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Klasszikus születik

Háy Gyula két drámájának
hazai bemutatójáról

Mert nagyon szeretett mesteremről van
szó, akinek tudásom, felkészültségem

érjen bár, amennyit ér - alapjait kö-
szönhetem, talán megengedhetem ma-
gamnak, hogy publikussá tegyek egy
inkább kor-, mint személyfestő anekdotát.
Midőn 1952-ben akkori első s még
egyetlen dramaturgosztályunk főnöke-
ként egy „maguk előtt bizonyára isme-
retlen drámaíró", Molnár Ferenc tech-
nikáját elemezte, e sorok akkor még
naivul lelkes és buzgó írója föltette a
kezét, közölvén, hogy ő bizony egy vi-
déki vakáció alkalmából az ismeretlen
szerző teljes oeuvre-jét elfogyasztotta.
Nagy megszégyenüléseim között őriztem
aztán hosszú évekig az ironikus, le-
forrázó választ: ,,De sok fölöslegeset
összeolvasott maga, Jutka!"

További anekdotát nem tudok, még
csak pontos szövegre sem emlékszem, de
későbbi tanulmányaink során sok szó
esett az órákon egy Brecht nevű német
szerző őt se igen lehetett vagy illett
ismernünk - drámaiatlan technikájáról,
sőt formalizmusáról is.

Mindezt nem az emlékezés vagy épp a
pletykálkodás élvezete idézteti föl velem,
hanem sokkal inkább azok a fel-
ismerések, melyeket a végre örvendetesen
kibontakozó Háy-reneszánsz suga l l .

A k k o r valóban úgy tűnhetett, nem-csak
magának az írónak, hanem a nézőknek-
olvasóknak is, hogy áthidalhatatlan
távolság választja el Háy Gyulát, az
elsőrendűen közéleti érdeklődésű, el-
kötelezett drámaírót a bulvárok hercegé-
től, Molnár Ferenctől, illetve Háy Gyulát,
a klasszikus realista kánon elméleti
tudósát és kitűnő gyakorlati művelőjét
Brechttől, az epikus színház forradal-
márától. Ha viszont ma próbáljuk meg
életművét ismeretanyagunkban, a XX.
század második és harmadik harmadának
drámaírásában elhelyezni, szomszédok-
ként épp e két név ötlik elsősorban
eszünkbe. A különbségek persze meg-
maradtak, ám elhalványultak ahhoz ké-
pest, ami Háyt Molnárral és Háyt Brecht-
tel összeköti, miközben - ha szabad a
szellemeskedés gyanújába esnem - Háy
egyediségét pontosan az biztosítja, hogy

viszont Molnár és Brecht még erősza-
koltan se rokonítható.

Hogy Molnár Ferencen kívül egyet-len
magyar drámaíró sem értett úgy a
színpadhoz, mint Háy Gyula, azt leírtam
már magam e lap hasábjain a debreceni
Tiszazug -repríz kapcsán, újabban pedig, A
ló előadását recenzeálva, Koltai Tamás
is. Ez persze önmagában még nem
rokonítaná őket, hiszen e hasonlóság
egyetlen alapja még csak az, hogy rajtuk
kívül viszont egyéb színpadi szerzőink
kevésbé és még kevésbé értenek a mű-
fajhoz. De már színházi intelligenciájuk
jellege közelebbi rokonságot mutat.
Ellentétben legjellegzetesebb dráma-
íróinkkal, egyikük sem a szív embere, s
kevés azonosulási szándékot-kedvet mu-
tatnak hőseikkel; legrokonszenvesebb
alakjaikkal szemben is megőrzik szuve-
rén személyiségű, fanyar, ironikus távla-
tát, idegen tőlük az idegen terepen mozgó
lírikus alkat albatroszi bizonytalansága.
Továbbá: a magyar színpadi szerzők
közül csak a hivatásos vígjátékírók le-
nézett s ezért többnyire gátlásokkal
küzdő kasztja akar szórakoztatni. Mol-
nárnak nem voltak ilyen gátlásai, s még
komolyabb hangvételű-mondandójú
drámáiban is központi helyet szánt a szó-
rakoztató valőröknek; Háy pedig, aki
aztán nem bulvárszerző, tudatosan ok-
tató-nevelő vagy, mondjuk szebben,

gondolatébresztő célzatú műveit halál-
biztos technikával formálta egyszersmind
szórakoztatóvá - mert a szó legnemesebb
értelmében remek színházi szórakozás az
I s t en , c sás zár , parasztból a Tiszazugon át a
késői királydrámákig vala-mennyi
jelentős Háy-dráma. Komoly magyar
drámaíróhoz a közhit s a szerzők
meggyőződése szerint nem illik a humor;
ez alól a maiak közül Csurka István az
egyetlen kivétel, de az ő „életes" humora
elsőrendűen a mai magyar valóság jel-
legzetes szituációiból táplálkozik, s for-
dításban alig érvényesülne (valószínűleg
ezért nem tud külföldön igazi áttörést
elérni). A Háy-dialógusok poéngazdag-
sága, szikrázó szellemessége viszont
abszolút nemzetközi, akár Molnáré (s a
Szomory-Füst-Szép Ernő triász mutatott
még hasonló kezdeményeket), csak
persze mélyebb, modernebb, dialektiku-
sabb; fordításuk olyan élvezet lehet, mint
amilyen csemege egy Stoppard, egy
Simon Gray vagy egy John Whiting
dialógusainak magyar megfelelőjét ke-
resni.

itt nyilván rögtön feltolul a kérdés:
miért nem kerül szóba ebben az össze-
függésben Örkény István neve? Nos, úgy
érzem: bár lehetnek rokon vonások,
Örkény valóságszemlélete és dramatur-
giája oly gyökeresen ellentétes a Háyé-
val, hogy a párhuzam megvonásából
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semmilyen gyümölcsöző eredmény nem
születne. Amire persze következhet az
újabb kérdés: no és Brecht? Elvégre az ő
dramaturgiája aztán még Örkényénél is
sokkal távolabb áll a Háyétól!

Igaz és mégsem igaz. Mert túl minden,
valóban mélyreható különbségen, Brecht -
és a tőle nagyon sokat tanuló Peter Hacks
- mellett Háy a jelölt kor-szak
legjelentősebb marxista drámaírója, és ez,
mindkét életmű lezárása után, bizonyos
időbeli távlatból szemlélve, ma olyan
kapcsolatot teremt köztük, amely még a
két dramaturgia alapvető eltérései fölött is
hidat ver. A történelmi folyamatok
mozgása iránti játékos-dialektikus
érzékenység, amelyet Háynál persze
sokkal több realisztikus ábrázolás-beli
elem színez, a pajkos-gunyoros, sokszor
kárörvendő élvezet, amellyel a fellengzős
szellemi megnyilatkozások sokszor épp
ellentétes társadalmi-gazdasági hátterét
leleplezik, csakúgy közös bennük, mint az
a fölényes derű, amellyel a nagy
folyamatokat, világnézeti felvérte-
zettségük biztos tudatában, szemlélik és
birtokba veszik. Mindketten örömmel
vállalják a dráma világnézeti nevelő funk-
cióját is, noha Brechtnél a lecke sokkal
közvetlenebb, átpolitizáltabb, mint
Háynál, aki - ebben Hackshoz
hasonlóbban - inkább általános világnézeti
iskolázásra törekszik. És végül közös
vonásuk, hogy annyi történelmi és
személyes keserű lecke, hányódás,
másokat kiábrándító vagy épp az
ellentáborba hajtó tapasztalat után is mint
drámaírók nem tudnak mások, mint -
hosszú távon legalábbis -- optimisták
lenni. Háy Gyula, életrajzi okok
következtében, hosszú időre kiszorult a
magyar színpadokról (ahol recepcióját
amúgy is nehezítik a magyar drámaíró
küldetéséhez kötődő specifikus elvárások)
- ám maguktól a daraboktól nem volt mit
tartani, s ezt nyilván pontosan tudták azok
is, akik kitolták a mostani repríz- és
bemutató-sorozat időpontját. Maguk a
művek - le-számítva az ötvenes évek
termékeit, melyeket amúgy sem fenyeget a
felújítás veszélye - nem „szocreál", de
ízig-vérig marxista világnézetű, tudást,
megvilágosodást és eligazodást építő
világos hír-adások egy áttekinthető
glóbuszról s egyszersmind s ettől el nem
választhatóan rendkívül okos és élvezetes
kitűnő szín-darabok.

A kőszínházi szezon végén és a nyári
színházi évad elején, gyors egymásután-

ban s egyazon rendező, Sík Ferenc színre-
vitelében került színpadra magyarországi
bemutatóként Háy két „királydrámája": az
196o-6i-ben írt A ló s az 1961-63-as
keltezésű Attila éjszakái - egy szatíra s
egy tragédia. Talán túl sok is a jóból.
Noha az Attila éjszakáit a négy friss Háy-
bemutató közül a legsikerültebbnek
érzem, még mindig alatta marad a
lehetőségeknek. Az eredmény alapján
kevésnek tűnik a felkészülési-kiérlelési
idő, bár legyünk méltányosak: mindkét
teljesítmény az évados átlag jobbjai közé
tartozik, ha nem tudott is eloldódni
azoktól a feltételektől, amelyek kétszáz-
valahány bemutató közül tucatnyinál is
kevesebbet képesek jelentőssé érlelni. A
számomra különösen szomorú csak az,
hogy a Háy-drámák megérdemeltek - s
ihlethettek - volna olyan előadást, amely e
tucatnyi közé tör fel.

A ló Caligula császárról szól, akinek
halhatatlan zsarnoki szeszélye volt Inci-
tatus, a pompás paripa konzullá való ki-
nevezése. Egy játszi ötlet az egyszemélyes
parancsuralom mechanizmusába be-
kerülve az egész államnak törvényt szab:
lóban gondolkodik, lovat mímel, ló-
alapon él egész Róma, ki rettegésből, ki
hízelgésből, ki azért, mert már reflexévé
vagy épp életszükségletévé vált, hogy
elfogadjon mindent, ami felülről jön.
Hogy a művet a személyi kultusz ellen
irányuló indulat sugallta, nyilván-való; de
tévedett, pontosabban félreismerte Háy
Gyula egész írói-emberi habitusát, aki a
börtönből éppen hogy szabadult, sorsát
minden bizonnyal igazságtalannak érző
írótól epébe mártott, keserű, az egész
„római" rendszert el-ítélő színdarabot várt.
Háy, személyes sorsán felülemelkedve,
titkok és hátsó gondolatok nélküli derűs
szatírát írt, az olyan művész nyugodt
biztonságával, aki a leleplezett jelenséget
már leküzdöttnek s mindenképp
leküzdhetőnek tudja. Az anekdotajelleg
már eleve sajátszerűvé, ha persze nem is
veszélytelenné redukál-ja a sztorit, amely
feltételezi ritka, már-már egyszeri
adottságok - történetesen egy paranoiás
egyeduralkodó és egy csodaszerűen szép
és intelligens csődör - ugyancsak
meglehetősen ritkának mondható
összetalálkozását; a dolog nem kizárt, de
törvényszerűnek se mondható. Sőt, az író
még a felállított képleten belül is
optimista: úgy véli, becsülettel, ésszel és
némi fifikával legalábbis át lehet vészelni,
túl lehet élni a zsarnokságot. Ezért állít
pozitív hőst is a vidéki ifjú, a ló eredeti
gazdája szemé

lyében, aki korántsem a mártírok fajtá-
jából való, s esze ágában sincs felkelni a
zsarnok ellen, még szerelme, a római
nemeskisasszony védelmében sem; ehe-
lyett mint sokgyermekes család hetedik
fia, afféle népmesei hőshöz illően
fortéllyal jár túl az elég könnyen
rászedhető tirannus eszén, sőt még
áldását is kicsi-karja a maga egyéni
kiútjához.

Mindebből következően A ló nem ás
túlságosan mélyre; beéri a személyi
zsarnokság és az alattvalói meghunyász-
kodás felszíni, humorosabb megnyilat-
kozásainak élvezetes kipellengérezésével,
és nem kívánja elemezni a jelenség bo-
nyolultabb összefüggéseit, ami pedig
marxista alapról is végrehajtható lenne;
sőt a történelem bájos iróniája, hogy ezt -
kiváló bírálatában - épp a párt lapjában
kéri számon a börtönviselt, majd
emigráló szerzőtől Zappe László. 1961-
ben persze az ilyen leszűkített ábrázolás
is újszerű és bátor tett volt, és bár mély-
ségét azóta már többszörösen meghalad-
ták könyvben, filmen, drámában vagy
épp emlékiratokban (hadd említsek itt
csak egy ugyancsak Caliguláról szóló
drámát, a Székely Jánosét), a szűkített
optika viszont tökéletes kerekséget, ma-
radéktalan belső harmóniát tesz lehetővé, s
így teljes fényben csilloghat Háynak, a
nagy dramaturgnak és drámaépítőnek
szakmai vértezete; a mintaszerűen szer-
kesztett, ötletes szituációkban bővelkedő,
szellemesen dialogizált, majd minden
pontján kiegyensúlyozott szatíra ma is
biztosan megáll a színpadon. Annál
szomorúbb, hogy a veszprémi színház
budapesti vendégjátékán a meghirdetett
két előadás közül az egyiket le kellett
mondani, az érdeklőlés hiánya miatt.
Hogy mi volt a részvétlenség oka? A
szerző és a mű ismeretlensége, vagyis a
propaganda teljes hiánya (mert az elő-
adás előtti napon a lapokban publikált
műsorközlés nem nevezhető propagan-
dának), avagy az, hogy a veszprémi
színház nem tartozik az országos érdek-
lődéssel övezett műhelyek közé? Min-
denesetre ez az ügy is összefügg a fen-
tebb említett, a minőséget és a teljesít-
ményt fékező feltételrendszerrel.

A veszprémi előadásnak nincs különös
baja, rendezői félrefogásokról nem be-
szélhetünk; egyetlen baja van: nem elég
jó. Többen hiányolták, hogy az előadás
nem elég kemény, nem elég kegyetlen,
nem terjeszt elég veszélyérzetet; ebből a
szempontból figyelemre méltó, hogy
ugyanezt hiányolták a bírálók a nyugati
osztrák, nyugatnémet és angol - elő-



adásokból is, melyek pedig nyilván
minden megfontolástól mentesen vetették
volna rá magukat a dráma szenzáció-
keltésre alkalmas aspektusaira - ha len-
nének ilyenek. De hát mint erről már esett
szó - nincsenek. S ha egy rendező
megpróbálna közvetlenebb átjárást te-
remteni Róma és időben közelebbi sze-
mélyi kultuszok között, ha a császárváros
lakóiban nemcsak nevetséges talp-
nyalókat, hanem halálos fenyegetés ár-
nyékában élő áldozatokat ábrázolna, avagy
a ló-veszély elülte után további, netán
véresebb kényúri szeszélyek eljövetelét
vetítené előre - a szövegben nem találna
támpontokat. Márpedig a Háyéhoz hasonló
zárt, klasszikus dramaturgia igen nehezen
enged teret az irói szándéktól jelentősen
eltérő rendezői értelmezéseknek; az ilyen
kísérletek általában felborítják a művészi
egyensúlyt (ezért is kedvelik a rendezői
színház művelői a nyitottabb, levegősebb
dramaturgiákat).

Vagyis Sík Ferenc nem e téren mu-
lasztott - ha joggal kívánnánk tőle több
keménységet, az elsősorban nem politikai-
tartalmi, hanem művészi vonatkozásban
értendő. Az általam látott előadás nem
volt elég összefogott, nem volt elég
mulatságos, nem volt elég poénra he-
gyezett; a szöveget jól értelmezve majd
minden jelenetben az elérhető hatásfok
alatt maradt. Egy művészileg keményebb
előadás az író koncepciójának meg-sértése
nélkül is többet árulhatott volna el az
ábrázolt jelenségek lényegéről. A nagyobb
és kisebb szerepek elnagyolt, pongyola
kidolgozása felelős azért, hogy bár a
császárt még látjuk, az alattvalói
magatartás változatait azonban már sokkal
kevésbé, s igy a célzott szatíra irama
sokszor bágyadtan lankad bele abba az
általános magyar vígjátéki stílbe, mely-
nek fő törekvése a nézőnyugtatás. Ezt Sík
Ferenc nem is leplezte; egy előzetes
nyilatkozatában „önfeledt, harsány nyár
eleji kacagással" kecsegtette a nézőket,
ami azért mégiscsak túlzás - Háyt nézve
aligha illik önfeledni.

A kontúrokat tovább lazította az amúgy
roppant praktikus és bizonyára nem is
költségigényes, mozgatható elemekből
álló díszlet is: azon kívül, hogy megfelelő
(ha helyszínkülönbségeket alig is
szuggeráló) játéktereket teremtett, semmi
atmoszferikus értékkel nem gazdagította
az előadást. Ám a lényeg persze nem ez.
Fenntartva, amit már a Tiszazug kapcsán
leírtam: az ilyen típusú dramaturgiához
nyúlva a rendező szerepe óha-

tatlanul diszkrétebb ugyan, de cserébe a
sikerhez minden poszton jelentős szí-
nészegyéniségekre van szükség. Bár-
mennyire abszolút főszerep is Caliguláé,
egyetlen jelentős színészi alakítással egy
Háy-darabot nem lehet „elvinni". Már-
pedig Vallai Péter játéka magányosan
emelkedik ki a szürke mezőnyből. Cali-
gulája nem villódzik démonikus-félel-
metes színekben, s ez, a mondottak ér-
telmében, teljességgel elfogadható;
viszont finoman, sokszínűen és pontos
hatáselemzéssel érzékelteti a nevetséges-
séget, a hiszteroid infantilizmust, sőt,
mögötte a belső bizonytalanságot is. De
hát partnerei még relációba se igen tud-
nak kerülni vele, nemhogy a maguk
szerepének önálló világát legalább vala-
melyest hasonlítható szinten megteremte-
nék. Még egy olyan jelentős színész is,
mint Szoboszlay Sándor, fáradt intelli-
genciával abszolválta a dolgát Egnatius
konzul szerepében; Borbiczki Ferenc
pedig, Selanus, az antagonista szerepé-

ben, mindvégig megmaradt a dráma előtti
állapot eljátszásánál; hiteles volt, mint
bumfordi vidéki legény, de a nagy
meccshez már nem tudott felnőni. A ki-
sebb vezető szerepeket középszerűen, az
epizódszerepeket helyenként - mint az
színházainkban sajnos egyre gyakoribb -
amatőr szinten játszották; kiemelést,
nagyon rossz értelemben profi
ripacskodásuk miatt, a bankár házaspár
alakítói, Lukács József és Spányik Éva
érdemelnek. És ellenkező előjellel az,
akinek egy üde színfoltot köszönhetünk a
pompás ziccerszerepét igen ügyesen
kitöltő Kiss László mint első teuton
testőr.

*

Ha A ló még mutatott bizonyos, bár
maximálisan féken tartott kapcsolódást
az író legfrissebb személyes tapasztala-
taival, az alig valamivel később íródott
A t t i l a é jszakái már teljességgel a régi

Vallai Péter A ló című veszprémi előadásban



Háy Gyulát mutatja: a marxista írót, aki
olyan dramaturgiát választott, amellyel,
legmélyebb meggyőződése szerint, a
valóság hézagtalanul birtokba vehető -
igaz, azzal a megszorítással, hogy le-zárt
valóságról legyen szó, amely az idő-beli
távolság okán az avatott szem számára
tökéletesen áttekinthető. Meglepő, hogy a
tragédia mily kevéssé kapcsolódik a
pillanatnyi jelenhez; némi túlzással azt
mondhatjuk, hogy szinte felcserélhető az
épp harminc évvel korábbi Isten, császár,
paraszttal (amely művészileg is hasonlóan
érett, úgyszólván már fogantatásakor
klasszikus mű). Ez nem értékítélet, sokkal
inkább ténymegállapítás : a jelentős Háy-
drámák nem a harmincas vagy a hatvanas
évek termékei, hanem egy egész
korszakéi; a húszas éveknél korábban
nem íródhattak volna, s hogy milyen
kánonok állják majd meg helyüket a XXI.
században, ki tudja még.

Az Attila éjszakái az Isten, császár, paraszt
és a Mohács mellett a legnagyobb szabású
Háy-dráma, s a Moháccsal együtt a
legmegrendítőbb Háy-tragédia. Benne az
író nagyvonalúan ábrázolja a kort,
hitelesnek érződő részletekkel és kor-
talanul érvényes beállításban, mint az
emberi akarattól független, nagy objektív
mozgások egy szakaszát. Halódik Róma,
s így látszólag tér nyílik a hunok világ-
uralmi törekvéseinek; de mert Rómához
képest nem e nomád lovasnép képviseli a
történelmileg magasabb rendűt, a hala-
dottabb társadalmi formációt, e világ-
uralmi törekvések, bármily ellenállhatat-
lan vehemenciával töltsék is ki a pilla-
natnyi légüres teret, eleve halálra ítéltek
 a dekadens Valentinianus (akinek ne-vét
egyébként itt is, akár a kaposvári
Kegyencben, Valenciniánusznak cincog-
ják, már azok, akik idáig is eljutnak, s
nem harapják el a magyar színész számára
 úgy látszik - túl bonyolult név felét)

uralma éppúgy a végét járja, mint a csupa
erő barbár nagyúré. Ezt az ellentmondást
mindenhatósága és perspektívái között
Háy Attilája is érzi, ezért gyötri a csúcs-
ponton is önkínzó elégedetlenség, ezért
keres receptet Róma és Hunország he-
lyett, harmadik, örök érvényű megoldás-
ra. Párhuzamok persze akadhatnak, be-
helyettesítésekre van mód, mégis egy-
szeri konstelláció ez: a „plus ça change,
plus c'est ma męme chose" parabola-
szerzőknek való igazságát Háy egyértel-
műen elutasítja. Királydrámáihoz írt elő-
szavában is tiltakozik - s korántsem napi
taktikai okokból - a „nincs új a nap alatt"

„régi, de kétes bölcsessége", az „örök
helybenjárás vagy vissza-vissza-térés"

tanítása ellen; az „egyszeri és nem
ismétlődő" történelmi helyzet mai és
mindenkori aktualitását „jelenünk és
jövőnk igazi előtörténetének" megele-
venítésében és megértetésében látja (ami-
ben azért mégiscsak kicsit szűkkeblű, épp
saját művészetével szemben). Az Attila
éjszakáinak nagy, világtörténelmi
káoszában tehát azért akarja eligazítani
nézőit, hogy e tapasztalat birtokában - és
nem e tapasztalat átültetésével! - saját
korukban is jobban eligazodjanak; azt
akarja feltárni, mitől ketyeg a történelem.

Nos, ez a történelmi óra nem Attilának
ketyeg; az ő ideje a szemünk előtt jár le.
A dráma hatásosságának titka az, hogy
Attila ennek ellenére nemcsak tiszteletet
parancsoló nagy ember, aki a maga
képére tudta formálni a világtörténelem
egy, habár következmények nél-kül
maradó, de monumentálisan drámai és
példázatos fejezetét, de egyszersmind
megértést és együttérzést kivívó ember,
egyszóval vérbeli tragikus hős. Tragédiája
ismét csak mesteri szerkezetben fejlik ki
szemünk előtt. Ahogy A lóban a cse-
lekmény a „vidéki ifjú" belépése körül
kristályosodik ki, úgy válik itt szervező-

erővé az „éjszakák" hangulatilag is igen
erős sora: a második, a megálmodott, de
meg nem valósulható történelem éj-szakái
ezek. A cselekmény egyszerre
torokszorítóan izgalmas és egyszersmind
irgalmatlanul sorsszerű, legföljebb a vége
felé pottyan egy szem homok a precíziós
szerkezetbe; ahogy A lóban a
„címszereplő" megölése zavaros kissé, úgy
itt nem eléggé meggyőző, hogy a
Mikoldával nemzendő utód végső, tragikus
„éjszakái" utópiája miért épp a pápával
folytatott nagy dialógus során bukkan fel a
hősben. Pedig amúgy ez a jelenet,
akárcsak a katalaunumi csatát megelőző
Attila-Aetius-dialógus, briliáns példája a
klasszikus dramaturgia úgy-nevezett
„nagyjelenetének". A Mohács és az Isten,
császár, paraszt hasonló nagy-jeleneteivel
egyetemben nemcsak szín-padon válnak
be, de a tankönyvekben is helyük lenne.

Ha Sík Ferenc színpadán A ló szatírája a
vígjáték felé csúszott, az Attila éjszakáiban
történelmi tragédia helyett a nemzeti
dráma szelleme kísért. Pedig amúgy
sikeres rendezés ez, amely a Madách
színházi Isten, császár, paraszttal
ellentétben nem elsősorban szerepeket (sőt
a Madách Színház esetére gondolva csak
egy szerepet) dolgozott ki, hanem teljes
színpadban, előadásban gondolkodott; itt
még a felemás színészi munka sem
homályosíthatja el, hogy Sík Ferencnek
minden jelenetről volt véleménye,
méghozzá az egész összefüggés-
rendszerében. Ám a hangnem mégis ro-
mantikusabb, patetikusabb a kelleténél,
mintha az előadás - Attila, a király ! - a
magyarok mondai ősének akarna hódolni,
holott ez Háytól tökéletesen idegen
gondolat; az ő számára Attila épp oly
példaszerű hős volt, mint Zsigmond,
Mithridatész vagy Nagy Frigyes, és sem-
mivel se több (magyar ügynek, ha nem is
kizárólagosan annak, legföljebb 11. Lajos
tragédiáját érezte).

A pátosz nemcsak nemzeti; nemegyszer
a szöveg csapdájába is beleesik. Háy
ugyanis kétségkívül látványosan színes,
extrém figurákkal dolgozott, elsősorban a
hun királyi udvart festve, ám ez nem
jelenti azt, hogy operai klisékkel kellene
ábrázolni őket. A szerző iróniája,
távolságtartása itt is érvényesül, s a
Nibelung-vér Gudruna királynéban éppúgy
ott a faképnél hagyott nő hisztérikus,
groteszk kapkodása, mint az angyali Réka
főkirálynéban a nagy ember butuska
feleségének kotkodácsolása. Sáfár Anikó
Gudruna-alakítása dilettan-

Háy Gyula : Attila éjszakái (Gyulai Várszínház) Oszter Sándor és Fülöp Zsigmond
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tizmusában nem érdemel elemzést, bár az
látszik, hogy rendezői jóváhagyással
bizonyára - tragikus, sejtelmes-titokzatos
mitológiai heroinát próbálna összehozni,
de Miklósy Judit finom, gyöngéd
Rékájából már számonkérhetően hiányzik
ez a csipetnyí irónia.

Oszter Sándor megjelenésében ideális
Attila, s kunos délcegsége, gyönyörű
orgánuma nem is egyedülí erényei;
kamarapillanataiban váratlanul szép, ben-
sőséges megoldásokkal is meglep. Ám
mikor Attilát, a nagyurat kell megjele-
nítenie, mintha nem bízna magában, és
amit rátesz, az már gyakran pátosz és
teatralitás, kivált a mozgásban, a néma-
játékokban; amikor szövege s kivált
amikor kitűnő szövege van, követni tudja
annak szikár és erős szellemi ívét. Igy neki
is köszönhető, hogy az est legnagyobb
élményévé az Attila és Aetius közötti
„csúcstalálkozó"-dialógus válik,
elsősorban persze az előadás legjobb sze-
replője, az abszolút értelemben is formá-
tumos alakítást nyújtó Fülöp Zsigmond
(Aetius) révén; Fülöp színészi alkatának
könnyed elegancíája, világfias okossága
remekül kamatozik a meddő dicsőségébe
belefásult római hadvezér szerepében. A
másik nagyjelenetet viszont Oszter szép
pillanatai se menthetik meg; szétzilálja a
Leó pápát játszó Ferenczy Csongor
teljesen üres, minden belső meggyőződés
nélkül handabandázó játéka.

Sokat vártam a Mikoldát, Attila
legnagyobb s legtragikusabb utópiáját
meg-testesítő, igen tehetséges Ráckevei
Annától, kivált, hogy két hasonló szerepet
már sikerrel alakított; a szüzesség
hisztérikus óvása a Szeget szeggel

Izabellájának saját-ja, barbár középkori
hercegkisasszonyt pedig Szabó Magda
drámájában láttunk tőle. A premieren
tapasztalatai és talán rendezője is
cserbenhagyták; egész jeleneteket engedett
ár a honi naivákra oly jellemző lelkesült
általános szavalásnak, s nem is igen
kísérletezett az e szerephez
nélkülözhetetlen összetett játékkal, Mi-
kolda saját, megszenvedett igazságának
feltárásával és - Háy szavaival a „ke-
gyeskedő szexbomba" groteszk ingado-
zásának egyidejű ironizálásával.

A társulat egészében is heterogén, a jó,
az elfogadható és az alig-alig elviselhető
széles skáláján ingadozik. Az egyik
oldalon a már említett s kirívóan gyenge
Sáfár Anikó és a vezető szerepéhez képest
ugyancsak bántóan rossz Ferenczy
Csongor mellett csak halovány jelzések-
kel van jelen Horkai jános (Oresztész),
Rubold Ödön (Lauderik), Csurka László

(Trigetius) és Pataki László (Avienus);
Tyll Attila (Edekó) pedig egyhangú, alig
értelmezett mormogásával tönkre-teszi az
egész, nemcsak rendkívül jelen-tős,
hanem igen szépen megírt expozíciót. A
másik oldalon Fülöp Zsigmond után
említhető Attila három fiának alakítója,
annak ellenérc, hogy a szerep-osztás nem
igazán meggyőző. Téry Sándor (Illek) és
Csák György (Ernák) ugyan a helyükön
vannak, de mert a „tanult", igazságos,
csupa szív" Illekhez és a „fortélyos,
csavart eszű" Ernákhoz képest Dengezik
„vitéz, halálmegvető, gyors kezű", akiből
hiányzik „Illek esze és Ernák furfangja",
Bán János pedig alkatilag nem igazán a
nyers erő és harci kedv avatott
megszemélyesítője, így Bán ugyan eléggé
érdekes idegességet, görcsösséget és némi
szadizmust lop Dengezik alakjába, ez
azonban azt eredményezi, hogy három - az
író által gondosan differenciált - típus
helyett csak kettő: egy Illek és két Ernák
(vagy két Dengezik) áll a színpadon.

A szereplőgárda ilyetén változékony
színvonala persze soha nem azt jelenti,
hogy egymás mellett állá, egymástól füg-
getlen minőségekről van sz ó ; a vegyes
színvonal egészében egyszersmind az
előadás színvonalává is válik, annak
ellenére, hogy rendezői szempontból át-
gondolt és ambiciózus munkáról van szó -
- egy későbbi és igazán megérdemelt
nemzeti színházi bemutató elképzelhető
csírájáról,
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SZŰCS KATALIN

Komikus, nem groteszk

Alekszej Dudarev drámája
a Józsefvárosi Színházban

Három, még félcivil színész - orosz pa-
rasztot mutató gúnyájuk alapján a néző ezt
nem tudja róluk bejön a színre. Egyikük -
Szabó Gyula - előlép, és a másik kettő -
Kóti Kati és Orbán Károly
néma (és nem igazán megoldott) asszisz-

tálása mellett egyszerűen, tiszta ember-
séggel elmondja Nagy László Adjon az

Isten című versét, a cím és a költő nevé-
nek közlése nélkül, mintegy az előadás
részeként. Azután mindhárman elkezdenek
a szemünk láttára, nyílt színen sminkelni -
úgyszólván már konvencionális e rendezői
fogás -, ekként jelezve a költészetben
kevéssé járatos néző számára is, hogy a
játék valójában csak ez-után következik, s
egyúttal hangsúlyozva, hogy színházban
vagyunk. Ami felől az önfeledt gyermeki
hiszékenységből sajnálatos módon kinőtt
nézőnek ugyan nincsenek kétségei, a vers
és a dráma közötti pauza azonban
kétségtelenül indokolt. És vitathatatlanul
hatásos e meg-oldás abból a szempontból,
hogy ráhangol az előadásra, megelőlegezi,
sugalmazza azt a hangulatot, közeget,
amelyet a darab hivatott megteremteni.
Mivel a Giricz Mátyás rendezte előadás
egésze képes a vers adta hangnemet
megütni és tartani ebből a szempontból a
vers egy-ben mérték is -, bocsánatos, hogy
előre a néző kezébe adják a játékhoz a
mégoly nemes veretű kulcsot, jóllehet
ennek használata sem kíván kevesebb
befogadói erőfeszítést (legfeljebb
másfajtát), mint maga a darab. E megoldás
mindenesetre már a kezdet kezdetén
eloszlatja azt az esetleges tévképzetet,
amelyet a teret uraló kút s a közelében
álló rönkpad látványa, a színpadi miliő s a
nézőtér rossz beidegződései kelthetnek -
Gyarmathy Ágnes díszlete egyébként
színte pontos rekonstrukciója a szerzői
utasításoknak -, hogy tudniillik
népszínmű-vet vagy valami ahhoz hasonló
„népies" darabot fogunk látni, még ha
szovjet ki-adásban is.
Alekszej Dudarev Napnyugta című

színműve a Józsefvárosi Színházban in-
kább a népmesék tiszta hangját idézi, a
mai, elnéptelenedett, elmagányosodott
faluban játszódó történetben annak köl-


