
vetően realista művész, de figuráját
megtervezve-megteremtve főszerepben
egyszersmind meg is tudta haladni azt a
kismesteri realizmust, amelyet eddig főleg
epizódfigurákban élhetett ki. Bán János
Hugóján érződik, hogy Tuzenbachhal egy
időben lett kihordva. Ez a gazdag,
gondtalan fiatalember is terhére van
önmagának, elszánásai, nekibuzdulásai
félszeg-gátlásosan kókadnak le,
ugyanakkor ennek az alakításnak is lírája
van, ha nem is oly bensőséges, mint
Tuzenbaché, inkább groteszk, bo-
csánatkérő, idézőjeles. E két megnyerő
alakítás egy jelentős előadásban megsok-
szorozhatta volna jelentőségét.

Egri Kati - ha nem tévedek - bajban
van; egymagának kellett volna helyre-
ütnie az író balfogásait, a rendező
fegyvertelenségét. Jól érezte: játékkal ezt
sokkal kevésbé érheti el, mint jelen-léttel -
Margit kisasszonynak meg kell győznie
létezéséről a nézőket, mást nem tehet, s
akkor mindent megtett. A színésznő ezt
szinte meg is oldotta: szövegének
ellentmondásait, következetlen, sőt
félrevezető mozzanatait egységessé oldja
egy szinte sterilen finom, ám légies-
ségében is markáns színpadi jelenlétben, s
bölcs döntéssel inkább katalizátorrá re-
dukálja magát, semmint aktív főszereplővé
nyomulna elő. Adott esetben másképp
aligha választhatott, viszont ennek fejében
vállalnia kell, hogy Margit kisasszony
enigmatikusabb marad a kelleténél; az a
szilárd belső mag, az a rejtelmes és
kikezdhetetlen sugárzás, amelyet játékával
éreztet, s amely viszont mintha a Sötét
galamb Glóriájából került volna át ide,
voltaképp nem illik a Füst Milán által
elgondolt, ám fogyatékosan megvalósított
hősnőhöz, aki valójában korántsem
ennyire ura sorsának. Fonák módon
győzött meg Egri Kati ismét a maga
kiemelkedő képességeiről: rátalált az
egyetlen lehetőségre, amelynek révén
homogén alakítást nyújt-hatott, s
megmutatkozott előttünk mint jelentős
színésznő, ámde nem jelentős Margit
kisasszony.

Summa: a Máli néni hosszú időre de-
finitív előadásnak tűnik - ám a Margit kis-
assonynak érdemes lenne ismét nekifutni.

Füst Milán: Margit kisasszony (Játékszín)
Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Irodalmi mun-

katárs: Bárdos Pál. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Bakó Ilona. Rendezte: Dégi István.

Szereplők: Egri Kati, Kézdy György, Bán
János, Kishonti Ildikó, Rajhona Ádám,
Gyurkovics Zsuzsa, Seprődi Kiss Attila,
Szabó Ildikó, Ambrus Asma, Agárdi László.

SZŰCS KATALIN

A hallgatás balladája

Sütő András-színjáték
a Nemzeti Színházban

Az István, a király után újabb sikerdarab a
Nemzeti Színház színpadán, az Ádvent a
Hargitán. A szerző, Sütő András neve,
eddigi drámai életműve önmagában
biztosíték nemcsak a közönség-vonzásra,
a minőségre is. A fokozott érdeklődés oka
most mégsem pusztán ez. Mindkét esetben
- ha egészen el-térő módon is - az
előadások a mindennapok közvetlenségét
teremtik meg színpad és nézőtér között.

A művészi (írói, rendezői) közlendő
aktualitása - ami a siker egyik nélkülöz-
hetetlen feltétele - szükségképpen e köz-
vetlenség kialakulásának irányában hat,
amennyiben konkretizálja a mégoly
összetett, több szólamú mű jelentését, és
ezáltal meghatározott mederbe tereli a
befogadói értelmezést. Kérdés, hogy ez a
közvetlenség a mű keretein belül, annak
koherens részeként jön-e létre, mint egyik
lehetséges jelentésréteg, vagy csupán
mellérendelés. Hogy az „itt és most"-ra
vonatkozó utalás „elértéséhez" szükség
van-e akár a legcsekélyebb gondolati
transzformációra, a mű elsődleges
jelentésétől való elvonatkoztatásra, vagy
elegendő hallgatólagos közmegegyezé-
sekre támaszkodnia alkotónak és nézőnek
egyaránt. Nyilvánvalóan egészen más-
fajta közvetlenséget teremt az István, a
királyt lezáró Himnusz, amely ünnepi
demonstrációba oldja (a nemzeti szín-házi
előadásban is!) a darab gondolati
ellentmondásait, és megint másfajta köz-
vetlenséget jelent Sütő András drámájának
cselekménytől függetlenedő képes
beszéde. Ami mégis a két előadás együtt
említésére késztet, az az általuk megnyi-
latkozó szándék, amely e közvetlenségre
játszva véli betölthetni a Nemzeti Szín-ház
nevéhez méltó hivatását, s egyúttal
visszahódíthatni a közönséget.

Paradoxonnak tetszhet Sütő-darab
kapcsán a jelentés közvetlenségéről be-
szélni, amikor műveinek legszembetűnőbb
sajátossága éppen az elvonatkoztatás
igénye, a nagyon is összetett jelképiség.
És bizonyos fokig valóban paradoxon is,
hiszen érvényes ez az Advent a Hargitánra
is. A darab már címében, illetve az egyik
szereplő, Mária elneve-

zése s a történet egyes elemei által egy
meghatározott, szakrális szimbólumrend-
szerre utal, annak konkrét jelentését
„világiasítja" és teszi a mű ábrázolta
közeg alapmeghatározójává. Így tágul a
Megváltó-várás egyetemes állapottá, a
játék végére reménytelenségbe fúló élet-
minőséggé. Mégis más - kevésbé sikerült
- ez a jelképdramaturgia a korábbi (már
„igazi") Sütő-drámákénál, mert pusztán
hangulatot, életérzést közvetít, maga a
történet tehát csak „közeget" teremt egy
lehetséges drámának. Egy olyan
drámának, amely erre a jelkép-rendszerre
épülő mélyebb, áttételesebb
gondolatiságot hordozhatna. S ez a lehe-
tőség benne is van a darabban, hiszen
felismerhető benne a Kolhaas-Nagel-
schmidt, Kálvin-Szervét és Ábel-Káin
ellentétpár folytatása, még ha Bódi Ven-
cel és Zetelaki Dániel halovány visszfénye
is csak az előbbieknek, de az ő szem-
benállásukból már nem szikrázik föl drá-
ma: az ő esetükben már nem - Tarján
Tamás Sütő-tanulmányának (Kortársi
dráma, 134-159 old.) megfogalmazását
kölcsönvéve - „a fölemelt fejű és a le-
hajtott fejű ember konfliktusáról van szó";
sorsuk párhuzamosan egymás mellett futó
egyéni tragédiák sora, ebből pedig nem
születhet dráma. Velük már csak
megtörténnek a dolgok (vagy meg sem
történnek), akár lázadoznak, akár nem.
Hiába csengenek Ábel szavai a ki-
várásban bízó Bódi Zetelaki Dániel elleni
kifakadásában: „Lázadó féreg vagy!", és
hiába vág vissza Dániel Káin-ként:
„Neked ma este csodát mutatott az Isten.
Szikrányi reményt lopott megint a
szívedbe. Lefizetett téged megint az Isten.
Engem nem tud." A két szélsőségesnek
látszó magatartás csupán a „lehajtott
fejűség" realitásának két pólusa. Ám
megint csak paradox módon éppen e
negatívum, a kiteljesedő dráma hiányának
alapján (nem beszélve magáról az
ellentétpár-párhuzamról) tekinthető az
Advent ... akár az Egy lócsiszár
virágvasárnapja, a Csillag a máglyán és a
Káin és Ábel alkotta dráma-trilógia
lezárásának, egy képzeletbeli tetralógia
negyedik darabjának is. Mint-ha Bódi és
Dániel ketten együtt lenné-nek a halála
után Ábel szerepét is fel-vállaló, önmagát
megkettőző Káin folytatása, egyként
mutatva a káini és ábeli magatartás teljes
passzivitásba, várakozásba kényszerült
csődjét. Itt az el-lentétek tükröztetésének
már nincs értelme, nincsenek reális
alternatívák, ez már nem dráma, hanem
rekviem Kái-



nért. És mivel nincs drámai konfliktus,
Bódi és Dániel jelenléte sem jelenthet
többet verbális jelképességnél; az írói
gondolat drámai közvetítés nélkül, a maga
költői szimbólummá formált közvet-
lenségében jut el a nézőhöz; nem össze-
fonódva, inkább párhuzamosan a tulaj-
donképpeni történet áttételesebb értel-
mével.

Amit látunk, szimbólum köré épített
fájdalmas-játékos költészet tehát. Akár-ha
székely népballada elevenedne meg a
Nemzeti Színház színpadán. Drámán túli
ballada. A hallgatás balladája. Á vá-
rakozásé. Mert a Nagy Romlás fenyegető
árnyékában már megtörténtek az igazi
drámák. Itt a Bódi megfogalmazta
életprogram: a „befelé sírás", befelé
nevetés az egyedül lehetséges. Mert aki
fájdalmában-haragjában-örömében nagyot
kiált, arra ráomlik a Nagy Romlás. Ez a
végzete a jégmadárrá változni képes Árvai
Réka és Zetelaki Gábor „héja nászának" is;
hiába történik meg a csoda, hiába
melengeti életre felejteni nem tudó,
halálba kiáltott kedvesét Réka; másodszor
is elveszejti, most már önmagával együtt,
mert Zetelaki Gábor „feltámadása" Réka
számára nem más, mint az éltető remény
pusztulása. Neki is rá kell döbbennie, hogy
a felejtés lehetetlen, de ezt a felismerést
nem bírja elviselni. Á felejteni nem tudás e
történelmi igazsággá tágítható balladás
költészete egészül ki az apák: a házától
egykor elkergetett lányát huszonhat évig
hiába váró Bódi Vencel és a fiát kétszer
elveszítő Dániel igazságaival, a darab
központi szimbólumának kibontásával, a
közvetlenebb, a lényegi mondanivalóval.
Kettejük örökös perlekedése emlékekkel,
önmagukkal, egymással és az Istennel
azonban a történet mellett „csak" narratív
jellegű, s csak annyiban fonódik egybe
azzal, amennyiben fia által Zetelaki Dániel
érzelmileg érdekelt benne. Bódi alakja és
várakozásban testet öltő, saját életében
kudarcba fúló, s a többiek sorsa által sem
igazolódó életfilozófiája viszont attól
eltekintve, hogy jobbára az ő háza a játék
színtere, mindvégig elválik a konkrét
cselekménytől, elvont marad, jóllehet,
ahogyan arra az előbbiek-ben utaltam,
éppen ezáltal válik k ö v e t -lenné e
jelentéssík, miközben nem szűnik meg
egyszersmind költészet lenni. Eggyé éppen
e poézisből, humorból, székely
csalafintaságból gyúrt sütői nyelv olvasztja
a párhuzamos síkokat. És kísérletet tesz a
további egységesí

tésre a rendező, Sík Ferenc is, amikor
realitás és tünemény, vaskosság és líra e
magával ragadó játékát valóságos keretbe,
adventi betlehemezésbe illesz-ti. Ez a
megoldás azonban - azon túl, hogy riogató
harsányságával ellentmondásba kerül az
író teremtette, suttogásra kényszerült
világgal (veszélybe sodorva mindenkit a
Nagy Romlás árnyékában) s a darab
kamarajellegével - az egymásmellettiséget
föl nem bont-hatva egyneműsíti a
különböző szintű síkokat; s a csodaváró-
csodavesztő balladát bizonyos fokig
idézőjelbe teszi, amikor játék voltát
hangsúlyozza.

Hogy az előadásnak mégis sikerül
realitás és mese határán egyensúlyozó,
játékos-balladás világot teremtenie a

színpadon, az elsősorban a színészi já-
téknak s a díszletnek köszönhető. Bakó
József keresztmetszetében koporsót for-
mázó díszleteleme, körülvéve a fenye-
getően megdőlt, omlásra kész, kopjafákat
formázó sziklatömbökkel, egyszerre
jelkép és lezárt játéktér - a nagy színpad-
nál zártabb, szűkebb forma talán sze-
rencsésebb lett volna -; ám a darab
említett kamarajellegéből adódóan a
hangsúly inkább az előbbi funkción van,
tovább erősítve a közvetlen jelentés síkját.

Á képzelet világában csapongó cselek-
mény és a szimbólumok realitásának
egymásmellettisége, együtthatása kü-
lönösen nehéz feladatot ró a színészekre,
legfőképpen a Rékát és leányát,

Sütő András: Advent a Hargitán (Nemzeti Színház). Kubik Anna (Árvai Réka) és Funtek Frigyes
(Zetelaki Gábor)



Kisrékát egy személyben alakító, de a já-
tékon belüli játékban Réka anyját, sőt
megöregedett önmagát is eljátszó Kubik
Annára. A négy alakváltozatot fel-
vonultató, színészpróbáló szerepben iga-
zán a felnőttesen kacér, bújócskázó,
„földi" hangjai meggyőzőek a színésznő-
nek, s ezzel némileg a realitás felé billen-
ti az előadást. Ez láthatóan nem ellen-
tétes a rendezői elképzeléssel, csak talán
a kelleténél kevesebb teret enged a
lírának. A lágyságra helyenként nehezen
hajló hang a húsz évet öregedett, ked-
vesét foggal-körömmel keresve vezeklő
Réka megformálásában válik erénnyé,
megóvja Kubik Annát az elérzékenyü-
léstől, az önsajnálattól. Sötét, kemény
színekkel rajzol itt. Ha hangskálája a líra
felé bővül, még több eszköze lesz az
árnyalatok, a hirtelen váltások és
átváltozások érzékeltetésére.

Jóval könnyebb dolga van Funtek
Frigyesnek Zetelaki Gábor szerepében,
aki éppen Réka szavainak tükrében bát-
ran felvállalhatja a kamaszos szertelen-
séget mint meghatározó színt, a csodában
hinni tudás magától értetődő, gyermeki
természetességével. És bár úgymond
nincsen „szituációjuk", hús-

vér figurát teremtenek emberségből,
kópéságból, vallomásból gyúrt szere-
peikben a Dánielt alakító Agárdi Gábor és
Bódi Vencelként Sinkovits Imre, akit
régen láttunk ilyen tisztán, „eszköz-
telenül", belülről játszani. A lányát,
Máriát egy villanásnyi emlék erejéig
megidéző Götz Anna pedig egész balladát
formál rövid jelenésében.

Hogy Sütő András drámáinak nem a
legkiemelkedőbbjei közé tartozik az
Advent a Hargitán - ha logikájában és
igazságtartalmában pontosan követhető is
az ide vezető út -, azt az ízléssel,
mértékkel megvalósított előadás sem fe-
ledteti.

Hogy ezzel együtt helye van a Nemzeti
Színház színpadán, az sem vitás. De a
sort - mert remélhetőleg lesz folytatás -
szerencsésebb lett volna egy „igazi" Sütő-
drámával újrakezdeni.

Sütő András: Advent a Hargitán (Nemzeti
Színház)

Rendező: Sík Ferenc. Díszlet: Bakó József.
Jelmez: Schäffer Judit. Zene: Orbán György.
Koreográfus: Pesovár Ernő. Játékmester:
Bodnár Sándor.

Szerelők: Kubik Anna, Funtek Frigyes,
Sinkovits Imre, Götz Anna, Agárdi Gábor.

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

„Boldogságba
eltemetve"
A Csongor és Tünde Egerben

Talán nem kortársi elfogultság mondat-ja:
Vörösmarty Mihály műve, másfél
évszázad alatt először, egy 1970-es évek-
ben kiforrott művésznemzedék jóvoltából
találta meg helyét a magyar színpadon. A
nagy világégéseken túli idő rezignációja, a
mesékhez, álmokhoz való viszonyunk
átértékelődése, posztmodern érzékenység
kellett ahhoz, hogy a játszhatatlannak ítélt,
mégis ezerszer játszott darab valóban életre
keljen.

1974-ben Valló Péter veszprémi ren-
dezése kibontotta a Csongor és Tünde élet-
filozófiáját, anélkül, hogy „szavalatokra"
hagyatkozott volna, elhárította a mézelgő
tündérieskedést, kiiktatta a népieskedő
hancúrozást. Álomvilág helyett az álmok
racionális, mégsem gyöngédtelen
magyarázatát adta. Most pedig, Egerben,
Szikora János megoldotta azt is, hogy a
mű józanítóan hipnotikus hatása
teljességében érvényesüljön. Ehhez olyan
művészektől kapott segítséget, mint a
színpadképet megalkotó Jovánovics
György vagy a jelmezeket tervező El
Kazovszkij, akik rendkívül tárgyias és így
elvonatkoztató látvány-világot teremtettek
a játékhoz.

Szikora mindig is szerette impozáns
terekbe helyezni hőseit: figuráinak szo-
rongása legtöbbször nem a bezárt, ha-nem
a bolyongó, tanácstalan emberé. Ezt
láthattuk egykor Pécsett, Kafka Perében,
ezt Győrben, a Bambini di Prágában, vagy
újabban Miskolcon, a Karamazov
testvérekben. Az egri színpad is mintha
sokszorosára tágulna: rengeteg erdő,
pusztaság, romok képét adja, a dús
vegetációét s az enyészetét. De semmi
festett masé; itt az elemekkel, tárgyakkal
meg kell küzdeniük a ját-szóknak. A teret
vastagon homok borít-ja, szóródik,
szállong a por, futni, lábal-ni, vonszolódni
nehéz benne; ahol a homok buckát vet,
valaha épület állott (az elődök otthona),
egy öreg karosszék már félig betemetve,
arrébb egy rokkant zongora, megfeneklett,
mozdíthatatlan roncs. (De: a szék még
előásható, használható, s a zongora is
megszólal . . .) Hátul az erdő igazi vadon,
alig-ha lehet utat lelni benne. Az „örök

Kubik Anna (Árvai Réka) és Sinkovits Imre (Bódi Vencel) a Sütő András-drámában
(Iklády László felvételei)


