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Kényelmetlen eszmék

Vészi Endre drámája Gyulán

Nagyot fordult a világ az ötvenes évek
vége, a hatvanas évek eleje óta. Aligha
mondhatná ma el Vészi Endre Don Quijotéja
kínos nézőtéri feszengés nél-kül azokat a
mondatokat, amelyeket 1962-ben, a Jókai
Színház bemutatóján (öt évvel a komédia
megírása után) még elmondhatott: „A
legrosszabbak a fordított varázslók, a
visszajózanítók. Mondd meg, de őszintén,
Sancho, mi-nek az élet, ha minden
megfogható, ha mindennek leírható alakja
és anyaga van, ha nincs a valóság mögött
egy másik valóság, amit egyesek jövőnek,
mások reménynek, megint mások pers-
pektívának neveznek ?" Nem mondhatná
el, mert a ,,visszajózanítók" korában nem
divat a jövőt fürkészni, távlatokkal
kacérkodni -- kétségtelenül kevesebb is
van belőlük -; sok minden - elvek, esz-
mények - kompromittálódott a gyakor-
latban, és nálunk különben is mindent
alaposan szokás csinálni. A ló innenső
oldalán is, meg a túlsón is. De ne ková-
csoljunk egy dramaturgiai hibából nosz-
talgikus erényt. Mert bármennyire sajná-
latos is ez a kiábrándult józanság, be kell
látnunk, hogy a darab eredeti befejezése
minden tiszteletre méltó szándéka ellenére
elhibázott volt. S egyet kell értenünk a
korabeli színházi krónikásokkal, Rajk
Andrással, Mátrai Betegh Bélával, a
drámát néhány éve e lap hasábjain elemző
Földes Annával s a pályatárs baráttal,
hubay Miklóssal, akik ha más-más
indokkal is (s ezekkel már nem feltétlenül
kell egyetértenünk) - a dráma logikájától
elszabadult, túlburjánzó és didaxisba
torkolló záró gondolatok, csavarintások
lenyesegetését szorgalmazták. Hogy ennek
ellenére mint elementáris, felszabadító
erejű élmény él ma is többek
emlékezetében az Egri István rendezte
előadás, az öt évvel a megírás után még
mindig a darab aktualitásának volt
köszönhető; a történelmi „termékeny
pillanat" - dramaturgiailag még-oly
csiszolásra szoruló - megragadásának. Az
önmagát „szabad akaratból, senkitől és
semmitől nem kényszerítve" - ezek fogva
tartójának szavai - meg-tagadó Don
Quijote igazsága itt még

győzhetett, önazonosságát még
megőrizhette, illetve visszanyerhette - ha
nem is a dramaturgiai szükségszerűség,
hanem az írói „önkény" által , mert a
Herceg, az igazság „bajnokának" cini-
kusan önfelmentő, de történelmi lépték-
kel mérve mégis igaz szavai szerint „van
egy hatalom, az idő, mely előbb vagy
utóbb, de igazságot tesz. S hogy tíz, húsz
vagy ötven esztendő múlva- vissza-felé
mit számít az ?" Az egyén szempontjából
természetesen rengeteget, a történelmi
„igazságszolgáltatás" szempontjából
azonban még egy emberöltő is el-enyésző.
t957-ben, illetve 1962-ben
komédia esetében ritka katartikus hatású
lehetett a megtöretés, csalódottság
ellenére is töretlen vállalás, az eszmékhez -
nem kisajátítóikhoz való hűség ki-

mondása. A hamis, álszent, talmi meg-
különböztetése az igaztól. Mint említet-
tem, mindez nem következik szükség-
képpen a drámai konstrukcióból, inkább
hozzábiggyesztett epikus csattanó,
amelynek dramaturgiai megoldatlanságát
nem ellensúlyozza ma már a kimondottak
súlya.

De lám, a kor szava s a dramaturgiai
fegyelem most egymásnak kedvezett. A
komédia keserűbb lett, ott tett pontot a
szerző a végére, ahol „tragi"-ba fordul. Az
1986-os Don Quijote utolsó kalandja
valóban az utolsó. Ami - azon túl, hogy
így szolgál rá a darab a címére

annál szerencsésebb, mert egy történet,
amely ott kezdődik, ahol más történetek
végződni szoktak, amikor is a jó, „a
töretlen lovagi erény" éppen készül

Jelenet a Don Quijote utolsó kalandjaiból (Gyulai Várszínház)



elnyerni méltó jutalmát, egy ilyen törté-
net nem fejeződhet be azzal, hogy a jó
valóban elnyeri méltó jutalmát, hogy
igazságot szolgáltatnak neki. E frappáns
komédiai felütés más folytatást kíván -
ahogyan másként is folytatódik lovagunk
története - még ha az élet produkál(t) is
esetleg hasonlót. Ennél nyomósabb érv is
szól persze e most bemutatott változat
mellett.

Némi bonyodalmak után - a király
emberei ugyanis éppen fogságba akarják
ejteni „rabok kiszabadításáért garázda
viseletért" - a visszavonulni készülő,
megfáradt Don Quijote a történelem
pálfordulásai közepette edződött rezigná-
cióval veszi tudomásul (kicsit tán hiú is),
hogy a Herceg, tetteinek, lovagi
erényeinek odaadó csodálója be akarja
aranyozni az ő, mármint a lovag és per-
sze saját öreg - vagy ahogyan Vészi

fogalmaz kissé rosszmájúan: fogatlan -
napjait, s mindennek betetőzéseként
össze akarja adni a szépséges
Dulcineával. Don Quijote, feledve
nyugállományba vonulási szándékát,
elindul tehát a palotába, ahol azonban
megérkeztekor már egy ál-Don Quijote,
egy nyerészkedő silány hasonmás
bitorolja dicsőségét. Az igazi lovagnak
(aki azért Vészi-nél maga is esendő,
hiszen a király embereitől
megszabadulva, ám büszkeségé-ben
megrendülten nem azon háborodik fel,
hogy Sancho a történetírók félreve-
zetésére buzdítja lovagi becsületének
megőrzése érdekében, hanem hogy teszi
mindezt történelmi tapasztalataira - vagy
csak sejtéseire - hivatkozva), az igazi
lovagnak tehát nem is ezzel a méltatlan
hasonmással, önazonossága elis-
mertetéséért, a legnehezebb megküzde-
nie, hanem a másikkal, a lelki, az eszmei

rokonnal, a Herceggel, akinek számára
azonmód kényelmetlenné válik Don
Quijote, mihelyt nemcsak hangoztatja
eszményeit, de azok szellemében, a
nagyúr érdekeit sértve cselekszik is. A
lovagi erényekhez vonzódó Herceg-nek
deklarált ideák kellenek, nem a meg-
valósultak. Hamisnak nyilvánítja, meg-
tagadja az igazit, hogy az ál-Don Quijotét
csodálhassa rezzenéstelen kép-mutatással,
a legkisebb rizikó nélkül. Vagyis nem a
szemfényvesztő ármány, az udvarnagy és
az ál-Don Quijote praktikái
győzedelmeskednek, hanem a „józan"

érdek, amely nem tűrheti, hogy az
emberiesség - avagy lovagiasság -
nevében kiváltságai töröltessenek el. Don
Quijotét tehát ártalmatlanná te-szik, egy
kút fenekére zárják - talán örökre. Ám a
kétes hírű - mert nem bizonyítottan bűnös
- mártírok veszélyesek. El kell hát érni,
hogy önként vállalja, bevallja bűnösségét,
a szabadulás reményében. Don Quijote ezt
természetesen mindaddig nem teszi meg,
amíg rá nem döbben, hogy méltatlant
istenített; amíg meg nem hallja Dulcinea
és az ál-Don Quijote üzleti alkudozását.
Ez az összeomlás, az önfeladás pillanata.
Legalábbis látszólag. Itt ér véget az új
változat, s innen göngyölítette a történetet,
cizellálta a jellemeket tovább a szerző
korábban, mígnem a jussát nyíltan és
szemérmetlenül követelő hiénáktól, az ál-
Don Quijotétól és Dulcineától úgy
megcsömörlött a Herceg, hogy mégis
inkább az igazit választotta, s ezeket
vetette tömlöcbe. Csakhogy ez újabb
fordulatot már semmi nem indokolta,
hiszen e két ember mohóságának nem
éppen szemérmes megnyilvánulása már
nem változtathatott azon a tényen, hogy a
Herceg hamisságukkal tisztában van
(éppen azért választotta őket), az igazi
Don Quijote törekvései pedig vál-
tozatlanul kényelmetlenek számára. Ezt a
jelenetet, s még inkább Don Quijote
kitalálójának, Cervantesnek a megjele-
nését a darab végén semmi más nem
indokolta, mint az írói szándék, amely
csak ily módon hozhatta tudomásunkra
világosan és egyértelműen, hogy hőse még-
sem tagadja meg, csupán „önállósítja"
magát. Szerencsésen eltűnt ez az egy-
értelműség is a drámából az említett,
dramaturgiailag tökéletesen indokolatlan
jelenettel. Mindezt pedig azért érdemes
hangsúlyozni, mert éppen e befejezés
elhagyhatósága, illetve elhagyásának
szükségessége jelzi, hogy nem elsősorban
identitásdrámáról van szó, jóllehet
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elhangzanak a sokat idézett mondatok :
„De ki ítéli meg, hogy ki az igazi. És ki
tehet bizonyságot arról, hogy ő az igazi ?
Milyen tükörben tükröződik mindez ?", és
maga az ötlet, a valódi és a hamisítvány
nemtelen versenyre kelése Cervantes
művének igaz története, egy
irodalomtörténeti tény komédiába emelése.
Az igazi dráma azonban akkor kezdődik,
amikor a valódi be tudja bizonyítani ön-
azonosságát, és éppen ezáltal válik ké-
nyelmetlenné. Amikor már nem a meg-
tévesztettségé, hanem a tudatos hamisításé
a döntés. Amikor már azért kényszerítik
önmegtagadásra, „bűnei" bevallására Don
Quijotét, mert tudják, hogy ő az igazi. Az
elveket üres szólamokká degradálók, az
eszmék szépelgő kompromittálói kerülnek
itt szembe az igaz hittel, az őszinte
odaadással. És látszólag ők
győzedelmeskednek, hiszen Don Quijote
csalónak vallja magát. Valójában ez
mégsem az önfeladás, csak a ki-józanodás
pillanata; annak felismerése, hogy
rajongásának tárgya nem az, aki-nek hitte;
hogy méltatlan e fenntartás nélküli
odaadásra; hogy ezért nem érdemes
áldozatot hozni. Nem több és nem
kevesebb a konklúzió. A töretlen vállalás
direkt megfogalmazásából, a meg-
nyugtató befejezésből ennyi, a lehetőség
bizonytalansága maradt. Dramaturgiailag
így lett megnyugtatóbb, kerek egész a
dráma, hatásában mégis súlytalanabb. A
konstruált pörök logikáját és követ-
kezményeit boncolgató művek között
megkopott az (egyik) elsőség varázsa.
Eltűnt a tisztázó, katartikus fellélegzést
áhító társadalmi háttér. Maradt a mű
szellemes, helyenként vitriolos iróniája,
magával ragadó nyelvi leleményei, derűt
fakasztó anakronizmusai, lenyűgöző
kínrímei, bravúros komédiázásra lehető-
séget kínáló helyzetei s egy cseppnyi ke-
serűség az igazság hőkölése láttán -
mindez egy kellemes, gondolatokban, sem
szegény színházi estéhez ma is elegendő.
Feltéve, ha megfelelő a ki-állítás.

A Kerényi Imre rendezte előadásé
megfelelő. Magam Székesfehérvárott, a
Pelikán fogadó udvarán láttam - mert alig
ültek előttem, feltehetően a rossz
propaganda miatt - az előadást, így
békakuruttyolás nem zavarhatta a mű-
élvezetet. Látva azonban Götz Béla
impozáns, szellemesen kihasználható,
vitorlát formázó díszletét, amelynek
lebernyegei között eltűnve és ismét elő-
bukkanva a valódi és az ál-Don Quijote
másodpercnyi eltérésekkel megjelenve

vígan kergetőzhet Gelley Kornél egy-
személyű előadásában; szóval máig sem
értem, hogy ez a díszlet miért nem fért be
Gyulán a várba. Vagy miért nem lehetett
úgy tervezni, hogy beférjen? És mi lesz
Veszprémben, a kőszínházban?
Székesfehérváron, az igazán nem hatal-
mas, ám hangulatos udvarra szerencsére
befért, hol palotát, hol fogadót imitálva -
és sokat bízva a néző fantáziájára -, de
rögzítettségében mindig a messzi távollal
kacérkodva.

Gelley Kornél egyszer már beugrott
Major Tamás helyett a Katona József
Színház Menekülés című Bulgakov-elő-
adásában - emlékezetesen. Most, ha rá
osztatott is eredendően Don Quijote, ismét
„beugró" egy olyan szerepben, amelyet
Vészi Endre annak idején Major számára
írt. Több ez, mint véletlen. Egy csendben,
a háttérben nagy mű-vésszé vált színész
elismerése. (Nem díjra - Érdemes művész
-, szerepekre gondolok.) Formátumának,
fanyar humorának, bölcs iróniájának
felismerése. Kitűnő partnere a
„képmutatásban" Szoboszlay Sándor, aki
egy szerepben játszik el kettőt: a kicsit
habókosan naiv, könnyen átverhető,
őszintén rajongó Herceget s a céltudatos
képmutatót, aki a látszat érdekében
őszinte felháborodással, szinte önmagának
is elhive nyilvánítja az igazi Don Quijotét
árulónak, csalónak. Apró jelzésekből, a
sznobság önelégülten idvezült kis
mosolyából, naiv süketségből, mindenen
átlátó vakságból formált színpompás
figura. Jászai Lászlónak az ármánykodó
Vivaldo szerepében egysíkúbb feladat
jutott - becsülettel, nívósan teljesíti.
Borbiczki Ferenc kedvesen fölényes,
tapintatosan bölcs Sancho, akinek szerepe
a játék során sajnálatosan elkallódik a
duennák, udvaroncok és Dulcinea körül -
ki tudja, hányadik szemrevalóan tenyeres-
talpas, felvágott nyelvű asszonyság-
szerepe ez Szemes Marinak - sürgölődő
bohókás forgatagában. Ahol igazán pedig
talán senki sem vidám.
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Operett és komédia

A Mágnás Miska Pécsett

A Pécsi Nyári Színház műsorán évek óta
rendszeresen szerepel egy-egy operett
bemutatója is. Tavalyelőtt a Gül baba, idén
a Mágnás Miska került színre. Az előző
években az operett mellett mindig
láthattunk önálló prózai bemutatót is: két
éve Sárosi István: Az áldozat, tavaly
Krleža: Szentistvánnapi búcsú című
darabjáét. Ez évben a kaposvári társulat
vendégszerepelt három estén Vančura:
Szeszélyes nyár című művével, saját prózai
bemutatóra nem került sor. Most az
eddigi prózai bemutatók rendezője,
Bagossy László maga vállalkozott a
Mágnás Miska színre vitelére, és ebben
ezúttal ugyanaz a tervezői és színészi stáb
segítette, melyre a korábbi prózai
premierek épültek. Ez az előadást létre-
hozó gárda oly módon határozta meg a
darab hangvételét és stílusát, hogy abban
az eddigi prózai bemutatók erényei is
megjelennek. Ennek eredményeképpen az
egész előadás közelebb kerül a komédia,
illetve a zenés játék műfajához, és
háttérbe szorul az operett kellemes
közvetlensége. Ezt a műfaji elmozdulást
dramaturgiai, rendezői és színészi
megoldások egyaránt hordozzák. Szirmai
Albert operettje, Bakonyi Károly
szövegkönyve, Gábor Andor versei le-
hetőséget nyújtanak erre az átalakításra, a
komédiává történő átváltoztatásra.

A Mágnás Miska ősbemutatója 1916.
február 12-én volt a Király Színházban.
Miskát Rátkai Márton, Marcsát Fedák
Sári játszotta, és „kettőjük számára Szir-
mai olyan számokat komponált, mint a
»Cintányéros cudar világ« és a »Hoppsza
Sári«, de kijutott a slágerekből a Rollát
játszó Lábass Jucinak és a Baracsot ala-
kító Király Ernőnek is. » A nő szívét ki
ismeri ?«. . . » Úgy szeretnék boldog len-ni
...«" (Rátonyi Róbert: Operett I. 214-216.)

A művet - létrejöttének közegébe
helyezve Molnár Gál Péter kar-
riertörténetként értelmezi. Mint írja: „A
háború harmadik esztendejében járunk.
Vígság kell. Felejtés. Fölszabadult móka.
Olyan figyelemelterelés kínokról-
gondokról, amelyik testközeli még a
valósághoz. Elemelkedni sártól-vértől, de
még emlékeztetni rá.


