
ilyen módon kikényszerített, felsorakoz-
tatott, de valójában nem ütköztetett mo-
nológokból legfeljebb a kudarcok eszt-
rádja születhet meg, nem pedig drámája.

Talán csak egy zseniális rendezői ötlet
segíthetett volna. Ha Szirtes Tamás
megtalálja a magánügyekbe fulladó szö-
veg mögött feszülő, valóságos társadalmi
problémák színpadi kifejezésének sajátos
módját. Ennek azonban éppen az ellenke-
zője történt: Szirtes nem sarkítja, hanem
inkább még lekeríti a szövegből kitüremlő,
súlyosabb igazságokat; olyannyira, hogy a
félbetört csehovi drámából
 a tragédia fenyegető árnyékát elhárítva
 végül is egyenetlen ritmusú, bár kétség-
telenül gördülékeny társalgási darab ke-
rekedik.

A kritikák egy része a szereposztást is
vitatta: mintha Haumann Péter nem len-ne
eléggé hitelesen vonzó, eléggé szív-tipró,
csábító „svéd". Ebben az egyetlen
kérdésben én Szirtes Tamással értek egyet.
Haumann Péter kopaszodó feje, korántsem
adoniszi megjelenése pontosan megfelel a
szerep követelményeinek. Hiszen
férfiúsikerei ilyen körülmények között
sokkal inkább leleplezik hazánk szebb
keblű hölgyeinek a külföldi státushoz,
útlevélhez, kocsihoz, a kolbászból font
kerítés illúziójához való vonzódását.
Méghozzá szavak nélkül, a szín-házi és a
színészi megjelenés eszközeivel. Más
kérdés, hogy Cserháti Péter közhelyekből
szerkesztett jellemével sokat még
Haumann Péter sem tudott kezdeni.

Moór Marianna és Bajza Viktória anya-
lány kettőse viszont valóban szereposztási
műhiba. A köztük lévő és a szövegben
olyan nagy nyomatékot kapott
hasonlatosság - alkatilag is abszurd. Ha
már így esett, talán a szöveget kellett
volna az előadásban a két nő közötti kü-
lönbség természetére kihegyezni. Moór
Marianna legalább hiteles jellemrajzot ad
Ila szerepében, s néha igyekszik saját
hajdani énjével is szembesülni, két síkon,
két szinten játszani. Bajza Viktória Fannija
viszont eléggé egysíkú, méghozzá jóval
nyersebb, durvább és ellenszenvesebb az
író megrajzolta figuránál. Képtelen arra,
hogy sorsa iránt részvétet, együttérzést
vagy legalább érdeklődést ébresszen.
Zenthe Ferenc Lőrincéből a működés
lehetőségétől megfosztott, de mindenkor
jelenlévő intellektus hiányzik. Sofőrnek
annyival hitelesebb, mint a belső
emigrációt választó értelmiségi-nek, hogy
már-már kételkedni kezdünk a magunk
értelmezésében. Lehet, hogy a színész és a
rendező ilyen módon kérdő-

jelezi meg a figura szövegét? Ám ha így
lenne, ezáltal még tovább gyengülne a hős
személyes drámája. Hasonló ellent-
mondás érződik Koltai János Ferijében is,
aki csak a figura alkoholizmusát, ki-
ürültségét hiteti el, hajdanvolt tehetségéről
csupa üres szó pukkan el a levegő-ben.

Sunyovszky Szilvia Magdája olyan
eleven és vonzó, hogy már-már érthe-
tetlenné, valószínűtlenné teszi vállalt
sorsát. Tisztánlátása árnyékot vet fennen
hangoztatott illúzióira, méltatlanul paza-
rolt szerelmére. Nem is szólva arról, hogy
ennyi szexepillel, tudatosan hordott
csáberővel Magda mér régen kiléphetett s
alighanem ki is lépett volna az alkoholista
férj fásult ápolónőjének meg-alázó
szerepéből. Kiss Mari Edinája sikerült
karikatúrája a távolba szakadt hazánkfiára
rástartoló nőcskének. Kérdés, hogy a
figurában - a szerencsétlen házasságban
megsérült fiatalasszony társ-kereső
kapaszkodásában - nincs-e ennél
valamivel több?

Az idei dráma- és élményszegény évad
eseménytelenségében esemény lehetett
volna egy kiváló színészegyüttes köz-
reműködésével létrehozott, mai tárgyú
Szakonyi-bemutató. Ehelyett inkább csak
tanulság: a sorsvázlatokat jó lenne
drámává érett állapotban bemutatni! Még
szerencse, hogy az egy esti szórakozást
kereső közönség más mércével mér, és
hálásabb is, mint a Szakonyi Károlyt saját
legmagasabb szintjéhez mérő, elégedetlen
kritikusi kar. De azért az Adás -hiba
alkotójának érdemes lenne elgondolkodnia
saját író hőseinek kíméletlen őszinteséggel
feltárt dilemmáin, hogy a szerzői
sikerekkel megszépített írói válságból
kijutva újra és folyamatosan valóra vált-
hassa tehetsége ígéretét.

Szakonyi Károly: Ki van a képen? (Madách
Kamaraszínház)

Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Pongrácz
Ágnes. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Zenthe Ferenc, Moór Marian-na,
Bajza Viktória, Koltai János, Sunyovszky
Szilvia, Haumann Péter, Kiss Mari.

SZŰCS KATALIN

A „nem vállalás"
vállalása

Hernádi Gyula
Hagyaték című drámája Pécsett

Nemcsak a pécsi Nemzeti Színházhoz, öt
korábbi drámája bemutatójának szín-
helyéhez „tért meg" tíz év múltán Hernádi
Gyula, hanem úgy tűnik, blődlikorszaka
után az „igazi" drámához, a majdhogynem
hagyományosnak mondható történelmi
drámához is, szinte meghaladva korai
drámaírói önmagát. Nem mintha
lemondott volna a mai szerző
személyességéről, a közvetlenül a jelennek
szóló fricskákról, s nagyvonalúan
elrejtőzött volna történelmi figurái mögé.
Nem. Hernádi most is „jelen van" a
szövegben, olyannyira, hogy egy-két
megjegyzés erejéig még színházvezetői
korszakából eredő sértettsége is felsejlik,
ám kézjegye ez esetben mégsem hival-
kodóbb és nem is zavaróbb a nevét inici-
álékba rejtő középkori költőénél. (Csupán
a dráma lezárásában, de erről majd
később.) Pedig most is - mint már
annyiszor, s mint a parabolaszerzők
legtöbbje - „hűtlenkedik" a história rová-
sára, el-eljátszik a történelmi tényekkel s a
közéjük ékelhető feltételezésekkel; az
ismert tények közötti hiátusok kitöltésével,
természetesen nem a történész, ha-nem a
társadalmi-történelmi helyzetek
modellálására mindenkor kész elme szen-
vedélyével. Ennek ellenére avagy ezzel
együtt a Hagyaték talán az első olyan tör-
ténelmi parabolája Hernádinak, amely egy
pillanatra sem hagyja el - az arisztotelészi
esztétika értelmében - a realitás szféráját s
a történelmi hitelesség látszatát, s
amelynek története, a színpadi szituációk
önmagukban hordozzák a dráma
kibontotta történelmi-társadalmi-emberi
dilemmákat. Nem mellérendelő tehát a
szerkezet, nem „lefordítandó" jelentés van
e szituációkhoz rendelve, hanem ér-
vényében az öntörvényű drámai szituá-
ciósor jelentése tágítható. Vagyis nem a
parabola szervezi a drámát, hanem a drá-
ma hordoz parabolikus jelentést i s . Ezzel
a hagyományosnak mondható dra-
maturgiával mindenesetre sikerült Her-
nádinak drámaírói oeuvre-jében ú j minő-
séget létrehoznia, még ha nem is minden
ízében hibátlan darab formájában.

Krisztus előtt 323-at írnak a dráma kez-
detén, amikor is az Arisztotelész hatvan-



egyedik születésnapjának tiszteletére ren-
dezett ünnepségen megjelenik a szám-
űzetésből inkognitóban hazatérő Dé-
mosztenész, hogy nagyra becsült ellen-felét,
a kor általa is legnagyobbnak tartott
filozófusát rábírja: vegyen részt felséges
tanítványa, a világhódító Alexandrosz elleni
összeesküvésben. Hite szerint ugyanis a tét
az athéniak függetlensége. Az
alapszituációban adva van tehát két azonos
- nagy formátumú - egyéniség, s az általuk
képviselt, a hódító hatalomhoz fűződő
viszonyukban kifejeződő két ellentétes
világszemlélet; ellen-tétes eszmények s az
ezekből következő eltérő magatartásmódok.
Démosztenész a történelmet önmaga
formálni szándékozó „cselekvő" hős, vele
szemben Arisztotelész a „szellem embere"
kívül-állásra törekvő magatartásának
megtestesítője. A kétféle magatartástípus,
történelmi „vállalás", illetve e vállalás
hiányának ütköztetése, erkölcsi
megméretése, mint a dráma szövetének egyik

fölfejthető jelentésrétege, tulajdonképpen
„sors-tragédia", az arisztotelészi kívülállás
ön-gyilkosságba torkolló tragédiája, csődje.
Ami azonban nem jelenti egyben a
démosztenészi „vállalás" egyértelmű
visszaigazolását, ahogyan az arisztotelészi
kívülállás eszménye sem magasztosul
Démosztenész etikai normái fölé, Hernádi
kérdésfelvetése ugyanis az elvont, morális
megközelítés lehetőségénél - amire a
szöveg valóban alapot ad lényegesen
sokrétűbb, árnyaltabb, és ami a
legfontosabb, konkrétabb. Nem reked meg a
hatalom és a szellem emberének művek
tucatjában konvencionálissá unalmasodott
személyes konfliktusánál; az adott konkrét
történelmi szituációban az arisztotelészi és
démosztenészi maga-tartás
szembeállításával ,közösségibb" problémát
vet fel: a perzsa, illetve macedón hatalom
árnyékában élő görögség (és tágabb
értelemben a nagyhatalmak erőviszonyai
meghatározta világban élő kis népek)
megmaradásának, fejlődésé-nek esélyeit
mérlegeli, a kollektív és egyéni választás
drámájaként. Ebben az összefüggésben már
korántsem olyan egyértelmű az egyik vagy
a másik világ-szemlélet megítélése,
egyszerűen azért, mert nem pusztán
morális, hanem lét-kérdésekről, a kollektív
sorsot meghatározó történelmi
választásokról van szó. (És ebben az
értelemben a „nem vállalás" is lehet
vállalás.) Ellentmondani látszik ennek az a
tény, hogy Arisztotelész a darab elején,
Démosztenész érve-lésének hatására már-
már a lázadók olda-

szony, azt a dialógusok minduntalan
egymásra felelgető részigazságai bizo-
nyítják.) Igaz, a filozófus több ízben meg-
fogalmazza a maga tértől, időtől, törté-
nelmi mozgásoktól függetlenedni vágyó
ars poeticáját, mondván: „én magam
vagyok egy személyben a saját mozgal-
mam", majd a későbbiekben: annak van
igaza, „aki kívül áll, és megméri a dolgok
nagyságát és kicsiségét, aki kiabál, ha
megölik az áldozatot, és aki akkor is kia-
bál, ha megölik a hóhért"; ez az elvont-nak
látszó humanizmus azonban nagyon is
konkrét eszményekkel párosul; mögötte
egy a Démosztenész törekvéseitől eltérő
történelmi alternatíva határozott igenlése
húzódik meg. Arról nem beszélve, hogy a
„sorstragédia" beteljesedésével, a tényleges
cselekvéstől az említett véletlen hatására
távol maradva, de éppen ezáltal egy „kvázi"

cselekvés, azaz egy hamisított levél révén a
történelmi sors-választásba meglehetősen
fonák módon mégis belekeveredve, maga
Arisztotelész jut el az elvont humánum, a
távolmaradás ideológiájának cáfolatához,
amikor a győztes athéni lázadók, mint
árulót perbe fogják, s Démosztenész mert
tiszteli - maga akar a védője lenni, a tör-
vényesség keretein belül kívánva igazságot
szolgáltatni e vétlen humánumnak.
(Arisztotelész „tragikai vétsége" éppen e
tétlen vétlenség.) Arisztotelész köszönet-
teljes elutasításában nemcsak Dé-

Hernádi Gyula: Hagyaték (pécsi Nemzeti Színház). Maronka Csilla (Tündarisz) és Holl István
(Arisztotelész)

lára áll, s ettől az elhatározásától csak egy-
kori szeretőjének, Olümpiásznak, Ale-
xandrosz anyjának közlése tántorítja el,
aki tudtára adja: a király közös gyerme-
kük. Eszerint Arisztotelész végső dön-
tésében nincs szerepe semmiféle létkér-
désnek vagy morális megfontolásnak,
csupán ennek az egyetlen információnak,
érzelmi motívumnak. Egyrészt azonban a
dráma egészének értelmezése szem-
pontjából éppen mint érzelmi motívum
válik e mozzanat jelentőssé - erre a to-
vábbiakban még visszatérek -, másrészt
Hernádi oly módon is kiköszörüli e majd-
nem dramaturgiai csorbát, hogy miközben
Arisztotelész a dráma végén pers-
pektivikusan változatlanul visszaigazolja
Alexandrosz uralkodásának, tetteinek
történelmi jelentőségét, maga sem tagad-
ja, mi több, egyenesen saját mentsége-ként
hozza fel, hogy a király megöletését azért
ellenezte, mert az a fia volt. Ez ugyan nem
változtat azon a tényen, hogy egy
„véletlen" mozzanat válik sorsdöntő je-
lentőségűvé, s hagyja meg változatlanul
drámai ellenfelekként Démosztenészt és
Arisztotelészt, de éppen ez teszi
„sorsszerűvé" Arisztotelész tragédiáját, és
egyúttal lehetetlenné egy olyanfajta ér-
telmezést, amely szerint Arisztotelész kí-
vülálló magatartása felmagasztosulna a
drámában. (Hogy mennyire nincs a ket-
tejük képviselte világszemléletek, morális
tartás között alá-fölérendeltségi vi-



mosztenész naivitásának a felismerése
van benne (hogy tudniillik egy olyan
történelmi helyzetben bízik még a jog-
rendben, amikor a féktelen indulatok már
régen elszabadultak), hanem saját korábbi
álláspontjának akaratlan felülbírálata is.
Ezt Démosztenész is azonnal észreveszi:
„Hidd el nekem - mondja Arisztotelész a
szónoknak -, ha fellángol a gyűlölet, a
legnagyobb szónoklat is csak köpésnek
számít az oltásban. A gyűlölet szülte
erőszakot csak egy másik erőszak
semlegesítheti." Mire Démosztenész : „Te
mégis hiszel az erő-szakban?" Halála
előtti számvetésében pedig egyértelműen
kétségbe vonja Arisztotelész saját korábbi
álláspontjának helyességét: „Most mintha
Démosztenésznek lett volna igaza. Vagy
mind-kettőnknek." Ez utóbbi félmondat
pedig még inkább megerősíteni látszik,
hogy Hernádi egyik magatartást sem
magasztalja fel a másik rovására. (Ekkor,
a dráma végén egyébként már mindketten
halottak.) De e „megvilágosodással"

Arisztotelész nem humánus eszményeit
tagadja meg, csupán a megvalósításuk-
hoz addig üdvözítőnek vélt utat kérdő-
jelezi meg. Mert amint arra már utaltam,
nemcsak Démosztenésznek van határozott
„koncepciója", a látszólag elvont
humánum mögött Arisztotelész is meg-
határozott és vállalt eszmények jegyében
„nem cselekszik". Démosztenész nem
ezekkel az eszményekkel száll vitába,
amikor meg akarja győzni arról, hogy a
zsarnoknak pusztulnia kell, hanem azzal a
szemlélettel, amely a távoli cél nevében
nem hajlandó tudomást venni a jelenről.
Alexandroszban Arisztotelész a
nagyformátumú államférfit, a kultúra-
közvetítőt, a hellén szellem terjesztőjét
látja, s ezzel a távlati, egyetemes céllal
való értelmi, érzelmi azonosulása - amit

csak erősít az említett szimbolikus ér-
telmű személyes kötődés - teszi „vakká" a
tényekkel szemben, de ugyanakkor az a
józan felismerés is, hogy az athéniak
számára a lázadók óhajtotta függetlenség
nem létező, irreális lehetőség. „Gondolod,
a perzsák jobbak lettek volna, Dé-
mosztenész? Minden birodalom azonos
módszerekkel hódít" - érvel Arisztotelész.
Démosztenész viszont csak a „tirannust"

látja, akinek „sohasem lehet igaza", mert
csak „a zsarnok beszél mindig a jövőről, a
bölcs és az egyszerű ember az édes jelent
szeretné ízlelgetni. De Alexandrosz nem
hagyja - folytatódik a vád. - Vágtat,
harcol őrült katonái élén, mindenkit
legyőz, megaláz, kifoszt és végül
legyilkol. És mindezt a te tanításod
jegyében! De ez nem a te tanításod! A te
tanításodban a legfőbb érték az élő ember
boldogsága. Ez a gyilkos elnyomás terád
nem dicsőséget, hanem gyalázatot hoz."

Tehát Démosztenész sem az eszményeket
kérdőjelezi meg, jól-lehet a távoli cél
nevében felmentést kereső jelent
elutasítja, hanem a megvalósításukra
törekvés torzult formáit, azt a hatalmat,
amely valójában már régen el-távolodott
az Arisztotelész képviselte eszméktől.

Démosztenész és Arisztotelész ellentéte
ily módon - ha más-más perspektívából
látva is a világot (a patriotizmus s a
világméretekben való gondolkodás
egymásnak feszülésében) - tulajdonkép-
pen ugyanannak a szándéknak két pólusa,
szembenállásukban a megvalósításhoz
vezető út a vitatott. És az marad a dráma
befejeztével is. Mert Hernádi nem dönt,
nem sugalmaz, nem oszt igazságot. Tör-
ténelmünk tapasztalataiból kiindulva
olyan helyzeteket teremt, olyan dilemmá-
kat vet fel, amelyekben a választás igazo-
lását csakis a jövő adhatja meg. Ahogyan

Arisztotelész mondja: „Sajnálom, hogy
nem élhetünk több száz évig, Démoszte-
nész. Akkor talán elhinnéd a saját sze-
mednek, mit jelentett Athénnak, a gö-
rögségnek Alexandrosz keletre lovaglása."

Nagy kár, hogy Hernádi nem elég-szik
meg ennyivel, tisztességgel nyitva hagyott
kérdésekkel, hanem odailleszt a dráma
végére egy szervetlen utójátékot, színházat
kanyarít a színház köré, mintegy belenézve
a jövőbe, a történet folytatásába. Kiderül,
amit addig láttunk, egy színielőadás
próbája volt csupán, ahol Colonna érsek és
hívei készülnek a hagyaték, Colonna érsek
apja művének bemutatására. Ezt a próbát
nézi velünk, nézőkkel együtt Aquinói
Tamás, az inkvizíció képviselőjeként,
hogy „megóvja" annak az Arisztotelésznek
szellemi örökségét s a róla kialakított
hivatalos képet, akinek Colonna állítása
szerint pár évtizede még a nevét sem
lehetett az eretnekség vádját elkerülve
kiejteni.

A tulajdonképpeni dráma azzal zárul,
hogy a haldokló Arisztotelész megkéri
legkedvesebb tanítványát, Szelénoszt,
vigyázzon, nehogy eltüntessék, megha-
misítsák írásait. Az utójátékban pedig az
az Aquinói Tamás vádolja fölháborodva
történelmietlenséggel a látott darab szer-
zőjét, akinek köszönhető egyrészről, hogy
Arisztotelész írásai fennmaradtak,
átvészelték a középkort, de aki sajátos
interpretálásával egyúttal meg is hamisítja
azokat, „meglátva" Arisztotelész-ben a
potenciális keresztényt. Vagyis
megkezdődik - avagy folytatódik - a
szellemi örökség ideológiai kisajátítása,
mert amint az Arisztotelészt alakító Co-
lonna érsek kérdezi: „hogy 1600 évvel
ezelőtt mi hogyan történt, ki tudja pon-
tosan?" Fölösleges és hivalkodó maga-
mentése ez a parabolaszerzőnek, de a
jelenet egésze egyben cinikus jelzése an-
nak, hogy az egy szellemi mozgalmon
belül szemben állók polémiája, a kons-
zenzus hiánya „örök", az egymás elleni
harc csak módszereiben változik. Ez egy
parabola esetében ugyanolyan fölösleges
meghosszabbítása a darab mához szóló
jelentésének, mint amilyen kár, hogy mi-
után magában a drámában Hernádi si-
keresen kikerülte - mint említettem - a
hatalom és szellem emberének direkt és
ezzel szimplifikáló szembeállítását, be-
csempészte azt e teljesen fölösleges utó-
játékba, jelezve a művek mindenkori
félreértelmezésének, s mint említettem, a
szellemi értékek egyoldalú kisajátításának
veszélyét. Ami az előzőek érvényén

Petényi Ilona (Olümpiász) és Holl István (Arisztotelész) (MTI Fotó - Kálmándy Ferenc felvételei)



mit sem változtat, hiszen a szereplők kő-
zött nincs pontos megfelelés; egyszerűen
fölösleges. Hiszen mindez mint az alkotó
ember szellemi kiszolgáltatottságának
vagy a cél szentesíti-e az eszközt örök
kérdése - benne van magában az
„eljátszott" drámában, De visszatérve
ehhez a „tényleges" drámához, az ebben
megfogalmazódó kétfrontos drámaírtai
polémia kulcsfontosságú szereplője Ar-
khiász, az Olümpiász egykori szeretőjéből
lett athéni lázadó, a „véres szájú uszító„„

majd a szelek fordultával ismét
macedónpártivá vedlett megtorló, aki
jelenlétével maga a figyelmeztető kérdő-
jel, amely bármely mozgalom szándékai-
nak és megvalósulásuk ellentmondásos-
ságának, torzulásának veszélyére figyel-
meztet. Az ő jelenléte akit szemlátomást
Démosztenész is megvet minősíti a
felkelést, s az ő jelenléte - akit
szemlátomást Olümpiász is megvet -
minősíti a macedónok megtorló akcióit a
lázadás leverése után, Ugyanakkor maga
Arkhiász is áldozat, saját kétszínűségének
áldozata. Akkor kell korábbi aljasságaiért
bűnhődnie, amikor feltehetően -
Arisztotelész és szeretője, Tündarisz
öngyilkosságában - éppen ártatlan. Meg-
jelenése ekkor már függetlenedik szavai
jelentésétől, egy mechanizmus működé-
sének megtestesítője.

A Szegvári Menyhért rendezte pécsí
előadás leggyengébb pontja Németh
János Arkhiász-alakításának színtelensége,
súlytalansága, ily unódon ugyanis nem
töltheti be drámai funkcióját. Németh
János játéka egyértelműsít„ leegyszerűsít;
kétszínűsége olyan elegancia-, dörzsölt
ség-, veszélyességmentes, színeváltozásai
olyan nyilvánvalóak, mint átöltözései a
pártállásának megfelelően váltakozó fe-
bér, illetve fekete ruhába, ami viszont a
rendező s a jelmeztervező „leleményessé-
gét", „koncepciózusságát" dicséri, Né
meth János alakítása alapján aligha hihető
Tündarisz hitetlenkedése: „lehetetlen,
hogy ennyire hazudjon!" Ez az Arkhiász
fenyegetően lép fel, egy korbácsot(?)
imitáló kötéllel csapkodva; nem hagy két-
séget afelől, hogy ismét csak
kétszínűsködik, amikor látszólag
barátságosan, jó hírt hoz, De a darab
sokszólamúságának, összetettségének, az
azonos kvalitások polémiája
leegyszerűsítésének irányába mozdul el az
egész előadás azáltal, hogy Holl István
egyébként erőteljes, meggyőzi
alakításában a hangsúly a kívülállásra he-
lyeződik, ezt az álláspontot védelmezi fel
s alá járkálva a színpadon a háttérben álló
vagy ülő Győry Emillel, Démoszte-

nész alakítójával szemben, ami ha nem is
hathat a szöveg teljessége ellen, minden-
esetre gyengíti az abban sűrűsödő össze-
tettség kibontását. Kisebb hangerő, ke-
vesebb színpadi dinamizmus (kamarada-
rabról van szól) jobban segíthette volna a
darab gondolatiságának, összecsapó
igazságainak teljesebb érvényre jutását. A
rendező azonban, úgy tűnik, szívesebben
bíbelődött egy igazi, vízzel telt medence
színreállításával a színpadainkon
egyébként immár megszokott vastra-
verzekből összetákolt, megmagyarázha-
tatlan funkciójú, de mindenképpen csak
jelzésszerű díszlet közepette -, amelybe a
Tündaríszt alakító Maronka Csilla bele-
toccsanhat:, mint a szöveg pontos értel-
mezésével. Ezért a sorozatos ügyetlen-
ségek. Ezért, hogy a darabot előre el nem
olvasó néző számára érthetetlen okból
vágódik egyszer csak hasra az őt ünneplő,
a nagy filozófus elődöket eljátszó
tanítványok előtt (a széles nagyközönség
ugyan feltehetően nem olvassa e lapot, de
itt mondom el: az elődök nagysága előtt
borul le Arisztotelész); ezért, hogy
Olümpiász kérdésére: „Hol van Arisz-
totelész ?", maga mellé mutatva válaszol
Tündarisz: „Itt jön", holott a mögüle
érkező Arisztotelészt nem láthatta; ezért,
hogy az Arkhiász megtámadta Tündarisz
feltűnően szorongatja maga előtt meg-
bomlott ruháját, holott a szöveg szerint
már el kellett volna tüntetnie az árulkodó
nyomokat, különben Olümpiász aligha
vállalkozhatna arra, hogy a belépő Arisz-
totelész előtt eltitkolja a történteket - és
így tovább. Mindez pedig azért sajnálatos,
mert a dráma erejének s néhány színészi
alakításnak, elsősorban Holl Istvánénak,
Győry Emilének s Olümpiász szerepében
a kitűnő Petényi Ilonának köszönhetően
az előadás így sem hatástalan. Mílyen
lehetett volna még pontosabb, finomabb
rendezői értelmezéssel?!
Hernádi Gyula: Hagyaték (pécsi Nemzeti Színház

Díszlet-jelmeztervező: Csík György. Mozgás:
Váradi M. lstván. Zene: Károly Róbert,
Rendezte: Szegvári Menyhért.

Szereplők: Holl lstván, Győry Emil, Petényi
Ilona, Maronka Csilla, Németh János,
Csuja Imre, Balikó Tamás, Krizsik Alfonz.

KISS ESZTER

Közhelytörténelem

Görgey Gábor színműve a
Vidám Színpadon

A Vidám Színpadon mai magyar dráma-
író művét láthatjuk, amely azonban nem-
igen lenne önálló drámaként elbírálható
(bár eredetileg az 1985-ös drámapályázat-
ra készült). Görgey Gábor „forgató-
könyvét„' a színpad teszi életképessé, mi-
vel kabarétréfák mozaikjából áll össze
szerkezete - közel fél évszázados . törté-
nelmünk vicclapszerű illusztrációjává.

A Huzatos ház műfaja kabarébohózat,
ami természetesen már megszabja az el-
várások irányát is. Nevetést, könnyed-
séget, a színlap ígéretéből komikai re-
mekléseket várunk, amit nagyrészt meg is
kapunk. Csakhogy ez még nem (mindig)
elég talán nem vagyunk túl igényesek, ha
azt mondjuk, hogy a színpadi hitelesség
(legalábbis a meggyőzőerő) a bohózattól
is számon kérhető. Főleg, ha a színlap
„történelmi háttérrel" dúsított
kabarébohózatot ígér.

Az első jelenetek során úgy tűnik, nem is
csalódunk. A szándél. már a játék kez-
detekor - talán túl didaktikusan, szájba-
rágóan is - kiviláglik: „történelmi
tanulsággal" járó humoros önvizsgálat
következik, jelenünk viharos előzményei-
nek görbe tükrében.

Sajnos azonban már az első öt perc alatt
nyilvánvalóvá válik az. előadás két
(lényegében egyazon) alapproblémája: az
egyik az, hogy már ekkor tudjuk, mi
történik majd a kővetkező két órában; a
másik az, hogy nemcsak a történéseket és
víszonyváltozásokat, hanem a történelmi
tanulságot is előre tudjuk már a darab
kezdetekor. És bár a színészek dinamikus
komédiázása ezt sokszor feledteti, és
ébren tartja a közönséget, végül is egy
túlméretezett közhelysorozatot nézünk
végig.

A darab címe: Huzatos ház, Magyar-
ország sorsára, helyzetére utal a huszadik
századi történelem viharaiban. E
történelmi szerep jelképe az a konkrét
budai villa, melyben a cselekmény - vagyis
a magyarországi közelmúlt története
játszódik, s amelynek lakói történelmi-
társadalmi típusok. E karakterek
sorsváltozásait, viszonyaik változásait
kivethetjük nyomon a történelmi kor-
szakváltásokon keresztül. A darab öt ké-


