esett vezértársai
ellene szőtt hálójába, és a védekezés
jogától is megfosztva, egy XVIII. századi
koncepciós per áldozata lett - mint ahogy
Romhányi sejteti?

Dr. Bariska István szerint a kuruc kor
nagy alakjának perújrafelvételétől a tör-
ténész is óvakodik. Óvatos, ám nyugta-
lankodni kezd, amikor az elfogadott tör-
ténelmi ítélettel szemben kétségeket tá-
masztó, a Bezerédi elleni vádak hitelét
megingató, leleplező összefüggések bir-
tokába jut. Szakonyi Károlytól nyil-
vánvalóan nem várható el, hogy felderítse,
végérvényesen eldöntse a szak-

tudomány tisztázására váró perét. Az
állásfoglalást azonban, ha a korról ír, nem
kerülheti meg.

Mert ha igen, könnyen úgy jár, mint
tehetséges fiatal pályatársa, Nagy András,
aki nemrég - a történelmi igazság
megismerhetetlenségét példázva - olyan
többismeretlenes egyenletként ábrázolta
Báthory Erzsébet történelmi perét,
amelyben az utókor sem igazodik el, az
író pedig nem vállalja fel sem a vád, sem
a védelem erkölcsi jogosultságát. Az
elmúlt évadban látott darabnak ez a
„nyitottsága" a jellemrajzokat ambiva-
lenssé, a cselekményt ködössé, a drámát
magát meglehetősen érdektelenné tette.
Szakonyi Károly nem kívánta
megismételni ezt a hibát - az ellenkező-
jébe esett.

Míg Nagy András sem a váddal, sem a
védelemmel nem azonosult igazán,
Szakonyi mindkettőt elegendő - a néző
érzelmi azonosulását is alátámasztó -
logikai és érzelmi munícióval látta el.
Bezerédi Imre az ábrázolt eseménysor (és
a színpadi idő) túlnyomó részében
rokonszenvünkre és tiszteletünkre méltó,
merész és következetes harcos, aki-nek
még túlkapásai is vitézi erényéből,
virtusából fakadnak. Ugyan ki vetne követ
rá - különösen a nyugati határ-szélen,
ilyen szép, csillagos estén, ünneplőbe
öltözve és elegáns hölgyek oldalán -,
amiért a drámák kedvét keresendő Bécsbe
vagy Bécsújhelybe vágtat - a
legdivatosabb szoknyákért? S hogy mégse
higgyük hebehurgya, meggondolatlan
fráternek, Szakonyi még azt is bemutatja,
hogyan mond le a kuruc brigadéros a
véletlen által útjába sodródó Nagy
Lehetőségről, a kínálkozó partizán
bravúrról, az útjába kerülő császár
elfogásáról, amikor számba veszi az el-
képzelt hőstett beláthatatlan politikai
következményeit.

Ez a frappáns epizód egyben a drámai
konfliktus fordulópontja is. Ettől kezdve
már tapinthatóan érzékeljük a hős vezér
terhére írható mulasztások súlyát. Az
ezután következőkben Szakonyi egyre
nagyobb gondot fordít arra, hogy tudo-
másunkra hozza: hőse fokozatosan rá-
ébred a szabadságharc reménytelen vol-
tára, és hajlik a kompromisszumra. Nem
titkolja, hogy a harcot, ha esélytelen,
vérontásnak tartja, és a végveszélyben
bölcsebb az értelmetlen halálnál, a mások
feláldozásánál az egyezkedés. Az ész-
szerű kompromisszum.

Különvéleményének hangsúlyozásával
Szakonyi nem szakítja el a törté

nelmi hőst a mai nézőhöz fűző érzelmi
szálakat - éppen ellenkezőleg. A reál-
politika korában nem kell különösebb
empátia az ésszerű kompromisszummal
való azonosuláshoz. Am ezzel az érve-
léssel a jellemrajz egyrészt ellentétbe
kerül a darab nagy részének hazapufog-
tatóan romantikus hősábrázolásával és
történelemszemléletével, másrészt (és ez a
fontosabb) megkérdőjelezi a sejtetett
koncepciós per jellegét is.

Ha Bezerédi, a fejedelem akaratától
függetlenül, külön utakon jár, ha békét
akar kötni, amikor még zajlik a háború -
nem egészen alaptalanul vetődik rá a
gyanú árnyéka. A szövegben sok szó esik
a kuruc tábort megbontó vitákról,
villongásokról, széthúzásokról, amelyek
nyilvánvalóan indokolhatják az
események tragikus fordulatát. Mindez
azonban inkább csak a közlés szintjén
marad, megjelenítéséhez az író, úgy tűnik,
nem talál sem teret, sem cselekményt. Ha
Bezerédi valóban a vezérek egymás elleni
intrikájának esik áldozatul, akkor ezt nem
elég jelezni, közölni, hanem ábrázolni is
érdemes. Kivel keresztezték egymást az
útjaik? Ha Rákóczival magával került
szembe a brigadéros, a rá mért büntetés
lehet aránytalan és igaztalan, lehet
elfogult vagy túlzott, de koholtnak a
vádak mégsem nevezhetők. Szakonyi
krónikájában viszont Bezerédi
különvéleményével azonos hangsúlyt
kapnak az ellene szőtt intrikák, a neki
állított csapdák és a valóságos
nézetkülönbségek.

Az előadás láttán még abban bíztam,
hogy talán a dráma szövege jobban el-
igazít. Valójában, ha rövidítették is
Szakonyi szövegét, az előadás eldöntet-
len, nyitott kérdéseire a szöveg sem ad
félreérthetetlen választ. Nem csak a ren-
dezői értelmezésen múlik, hogy Bezerédi
hősi alakjára az utolsó részben többféle
árnyék is vetődik. A koholt ürügyekkel
elveszejtett hősnek, a mártír-nak azonban
rosszul áll a glória meg-tépázása, az
utolsó, nekikeseredett dáridó. A közös ügy
elárulója pedig nem érdemelné meg az író
kínálta történelmi elégtételt. A
jellemábrázolás bizonytalansága nyilván
abból ered, hogy Szakonyi a
történelemtudomány egyik lehetséges
álláspontja mellett sem kívánta elkötelezni
magát; a jelen idejű kérdésekben illetékes
szépírót jobban érdekelte, vonzotta a
koncepciós perek mechanizmusának, az
áldozatok tragédiájának hálás (és divatos)
témája, mint a kurucok egymás közötti
polémiája.



Ugyanakkor a politikus és publicista
számára mégiscsak fontosabb volt a józan
önmérséklet és a megengedhető
kompromisszum művészi igazolása.

Újabb történelmi modell drámáinkban
gyakran - Szakonyinál szerencsére ritkán
fordul elő, hogy az író publicisztikus-
didaktikus megnyilatkozásokkal kívánja
alátámasztani műve időszerű politikai
üzenetét. A Kardok, kalodák szövegéből
viszont kisebbfajta kollekciót,
citátumgyűjteményt állíthatnánk össze az
ilyen „kiszólásokból". Azután a néző lelke
rajta, hogyan érti a kőszegi lokálpatrióták.
szívbéli óhajtását, hogy se kuruc, se labanc
ne szállja meg a várost; hogyan
magyarázza a kisebbségi jogok sérelmére-
védelmére utaló kijelentéseket vagy az
örökkön-örökké gúzsba, kalodába
kényszerített magyarok panaszát ... Az
áthallások és aktualizált reflexiók azonban,
ha megborzongatják is a nézőt, egyetlen
történelmi darabot sem tesznek igazán
maivá. Szakonyiét sem.

Az igazság az, hogy az író maga sem
bízik eléggé sem Bezerédi kiaknázatlan
tragédiájában, sem az efféle, tehetségéhez
nem igazán méltó, ámbár hatásos esz-
közökben, és ezért a jelenetsor tág kereteit
kitöltve, óriási erőfeszítésekkel fel-dúsítja
a drámai cselekményt.

Így kerül a történelmi képsor forga-
tagában előtérbe Szerdahelyi László
személves, szerelmi drámája, erkölcsi,
érzelmi dilemmája. Szerdahelyi, a darab
második legfontosabb hőse, nem kard-
forgatásra, hanem tollal végzendő tevé-
kenységre, hivatalra született. De ami-kor
meghallja a haza hívó szavát, nem tetten
meg, hanem vállalja a katonaélet
próbatételeit. Szerdahelyi szabályos kettős
kötöttségű hős: erénye, szíve a magyar
ügyhöz, a kurucokhoz köti, hivatali
tisztsége és labanc lány szerelmese viszont
a másik oldalra húzzák. De mivel ez az
érzelmi konfliktus önmagában talán még
mindig nem elég a drámai robbanáshoz, a
szerző, a jól bevált irodalmi mintákat
követve, a végletekig élezi. Szerdahelyi
László ugyanis a harc hevében tévedésből
megsebesíti szerel-mese legkedvesebb
unokabátyját, esküvőjük leendő vőfélyét,
aki hivatásos katonaként (természetesen) a
barikád másik oldalán a császárért harcol.
Romeo bűnének ez a kőszegi változata
felkavar-ja, porig sújtja az elkövetőt, aki
teljes joggal retteg attól, hogy emiatt
elveszíti szerelmesét. Szerencsére azonban
Ágnes szerelmesebb és hálásabb is annál,
sem-

minthogy ez bekövetkezzék. (Háláról
szólhatunk, mert Szerdabelyi László, még
a cselekmény kezdete előtt, égő várból
mentette ki élete kockáztatásával Pammer
János, a kőszegi tanácsnok hajadon
lányát.) A romantikus előzményekkel
rendelkező szerelem még akkor is
virágzik, amikor Ágnes Romeója,
unokabátyja gyilkosa, Bezerédinél is
következetesebb, elkötelezett harcosa lesz
a kuruc seregnek.

Nem készítettem statisztikát, de ma-
napság a legdivatosabb, időszerű témák
listavezetője lehet a túszszedés motívuma.
Á. hírlapi szenzációk színpadi vál-
tozataival a közelmúltban többek között
Hubay Miklósnál, Hernádi Gyulánál is
találkoztunk. Szakonyinál a túszszedés
momentuma nem annyira a terrorizmus
elleni általános tiltakozást jelenti, inkább
csak romantikus alkalom arra, hogy a
templomból a labancok börtönébe hurcolt
Bezerédiné, született Bottka Mária is
aktívabban bekapcsolódhasson férje
oldalán a cselekménybe.

Szakonyi Károly megtanulta a mester-
séget: a kuruc kor szélesen áradó, epikus
krónikája változatos és épkézláb
jelenetekre tagolódik, epizódjai - ha
zenés-táncos betétek nem szakítják. szét
őket - jól peregnek, és megfelelően il-
leszkednek egymáshoz. Meglepő viszont,
hogy az író kiváló dialógusteremtő
érzékenysége helyenként. csődöt mondott;
nem hallotta meg -- legalább a dramaturg
Szakonyi -, hogy milyen élet-idegen,
bükkfanyelven szólalnak meg néha a
Kardok, kalodák szereplői. Nem-egyszer
mintha valami középfokú szeminárium
hallgatóiként elemeznék saját
helyzetüket! A fogalmazás alkalmi tör-
ténelmietlenségével még megbékélnénk --
Szabó Magda történelmi darabjainak

éppen a kirívó nyelvi anakronizmusok
adták savát-borsát, és Dürrenmatton
iskolázott nézőink még hálásak is a
frappáns, modern fordulatokért -, ám
ehhez ezúttal hiányzott a megnyilat-
kozások iróniája. Éppen ellenkezőleg, a
kőszegi szereplők többnyire „koturnust
öltve", illetve koturnusra állva fejezik ki
és kommentálják érzelmeiket. Patetikus
megnyilatkozásaik epikus, krónikus
modorban talán még elfogadhatók
lennének, ámde egyes szám első
személyben kínosan hiteltelenek.

Mindezt el kellett mondanunk ahhoz,
hogy összegezésül kijelenthessük: az
Adáshiba írójának tehetségébe vetett
hitünket ez az egynyári színpadi termék
nem ingatja meg. Inkább csak sajnáljuk,
hogy a magándrámákkal és érdekes
drámakezdeményekkel feldúsított tör-
ténelmi tablóban lappangó valódi dráma
nem került kiaknázásra, hogy a jelenetek
néhol túlburjánzó, patetikus szövege rá-
telepedett a hősök személyes mondaniva-
lójára. De még ha csak egy lehetőség sik-
kadt volna el Kőszegen ... A nagyobb baj
az, hogy Romhányi László rendező nem a
darab komoly dramaturgiai munkával
felszínre hozható értékeire, ha-nem
következetesen annak gyengeségeire épít.
Á cselekmény és a megjelenített emberi
kapcsolatok közhelyeire, a jelenetsor
szerkezeti lazaságára, a monológok
hazapufogtató stílusára.

\ Magyar Színkör felelős gazdája nem
először rendez Kőszegen, Rom-hányi
tapasztalatból tudja, hogy a Jurisics-vár
gyönyörű, tágas udvara remekül
„bejátszható". Ki is használja a falakkal
körülzárt, arányos tér lehetőségeit, a
színpadra vezető különleges felvonulási
útvonalat, a mozgalmas előadásokhoz
különösen jól tágítható színpadot, az

Szakonyi Károly: Kardok, kalodák (Kőszegi Várszínház). Oszter Sándor



Jelenet a kőszegi előadásból (Sincs Géza felvételei)

emeleti ablaksort, de talán még a szép
csillagos égboltot is. És ez mindenképpen
javára írandó. De nem elégszik meg a
színhely varázsával: a prózai darab zenés-
táncos prezentálása során valósággal
végigzongorázza a hatáskeltés szín-padi
eszközeit. Így kerül sor a cselekményhez
illő toborzón kívül más, maszkos és maszk
nélküli népi táncra, nosztalgiát és honfibút
ébresztő kuruc nóták-ra. Á
látványszínházból nem marad el a
görögtűz és a fáklyafény.

Szabadtéri előadás újabban ritkán lát-
ható „igazi" állatok nélkül. Ezúttal a
rendezőnek még erőszakot sem kell el-
követnie a cselekményen ahhoz, hogy
szereplői lóra pattanjanak, délcegen
benyargaljanak a színpadra, és emlékez-
tessék a nézőket: Oszter Sándor, Bezerédi
Imre alakítója, Rózsa Sándor óta sem
felejtett el lovagolni. Kirívó vi

szont a császár agarának bevonulása. Ez a
derék, elegáns eb, „akit" mellékesen XIV.
Lajosnak hívnak, teljességgel funkciótlan,
olcsó gag marad. Igaz, nem ez az egyetlen
. . . Talán a példák is jelzik: kevesebb -
több lett volna! Legfeljebb jó ízlésből,
mértéktartásból kelt volna el egy kis
ráadás .. .

A rendező mentségére csak azt hoz-
hatjuk fel, hogy voltaképpen a szabad-téri
előadások közönségének megítélésén is
múlik, hogy ki, mekkora csinnadrattával
véli lekötni a nézőknek nyári estéken
könnyen elkalandozó figyelmét. Az
előadásban lengetett-lobogtatott nemzeti
zászlók méretéről és számáról azonban
külön is szólni kell. Mert való igaz, hogy
a történelmi csatajelenetekben indokolt is,
hatásos is némi szívet dobogtató
zászlólengetés. Csakhogy a trikolórok
dömpingjében - hiába lengetik-

lobogtatják - a nemzeti jelképből sem
marad más, mint bot és vászon.

A kellékek e harsány parádéja, a nép-
szerű kurucnóta-motívumokra szerkesz-
tett zene és a helyenként már-már érthe-
tetlenre felerősített mikrofonhang kö-
vetkezetesen háttérbe szorítja a színé-
szeket. Éppen ezért érthető, hogy a
Magyar Színkör népes gárdájának szer-
ződtetett tagjai mindent elkövetnek azért,
hogy legyőzzék a méltatlan kon-
kurrenciát. Pszichológiailag hiteles, rész-
letesebb jellemábrázolásra, valljuk be,
sem a darab, sem a tér nem ad módot. A
színészek ezúttal inkább jelmezhordozó,
mint jellemábrázoló funkciót töltenek be;
s mivel a rendező nem rájuk, hanem az
előadás látványos külsőségeire épít,
különösebb játékötletekre sem inspirálja
őket semmi. Igy azután a szereplők -
mint egy nyári piknikben -



szépen összeadják saját receptre készült,
sokszor kipróbált és bevált fogásaikat.
Bánffy György Vak Bottyán szerepében
változatlanul szép orgánumát, Oszter
Sándor (Bezerédi Imre) tüzes tekintetét,
Tallós Rita (Ágnes) villogóan szép mo-
solyát, fogsorát veti be a siker érdeké-ben;
és aki ezzel beéri nem panaszkodhat. A
többiek - Saárossy Kinga (Bottka Mária),
Sáfár Anikó (Csáky Krisztina), Kránitz
Lajos (Bottka Ádám), Blaskó Balázs
(Szerdahelyi László) - még személyiségük
erejével, színével sem pótolhatták azt, ami
szerepükből és az együttes játék
koncepciójából, stílusából hiányzott. Az
előadás legkínosabb pillanatáért Turgonyi
Pált (Pálffy János) és Borbáth Ottiliát
(Mecséry Katalin) tehetnénk felelőssé, ha
nem tudnánk: játékuk vadhajtásait a
rendezőnek kellett volna lenyesegetni.

Az előadás három főszereplőjét, Bánffy
Györgyöt, Osztert és a fiatal Tallós Ritát
azért emeltem ki, mert róluk el-képzelhető,
hogy elmélyültebb munkával - esetleg
hosszabb próbaidővel - többet és mást is
nyújthattak volna. Hiszen mind a hárman
jellemábrázolás-ra is hivatott, avatott
színészek. És nem véletlen, hogy a kezdő
Tallós Ritát a tapasztalt Bánffy Györggyel
együtt idézem: tehetségének egy-egy
forgácsa így is, itt is megmutatkozott.

A megvalósult kőszegi előadásban
egyedül Hasszán szolga alakítója, Ben-eze
Ferenc kereste meg a rábízott szerep
mögött az embert, ő érzékeltette a né-
zőkkel a figura sorsát és titkát.

Kőszeg ma az ország egyik legszebb,
legápoltabb, mondhatnám azt is, leg-
elegánsabb városa: műemlékei is, kirakatai
is jó ízlésről, hagyománytisztelet-ről és a
jelenkori életmód kultúrájáról
tanúskodnak. Méltán várhatnánk el
ugyanezt nagyvonalúan pártfogolt, a
kőszegiek és a turisták körében egyaránt
népszerű színházától is.

Szakonyi Károly: Kardok, kalodák (Kőszegi
Várszínház)

Szcenika: Kocsik Géza. Jelmez: Olasz
László, Ekker László. Koreográfia: Horváth
János. Rendező: Romhányi László.

Szereplők: Bánffy György, Oszter Sándor,
Saárossy Kinga, Kránitz Lajos, Sáfár
Anikó, Bencze Ferenc, Dávid Sándor,
Borbáth Ottilia, Lavota Károly, Budai
István, Blaskó Balázs, Rosta Sándor, Major
Zsolt, Pethes Csaba, Csorba Sándor, Geréb
Attila, Velenczey István, Tallós Rita, kar-
sai István, Szatmári György, Dózsa László,
Turgonyi Pál, Ragó Iván, Domanovics
Zsuzsa, Fehér István, Vokó János, ifj.
Dózsa László.

KŐHÁTI ZSOLT

Ősbemutató - lepedőben

Nyerges András:
Az ördög győz mindent szégyenleni

Fontos és gondolatgazdag drámát jelen-
tetett meg 1983-as verseskönyvében
Nyerges András, s kötetcímmé is emelte
a színdarabét: Az ördö g g y őz mindent

szégyenleni. (Az első közlése a SZÍNHÁZ
1980/8. számában volt olvasható.)

Tárgyát a Rákóczi-szabadságharcból
veszi ez a mű - mint Szakonyi Kőszegen
-, de az újkori forradalmak általános
tanulságaival foglalkozik valójában. Szól
először is arról, hogy a helyi viszonyok
pontos ismerete nélkül, emigrációs
ábrándok kergetésével nehéz sikerre
vinni a legnemesebb ügyet is. Változó - s
egyre kevésbé megnyerő - ígéretek sora
származhatik egy ilyen eredetű vál-
lalkozásból, s a társadalmi célkitűzés
tömegbázisa meggyengül, sokasodnak a
kiábrándulás, cinizmus, köpönyegfor-
gatás - a morális bomlás - jegyei. Öncéllá
válhatik s a tényleges, következetes
harcot fogja vissza, ha egyre inkább a
forradalom vezetőjére hivatkoznak az
eredeti szándékok megvalósulásának
szüntelen elemzése helyett, taktikai, sőt
stratégiai mozzanattá növesztik személyi-
ségének ilyen vagy olyan fogyatékos-
ságát, az iránta való hűséget mint el-vont
eszményt tekintik meghatározó-nak.

Vajon indokolt-e mindezt a XVIII.
század kezdetének viszonyai között, s
Rákóczira vonatkoztatva vizsgálni? Erre a
történészek hivatottak választ adni - s
nyilván a válasz nem teljesen egyértelmű.
A történelem iránt szenvedélyesen
érdeklődő s mozgását gyakorta iróniával
szemlélő Nyerges András (tanú rá h i s t ó r i a
című költeménye) azonban kitűnő
dramaturgiai megoldással hárítja el
magától a közvetlen érvényesség
követelményét: színpadán ugyanis végig
beszélnek csupán Rákócziról; hírül adják,
magyarázzák, értelmezik lépéseit,
gondolatait, döntéseit; ő maga szemé-
lyesen nem jelenik meg.

Figyelmet érdemelt tehát az elhatározás,
hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház társulata Léner Péter ren-
dezésében Kisvárdán, szabadtéri nyári
játékok keretében mutatja be Nyerges
drámáját. A megvalósulás azonban már
kevésbé igazolta a szándék helyességét,

s ennek a - legfeljebb - nyilvános fő-
próba színvonalú ősbemutatónak nem a
hideg s a bágyadt szúnyogcsapatok voltak
a fő kellemetlenségei. A színészek nem
tudták biztonságosan a jócskán meghúzott
verses (jambikus) szöveget; kihagytak,
egymásra beszéltek, össze-zavarodtak, s a
színpadot kerítő-borító lepedőrendszer
oltalmában működő súgó - akinek
sziluettje az ügyetlen világítás folytán
elő-előbukkant - fő-szereplővé vált. Igy
aztán a teljesítmények valódi
nagyságrendjét a kritikus nehezen
állapíthatja meg.

Kezdjük Csányi Árpád színpadképével.
A játékhelyet, a vörös téglából épült szép
vár romjait fehér vászonnal „puhítva" tette
alkalmassá; ezek a textíliák föl-le
emelkedve, széltől dagasztva, a
változások leplezésére is szolgáltak. Kár:
a nyíltszíni átrendezés jobb lett volna. A
háttér téglafalán korabeli címerek kő-
faragvány-utánzatai hatalmas méretben;
jobboldalt óriási Rákóczi-címer, vá-
szonalapra festve. Történelmiség és idők
feletti aktualitás gondolatát sugallhatta
volna ez a környezet, ha Mialkovszky
Erzsébet jelmezei nem tettek volna
egyértelmű hangsúlyt a mű t ö r t énelmi
illetékességére. Ez persze nyilván a
rendezői fölfogásból adódott így; Léner a
szöveg kiszólásszerű aktualitásait is
mindvégig csillapította. Mint ahogyan a
végén Kis Albert s Esze Tamás - Nyerges
szerint ellentétes - magatartásformáit is
„összebékítette", azt érzékeltetve, hogy
Kis és Esze bizonyos értelemben
egyformán becsapottak és áldozatok.

Ehhez tudnunk kell, hogy Nyerges
András Kis Albert ben az eszméhez
mindvégig hű, puritán, társaitól soha el
nem távolodó forradalmár típusát áb-
rázolta, míg Esze Tamásban a lehetőségeit
alaposan kihasználó, a korral „lépést
tartani" képes, fölfelé törő szabad-
ságharcosét. Ismerős az ellentét -- Andrzej
Wajda (Przybyszewska drámája nyomán)
Robespierre és Danton alkat- és
szemléletbeli különbségeit rajzolta ha-
sonlóképp; így látta Muskát Mária és Angi
Vera viszonyát az ötvenes évek elejének
társadalmában Vészi Endre s a
filmrendező Gábor Pál stb.

Vitatható, ahogyan Léner Szigeti
Andrásra osztotta Kis Albert, s Csikos
Sándorra Esze Tamás szerepét. Tehette
volna akár fordítva is; í g y az alkati kü-
lönbségek is játékelemmé válhattak volna.
Ugyanis rendezői „csavarként" nem


