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nincsen semmim! Ott állok, ahol húsz-
éves koromban, azzal a különbséggel,
hogy akkor egy bútorozott szobám volt, s
most hat van, pazarló háztartás, gondok.
Mindig mondtam, hogy ez a pálya életve-
szélyes. Most kellett volna kezdődnie a
szép életnek, a biztonságnak, az utazá-
soknak, a kedv szerint való írásnak. Ehe-
lyett napi gondok s a színházigazgatás
összes kellemetlenségei. Energiát kell
gyűjtenem a munkához, amit el kell
végeznem, mert más mentség úgy látszik
nincs.

Most megint a legteljesebb bizonyta-
lanság akörül, hogy mit játsszunk. Gállal
megállapodtunk valamennyire, de megint
kétség, hogy jó lesz-e a darab, ami-ben
fel akarjuk léptetni. Csortossal is tár-
gyalunk.. .

Azt hiszem, most végleg kiderült, hogy
én nem vagyok üzleti aktivitásra való. Én
csak képzelek ilyesmit. Akinek olyan
rendetlen az íróasztala, mint az enyém, az
ne álmodjon arról, hogy rendesen tud
üzletet vezetni, mert ahhoz a legkisebb
dologban is abszolút pontosság kell, nem
is beszélve az időről. Nekem az egész
lényem más. A sok elpocsékolt időből
talán ki tudok hozni oly-kor egy-egy
színdarabot, ami nem olyan nagy munka,
de ami igazgatáshoz, az ezer apró
ügyintézéshez kell, ahhoz nincs erőm,
pláne ha csak fél szívvel adom oda
magamat. Áldolog, s olyan is az
eredmény.

Nehéz órák a Naftalin premierje miatt.
Hát ezért igazgassak színházat, hogy a
főszezonban egy régi bohózatot
játsszunk? Nekünk muszáj valamit elérni,
különben csúfosan végezzük, s a buká-
sunknak következményei lesznek. Igaz,
hogy Móricz a szezon elején csúnyán
megbukott a Szépasszony kocsisával, és
véget jósoltak neki mint színműírónak,
erre rá egy hónapra kolosszális sikere lett a
Légy jó mindhaláliggal.

A Naftalin „történelmi bohózat", sokat
nevet rajta a közönség, de nem jön be rá.
Nálunk még nem volt az egész évben
egyetlen telt ház sem. Mégis csodálatos.
A deficit növekedik - most megint sivár
hetek következnek, a rossz szellemek
uralkodnak ebben a kis házban, hogy nem
tud megtelni - vagy mi nem adunk elég
jót?

Hogy az emberek képmutatók, kapzsik,
hazugok - ne ítéld el őket - kínjukban
teszik, nem jókedvből. Az élet és

önfenntartás rettenetes nyomása alatt
állnak.

Marton Miksa nyilatkozott: a szezon
meg van mentve, elő kell adni a Napó-
leont és a Volt - nincset, és 100 előadás
lesz. Előadjuk - mindkettő nagy külső
siker között megbukik.

A Napóleon bukása érthetetlen. Mind-
nyájan hittünk benne, ez az ideális szín-
darab!

A Volt - nincsben egyáltalán nem bíz-
tam, de óriási közönség- s még nagyobb
sajtósikere volt. A Pesti Hírlap a legra-
gyogóbbat írta róla. Ugyanakkor: semmi
közönség, a ház el van átkozva. A bukás
szélén állunk.
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A mai nap: Napóleon megy. Reggel
kilenckor telefonál Miska, hogy Makay
nem játszhat este, harminckilenc fokos
láza van.

Intézkedés. Rábeszélem Székely Gizit,
legyen este hatkor a próbán, nyolckor
játssza a darabot. Somlay azonban nem
vállalja, hogy egy próbával eljátssza a
darabot. Később Székely Gizi telefonál,
hogy ő is rosszul van, nem játszhat.
Keressük Gál Francit, akivel holnap pró-
bálni kellene, de nem található. Délben
még mindig nem tudjuk, lesz-e előadás
este. Thury egész nap fel s alá járkál,
öngyilkossággal fenyegetőzik, ha nem az ő
darabja következik. N. vidéken van,
telefonál, hogy az autóban ül, két defektet
kapott, csak 1/4 8-kor ér a színházba.
Makay nagy lázzal megjelenik, s eljátssza
a szerepet. Veszekedés Francival. Szép
megjelenik, és a fordításért pénzt kér.
Holnapi előadás bizonytalan. Ráadásul N.
olyan orrvérzést kap, hogy alig lehet
megtartani az előadást. A bevétel 230
pengő. Ráfizetés erre a napra körülbelül
1300 pengő. Úgy látszik, mindennek
vége, kis Bródy összeroppant, nincs ren-
dező. Megyek tárgyalni a Fruska jogdíjá-
ról a Vígszínházba. Kezembe veszem a
dolgot, tíz perc alatt rendben van. A
Fruska-próbák kezdődnek Gál Francival,
Heltai Párizsba utazik. Csőd előtt: nagy
siker! Telt ház. A siker a szezon végéig
tart. Heltai hazajön, azt mondja: unalmas.
Ha jól megy valami, akkor unalmas.
Elutazom Brionóba.

Minek ezt csinálni? Kilépni! Vissza a
magánéletbe! Óriási felszabadulás!

Az az igazi, mikor az embernek csak
magával van baja.

CSIZNER ILDIKÓ

A visszafeleselő századelő

A rablólovag és A nagy fejedelem
Veszprémben

Szirmai Albert Mágnás Miskájának Sík
Ferenc rendezte operettbohózatával két-
százötvenkilencedik bemutatóját tartotta
a Petőfi Színház. Nem kerek szám ez,
mégis ünnepi, hiszen ez az előadás, csak-
úgy, mint az előtte sorakozó hét bemu-
tató, a színház megalapításának huszon-
ötödik évfordulójához tapad. Része annak
a magyar évadnak, mellyel a honi dráma
sorsát eddig is ügyként kezelő színház
magát ünnepelte. De nemcsak ez a ma-
gyar szerzőség köti össze a darabokat,
hanem az is, hogy kivétel nélkül olyan
drámák kerültek színre, melyek a század-
ban születtek. Az mára véletlen műve is,
hogy kényszerű műsorterv-változtatás
következtében a ma vagy a közelmúlt
drámaírói helyett inkább a század elején
alkotók javára billent a mérleg. De az
már korántsem írható a véletlen számlá-
jára, hogy ezek az emberöltőnyivel ez-
előtt keletkezett darabok nem kerültek a
nézőhöz közel.

Sikeresebbek voltak - bár korántsem
hibátlanok - a mában gondolkodó elő-
adásaik. Például Gyurkovics Tibor Fek-
vőtámasza. Tordy Géza nemcsak hogy
mindvégig élvezhetővé rendezte az író
darabját, de - ami ennél is lényegesebb -
színészeivel is elhitette, hogy jó darabban
játszanak. Ezzel, no meg az író szín-padi
jelenlétének pszichikai segélyével a
játszókat egészséges versenyre késztette,
és teljesítőképességük legjavát hozta ki
belőlük. S mivel a rendezőnek határozott
elképzelései voltak a megvalósítás mi-
kéntjéről, ezek az önmagukban is jó
egyéni alakítások szigorú hierarchiába
rendeződve kapcsolódtak egybe, és hoz-
tak létre egy színvonalas, az írott anyagot
messze felülmúló produkciót. Az pedig -
bármennyire is vitatható Gyurkovics da-
rabja - nem vonható kétségbe, hogy olyan
problémákat sorakoztat egymás mellé,
melyek mindennapjaink részei. Csak
mélyebbek, húsba maróbbak, össze-
tettebbek, mint ahogy azokat a szerző
színpadra írta.

Miként jelen van és sokkal inkább, mint
a megírás idején a Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról montanai koncert-
hangulata is. A regény - melyből a szín-



padi adaptáció készült - nem tartozik
Déry Tibor legjelentősebb művei közé.
Már az 1973-as vígszínházi ősbemutatót
sem Eszter és József emlékek terhelte,
tragikus szerelmi sztorija juttatta el a
több százas szériához, a több évados si-
kerhez, a több fiatal színészgenerációt
kiszolgáló együttjátszási lehetőséghez,
hanem Presser Gábor és Adamis Anna
korosztályos életérzéseket kifejező dalai. S
ezek a dalok újult erővel szólaltak meg
Veszprémben. Segítségükre volt ebben
Presser Gábor is, aki akklimatizálta a
zenéjét, a mai fiatalok sajátjává tette azt,
keményebbé hangszerelte, becsempészett
a régiek közé olyan LGT-slágert, mint a
„Ha eljönnek az ördögök" kezdetűt.

A vendégrendező, Ulf Reiher is kor-
szakosította a Popfesztivál, úgy tűnik,
még sok generációt kiszolgáló témáját.

Színpadán zászlók lengenek, kezek csá-
polnak, testek feszülnek egymásnak.
Színpadát belengi a „marihuána illata",
erősebbé válnak a kábítószer okozta ví-
ziók, s egyáltalán, minden durvább és
kegyetlenebb lesz, minden szúrás, min-
den szó élesebbé válik, mint annak ide-
jén. Pergőbb Krámer György koreográ-
fiája is, mely a színház fiatal színészeit
dinamikus, egy lendületből lefutott, na-
gyon látványos, attraktív játékra sar-
kallja. Mint a musicalek általában, ez az
előadás sem elsősorban a színészi erejü-
ket méri le, hanem sokkal inkább ének- és
tánctudásukat, valamint együttes mun-
kájukat. De a csapatból így is kiválik
Tarján Györgyi érzéseiben bizonytalan,
múltjától szabadulni képtelen Esztere,
Mészáros Károly tétova, lágyságával e
világban elvesző Józsefe, Pásztor Edina

férfiasan határozott Beverleyje és Pa-
lásthy Bea könnyes szemű, férje fecsken-
dői között élő Marianne-ja. S hogy a
közönség mennyire vevő a zenés dara-
bokra, az is jelzi, hogy a Popfesztivál a
vidéki színházaknál igen magasnak szá-
mító félszáznál több előadásával a ma-
gyar évad legsikeresebb produkciójává
vált.

Örkény István Forgatókönyvének Paál
István rendezte előadása korántsem került
annyira közel a nézőkhöz, mint
Gyurkovics műve vagy a Déry-Presser-
Adamis-darab. Paál István - akinek ren-
dezői munkásságát végigkíséri a történe-
lem és a hatalom problémaköre - ezúttal
múltszembesítő cirkuszához nem talál
elég kifejező produkciót. Kevés az igazán
feszült, vallató, múltfaggató pillanat, és a
felléptetett alakok sem nyújtanak sem
egymáshoz viszonyítottan, sem önma-
gukban egyenletes teljesítményt. Ragyo-
góan elkapott jelenetek és üresjáratok
követik egymást. A legszembetűnőbb és a
legkevésbé magyarázható felfogásbeli
különbség Vallai Péter és Kőmíves Sán-
dor alakítása között mutatkozik. A ren-
dező Vallai személyében egy erőteljes,
nehezen hajlítható, meggyőződésében
téveteg Barabás Ádámot formál meg, és e
mellé társítja Kőmíves eleganciáját,
inkább bűvészkedő, mintsem mágus-
szerű lényét. Paál Istvánnak ez a rende-
zése azonban gyengéi ellenére klasszi-
sokkal jobb, rendezői elmélyülést tük-
röző, a darabhoz való affinitásról árul-
kodó, mint idei másik veszprémi mun-
kája, A nagy fejedelem. Ez ugyanis igen-
csak félresikerült. S a végeredmény szem-
pontjából mellékes, hogy miként került
ez a Lengyel-darab éppen Paál István
rendezésében színpadra.

Ha régóta porosodó darabokat vesz-nek
elő színházaink, szokás arra hivatkozni,
hogy a mű hozzánk szól, hasonlóságot
mutat korunkkal, vagy éppenséggel
megfelel annak. E tekintetben a század-
elő elfelejtett vagy feledésre kárhoztatott
alkotói egyre többször kerülnek elő, hi-
szen a panamázás, a pénz utáni hajsza, az
erkölcsöket semmibe vevő életvitel, az
emberi érzések elsilányulása műveik-ben
éppoly meghatározó volt, mint napjaink
eme visszásságai. De ennek ellenére nem
lehet közös zsákba tenni a századelős
szerzőket. Krúdy hangulati bele-érzést
kívánó, valóság és álom között lebegő
világa, Heltai átfogalmazott mesevilága,
Bíró Lajos realista éleslátása, Lengyel
Menyhért erkölcsi tirádái és pátosza más-
más megközelítést kívánnak.

Lengyel Menyhért: A nagy fejedelem (veszprémi Petőfi Színház).
Szoboszlay Sándor (a tudós) és Balogh Tamás (a levéltáros) (Badacsonyi Éva felv.)



S a veszprémi előadások vagy nem talál-
ták meg a szerzőhöz vezető gondolati-
érzelmi kulcsot, vagy nem kellő távol-
ságtartással fordították el azt, így e mű-
vek nem nyíltak meg a ma felé. A Kapás
Dezső rendezte Krúdy-adaptáció, A
vörös postakocsi azokkal a nüansznyi fi-
nomságokkal, váltásokkal maradt adós,
melyek Krúdy műveit oly egyedivé te-
szik. Heltai Jenő Szépek szépe című mese-
játékából az a csoda hiányzott, mely
Hamupipőke és Tulipán királyfi egy-
másra találását háromtól kilencvenhárom
éves korig élvezhetővé varázsolja. A
gyerekek hiányérzetét minden bizonnyal
a színpadképek sivársága okozhatta, a
felnőttek csalódásának pedig Vándorfi
László néhány ötletben kimerülő rende-
zése volt az oka. A Hamupipőkét játszó
Palásthy Bea így is figyelemre méltó tel-
jesítményt nyújtott. Egy esetlen moz-
gású, összecsukló lábú, cserfes szájú
falusi libából hívta elő mély iróniával a
mindenkit megbabonázó szépek szépét.
Csak deheroizáló játékstílusával társ nél-
kül maradt.

S Lengyel Menyhért A nagy fejedelem
című műve sem találta meg Veszprém-
ben létezési közegét. Lehet, hogy a mű
nyolcvan éve a reveláció erejével hatott,
ezért is válhatott a Hevesi Sándor ren-
dezte előadás a Thália Társaság sikeres
produkciójává. Azzá tehette az akkor
merésznek számító közelítés, mellyel az
író a kisvárosi, egymásba karoló vezetést
megmintázta, és kibővítette a történe-
lemhamisítás és hősgyártás illúziórom-
boló ábrázolásával. Ma azonban inkább a
dráma hiányosságai szúrnak szemet, és
inkább azokhoz kell csatlakoznunk, akik
Lengyel darabját 1907 óta hagyták poro-
sodni. Az ősbemutató óta ugyanis ez a
mű nem kapott színpadot. Ennek az elfe-
ledésnek az egyik oka, hogy e témában a
világ- és a magyar irodalomban is szület-
tek sokkal jobb, megírtabb, korunkkal
nagyobb szinkronban lévő darabok. S
Lengyel Menyhért szertefutó, a dráma-
írástól a világsikert hozó forgatókönyv-
gyártásig terjedő életművében is vannak
A nagy fejedelemnél csiszoltabb művek.
Ám ezek mindegyike, a Taifuntól A wa-
terlooi csatáig, a kor igényeihez igazo-
dók, a századelő társalgási stílusában
megírtak, a jó iparosmunka színvonalát
alig meghaladók. Ezzel is magyarázható,
hogy Molnár Ferenc mellett Lengyel
Menyhért volt az egyik legkeresettebb és
legexportképesebb szerzőnk, és talán az
sem véletlen, hogy az utóbbi években
alig kapott színpadot. 1967-ben a Madách

Színház játszotta A waterlooi csatát, 1971-
ben a veszprémi Petőfi Színház a Sancho
Panza királyságának Görgey Gábor és
Lendvay Kamilló által írt zenés változa-
tát, 1985-ben a Népszínház a Róza nénit
és 1986-ban a Radnóti Miklós Színpad Az
árnyat.

A nagy fejedelem magán viseli a kezdő
drámaírót fenyegető összes betegségtü-
netet. Megfogant a nagy téma, a kor rák-
fenéire tapintó gondolat, de hiányzik az a
jó értelemben vett írói rutin, mely az
ötletet átgondolva, minden oldalról kö-
rüljárva dialógusokba önti. A jellemek
nincsenek kibontva, a szavak mögül nem
tűnik elő az a mélység, mely a megszüle-
tés időpontjától elszakítaná a drámát, és
az általános érvényességen kívül közvet-
lenebbül kapcsolhatná korunkhoz.

A fővonal teljesen és jól követhető. A
tudós, aki egész életét a nagy fejedelem
dicső életének feltárására áldozta, rádöb-
ben arra, hogy mindvégig hamis nyomon
haladt. Csak azok a források jutottak el
hozzá, melyekben a fejedelem történet-
írói kiszolgálták az uralkodót, és megha-
misították tetteit. Csak a szépre emlékez-
tek, holott - mint ahogy az a fejedelem
előkerült naplójából kiderül - élete ko-
rántsem volt szeplőtlen. Mindez csak
akkor válik nyilvánvalóvá, amikor elké-
szül a nagy mű, pontosabban elkészül-
nek a nagy művek: a tudós kimerítő
tényanyagon nyugvó történelmi mun-

kája és a monumentális szobor, mely a
kisváros főterén vár leleplezésre - és
véletlenül a polgármester fiának alko-
tása. Amikor a városka levéltárosa a
deheroizáló okiratokat a tudós kezébe
adja, nyilvánvalóvá válik a tévedés. A tör-
ténetíró hisz abban, hogy az igazságnak
kell győzedelmeskednie, az avatóünnep-
ségnek el kell maradnia, és a szobrot le
kell dönteni. De ekkor működésbe lép a
gépezet. A város tekintélyének meg-
óvása érdekében megfélemlítik a levéltá-
rost, lányának kilátástalanná váló jövőjé-
vel zsarolják a tudóst, a fejedelem nap-
lója pedig a tűz martalékává válik. Az
ünnepséget a szokásos ceremóniával és a
hamis képet tovább erősítve megtartják.
A tudósnak magának kell szembeszállnia
a művel. A dinamit azonban csak arra
elegendő, hogy a polgármesteri szoba
falai leomoljanak, és a tudós a maga
későn felfedezett igazságával alattuk
pusztuljon el. A nagy fejedelem szobra
sértetlen marad, tanúskodva arról, hogy
fölötte már nem bír semmiféle emberi
hatalom.

De miközben a kisváros kisszerű min-
dennapjaiba Lengyel Menyhért bele-
ágyazza a történelmi hűség etikai és filo-
zófiai problémáit, számos dramaturgiai
hibát követ el. Nem törődik azzal, hogy a
tudós, amikor új állításának bizonyíté-
kait követelik, először nem a szobájában
őrzött iratokat hívja tanúul, hanem az

Jászai László (a polgármester) és Demjén Gyöngyvér (a tudós felesége) (MTI-fotó - llovszky Béla felv.)



iratok átadóját, a levéltárost. Talán éppen
azért, mert az író tudja, amit a tudós még
nem: az iratok eltűntek. Meg azért, hogy
a városi elöljáróságok hatalma és a „min-
denki megvesztegethető" gondolata
hang-súlyosabb legyen. Ám ez a
mondandó sokkal életszerűbb lett volna,
ha fordított a tudós csalódása. Először a
mindent bizonyító okiratok után néz, és
aztán következik az emberi gyengeséggel
való szembesülés. Csak kisebb
dramaturgi be-avatkozást igényelt volna a
korrekció, és a szerzői szándék sem
csorbult, csak logikusabbá vált volna.

Nem eléggé motivált az sem, hogy a
tudós miért nem hozza nyilvánosságra
tévedését, miért nem helyezkedik szem-
be a világgal, ha az igazság feltárása a leg-
főbb célja. Marika lányának kímélete,
jövőjének szem előtt tartása az indok.
Csakhogy a lány visszautasítja az ilyen
áron megkapható boldog életet. S ha ez
így van, akkor a szobor felrobbantási
kísérletekor miért nem gondol a lányra,
hiszen egy robbantgató apuka éppoly rossz
fényt vet az utódra, mint a hivatalos törté-
nelmi álláspontot felülvizsgáló tudós.

Teljesen elnagyolt a fiatal szobrász,
Marika jövendő férjének, a polgármester
fiának az alakja. Kezdetben úgy tűnik,
hogy idegen tőle a korrupt városi vezetés,
művészlelke tele van finomsággal, és
elvágyódik a kisváros panamázó világá-
ból. Aztán - szintén Marika érdekeit
szem előtt tartva - ellopja és elégeti a
fejedelem naplóját, a történelmi tények
legékesebb bizonyítékát. Majd ismét jó
emberré válik, bevallja a tudósnak hely-
rehozhatatlan bűnét. Ám segíteni, az igaz-
ság felmutatásában közreműködni már
nem akar. De akkor miért van szükség az
önmaga ellen tett terhelő vallomásra?
Sem az író, sem a rendező nem magya-
rázza meg. Mint ahogy az sem fejthető
meg, hogy az alatta néhány pillanat alatt,
mely a napló ellopásától ennek kiderülé-
séig eltelik, a tolvaj hogyan hozza a
városi elöljáróság tudomására az iratok
elvételét, hogy azoknak idejük legyen a
levéltárost megfélemlíteni, hamis irato-
kat a régiek helyébe tenni, hogy a röpté-
ben elvégzett teendők után fölényük tel-
jes birtokában állhassanak a tudós elé.
De nemcsak az idő rövidsége jelent gon-
dot, hanem az is, hogy a szobrász addig
megismert jellemrajzából nem követke-
zik ez a városiakkal való érdekszövetség.

Paál István rendezése nemcsak ezeket a
hibákat nem irtja ki Lengyel Menyhért
szövegéből, de nem tesz sokat annak
érdekében sem, hogy élőbb, korszakokat

áthidalóbb legyen a darab. Ahogy a drá-
mából hiányzik az írói aprómunka, úgy
Paál István sem dolgozott koncepciózu-
san. Azt láthatóan érezte, hogy nem elég
erős az alapépítmény, ezért néhány pon-
ton megtámasztotta. Így - főleg a meg-
íratlan jellemek egyéniesítése érdekében -
dúsította a darabot. A polgármester
egocentrizmusának árnyaltabb ábrázo-
lása érdekében felolvastatja vele a beszé-
dét, melyről az eredeti darabban csak
említés esik. Ugyanígy hangzanak el rész-
letek az eredeti naplóból és a helyére tett
hamisítványokból, hogy érezhetővé vál-
jék a különbség a fejedelem tetteinek
megítélésében. Ugyancsak jellemez azzal,
hogy a túlságosan is egy tömbből faragott
városi előkelőségből a polgármesteren, a
témahajhász újságírón és a mérsékelt el-
lenzéki Csortvayn kívül kiemeli és né-
hány mondatnyi szöveget ad a város fűz-
fapoétájának is, hogy ezzel demonstrálja
a napi politikát kiszolgáló szerepét.

Kié ez a szobor? - kérdezi Hubay Mik-
lós az író drámakötete elé írt előszavá-
ban. „A Rákóczié? Vagy Árpádé, vagy az
Ezredévi Emlékmű galériájának valame-
lyik mellékalakjáé? Mindegy. Mindenki
behelyettesíthető, akinek túl nagy és túl
rossz szobrot emeltek Pesten és vidéken.
S akinek majd szobrot fognak emelni -
mert minden jó szatíra nemcsak hátra,
előre is pontosan céloz." Paál István is
ezt a történelemfelettiséget célozza meg.
Megjelenésükkel a századelőhöz köti
hőseit, a háttért uraló hatalmas szoborral
a szocialista realizmus időszakát idézi,
míg a szoborbizottság szertartásos ká-
vézgatásával a mában jár. Ám a század-
elős aurától nem tud megszabadulni.
Nincsenek olyan többletötletei, melyek-
kel mindvégig az történik itt vagy bárhol,
most vagy bármikor kettősségét nyúj-
taná. Enélkül pedig a Lengyel Menyhért-i
szöveg érdektelen. S ezt nem szüntetheti
meg az ünnepi hangulat megteremtése, a
mikrofonból harsogó sablonszöveg, a
magyarságünnepeinkhez tapadó Him-
nusz vagy Rákóczi-induló. Nem válik
drámai erejűvé a tudós visszafordítha-
tatlanul elrontott életpályája és helyre-
hozhatatlan történelmi tévedése. Hiába
omlanak le nagy robajjal a hazugságot
őrző falak, hiába pusztul el a történelmi
hazugságokat tovább erősítő ember ép-
pen úgy, ahogy a heroikussá növelt nagy
fejedelem szobra, a mű iránti közömbös-
ségünk is rendíthetetlen marad.

S ezért már nemcsak a rendező, ha-
nem színészei is hibáztathatók. Nem
hisznek a leírt szóban, s ezért igen ener

giatakarékosan dolgoznak. A legtöbb
életet Balogh Tamás leheli a levéltáros
alakjába. Meggörnyedt tartással, félszeg
járással, mély alázattal settenkedik be a
polgármesteri irodába, hogy újabb ada-
lékkal szolgáljon a fejedelem élettörté-
netéhez. A tudós iránti túlzott tisztele-
tével, nehezen felszínre hozott, bátor-
talan szavaival előrevetíti, hogy nem
nagyon állja a megpróbáltatásokat. S
amikor a város vezetői szuggeráló tekin-
tetükkel hamis vallomásra akarják rá-
venni, egyre kisebbre zsugorodik, és
végül az állásáért megalkuszik.

Marikát, a tudós másik támaszát ezzel
szemben Palásthy Bea roppant energiku-
san formálja meg. Minden mozdulatából
érződik az a ragaszkodás és szeretet,
melyet apja iránt érez. Nem naiv, köny-
nyen sebezhető és ugyanilyen könnyen
félrevezethető lányként jelenik meg,
hanem öntudatosan, életrevalóan, daco-
san. Olyannyira sikerül neki ennek a
minden finomsága ellenére erős belső
tartással rendelkező nőalaknak az ábrá-
zolása, hogy ezek után már csak az nem
érthető, hogyan lehet az „apja lánya".

Szoboszlay Sándor tudósa ugyanis nem
e világban él, hanem a fejedelemnek
szenteli minden idejét. Ennek a megszál-
lottságnak a megjelenítéséhez a színész
azonban nem talál megfelelő kifejező-
eszközöket. Csupán a szórakozott pro-
fesszor sablonjára építkezik, szavaiból
hiányzik az a meggyőzőerő, mellyel az
egy ügynek élés mindent betöltő erejét
jelezhetné. S ugyanígy kevés az a szín,
melyet a tudós összeroppanásának folya-
matába belevisz. Arcáról eltűnik a szóra-
kozottságát jelző mosoly, és helyébe
mogorva tekintetet, megfáradt járást he-
lyez. Ebből az alvajáróságból azonban
nem bontja ki azt a lelki depressziót,
melyet a fejedelemben és a körülötte élő
emberekben való csalódás vált ki belőle.

Túl egysíkúra alakítja Jászai László is a
polgármester alakját. Belefeledkezik az
énközpontúság hangsúlyozásába, és a
hatalom gyakorlóinak sztereotip voná-
sain túl nem terjeszkedik. Ez egy olyan
előadásban helyénvaló is lenne, mely egy
hatalmi modell felrajzolására törekszik.
Jelen esetben szó sincs erről, így a pol-
gármester torzó marad. Hangos szavú,
ellentmondást nem tűrő, hatalma teljes
tudatában lévő, megtartásáért minden
aljasságra képes kisszerű ember. Olyan
semmi különös. Mint ahogy a többi alak
sem kelt feltűnést. Csendesen beleol-
vadnak a lapos előadás langyos hangu-
latába.



Ehhez képest Bíró Lajos Rablólovagja
élvezetes előadás. Pedig sorsát tekintve
rokonságot mutat A nagy fejedelemmel,
hiszen az 1912-es bemutató óta nem vet-
ték elő. Csakhogy ez a dráma jobb, mint
Lengyel Menyhérté. Izgalmas, többször
megcsavart a történet, szellemesek a dia-
lógusok, és a szerepek mind olyanok,
melyekből ki lehet valamit hozni. Es rá-
adásul a rablólovag-magatartás, az érde-
kek vezérelte, pénzközpontú élet nem-
csak a századelőhöz tapad. Ebben a drá-
mában szerelemmel, rokonsággal álcáz-
va a pénzisten vezérel minden tettet.
Galambos Anna, a fiatal, középosztály-
beli nő egy nagy szerelmi csalódással a
háta mögött ezért dönt úgy, hogy a gond-
talan élet reményében hozzámegy a dús-
gazdag, de már nagyapa korú Ferenc
grófhoz. A kisemmizéstől tartó család
ezért határoz úgy, hogy minden eszköz-
zel megakadályozza a frigyet. S ez az
„eszköz" a házban tartózkodik, a szeren-
cselovag, Kürt képében. A fiatal férfi
nemcsak a pénzt, hanem a nőket is
imádja. Hogy melyiket jobban, azt az író
a dráma végéig titokban tartja. Először
úgy tűnik, hogy kizárólag a kiharcolt vér-
díj izgatja, amikor elvállalja, hogy in
flagranti szituációt teremt Annával, és
ezzel a felszarvazástól rettegő grófot
szakításra készteti. Aztán az egykor
eldobott szerelem támad fel Anna iránt,
és úgy tűnik, hogy a pozíciót, pénzt is fel
tudja áldozni a boldogságáért. Ám
amikor Annát maga mellett tudja,
mindent megtesz annak érdekében, hogy
a grófot és az örökségre éhes rokonokat
egyaránt kifossza. Bíró Lajos,
meghajolva a kor ízlése előtt, az
ostobaságnak és a hazugságnak hadat
üzenő darab végére könnyben úszó, de
voltaképpen boldog véget fabrikált. A
veszprémi előadás, megérezve ennek
hamisságát, megkeményíti a befejezést.
Anna megadva magát, beletörődve abba,
hogy a régi helyett az új arisztokrácia
fennhatósága alá került, hallgatja, hogy
tartja meg székfoglalóját leendő ura.

Egyebekben azonban Szabó József
rendezése híven követi Bíró Lajos szelle-
mét. Hagyja, hogy a darab hasson, s csak
a legszükségesebbnek ítélt esetekben
nyúl az irónia fegyveréhez. E realista
közelítés így fokmérőjévé válik annak,
hogy Bíró szövege ma mennyire hatóké-
pes, de nem méri azt, hogy az egész darab
esetleges idézőjelbe tételével mi mindent
lehetne még kihozni belőle. Mintha
Szabó József a darab ősbemutatóját ren-
dező Vajda Lászlónak az instrukciói sze-
rint vélekedett és rendelkezett volna. „Jó
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író Lajos: A rablólovag (veszprémi Petőfi Színház).
arabot nemis lehet félrejátszani, legföl-
ebb a túlzások ronthatnak rajta. Ez volt
z egyetlen, amire nagyon kellett ügyel-
ünk. Két merőben ellentétes miliőnek,

megcsontosodott főúri és a haladó,
rősödő polgári világfelfogásnak
zemben-állásából szűrődik a darab
eséje. Szatírát adni nehezebb a

zínpadon, mint karika-túrát. A
agyszerűen beállított, mulatságos főúri
soportjeleneteket nem volt szabad
iéleznünk, félő gonddal kerültük el a
roteszket, a hangos hatásvadászatot;
gységes, előkelő tónusra igyekeztünk,
ogy letompítsuk ezeknek a kényes
eleneteknek a tónusát." Csak-hogy
zzal, hogy Bíró Lajos eleve gunyo-
osabbra hangszerelte a főúri figurákat,
hatatlanul is az új arisztokrácia pártját
ogta. Es Szabó József rendezése is szim-
átiát ébreszt ezek iránt az ügyeskedők
ránt, pedig - néhány évtizeddel a meg-
rás után - felettük is elironizálgathatna
gy kicsit.

E realista színjátszáshoz jó életteret
eremt Szakácsi Márta trófeák és ősök
rcképcsarnoka uralta, elegáns nyári la-
ával, mely a darab végén maga is ját-
zani kezd. László gróf távozása után
ezáródnak az ajtók, befordulnak az ősö-
et ábrázoló festmények, hiszen megsza-
adt egy folyamat, és az új honfoglalók
övetelnek maguknak helyet. Sokkal
evésbé találóak Szakácsi Márta
elmezei. Nehezen képzelhető el, hogy
gy magára valamit is adó grófnő két
gymás utáni napon ugyanabba a ruhába
újjék. Még akkor sem, ha csupán
endégségben van az Anna-villában, és
em tárhatja szélesre öltözőszekrényét.

E környezetben leginkább a régi
azda, Ferenc gróf érzi otthon magát.

Bencze Ferenc aprólékosan kidolgozott,
belülről építkező játékkal éli a renitens-
kedő öregember mindennapjait. Lecsen-
desült érzelmekkel közeledik Anna felé,
mert érzi, hogy szeretetét csak anyagi
nagyvonalúságával szerezheti meg. De
hordozza magában azt a konokságot is,
mellyel ellentmondást nem tűrőn pró-
bálja érvényesíteni elaggott erkölcsi nor-
máit és akaratát. A színész érzékenyen
tapint rá az idős gróf gyengéjére is, neve-
zetesen arra, hogy hiúságára hatva bár-
mikor átejthető. Nem szabad nevetsé-
gessé válnia. Ez motiválja cselekedeteit.
Erre apellálva támasztják fel a gyanúját a
rokonok Anna hűsége iránt, és saját nor-
máit használva ellene készteti Kürt is
arra, hogy nagylelkűen először a birtoká-
ról, aztán Anna kezéről is lemondjon a
rablólovag javára. S a színész e kegyes-
ségbe azt is belefoglalja, hogy a gróf
milyen ostoba.

Pásztor Edina is együtt él Annával.
Érzékeny lelkű, megsebzett, önmagával
okos kompromisszumot kötő nőként je-
lenik meg Ferenc gróf oldalán. Jól lát-
ható, hogy hadakozik benne a Kürt utáni
vágyakozás és a keserű szerelem emléke.
A férfi kitárulkozása nyomán az előbbi
kerül ki győztesen, hogy aztán cinkos-
elnéző mosollyal nyugtázza Kürt va-
gyonszerzési hadjáratát, és ne hadakoz-
zon az ellen sem, hogy ezentúl vőlegénye
uralkodik majd fölötte. A színésznő túl-
ságosan is szépre festi Anna alakját.
Ezzel elleplezi azt a jellembeli gyengesé-
get, ahogy a gróf oldalán egzisztenciális
gondjait igyekszik megoldani. Mély lírá-
ja helyett több olyan ironikus pillanatra
lenne szükség, mint amilyen a Kürttől
való búcsúja a „vadászat" éjszakáján.

orbiczki Ferenc (László) és Bencze Ferenc (Ferenc) (MTI-fotó - llovszky Béla felv.)



Fegyverével magához inti a megzabo-
lázott rablólovagot, térdre kényszeríti,
szenvedélyesen megcsókolja, majd
könnyed mozdulattal távozásra készteti.
Több ilyen gyors, érzelmi váltásokat tük-
röző, a szokványostól elütő, humorral
teli megoldás kellene.

Nem fukarkodik ezzel a különc Stefi
grófot alakító Benczédi Sándor. Egy-egy
tánclépésben megtett úttal, egypár pohá-
ron eljátszott dallammal, mély filozófiai
fejtegetésekkel, meghökkentő replikáival
nemcsak a családtól való különállását
jelzi, de eltartott játékával a nevetve
pusztuló, tékozló arisztokráciáról is jó
képet fest. De hogy milyen kényes egyen-
súlyozást kíván meg Bíró szövege, azt
Bakody József szereptévesztése bizo-
nyítja. Az öreg Galambos kiszolgáltatott-
ságát, a grófhoz ezer lánccal kötött életét
úgy figurázza ki, hogy mindent a kelleté-
nél jobban eltúloz. Gyengeségét is, meg
azt a tényt is, hogy az italos pohártól nem
tud szabadulni. Ahogy a szereplők többsé-
génél a jellem karikírozása hiányzik, addig
az öreg Galambos megformálásában a
túladagolás következtében ez már zavaró.

Kürt azonban pontosan adagol. Faze-
kas István az egyedüli, aki megérzi a
határokat, gyors váltásokra képes, realiz-
musába irónia vegyül, egyszerre van a
szerepen kívül és belül. Mozdulatlan,
szenvedélyeket, érzéseket eltitkoló arc-
cal jár-kel a felső tízezer között, és észre-
vétlenül vagy pimaszul, de mindenki fe-
lett a saját akaratát érvényesíti. Soha nem
lehet tudni, hogy igazat mond vagy
hazudik. Így jellemzi az egyik grófnő a
széptevőt. Fazekas István ezt az
alapvonást úgy domborítja ki, hogy
szenvtelenül hajtja végre életalakító
tetteit. Szerepformálásának csúcspontja
az a jelenet, melyben Ferenc gróf
pátoszát és erkölcsi nézeteit kölcsönvéve
modern Tartuffe-ként fosztja ki Orgonját.
S amíg idáig eljut, úgy nézzük őt, mint
egy dörzsölt, de voltaképpen kedves
csirkefogót. Csak amikor célját elérve
kezébe pálca kerül, akkor válik a hangja
keményebbé, tartása merevebbé, hogy
fennhangon tovább hirdesse a régi urak
addig elvetett nézeteit. Ebből a hirtelen
és minden átmenet nélküli váltásból
megérezhető, hogy a gazda személyének
változása nem biztos, hogy új utat nyit a
kastély életében.

S a régi arisztokrácia mögött becsu-
kódó ajtóban karba tett kézzel, szivaroz-
va ott áll az inas. Elzárja a visszautat régi
gazdái elől, de már azt is jelzi; lehet, hogy
ő lesz a soron következő. Hiszen elég
talpraesett.

NÁNAY ISTVÁN

Fortinbras nélkül

Hamlet-bemutatókról

A Hamlet-előadások koncepcionális kulcs-
problémája - a főszerep mellett - a Szel-
lem és Fortinbras figurájának értelme-
zése, hiszen alapvetően a Szellem mi-
lyensége, funkciója motiválja Hamlet
cselekedeteit, illetve a norvég királyfié
minősíti a dán trónörökös tragédiáját.

Aligha kell különösebben bizonygat-
ni, milyen különböző kiindulópontot
jelent Hamlet tragédiájában az, ha atyjá-
nak szelleme egy transzcendentális világ
képviselője, vagy saját lelkiismereti vál-
ságának kivetülő megtestesítője, vagy
egy külső hatalmi rendszer manipuláció-
jának eszköze - hogy csak a legpregnán-
sabb értelmezésvariációkra utaljak. S mi-
lyen eltérő színházi megjelenítésmódo-
kat követel a Szellem mibenlétének tisz-
tázása! Hol csak hangban érzékelhető a
Szellem jelenléte, hol testi mivoltában,
az élőkhöz hasonlatosan jelenik meg, hol
elvont figura, hol hús-vér alak, hol tech-
nikai trükkökkel valósítják meg a „szel-
lemjárást", hol a színésztrupp egyik tagja
játssza a Szellem szerepét stb.

A dráma értelmezése szempontjából
nem kevésbé lényeges az, hogy Fortinbras
milyen eszme megtestesítője, milyen
céllal érkezik a dán udvarba, milyen
ember: a dán királyi udvar pusztulását
okozó családi tragédiát feloldó, reményt,
békét hozó uralkodó-e avagy a kotti „Nagy
Mechanizmus" újabb kíméletlen képvise-
lője; diadalmasan, tiszta fehérben megje-
lenő, Hamlet elveszte miatt őszintén
meg-rendülő fiatalember, vagy a hatalmat
mindenáron megkaparintó, a dán királyi
korona után mohón kapó, a
holttetemeket gyorsan elhantoltató
despota.

Az elmúlt évad négy különböző meg-
közelítésű Hamlet-előadásában eltérő volt
a Szellem értelmezése, ugyanakkor meg-
egyeztek abban, hogy egyáltalán nem,
vagy testi mivoltában nem jelent meg
bennük Fortinbras. Emellett megnöve-
kedett a két udvaronc, Rosencrantz és
Guildenstern szerepe (nem előzmények
nélkül, gondoljunk például Tom Stop-
pard Rosencrantz és Guildenstern halott
című darabjára!), illetve a rendezők a
művet, a szerzőt, nem pedig az előadás-
hagyományokat tisztelve, tágítani igye-
keztek a tragédia műfaji határait.

Bábpantomim

Ez a tiszteletteli tiszteletlenség a legtö-
kéletesebben két angol pantomimmű-
vész - Nola Rae és John Mowat - The
Works című műsorában jelent meg. ók
arra vállalkoztak, hogy egy este Shakes-
peare négy tragédiáját, a Macbethet, a
Lear királyt, a Romeo és Júliát, valamint a
Hamletet a mozgásszínház nyelvén jele-
nítsék meg. Természetesen nem a teljes
műveket láthattuk az egyetemi színpadi
vendégszereplésen, hanem olyan kom-
pozíciókat, amelyek a tragédiák lényegét
maradéktalanul visszaadják, ugyanakkor
a pantomim vásári, népszínházi jellegé-
ből adódóan a fenségesség mellett a
csúfondárosságot, a drámák hétköznapi
szintjét is megmutatják. Ez az előadás
igazából csak olyan közegben tud meg-
szólalni és hatni, amelyben legalább a
mese szintjén ismertek a Shakespeare-
művek. Megdöbbentő volt, hogy az Egye-
temi Színpad nézőterén, ahol túlnyomó
többségben egyetemisták és középisko-
lások ültek, állandósult a pusmogás, a fia-
tal nézők egymástól kérdezgették - még
a Romeo és Júlia és a Hamlet esetében is!
-, hogy kik a megjelenített figurák, mi
történik az egyes epizódokban.

A négy művet eltérő eszközökkel kö-
zelítették meg a pantomimesek. Mac-
bethjük alapkonfliktusa a Shakespeare és
élettársa közötti veszekedésből bomlott
ki egy frappáns jelenetben. Leart tragé-
diájának lényegére a bolond döbbenti rá
a király és a bolond közötti gesztuspárbe-
szédben. A Romeo és Júlia teljes kereszt-
metszetét bemutatja a két clown: bravú-
rosan váltogatják maszkjaikat, testtartá-
sukat, gesztusaikat, így a dráma csaknem
minden szereplője és minden lényeges
jelenete megjelenik ebben a groteszk,
vásári persziflázsban.

A legösszetettebb - mert a vásári játék-
ban a tragédiát is érzékeltető - epizód a
Hamlet kézbábos variációja. Különböző
színű kesztyűk, illetve a hozzájuk tarto-
zó pregnáns „jelmezjelzések" határozzák
meg a szereplőket, akik egyszerre a Ham-
let és egy általánosabb érvényű mese
figurái. A Hamlet cselekménye a báb-
színház végletesen absztrahált eszközei-
nek jóvoltából azoknak is érthető és átél-
hető, akik Shakespeare művét nem lát-
ták, nem olvasták, de komplex élményt a
drámát ismerőknek nyújt a Szellem meg-
jelenésétől a királyi udvar pusztulásáig
ívelő előadás.

A bábok mesealaktípusokat képvisel-
nek, arctalanok, a dráma mechanizmusa
szenvtelenül és könyörtelen következe-


